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 يكتا:كتاب نام

 كريمي سهيال:  نويسنده

 پرسمان:انتشارات

 تارا:  تايپيست

 

 اول فصل

 

 پيش سال چند كه قلمي سياه تابلوي معمول طبق كردم باز كه چشم. شدم بيدار خواب از ساعت زنگ و مادر صداي با
 نگاري و قلم،نقش سياه تابلوي طرح. شد نگاهم ميهمان كه بود چيزي بودم،اولين كرده نصب مقابل ديوار به و كشيده
 !كشيدي؟ سالگي چهار،پنج را خطي خط تابلوي اين":داشتند موردش در نظر يك تنها بينندگان اكثر كه بود برهم و درهم

 اين ي عقيده.(ام خطي خط ديگران قول به تصوير اين خودم اما "!بذار جاش قشنگ تابلوي يه و دار برش ديوار روي از
 !)قشنگي اين به تصوير. نداره و نداشته ارزش برام وقت هيچ فكر كوته آدمهاي

 .ها ميشه ديرت نشي بيدار يكتا،اگه -

 پشت رنگ سياه سري گل با و كشيدم برس را موهايم. كردم مرتب را تختي روز،رو هر روال به و شده جدا رختخواب از
 به. كنم نقاشي را صورتم رژگونه و چشم،سايه،ريمل،رژلب خط با تا ايستاده آينه مقابل روز هر مانند بعد. كردم جمع سر
 .بود تر واجب برايم شب نون از كار اين نازنين قول

 .شدم خارج اتاق از و پوشيده رنگ همان به يحرير شال و مشكي رنگ به جيني شلوار مانتو

 .رم مي دارم مامان،من -

 نخوردي؟ صبحونه هنوز:گفت و كرد براندازم مهربان نگاهي با آشپزخانه داخل از مادر

 .ندارم،خدانگهدار ميل -
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 .هميشه عين:كرد زمزمه دلخوري با و داد تكان سري تاسف با

 !برگرد زود ،بعدازظهرسالمت به:داد ادامه تر بلند صداي با بعد

 وقتي و كردم اكتفا جان بي لبخندي به من داد،اما تكان دست برايم شادي با.بود منتظرم تاكسي،نازنين ايستگاه در
 .فشردم بود شده دراز سويم به كه را ،دستش شدم نزديكش

 بياي؟ من از زودتر شد بار يه:گفت نازنين

 .زني مي غر پيرزنها عين:دادم رفتم،جواب مي تاكسي سمت به كه حالي در

 سمتش به ميكرد اشاره و بود مهرافروز دكتر مدل آخرين و شيك اتومبيل. كرد جلب را توجهمان اتومبيلي بوق صداي
 )خواهد مي اينطور خودش بگيرم،اما را حالش خواستم باش،نمي شاهد ،خودت خدايا(برويم

 !بريم؟ مهرافروز دكتر با خواي مي نكنه:پرسيد نازنين

 .ميشه سبز راهم سر ميرم جا هر بيني مي كه خودت:گفتم و كشيدم خود دنبال و گرفتم را تشدس

 !مياد پيش مشكلي وقت مطبه،يه روبروي مدرسه!كن نظر صرف يكتا -

 نداشت را پيش لحظات شادي ديگر او. كرد باز نازنين براي را عقب سمت و من براي را جلو سمت درب افروز مهر دكتر
 او به دلبرانه حالتي با سپس. نشستم مهرافروز دكتر كنار سرحال و شاد من اما. نشست اتومبيل داخل يميل بي با و

 !باشه باز مطب ها صبح كنم نمي فكر:گفتم

. بيمارستان رم مي:داد جواب كرد مي هدايت يك الين به را اتومبيل كه حالي در و انداخت بهم مشتاق اما گذرا نگاهي
 .نداره شما ي همدرس با زيادي فاصله

 بود؟ كجا شما مطب قبال!جالب چه -

 .جا همين -

 افروز مهر كيارش دكتر تابلوي پيش ماه هشت تا. ماست مدرسه روبروي سالهاست پزشكان ساختمان!ممكنه غير -
 .نبود تابلوها بين اطفال متخصص

 (اند هم عين شون ،همه بشه خب!ميشه تر جذاب صورتش خنده با.(خنديد
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 .شدم مطب صاحب مرتبه اولين براي ساختمان اون در واحدي خريد با پيش ماه هشت كه علت اين به -

 .گرفت ام خنده خودم خنگي از نيز خودم

 .نكنيد اي ديگه فكر وقت ها،يه باهوشه ام عمه دكتر،دختر آقاي:بود،گفت صدايش در كه اي خنده با نازنين

 احمق دكتر اين(شدم كالفه كه راند مي وار پشت الك انقدر داد،اما تكان او حرف تاييد به را لبخند،سرش با مهرافروز
 (چسبيده بهم كَنه عين احمقش چيه؟خود من تقصير نازنينه؟اما با حق كنم،يعني مي اشتباه دارم نكنه.ميره يواش چقدر

 .شه مي ديرمون بريد؟ما بيشتري سرعت با مهرافروز،ممكنه آقاي:گفت مودبانه لحني با نازنين

 .آييد مي مدرسه به روز درخشان،هر خانم. شماست،ببخشيد با قح -

 .ميام زوج روزهاي فقط و ام نقاشي معلم:دادم جواب ،!)احمق پرسي مي ،چرا دوني مي كه خودت)

 .باشه شما بستگان از يكي بايد مدرسه مدير -

 .نازنينه مادر صميمي دوستان از مدرسه مدير. كنيد مي اشتباه -

 .گفتم كه دش هموني بازم -

 كه؟ دونيد مي شيم،آخه مي پياده همينجا بديد اجازه اگه:گفت نازنين مدرسه نزديك

 .نبود خوام،حواسم مي معذرت. بله،بله -

 خانم:گفت و گرفت مقابلم را شوم،كارتي پياده خواستم كه همين. شد پياده و كرد تشكر نازنين. داشت نگه خيابان كنار
 !كنيد قبول ربا اين كنم مي درخشان،خواهش

 چيه؟ اين -

 .بگيريد تماس كنم مي همراهم،خواهش ي شماره -

 (بگيرم ازش شه،بايد نمي اين از بهتر)

 !بريم:گفتم خندان. بود منتظرم نازنين جلوتر كمي

 !ترسم مي من يكتا، -
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 بيفته؟ اتفاقي قراره مگه!ترسي؟ مي چي براي -

 !شايد دونم نمي -

 .شم نمي متوجه كه من!بزن حرف درست -

 .خوبيه و شخصيت با آدم پيداست رفتارش از -

 !چي؟ باشه،كه طور اين گيريم خب -

 .سوزه مي براش دلم -

 .بسوزه خودت امثال و خودت براي دلت چاره بي!كنه مي جا بي دلت -

 .بود ايستاده ها پله كنار مدرسه رجب،باباي مش. شدم جدا نازنين از و شده مدرسه وارد حرص با

 .بخير رجب،صبح شم سالم-

 .بخير توام بابا،صبح سالم -

 نرفته؟ كه من،يادتون كالس ببريد ديفن گلدون يه بود قرار -

 .برم دخترم،مي نه -

 ديفن گلدان تا خواستم آنها از. ننشستند بفرماييد نگفتم كه زماني تا و ايستادند احترامم به شاگردان شدم كه كالس وارد
. پيچيد كالس در همراهم زنگ صداي. نشستم آموزگار مخصوص صندلي روي گاه آن. كشندب نقاشي و دهند قرار مدل را

 .هميشه نگران،عين نخوردنم صبحانه بابت و بود مامان

 كنم؟ نقاشي توش درخت يه بعد بكشم بزرگ گلدون يه شه مي خانم:پرسيد شاگردها از يكي

 .بكشي رو گلدون همين عين بايد حاضر حال در. عزيزم نه -

 :آمد بودم،يادم بچه دختر اين سن هم كه را زماني چرا دانم مين
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 صفحه وسط و كشيدم باريدن حال در ابر تا چند را آن باالي و خاكستري را صفحه پايين. بود آزاد موضوع و نقاشي زنگ)
!. بكشي تر قشنگ تونستي مي:گفت و كرد ام نقاشي به تفاوت بي نگاهي آموزگار.  كوچك ي خشكيده درخت يك
 .قشنگه نظرم بكشم،به درخت يه با بيابون يه خواست مي دلم:گفتم

 بود،كشيدم،اما خميده هايشان شاخه كه گلهايي و خانه.بود خورشيد و گل تا چند و خانه نقاشي،يك موضوع هم بار يك
 دوباره! بكش بلدي طور هر: گفت. نيستم بلد: دادم نكشيدي؟جواب خورشيد چرا:پرسيد آموزگار.نكشيدم خورشيد

 .(شد كم ام نمره و. نيستم بلد:گفتم

 اين با!) كنم امتحان بار يك بكشم؟بايد خورشيد نباشيم بلد نكنه راستي.(نداشت خورشيد وقت هيچ هايم نقاشي آسمان
 .نشست لبم روي جان بي ،لبخندي تفكر

 بخوريم؟ پيتزا نمياد،بريم خوشم مه مدرسه ناهار نخوردم،از ام صبحونه. ام گرسنه خيلي:نازنين،گفتم به مدرسه از بعد

 .نخوردم ناهار و ندارم دوست پلو باميه منم. بريم -

 .شد سبز راهمان سر افروز مهر دكتر برسيم جا آن به اينكه از پيش داشت،اما قرار مدرسه خيابان سر رستوران

 .ره مي رژه اعصابم رو بدجور مرتيكه اين: گفتم نازنين به رو

 بريد؟ يم تشريف سالم،منزل -

 .خريد بريم داريم قصد:داد جواب نازنين

 برسونمتون؟ ديد مي اجازه -

 .شيم نمي شما مزاحم:گفتم

 .شم مي بديد،خوشحال افتخار اگه -

 به.بودم شما تماس منتظر صبح درخشان،از خانم:گفت افروز مهر شدنم،دكتر پياده از پيش رسيديم كه خريد مركز به
 !باشه داشته رو كسي آزار قصد دنميا مهربون و زيبا چهره اين

 .كردم خداحافظي و زدم لبخندي ندادم،تنها جواب!)روئه پر قدر چه) 

 .كنيم خريد بخوريم،بعد ناهار بريم:گفت نازنين
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 .شد كور اشتهامم. بخوريم عصرونه بايد چنده؟ديگه ساعت دوني مي -

 دل شانه،متشخص،تو چهار و بلند قيافه،قد و تيپ وشجذابي،خ اين به انصافي؟مردي بي چه مهرافروز؟تو دكتر ديدن با -
 بگم؟ برو،بازم

 !شو كن،خفه لطف -

 .بخريم گلم،نسرين،لباس خواهر عروسي براي بتونيم آرامش با تا كني باز رو هات اخم كه شرطي شم،به مي خفه باشه -

 نداري؟ اي ديگه چشم،امر -

 !كن باز هم رو هات عزيزم،اخم نه -

 زن و جهانگير دايي. رسيديم خانه به شب هشت ساعت. شديم خريد مشغول. دراوردم ايشبر شكلكي حرص با
. بود نيامده هنوز هميشه مثل پدر. داد مي گوش اخبار و بود نشسته تلويزيون مقابل تنهايي دايي،به. بودند مان دايي،خانه

 .ماند مي كاره نيمه تهران برجهاي مامت ساخت شك بي آمد مي پدر اگر و بود باقي ساعت سه شب؛ يازده ساعت تا آخر

 خريدي؟ لباس باالخره:ريخت،پرسيد مي چايي برايمان حاليكه در شهين دايي زن

 .خريد هم تازه،يكتا.خريدم:داد جواب نازنين

 نشونمون رو هاتون لباس خواييد نمي.باشه مبارك:ريخت،گفت مي قابلمه داخل را شده آّكش برنج كه حالي در نيز مادر
 ؟بديد

 .آورد را لباس دست چهار هر و رفت نازنين

 .دادند تكان سري تاسف با و انداخته ها لباس به نگاهي شهين دايي زن و مهري مامان

 يكتاست؟ ،مال مشكي پيراهن و اي سرمه دامن بلوز:پرسيد مادر

 .هميشه مثل بله:داد جواب نازنين

 .شي نمي سليقه خوش وقت جون،هيچ ؟نازنينرنگ ياسي،شد و آبي آخه. قشنگتره من هاي لباس رنگ:گفتم

 .طوره چه ببينم بپوشيد حاال. تويي سليقه بد!برعكس:گفت مادر
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 .بود هفت يقه و اي حلقه ،آستين بلوز. پوشيدم را اي سرمه دامن بلوز اول

 بخت دسفي الهي":گفت و كشيد،بوسيد آغوش در مرا. كند كنترل را احساساتش نتوانست من ديدن با شهين دايي زن
 اسپند براش بده رو كن دود جون،اسپند مهري:داد ادامه و كرد مادر به رو و "!شي مي ،چي بشي عروس تو. دخترم بشي
 !كنم دود

 به را اسپند ظرف كرد،سپس فوت دورم و گفت ذكري لب زير كرد مي تر نمايان را اش چهره رضايت كه لبخندي مادر
 .داد شهين دايي زن

 باالي تا چاكي راست سمن در و رسيد مي پا قوزك تا آن بلندي كه چسباني و تنگ پيراهن. يدرس مشكي پيراهن نوبت
 آغاز كمر نزديك از پشت ي تنه باال و نداشت شانه سر و شد مي وصل گردن پشت به بند دو با لباس ي يقه. داشت زانو
 .شد مي

 .كنند دود اسپند برايش و بروند اش صدقه قربان دايي زن و مادر و بپوشد را هايش لباس كه بود نازنين نوبت

 .داد جواب سرعت به او. گرفتم را افروز دكتر ي شماره و رفتم اتاقم به آوردم دست به كه فرصتي در

 .هستم دكتر،درخشان آقاي سالم -

 .شدم مي نااميد داشتم درخشان،ديگه خانم سالم -

 نشدم؟ مزاحم موقع بد -

 .كردي خوشحالم دوم،خيلي و نيستيد مزاحم وقت هيچ شما اينكه اول -

 :داد ادامه و كرد مكثي سپس

 شد؟ بهتر حالت -

 !نبود؟ بد حالم -

 .نيست خوب حالت كردم بعدازظهر،حس -

 .بود خوب حالم. كرديد اشتباه -
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 !بگو خودت از. بگذريم خب -

 .درخشانه اسمم،يكتا -

 .دونم نمي كه بگو چيزهايي دونم،از مي كه رو اسمت -

 )بيزارم ها دوستي آغاز آور مرگ تكرار از.(شدم ساكت

 !شدي؟ ساكت الو،الو،چرا -

 .سالمه چهار و بيست.كردند ازدواج دو هر. دارم بزرگتر برادر و خواهر يك. ام انساني ديپلم -

 كنم؟ معرفي رو خودم بايد من حال -

 .مايليد طور هر -

 !بدوني؟ چيزي موردم در خواي نمي يعني -

 .شنوم بگيد،مي اشيدب مايل اگه -

 عمه تنها همراه. شدند فوت رانندگي ي سانحه در پيش سال دو مادرم و پدر. خانواده فرزند مهرافروزم،تنها كيارش -
 .سالمه هشت و بيست و داريم سكونت پدري خونه شما،در خيابون از باالتر خيابون تا ام،چند

 !شه؟ مي مگه -

 .گرفتم ديپلم سالگي انزدهسرشارم،ش هوش علت به. شه مي كه بله -

 )خنديد)

 كنم؟ همراهيت مدرسه تا صبح فردا كه باشم اميدوار تونم مي:داد دامه او

 .رم نمي مدرسه فردا!متاسفم -

 دي؟ مي انجام خاصي كار فرد روزهاي. بودم كرده فراموش -

 .رم مي كتابخونه همبه كامپيوتر،بعدازظهرها كالس رم مي ماهه يك -
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 ري؟ مي كامپيوتر كالس خاصي منظور براي -

 .يادگيري فقط -

 .هستي مطالعه اهل حساب اين با -

 .رمان خوندن عاشق -

 !عاليه -

 استفاده وازه اين از خوندن رمان به ام عالقه مقابل در فردي هرگز. كردم مرور ذهنم در مرتبه چندين را "عاليه" ي واژه
 از طوماري يا كنه مي مسخره رمانم،يا عاشق گم مي كي هر به!شه مي ؟مگه!عاليه گفت دل ته از يعني!(بود نكرده

 :پرسيدم.)ده مي نصيحت،تحويلم

 داريد؟ دوست را رمان خوندن شما -

 ببينمت؟ بعدازظهر فردا تونم مي. ندارم رو وقتش ياد،اما نمي بدم -

 .كتابخونه رم مي نيم و يك ساعت و خونه ميام ناهار براي دوازده ساعت -

 دي؟ مي جوابي بخوريم،چه هم با را ناهار بخوام ازت اگه -

 بدم؟ جوابي چه بايد -

 .شم مي خوشحال كني قبول -

 بقيه نزد سالن به. باشد منتظرم آموزشگاه مقابل دوازده ساعت شد قرار و دادم او به را كامپيوتر آموزشگاه آدرس
 زدي؟ زنگ:پرسيد آهسته او. نشستم نازنين كنار و بازگشتم

 .دادم مثبت جواب رس تكان با

 كني؟ نمي اشتباه -

 .افتاده كار از نپرس،مغزم ازم -
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 از پيش هفته يك بود قرار. كردند مي صحبت نسرين عروسي و بندان حنا مجلس مورد در شهين دايي زن و مهري مامان
 .بود باقي هفته دو حنابندان، جشن تا. شود برپا جهانگير دايي منزل در حنابندان ،جشن عروسي

.  ايستادم آينه مقابل بعد. رفتم حمام به و كردم مرتب را تختي رو. شدم بيدار ساعت زنگ صداي اولين با بعد روز بحص
 خارج اتاق از و پوشيدم را رنگم اي سرمه روسري و شلوار و مانتو هم بعد. رژگونه و لب چشم،سايه،ريمل،رژ خط دوباره
 .رفتم آموزشگاه به و خوردم مفصلي ي روز،صبحانه هر برخالف. شدم

 .شدم خارج آموزشگاه از شتاب با من و رساندند دوازده عدد به را خود كندن جان با ساعت هاي عقربه

 مطمئنم. تنده زيادي آتيشش دكتر آقاي اين.(بود دوخته آموزشگاه درب به چشم و ايستاده اتومبيلش كنار ز.افر مهر
 )رسم مي هدفم به زود

 يكي هم اين چه من به!(لباس خوش و جذاب مردي. بود پوشيده رنگ اي سورمه شلواري و آسماني آبي رنگ به بلوزي
 !)نامرد تا چند اون عين

 .نباشيد خسته خانم، سالم -

 .)بشه ختم قائله زودتر تا كني رفتار درست بايد كردي شروع كني؟وقتي مي برخورد خشك چرا!احمق. (سالم،ممنون -

 .يابد خرابم،بهبود حال بلكه تا كشيدم عميق سنف چند و كشيده پايين را شيشه

 !خوري مي سرده،سرما هوا:گفت و درآورد حركت به را اتومبيل او

 .كشيدم باال را شيشه سكوت در ناچار به

 نيست؟ خوب حالت -

 .خوبم خوبه:دادم زيبا،جواب لبخندي با همراه و دادم تكيه اتومبيل در چرخيدم،به او سمت به

 بريم؟ كجا حاال -

 .بخوريم ناهار بريم بود قرار -

 من؟ با رستوران انتخاب -
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 .بله -

 .شدي خوشگلتر امروز:گفت لبخند با و انداخت من به نگاهي. زد دور را خيابان رسيد كه برگردون دور اولين به

 .زدم لبخند اجبار به. كرد نگاهم هم باز!)رو پر چاپلوس(

 كرديد؟ خريد ديروز -

 .خريديم اشتيمد احتياج كه چيزهايي -

 ره؟ مي مدرسه روز هر خانم نازنين -

 .دومه كالس معلم بله،اون -

 ري؟ مي ميون در روز يك چي براي شما -

 .كنه مي كفايت هفته در روز كنم،سه مي تدريس نقاشي چون -

 باشي؟ شاغل داري دوست -

 دوست دخترم:بود پرسيده بهبودي دكتر را سوال شوم،همين مرخص بيمارستان از خواستم مي كه زماني پيش سال سه
 باشي؟ شاغل داري

 و شل صدايي با. كردم مي آرامش احساس هميشه او مقابل و بهبودي دكتر اتاق در. كردم جا به جا صندلي روي را خودم
 !دونم نمي:دادم بود،جواب شده چنين بخش آرام داروهاي تاثير از كه حال بي

 سركار بري گم مي بخواي را من عقيده اگر:گفت و!)بود؟ شكلي آن پدرانه، بخندل راستي(داد تحويل پدرانه لبخندي دكتر
 .رسي مي آرامش به و نمياد سراغت خود بي خيال و شدن،فكر سرگرم با بهتره،چون

 !داشت قشنگي معني حتما بود؟ معني چه به آرامش راستي به اما!قشنگي ي واژه چه "آرامش"

 .كردم ورج و جمع را مهرافروز،خودم صداي با

 !منه؟ به حواست -

 .بشه پر وقتم شه مي باعث كردن كار -



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  13 

 ري؟ نمي باشه،سركار پر وقتت روزي اگه -

 .نرم كنم مي فكر -

 ري؟ نمي كار كني،سر ازدواج وقتي يعني -

 .كنم ازدواج ندارم قصد -

 نكنه؟ ازدواج زيبايي و ظرافت همه اين با دختري شه مي مگه:گفت و داد سر اي قهقهه

 .نمياد خوشم بحث،هيچ اين از:گفتم عصبي و جدي لحني با

 .زد مي ،موج حركاتش و نگاه در تعجب اما ".كنم مي چشم،سكوت":گفت و كرد نگاهم ناباورانه

 .برگشتم خانه به و بمانم،نپذيرفتم كنارش بيشتر كرد اصرار چه هر ناهار از پس

 .برگردي زود كن ميان،سعي ها بچه امروز:گفت خانه،مادر ترك از پيش بعد روز صبح

 .خونه گردم مي بر راست يك مدرسه از چشم،بعد:گفتم و بوسيدم را اش گونه

 !خوردي مي صبحونه كاش:گفت بود، ام بوسه از شاد كه مادر

 .نيستم گرسنه -

 .بازداشت رفتن از مرا آشنا صدايي برسم تاكسي ايستگاه به اينكه از قبل

 !درخشان خانم -

 .كردم سكوت بود،اما گرفته حرصم!) اين بازم.(شتمبرگ صدا سمت به

 خوبه؟ سالم،حالت -

 .باشد خشم از عاري لحنم كردم تالش

 .شده ديرم بشم،چون مرخص بايد بديد اجازه اگه و ،خوبم سالم -

 ام؟ كاره جا،چي اين بنده پس -
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 .فهمم نمي رو منظورتون -

 .برسونم شما كه اومدم -

 .منتظرمه ستگاهاي توي نازنين ممنون،اما -

 .رسونيم مي خانمم نازنين -

 ...خواهش شه مي -

 .بشيد سوار كنم مي خواهش من:داد ادامه و گذاشت ناتمام را ام جمله

 .شدم سوار و كردم سكوت چرا دانم نمي

 كردي؟ خاموش را تلفنت شديم جدا هم از وقتي علت چه به -

 !ه؟خاموش تلفنم مگه!وا:گفتم و زدم ناداني به را خودم

 منم و زده زنگ تلفن خوابيدم كه عصر شايد. توئه با حق:كردم،گفتم خارج را تلفن و بردم كيفم داخل را دستم سپس
 .كردم خاموش را تلفنم و نشدم متوجه و بودم آلود خواب

 بايد و دكر نخواهد باور را دروغهايي چنين هرگز فهماند بهم كرد،زيرا خالي را دلم توي نگاهش با. كردم روشن را آن
 .كنم برخورد تر معقوالنه

 .بود خاموش حاال،تلفنت همين تا رسيدي،اما ببينم گرفتم تماس -

 سكوتي مدرسه به رسيدن تا تقريبا و نكرد صحبت تلفن خاموشي مورد در ديگر نازنين شدن سوار و ايستگاه به رسيدن با
 .بود كرده احاطه را اتومبيل داخل گر،فضاي تفتيش

 .باش منتظرم ظهر از بعد:گفت مهرافروزمدرسه، مقابل

 .برگردم زود بايد. داريم مهمون. تونم نمي -

 .گيرم مي تماس نكن،باهات خاموش را تلفنت ديگه -

 .رفتم مدرسه سمت به خداحافظ گفتن با و بستم را اتومبيل در
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 ...يكتا -

 .برگشتم سمتش به ناراضي و متعجب

 كني؟ نمي خاموش را نتلف باشم مطمئن درخشان ببخشيد،خانم -

 .،خدانگهدار كنم نمي خاموش -

 .شديم مي حاضر كالس سر عجله با بايد و بوديم رسيده دير كمي. شدم مدرسه وارد شتاب با

 خوبي؟ يكتا:پرسيد نگراني با نازنين تفريح زنگ

 !خوبم -

 !نيستي پريده،سرحال رنگت -

 .نخوابيدم خوب ديشب -

 شدي؟ خواب بي دوباره -

 .بودم بيدار صبح اذان تا ديشب -

 كني؟ صرفنظر شه نمي!نگرانم برات -

 !كنم تمومش نه،بايد ديگه حاال -

  بشه؟ بد حالت دوباره اگه -

 .شه نمي نترس،چيزيم -

 پدرام ي خانواده آخه نشد، بگيرم تماس باهات خواستم مي چي بود؟هر طور چه. بوديد هم با ناهار ديروز راستي -
 .بودند خونمون

 .خونه رفتم باشيم،نپذيرفتم هم با بيشتر كرد اصرار چي هر بعدم خورديم هم با رو يچي،ناهاره -

 شد؟ دعواتون -
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 .نه -

 .بود پكر صبح آخه -

 .نداشتم حوصله. كردم خاموش را همراهم تفن عصر ديروز از -

 دنبالت؟ مياد بعدازظهر -

 .ميان دنيا و خونه،داريوش برم زود بايد -

 بهبودي؟ دكتر پيش بري خواي نمي:گفت و كرد پا اون و پا اين كمي

 رفتم شايد:كردم نگاهش متفكرانه

 .بري بهتره آره:شد خوشحال

 را جوابش ديگر و كردم قطع را تلفن عمد به صحبت حين در. زد تلفن او كه بوديم غذاخوري سالن در خوردن غذا ساعت
 .ندادم

 در را دو دويدند،هر سويم به شادمان ديدنم با. بود كرده پر را خانه مارشيا،تما و دريا صداي و سر رسيدم كه خانه به
 .رفتم ديدنشان بودند،به آشپزخانه در دنيا و رويا. بوسيدم و كشيدم آغوش

 .نباشيد گلم،خسته برادر خانم و مهربون،خواهر مادر بر سالم -

 .نباشي تهخس هم زبونم،تو بلبل شوهر خواهر بر سالم:گفت و بوسيد را صورتم رويا

 !نخوردي ناهار بازم پريده؟حتما رنگت چرا:گفت مادر اما. كشيد آغوشم خواهرانه،در محبتي با نيز دنيا

 و خوردم ناهار":خنديدم،گفتم مي كه حالي در. گريختم مي نگاهشان فشار زير از بايد. شدند دقيق ام چهره در نيز دو آن
 .كردم برخورد داريوش با راهرو داخل. رفتم اتاقم سمت به شتاب با بعد ".نيست پريده رنگمم

 كني؟ نمي ما از يادي ديگه. كوچيكه سالم،خواهر -

 .هستم شما ياد به هميشه كه جون،من داريوش سالم -

 .بردم پناه اتاقم به اي بهانه به و رانداشتم داريوش با صحبت ي حوصله حتي
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 براي مهربان همسري البته و داشت دنيا با صميمي بسيار يا رابطه بودن فرزند تك علت به و بود نازنيني دختر رويا
 .بود ارشيا براي محبت با مادري و داريوش

 سقف شدند حاضر تا كردم لجبازي قدر چه.دوختم سياه،چشم سقف به و كشيدم دراز تخت روي لباس تعويض از پس
 وجود سياهي همه اون توي ستاره تا دو،سه كنم مي فكر شم مي خيره سقف به وقتي اوقات گاهي(كنند رنگ سياه را اتاقم
 .)بينم مي سياهي فقط مدتيه اما. داره

 .دادم مي جواب بايد و است مهرافروز دانستم مي. درآمد صدا به تلفنم زنگ

 .مهرافروز آقاي سالم -

 خوبه؟ شما خانم،حال سالم -

 هم شما حال اميدوارم. نيستم بد شما لطف از:دادم جواب تالفي به هم من و كرد بيان را جمله اين تمسخرآميز لحني با
 .باشه خوب

 نياري؟ كم وقت يه:شد بلند اش خنده صداي

 .نميارم كم باشيد داشته اطمينان -

 نشد؟ برقرار تماس ديگه و شد قطع تلفن چرا ظهر -

 .داده نمي بوديم،آنتن غذاخوري سالن توي چون شايد -

 ؟بخوريم هم با رو ناهار فردا!طور اين كه -

 نه:دادم جواب محكم

 چي؟ براي -

 .نه كه اين براي -

 .نشد علت نه، كه اين براي -

 .كنم صحبت زياد تونم نمي من و داريم مهمون دكتر،ما آقاي -
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 دي؟ مي خانم،قول نازنين همراه البته. باشي هم با فردا بدي قول بايد خوام،اما مي معذرت -

 مناسبت؟ چه به -

 .ببينمت خوام مي شده، تنگ برات خب،دلم -

 )كردم بيان كنايه و دلخوري با را جمله اين.(شديد سبز راهم سر صبح اول امروز كه شما -

 !زني؟ مي طعنه چي براي -

 .كنم خداحافظي بايد ديگه -

 .باش عصر،منتظرم فردا -

 

* * * * * 

 

 مي صدا يك و بودند ايستاده تخت كنار دو هر. كردم باز چشم ارشيا و دريا صداي و سر با. بود برده خوابم انگار
 .ما پيش بيا بسه،پاشو خواب گه مي جون مامان:گفتند

 .رفتم همراهشان و بوسيدم را دو هر. گرفت ام دادند،خنده مي تكان هوا در كه انگشتي و بيان ي نحوه از

 زباني شيرين با و انداخت آغوشش در را خود دوان او،دوان ي مشاهده با دريا و بود رسيده راه از مازيار،تازه
 اين خوبم باباي تا كنم كمكت تونستم مي و بودم بزرگ كاش. نباشي خسته. بود شده تنگ برات دلم بابايي،خيلي:گفت
 !نشه خسته قدر

 !)داره لذت خيلي حتما!باباش بغل تو رفت راحت حالش،چه به خوش اما! چاپلوس درياي اي(

 خريدي؟ لباس نسرين عروسي رايب:پرسيد و گذاشت مقابلم را چايي دنيا،فنجان

 .خريديم رفتيم نازنين با -

 .ببينيم بيار:گفت چايي نوشيدن حال در رويا
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* * * * * 

 

 گونه اين را دوستش ، معمول،او تعارفات از پس. كشيد مي را قيافه،انتظارمان خوش جواني كنار در مهرافروز بعد روز
 :كرد معرفي

 .بشه خانم،آشنا نازنين با بود مند عالقه كه آقا و بونمهر پسر يه. گله نيماي آقا ايشون -

 .شد دستپاچه و هول مهرافروز.چرخيد ما سمت به هدفمند لبخندي با بود شده معرفي نيما كه جواني

 خوبي؟ يكتا -

 .خوبم -

 .نازنينم من:خنديد نازنين

 فاصله با نازنين و پارك،نيما داخل. پارك يمرفت مهرافروز پيشنهاد به. كرد زيباتر را نيما ي رضايت،چهره نشانگر لبخندي
 .داشت برمي قدم ام شانه به شانه هم مهرافروز.داشتند برمي قدم جلوتر و

 داشتي؟ دوستي تجربه حاال تا -

 و بيست با زمونه اين تو اونم دختر كدوم باشي،آخه ساده نمياد بهت پررو آقاي.(انداختم او به سفيه اندر عاقل نگاهي
 !)باشم دوميش من كه دوستيه ي تجربه بدون نس سال چهار

 خواستنيه؟ حالتي هر در نگاهت دوني مي:ندادم،گفت كه جوابي

 .كرد مي اسير را مردي هر دل كه لبخندهايي آن از. زدم لبخند

 كنم؟ صدات كوچيك اسم با دارم اجازه -

 .مايلي طور هر -

 نكنيم؟ برخورد رسمي ورط اين و كنه عوض "تو" با رو جاش "شما" اين از بعد و -

 .داري دوست طور هر بازم -
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 ...يكتا -

 !)بود طوري يه صدايش لحن چرا.(كردم نگاهش زده بهت

 !كنم صدات يكتا دادي اجازه نكن،خودت نگاه طوري اين -

 .كردم تاييد را سر،حرفش تكان با

 آورديد؟ بيمارستان به را زخمي شاگردي مدرسه اولياي از يكي همراه پيش سال يك حدود مياد يادت -

 .مياد يادم چيزايي يه -

 چي؟ تو. شد اسيرت بشم،قلبم متوجه اينكه بدون و شدم خوشحال كجاست،خيلي ات مدرسه فهميدم وقتي روز اون -

 !)خوشگلي پسر گفتي؛عجب اول نگاه همون دروغگو،تو اي.(نشدم شما بود،متوجه زخمي شاگرد پيش حواسم ي همه -

 .كردي ترك را ترس،اتاق از كنند وصل سرم بهش خواستند مي وقتي. بودي ترسيده بچه اون از بيشتر يادمه -

 ترسي؟ مي آمپول از:داد ادامه لبخند با سپس

 !ترسم مي خيلي -

 !نداره خنده:گفتم و كرده اخم.  خنديد بلند صداي با

 .خندم نمي ديگه باشه!نكن اخم عزيزم -

 .باشم داده اجازه بهت نمياد يادم -

 بگيرم؟ خوري مي چي:آمده،پرسيد بوجود جو تغيير براي و خنديد هم باز

 .بستني -

 !سرما؟ اين توي -

 .داره كيف خوردن بستني سرما توي -

 .بخواي تو طور هر باشه -
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 .نكردند تشكر بستني بابت حتي كه بودند صحبت غرق چنان نازنين و نيما. خريد بستني همه براي

 .كردم مي آشنا هم با زودتر را تا دو ناي دونستم مي اگه:گفت او

 .كردم مي زدند،نگاه مي قدم ما از جلوتر كه دو آن به و خوردم مي خاص،بستني لذتي با

 !يكتا -

 بله؟ -

 .نكردي صدام اسم به بارم يه حتي قشنگ صداي اين انصاف،با بي -

 !كني مي اشتباه -

 .بود كوچكم نبود،اسم مهرافروز دكتر منظورم -

 كنه؟ مي رقيف چه -

 .شه مي بيشتر صميميت باعث -

 )شم؟ مي راحت ديوونه اين دست از كي!(باشه،كيارش:گفتم لبخند با

 .كرد تشكر لبخند و نگاه با او

 به كرد نمي اقدام مهرافروز اگر.كشيدم جيغ ترس از و خوردم باران،ليز تاثير از زمين بودن خيس علت به لحظه همان در
 لبخند دو هر و كردند نگاه عقب به نازنين و جيغم،؛نيما صداي با.شدم مي زمين باشم،پخش وا آغوش در كه اين جاي
 .گرفتم فاصله مهرافروز از سرعت به.زدند

 نشد،خوبي؟ طوريت -

 .خوبم -

 ديد زاويه در صورتم كه بود نشسته طوري مهرافروز. نشستيم نيمكت روي ما زدند،اما مي قدم چنان هم نازنين و نيما
 .داشت نمي بر من از چشم اي لحظه.باشد يمشمستق

 !چيه؟ دوستي از يكتا،هدفت -
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 !)باشه شده رو براش دستم نكنه(چيه؟ شما هدف -

 !نده جواب،تحويلم جاي خودمم سوال. نيستم من،شما -

 !كيارش بگو تو اول -

 .گفتنت كيارش براي ميرم مي -

 .ازدواجه هدفم:داد ادامه و كرد مكثي

 !)زد مي بهم رو حرف ينا بابك كاش اي(

 !شد سرد هوا قدر چه -

 بگيرم؟ چايي خواي مي. كنيم مي حس بيشتر را سرما نشستيم نشد؛چون سرد هوا -

 .شه مي خوبم،گرمم -

 خوش دو هر. بدهند شماره تا آمدند سمتم به بودند نشسته ما نيمكت از باالتر نيمكت چند كه جواني پسر دو و رفت او
 با او و شدند دور شتاب با جوان پسر دو. ببيند شماره گرفتن حين در مرا مهرافروز تا كردم معطل رقد آن.بودند قيافه
 .نشست گرفته،كنارم اي چهره

 .نكنه درد دستت -

 )بود غمگين صدايش.(جان نوش -

 .كنم تقاضايي ازت خام مي يكتا -

 .هستم شنيدن ي آماده كه دادم نشان نگاه با

 كه مدتي در و خواستگاري ميام باشي موافق اگه. دارم دوستت و شناسمت دارم،مي نظر زير ور تو مدتهاست من ببين -
 .شناسي مي منو هم تو هستيم نامزد

 !باشند زرنگ حد اين تا كردم نمي فكر ،اما دارند تشريف زرنگ آقايون بودم شنيده -

 !نبود؟ خوب پيشنهادم -
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 .بود ،بدتر بدم خوب؟از -

 من از تموم،بهتر چيز همه خالصه و دوست قيافه،زن تيپ،خوش مهربون،خوش همسري":فتگ بدجنسي و شيطنت با
 "!ها نمياد گيرت

 "!خودخواه"مستانه، و كذايي هاي خنده آن از. خنديدم

 مثبته؟ جوابت پس!نخند طوري اين -

 زندگي باهات متون نمي شدم متوجه شناخت از بعد زرنگ،اگه شدي؟آقاي توهم دچار انگار!مثبته؟ جوابم گفتم -
 چيه؟ كنم،تكليف

 .كني مي شماري باهام،لحظه زندگي شناخت،براي از بعد -

 .داري كه كاذبم نفس به اعتماد -

 بفرستم؟ را چيه،عمه نظرت -

 ".خير نه":دادم جواب قاطع و محكم

 !خير؟ نه چي براي -

 .ندارم ازدواج بعدشم،قصد.  گفتم كه دليلي همون به -

 !داري دوست را اي ديگه شخص يا ياد نمي خوشت من از حرف،يا نشد كه ندارم ازدواج قصد -

 !)است شده نفرين عشق عشق،يه از سهمم بگم تونستم مي كاش(

 .ندادي جوابمو يكتا -

 .بدم توضيح مورد اين در ندارم دوستم و ندارم ازدواج قصد كيارش،من ببين -

 داري؟ دوست را اي ديگه بود،كس درست حدسم -

 اصال. نيست مربوط بهت":گفتم برافروخته اي چهره با و كوبيدم زمين به محكم را پايم. شدم بلند غيظ با و شدم عصباني
 "كني؟ مي بحث باهام جراتي چه به
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 "!نزدم بدي حرف كه من":گفت كرد مي حيران،نگاهم و گيج كه حالي در

 .برگردم خوام مي. بشنوم صداتو خوام نمي ديگه -

 از پيامك چندين شب آخر تا. كند سكوت بايد مواقع اين در دانست مي شد،اما خرابم حال متوجه ينبرگشت،نازن راه در
 .جواب بي داشتم،اما مهرافروز

 و شد وارد مادر كرد،بعد اصابت اتاق در به اي ضربه. كردم مي ،نگاه رنگ سياه سقف به و بودم كشيده دراز تختم روي
 .نشست تخت لب

 نخوردي؟ شام چي براي -

 .بودم،سيرم خورده چيزايي به نازنين با عصر -

 افتاده؟ اتفاقي -

 "طور؟ چه": دادم تكيه دستم آرنج شدم،به خيز نيم -

 .شدي حرف كم دوباره و نداري اي،حوصله پريده نيست،رنگ خوب حالت روزه چند -

 .نشدم اشكهايش متوجه كرد مي فكر. كرد پاك را اشكش مادر،پنهاني!)هستند بدبخت چه و نازنين چه مادرها(

 !نباش خوبه،نگران خوبم،حالم مامان -

 "!باش خودت مواظف بيشتر"كشيد بلندم موهاي روي دستي و بوسيد را ام گونه

 

* * * * * 

 

 از و كردم كج را راهم بدهم اهميت آنكه بي. ديدم خود منتظر را رسيدم،مهرافروز تاكسي ايستگاه به وقتي بعد روز
 .گذشتم مقابلش

 !كتاي -
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 :شنيدم سر پشت درست را صدايش بار اين.كردم تندتر را قدمهايم و ندادم اهميت هم باز

 .دارم كار باهات!كن يكتا،صبر!...يكتا -

 !كن صبر:گفت و گرفت را دهم،دستم نمي اهميت ديد وقتي

 .ندارم كاري شما با من -

 !برخورديه؟ چه يكتا،اين -

 ! بردار سرم از آقا،دست -

 چيه؟ جرمم ونمبد نبايد -

 .بودند ور شعله چشمانم در انتقام هاي شراره. شدم خيره او به

 بدونم نبايد. كنند مي صادر دليل،حكم با شده جنايت بزرگترين مرتكب كه محكومي براي حتي!كنم مي يكتا،خواهش -
 شدم؟ محكوم جرمي چه به

 .كنيم صحبت هم با مدرسه تا شو سوار بيا

 .برگرداندم رو

 .كنم صحبت باهات خوام مي!كردم خواهش -

 .ندارم باهات صحبتي -

 .بريم زشته،بيا خيابون يكتا،وسط -

 .نازنينم منتظر -

 .رفت نيما با نباش منتظر -

 .رفتم ،همراهش او اصرار با سرانجام. برود نيما با است قرار دانستم مي

 شد؟ محروم قشنگت صداي شنيدن از عصر ديروز از كه زد سر ازم خطايي چه -
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 .بدم رو سوالهاتون جواب كه نيومدن همراهتون -

- ،شما شدم كه بازم ا! 

 .شم مي پياده!داريد مهرافروز،نگه آقاي -

 .كنم نمي سوال ديگه كنم؟چشم سوال نبايد -

 .شه مي بريد؟ديرم تندتر شه نمي -

 بينيم؟ مي را همديگر بعدازظهر. رم مي تندتر!چشم -

 .نكنم فكر -

 داري؟ يخاص ي برنامه -

 .خير نه -

 .بينيم مي را همديگر پس -

 .ندادم جواب

 باش،باشه؟ منتظرم -

 .باشه -

 "ديدي؟ رو كيارش":پرسيد نازنين تفريح زنگ

 .ديدم -

 كني؟ نمي شدي،دعوام عصباني چي براي ديروز بپرسم اگه -

 .خواستگاري بيام خوام گه،مي مي شما سرخوشِ دكتر -

 !خوبه كه اين -

 ".دوني مي كه تو ندونه كي هر!زني مي حرفو اين چرا ديگه تو":دادم بار،جواب فتاس لحني با
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 دي؟ مي ادامه يا كني مي كني؟تمومش كار چي باهاش خواي مي -

 .ببرم لذت بيشتر خواد مي دلم دونم،اما نمي -

 .بود خوب چه حالت سال يه اين ديدي. بيني مي آسيب خودتم!يكتا،بگذر -

 .كنم مي كاريش باشه،باشه،يه":دادم ابجو كالفه و حوصله بي

 .صبورتم سنگ هميشه نره يادت فقط. بكن داري دوست كاير هر باشه. شو خفه كنم،يعني مي كاريش يه -

 دارم؟ رو كسي تو جز نميره،مگه يادم -

 بياي؟ ما با خواي دارم،مي قرار نيما با مدرسه از بعد -

 .دنبالم مياد كيارش -

 مطب؟ ميره كي راستي -

 .ره مي شش و پنج ساعت -

 

* * * * * 

 

 .بودند منتظرمان مهرافروز و مدرسه،نيما از بعد

 بخوريم؟ ناهار بريم:پرسيد اتومبيل،مهرافروز داخل

 !ناهار؟ -

 .بخوريم ناهار آره -

 نخوردي؟ ناهار مگه -

 .باشي نخورده تو خوردم،شايد -
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 .ندارم دوست وغذاش كه روزهايي جز به البته. ميخورم ناهار مدرسه -

 بود؟ چي ناهار امروز -

 .مرغ با پلو زرشك -

 داشتي؟ دوست -

 .داشتم بله،دوست -

 شاپ،چطوره؟ كافي ميريم پس -

 .نيست بد -

 بريم؟ اي ديگه جاي نيست،يعني بد -

 .خوبه شاپ نه،كافي -

 !نرفتي؟ دانشگاه چي يكتا،براي -

. خواندم باباك،مي را درسي كتابهاي ي كلمه به كلمه. بابك از بود پر خواندم،ذهنم مي درس كنكور براي بايد كه زماني
 خداحافظي مادر از آلود شوق لبخندي با و پوشيدم وسواس،لباس با روز آن. بهشت داشتن با بود مساوي بابك داشتن
 اين شههمي.كردند ام همراهي مقصد به رسيدن تا دلچسب و شيرين تاكسي،افكاري داخل. شدم خارج خانه از و كردم
 آخرين از روز ده مرتبه،زيرا آن خصوص به. بود مالقاتها انگيزترين شگفت و ترين بخش او،شادي با مالقات. بود طور

 شايد اختيار بي نگاهم. شدم داخل و كشيدم موهايم به دستي.شدم پياده تاكسي از شاپ كافي مقابل.گذشت مي ديدارمان
 ذره يه براش بياد،دلم زودتر كاش.(بود نيامده هميشه،هنوز لمث درست. پيچيد چپ سمت به عادت حسب بر هم
 دو استثناي به بوديم ديده را همديگر روز ،هر يكسال اين در. كشيد اسارت به را وجودم ناشناخته اضطرابي ناگهان!)شده
 !!!)نه؟ك مي سرم به دست روزه ده كه شده چي(ميكرد شكايت و شد مي تاب ديد،بي نمي مرا روز يك اگر آخر ماه

 كجاست؟ حواست -

 .بودند گوشهايم،دلتنگ حتي. داد نوازش را گوشهايم صدايش طنين

 .)كردم مي صحبت زيبايش ي چهره به خيره!(نشدم اومدي؟متوجه سالم،كي -
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 دادي؟ سفارش چيزي -

 بودي؟ كجا روز ده اين!)شناسم نمي كنه؟انگار مي نگام اينطوري چرا.(بودم تو منتظر -

 باشم؟ اييج بود قرار -

 .زدم لبخند و نياوردم خودم روي به. بود ام ناشناخته اضطراب به اش،تلنگري آزاردهنده و كوتاه،سرد جواب

 !زدي نمي تلفنم. بود شده تنگ برات دلم -

. افتاد پايين سرم!نبود بود،بابك نشسته مقابلم كه جوان دختر دو كه روبرويي ميز روي و چرخيد رستوران در نگاهش
 )كنم گريه نبايد(شد شناور چشمهايم در نگاهم.كردم مي خفگي احساس

 بودند،نوعي آمد و رفت در كيك بشقاب و نسكافه فنجان مسير در كه دستهايش حركات.كردم نگاهم زيرچشمي
 بهم ربطي هيچ كه ناراحته موضوعي از كه،شايد نشده چيزي. باشم عادي بايد.(كردند مي منتقل من به دلهره و تشويش

 )هندار

 فكر خوب روز ده اين":گفت فقط و! نديد مرا لبخند و نگاه اما زدم لبخند كردم،بهش بلند را سرم بعد و زدم پلك بار چند
 ".بشه تموم بايد ديگه. كردم

 !بشه؟ تموم چي -

 .بود طوالني كردم،خيلي طي باهات كه مسيري. بشه جدا هم از راهمون بايد -

 .ماند او،ثابت به متعجبم نگاه و هوا در فنجان همراه دستم

 شدي؟ متوجه -

 .دادم تكان را سرم بار چند

 .،گذشته تو به ام عالقه انقضاي تاريخ از هفته دو. بشي متوجه نيست،بايد اي پيچيده موضوع -

 گي؟ مي چي فهمي خوبه؟مي بابك،حالت -

 .فهمم مي خوب -
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 !چي؟ من پس -

 .زندگيت پي برو -

 .دارم دوستت -

 .ندارم تدوست من اما -

 !بيرحم!سنگدل -

 .خواست مي ريزش ي اجازه اشكم و بود بغض از پر صدايم

 .نباشم دوست دختر تا چند با واحد آن در كه دارم مرام قدر اون!كن شكر رو خدا برو -

 ممغز. ريختند مي وجودم،اشك ي ذره ذره.  باورنكردني و طوالني شب يه. بود تاريك جا همه شدم خارج كه رستوران از
 برمي قدم خيابان سرگردان،كنار و پريشان. نداشت را وزنم تحمل پاهايم و شود منفجر خواست مي فشار همه اين از

 آن از پس و اتومبيلي ممتد بوق ،صداي سر پشت از. كند زندگي،خالص اين شر از مرا راننده يك كردم مي آرزو.داشتم
 .كرد نگاهم نگراني با برگشتم،مادر خانه به. كردم امتناع ور پياده به رفتن از شنيدم،اما را اش راننده ناسزاي

 !افتاده؟ نيست،اتفاقي خوب يكتا،حالت -

 .ام خسته فقط -

 نيومدن؟ اينا بود؟دايي نازنين،خوب حال -

 "!نكن شام،بيدارم براي. بودند بودم،نيومده جا اون من تا":دادم رفتم،جواب مي اتاقم سمت به كه حالي در

 !خوابه؟ توق چه حاال -

 مي بر دنيا كجاي به. بود هيچي،هيچيش از سهمم هميشه.(افتادم تخت روي جنازه عين و بستم را اتاق جواب،در جاي به
 )بشه؟ نصيبم هيچي،چيزي از اگه خوره

 .آمد ديدنم به نازنين بعد روز

 ديدي؟ رو ديروز،بابك. بود زد،نگرانت تلفن ديشب عمه!ايه قيافه چه اين -
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 .آمد پايين چشمم گوشه از پي در شك،پيا قطره چند

 "!شده؟ چي":پرسيد و نشست كنارم تخت گرفته،لب اي چهره با نازنين

 )شد بلند ام گريه هق هق صداي و.(جهنم به برم گفت،بايد...گفت. شده گفت،خسته. نداره گفت،دوستم بابك -

 ".خواد مي حبشنوه،توضي صداتو عمه اگه!باش آروم":گفت و گرفت آغوش در را سرم او

 !باشم؟ آرام توانستم مي طور بود،چه گرفته آتيش بود،دلم شكسته قلبم!جايي به نا تقاضاي چه

 !بزن تلفن بهش پاشو. كنه شوخي باهات خواسته شايد -

 نازنين:گفتم و بوسيدمش بار چند ها ديوانه عين در بعد.كردم نگاهش شوق با و اش،برداشتم سينه روي از را سرم
 "!كردم مي كار چي نداشتم رو تو جونم،اگه

 گرماي بدنمپذيراي تمام پيچيد تلفن گوشي توي بابك صداي وقتي. برداشتم را گوشي و كشيدم پاتختي سمت به را خودم
 .داد افزايش را ام نازنين،انرژي اميدبخش نگاه و شد مطبوعي

 .جان بابك سالم -

 .است شده قطع اطارتب كردم حس كه طوري به نيامد صدايي هيچ ثانيه چند

 شنوي؟ مي صدامو بابك!بابك -

 .بشنوم بخوام اينكه شنوم،بدون مي -

 !!بابك -

 .شده تموم چيز همه!نكن ،بابك بابك آنقدر -

 ...من،نه براي -

 !نشو مزاحم ديگه. شده تموم من براي بشه،چون تموم بايد -

 .دريا هم من چشمهاي و شد مكالمه،قطع

 "!بود خوبي پسر كه بابك":متفكرانه،گفت و احتنگران،نار لحني با نازنين
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 .كرد مي خواست،نثارم مي دلش چه هر او و زدم مي هفته،تلفن يك تا

 طفلك. بودم گويي هذيان و رختخواب،كابوس،تب اسير هفته دو. شدم توانم،بيمار حد از خارج و بود هولناكي ي ضربه
 .ريخت مي اشك نگراني،مدام شدت از!مهري مامان

 "...باعث عاطفي شديد ي ضربه يه"::دكتر،گفت شنيدم

 "!نيفتاره اتفاقي آخه":داد جواب مهري مامان

 بيماري از هفته يك.بود رفته مشهد به بود عزيزتر برايش خواهر يك از گوهر،كه خاله دوستش ديدن براي جون مامان
 .برگشت تهران به بعد روز و شد ام بيماري متوجه مهري مامان كالم لحن پريشاني از كه گذشت مي ام

 نكردي؟ خبرم زودتر چرا!شده ضعيف قدر چه بچه مهري،اين -

 .نبود بودي،درست رفته تازه شما -

 ".نداشتم خبر من و رختخواب تو افتاده است هفته يه ام نبود؟بچه درست چي":گفت كالفه حالتي با جون مامان

 .بود عطوفت و مهرباني از ياقيانوس او. نگذاشت تنهايم لحظه يك جون مامان روز آن از

 !جون مامان -

 !دلم جون -

 بزنيم؟ قدم بريم عصر كني مي كمكم -

 بگيري؟ جون بيشتر تا كني صبر نيست بهتر -

 .سررفته ام حوصله -

 خودم؟ ي خونه ببرمت -

 و بوسيدم را او دبع "نميشه اين از بهتر":گفتم و كردم حلقه گردنش دور را دستهايم و شدم بلند. بود نشسته تخت لب او
 "ببريم؟ هم نازنين":دادم ادامه

 .بريم بخواد،مي دلت اگه -
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 .بوديم جون مامان ي نازنين،خانه همراه ماه يك حدود

 "كني؟ استراحت ايوون تو كنم پهن يكتا،رختخواب":پرسيد من از جون مامان

 "!عاليه":گفتم و كوبيدم هم به را دستهايم شادي با

 و نشيمن بعد،اتاق روز صبح تا شد مي خنك كه هوا عصر روز هر. كردند پهن ايوان داخل رشيجون،ف مامان و نازنين
 و درخت از پر بزرگ ي باغچه. شده پاشي آب ي سبزه و خاك بوي و ياس گل عطر!داشت لذتي چه. بود خوابمان،ايوان

 !بود نگيقش ي خانه چه. بودند شده حياط،چيده وسط حوض دور دورتا كه بزرگ گلدانهاي و گل

 ".كنكور بي امسال،كنكور":بود،گفت نشسته نازنين،كنارم. دادد مي آب را روز،باغچه هر معمول مطابق جون مامان

 .شدم خيره او بيروح،به و سرد نگاهي با

 !شدي حرف كم يكتا،خيلي -

 .بود نگاه ،تنها جوابم هم باز

 !غمگين و حرف كم -

 !داريم رو جون مامان كه خوب چه -

 .كرد پريشان،نگاهم و متحير

 "!بيار منو پول نازنين،كيف":گفت و شدند،آمد مي ايوان وارد كه هايي پله سمت به و بست را آب جون،شير مامان

 ريد؟ مي جايي -

 .گردم مي بر و خيابون سر تا رم مي -

 .گريه زير جون،زدم مامان خروج محض به

 !كنه؟ مي درد شده؟جاييت چي كني؟آخه مي گريه چي يكتا،براي:نازنين،پرسيد طفلك

 آرام بايد. شدم برگردد،آرام جون مامان اينكه از قبل!درماندگي و تنهايي،حسرت هاي كردم،زجه مي گريه بلند صداي با
 .شدم مي
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 "!مادر؟ قرمزه چشمت يكتا،چرا ":پرسيد و كرد من به رو جون مامان

 .رفته خاك و چشمم،گرد توي -

 .بود،بخوريم خريده كه بستني تا نشست كنارم ناباورانه نگاهي با

 

 "!كجاست؟ يكتا،حواست":گفت و كرد نگاهم خيره اي مهرافروز،لحظه

 .جا همين -

 !بود؟ سخت قدر اين سوالم جواب -

 .نداشتم تحصيل ادامه به اي عالقه -

 !نمياد بهت نبودي،چون كه كندذهن!چي؟ براي -

 .ندارم خوندن درس به اي عالقه كردم حس بعد بخونم،اما ادبيات داشتم دوست اوايل -

 گلو،درسته؟ تو برو داري،هلو تشريف حساب،تنبل اين با -

 شدي؟ پزشك چرا تو. چيزهايي همچين يه -

 .داشتم عالقه بچگي از -

 .كرد پيروي نيز دادم،او ويتامينه سوپر سفارش من و نشستيم دنجي ي سالن،گوشه انتهاي. نبود شلوغ شاپ كافي داخل

 پوشي؟ نمي روشن رنگ مانتو يكتا،چرا -

 .دارند توجه لباسم رنگ به همه چرا دونم نمي -

 دارند؟ توجه كيا -

 .بينه مي منو كه كسي هر و خانواده،فاميل،آشنا -
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 مي تر خوشگل قدر چه اونجوري دوني بپوشه؟مي روشن لباس نيست بهتر اندام خوش و خوشگل تو مثل دختري يه -
 شي؟

 .شم،خوشگلم حاال -

 !كن بار،امتحان يه نيست،اما شكي كه اين رد -

 .كنم مورد،صحبت اين در ندارم كيارش،دوست -

 !چشم،عزيزم -

 "! تكي واقعاً":داد ادامه و كرد مكث كمي

 اشغال را مقابل پيش،ميز دقايقي كه جواني پسر به خنديدن،نگاهم حال در. واداشت خنده به كردنش،مرا صحبت ي نحوه
 .دادم را جوابش نگاه با نيز من. داشت خاصي او،منظور هنگا. بود،افتاد كرده

 "! بريم يكتا،پاشو":عصبي،گفت لحن با شدو انداخت،بلند پسرجوان به خشم با نگاهي. شد مهرافروز،كالفه

 .خوام مي آب -

 .بعد براي آب،باشه -

 .كرد مي كنترل را خودش سختي به. كشيد خود دنبال و گرفت را دستم

 

 

 :دوم فصل

 

 مامان اما بود گرفته شهين،كارگر دايي زن گرچه. رفتيم جهانگير دايي منزل به صبح از مادر نسرين،همراه حنابندان روز
 .دانست مي دايي زن محبت به پاسخ همكاري،براي به موظف را خودش

 ! )بحالش خوش!خوشحاله چقدر نسرين(
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 "!كني؟ مي فكر چي به جون هعم دختر":پرسيد و بودم،آمد نشسته سالن در كه من سمت به نسرين

 بشه؟ ادب بايد يا داره رو ما گل دختر لياقت پدرام آقا كه اين به  -

 ".خوبيه نباش،پسر نگران!مهربونم يكتاي":گفت خنديد مي كه حالي در نسرين

 .بشي خوشبخت خوشحالم،اميدوارم برات  -

 .كشيدم آغوش در را او. شد نسرين،جمع چشمان در اشك

 ".داري رو ها بهترين لياقت تو. ببينمت خوشحال زودي به دوارمامي":گفت نسرين

 !)جون نسرين خيالي خوش چه(

 .رفتيم اتاقش به نازنين همراه من و رفت آرايشگاه به پدرام همراه بعد،نسرين ساعتي

 .كنم دعوت را كيارش و عروسي،نيما براي گرفتم تصميم يكتا  -

 درستيه؟ كار  -

 .كنه مي ،اقدام خواستگاري براي نسرين،نيما عروسي از نباشه؟بعد درست چرا  -

 !نبودي؟ ساده نگرانم،تو برات  -

 دعوتشون موافقي. صداقتشه همه،گوياي و همه و نگاهش،حرفهاش،رفتارش. گه نمي دروغ نيما!نباش نگران  -
 كنم؟

 .داري دوست طور هر  -

 سرعت،سالن به.برسد اتمام به روز تازودتر بودند گذاشته مسابقه هم با ساعت هاي اوقات،عقربه بيشتر برخالف روز آن
 .بو خوش و كشيده اتو هاي آدم. شد آدم از جهانگير،پر دايي ي خانه بزرگ

 از اي گوشه در جشن،تنها ابتداي از. شد مي ام خوردگي بهم دل سبب و بود آميخته هم با مختلف عطرهاي ي رايحه
 .نشستند كنارم و دندام نزدم ارشيا همراه داريوش. بودم سالن،نشسته

 نشسته؟ تنها چرا خوشگلم خواهر  -
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 .ام خسته كمي  -

 ".پريده رنگت نداري،اما تب":گفت و گذاشت ام پيشاني روي را دستش او

 .خوبه حالم  -

 خوبي؟ كه مطمئني  -

 !باش خوش مهربونم،برو بله،برادر  -

 باشم؟ خوش طور چه نشستي تنها تو وقتي  -

 "برقصي؟ باهام يكتا،مياي عمه":گفت و كرد جا به اج پايم روي را خودش ارشيا

 "!برقص دريا با برو. نيست خوب حالش بابايي،عمه":داد جواب داريوش من جاي به

 .رقصه مي پسره اون با رفته. بده خيلي دريا  -

 تو شايد جون عمه":خنديديم،گفتم بلند صدايي با داريوش و من. داد نشان را سالن از اي گوشه دست با سپس  -
 ".داره دوست نازنين دايي پسر از بيشتر رو تو دريا آخه.رقصه مي باهات بخواي برقصه،اگه باهات نخواستي ازش

 .)هاست آدم گريبانگير بچگي از بدبختي اين. دارند را مشكالت اين هم سال چهار درياي و ساله شش ارشياي حتي(

 .پيوست مان جمع به نيز رويا

 نشستي؟ چرا جون يكتا  -

 ".برقصم دريا با خوام رويا،مي مامان":دهم،گفت جواب نداد مهلت شياار

 !خب،برقص  -

 .رقصه مي زشته پسر اون با دريا آخه  -

 .رقصه مي تو بخواي،با ازش تو اگه  -

 "نيست؟ خوب حالت":پرسيد و كرد من به رو بعد
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 .برسيد تون جشن به شما. ام خسته كمي فقط. خوبم  -

 ".بگم دريا به تا بيا مامان،باهام"كشيد را رويا دست ارشيا

 نيست؟ مشكلي يكتا!عزيزم باشه  -

 !باش خوش برو. جون نه،رويا  -

 "!برو هم جان،تو داريوش":گفتم داريوش به. رفتند ارشيا و رويا

 "برقصي؟ تيپت خوش برادر با خواهي نمي":خنديد،گفت مي حاليكه در

 ".رقصم مي باهات شد بهتر كه حالم":گفتم و خنديدم

 كني؟ استراحت بري خواي مي  -

 .نشينم مي جا همين نه  -

 كنه؟ نمي اذيتت صدا و سر  -

 !نباش راحتم،نگران  -

 دختر هم رويا چه اگر. روياست براي بزرگي شانس اين و صادقيه و قيافه،فهميده مهربون،خوش مرد داريوش(
 اندامي تناسب و هيكل قدر چه. بردم لذت و كردم سر،نگاهش پشت از. گذاشت اصرارم،داريوش،تنهايم با.)نازنينيه
 .شده بروتر دل تو و تر تيپ خوش مراتب به رنگ دودي شلوار و كت اين توي كردم حس.داشت

 .آمدند مامان و بعد،دنيا دقايقي

 خوبي؟ خواهر  -

 .خوبم  -

 !نشستي؟ تنها چرا  -

 .ام خسته كمي  -

 ".نخوردي زيچي هم ناهار. كردي ضعف شايد. پريده هم رنگت":گفت مامان



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  39 

 .ميشه طرف بر نشستن با و ام خسته نكردم،فقط ضعف  -

 "گيري؟ نمي ما از خبري روزه چند":گفت و نشست كنارم دنيا. رفت مامان

 چزونه؟ مي رو ارشيا چرا ات پاره آتيش دختر راستي،اين.)كردم عوض را حرف.(گرفتارم  -

 شده؟ چي مگه  -

 .بود شده غيرتي و بود برخورده بهش هم رقصيد،ارشيا مي نازنين دايي پسر با  -

 .خنديد بلند صداي با دنيا

 "خندي؟ مي چي به گرامي همسر":گفت و آمد نزدمان به هم مازيار

 ".بالتون دختر به":دادم جواب دنيا جاي به

 "كرده؟ كار چي مگه":پرسيد و زد مازيار،لبخند

 "!بخور":گفت و گذاشت مقابلم ميز روي را ليوان. گشتدست،باز در ليواني با مادر. كرد تعريف برايش را ماجرا دنيا

 چيه؟ اين  -

 .خوبه شير،برات و مرغ،عسل تخم ي زرده  -

 .ندارم دوست كه دوني مي!مامان  -

 .عزيزم كردي ضعف  -

 .ندارم خورم،دوست ني  -

 !مادر بخور. رو تو اون نه بخوري رو اون خواي مي جون،تو يكتا  -

 كنار در. گشتم نازنين نگاه،دنبال با. كردند تركم تايي سه بعد. دادم دستش به خالي را وانلي تا ايستاد سرم باالي مادر
 من،عين پدر جز به داشتند حضور همه.كرد مي تعريف هيجان با را موضوعي و بود ايستاده داريوش و جهانگير دايي

 .هميشه

 .كرد جلب خودشان به را توجهم و زد صدا را نازنين،نامزدش دايي پريا،دختر
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 !عزيزم بله  -

 !بنشينيم. شدم خسته بابك  -

 .كني استراحت هم كنيم،تو تازه هوايي يه حياط داخل بريم بهتره!من چشم،عشق  -

 كويري داخل كردم احساس.)هست هم صادق و مهربان انگار تيپه،اما خوش و قيافه خوش من بابك عين هم بابك اين(
 .ستمه مرگ حال در تشنگي از علف و آب بي و خشك

 گذره؟ مي خوش!پيرزن طوري چه  -

 .ديدم خود مقابل را نازنين و كردم بلند را سرم

 !خودتي پيرزن  -

 !بده خودت به تكوني يه پاشو. پيرزنه كي معلومه  -

 .شام از بعد باشه  -

 هيچ. ذيرفتمنپ كردند،اما دعوت من از رقص براي نازنين ي خاله پسر و دايي پسر. تخوردم تكان جايم از هم شام از بعد
 .بودم نرقصيده كسي با جهانگير دايي و داريوش جز به گاه

 .بود،پذيرفتم رفته سر ام حوصله نه؟چون يا بزند تلفن تواند مي آيا كه فرستاد "پيامك" برايم مهرافروز

 خانم،خوبي؟ سالم  -

 .سالم،خوبم  -

 گذره؟ مي خوش  -

 )بود حال بي صدايم لحن.(نيست بد  -

 .شده تنگ من براي دلت ت؟آهاننيس بد چي براي  -

 !بگير تحويل رو خودت خورده ا،يه  -

 .گيري نمي تحويلم كه چيه؟تو چاره  -
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 .زياده سرت از هم مقدار همين  -

 بيرون؟ بريم فردا  -

 .نريم بهتره  -

 خوبه؟ كوه. بريم بهتره  -

 .نمياد خوشم كوه از  -

 بريم؟ سواري دوچرخه پيست  -

 .بريم  -

 .بياد نازنين همراه مد مي خبر نيما به  -

 . نباشد ما مزاحم تا بود آمده خودش اتومبيل با نيما. شديم راهي صبح نه ساعت جمعه روز

 هم با جمعه هر كني التماس كه بگذره خوش بهت انقدر كنم مي كاري يه امروز":نشستم،گفت كنارش اينكه محض به
 ".باشيم

 :دكر مي تكرار مدام شاهين كه بود اي جمله،جمله اين

 .بگذره خوش خيلي بهت مني با وقتي كنم مي كاري  -

 !شاهين خوبي خيلي تو  -

 .داد نمي دست از رو گوهري همچين وگرنه نداشت تشخيص احمق،قدرت بابك ديدي؟اون كجاشو حاال  -

 .كردم مي سكوت بايد كند،اما احترامي بي بابك به نداشتم دوست.دادم تحويلش جان بي لبخندي

 داد پيشنهاد آخر در و بود فايده بي چه گر. كنم صحبت بابك با تا گرفتي تماس باهام رديك خوبي كار چه  -
 .بشم دوست باهات خودم

 كند،سپس مي استفاده آن از مدتي كه شخصي ي وسيله يك يا بلوز يك مانند بابك. گويد مي را حقيقت دانستم مي
 .بود بخشيده مرا و بود كرده برخورد من با بخشد مي ديگري به و شده مي دلزده
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 دوستي؟ بابك با ساله چند  -

 .شديم همسايه اونا با كه زماني سالگي،يعني هفت از  -

 .بشي خودم مال خواد مي يكتا،دلم  -

 .كردم نگاهش متعجب

 رو مادرم خوام مي. زميني روي دختر ترين داشتني دوست و ترين اندامترين،خواستني خوشگلترين،خوش نو  -
 .خواستگاريت بفرستم

 تيپي خوش و قيافه خوش پسر شاهين!نه يا خوشحالم دانستم نمي. نشستند گفتگو به هم با ذهنم توي نقيض و ضد افكار
 !درستكار و مهربان ظاهر به و بود

 "!مني عشق مونم،تو نمي زنده لحظه يه تو بدون. دارم دوست يكتا،خلي":گفت ديد،زيرا نگاهم در را ترديد انگار

 به نيز من. زد بهم را قرار و كرد بهانه را كار شاهين اما.برويم هم با خريد براي بود قرار ستگاريخوا از قبل روز دو
 كاش اي كه ديدك اي بازگشت،صحنه راه در. كردم مي تالش كنكور در قبولي براي. رفتم كتاب چند خريد براي تنهايي

 !ديدم نمي و مردم مي

 و نبود زيبا اصال. ببينم را دختر ي چهره تا شدم پنهان درخت پشت. زد مي قدم دختري،كنارش دست در دست شاهين
 !داشت معمولي اي قيافه

 ميان در كسي با را نازنين،موضوع جز به. رساندم خانه به را خود زحمت به. رفت سياهي چشمهايم و افتاد دوران به سرم
 !كردم تحمل را فشاري چه خواستگاري روز كه داند مي خدا. نگذاشتم

 و زيبا بسيار. بود پوشيده همرنگ كراواتي و پيراهن با رنگ كرم شلواري و كت. بود آمده مادرش و پدر همراه نشاهي
 .شدم تهوع حالت دچار پيش روز دو ي صحنه يادآوري و اش مشاهده با اما!باوقار

 .نه يا توانستم دانم بزنم،نمي لبخند كردم تالش. خاص،برداشت نگاهي و لبخند با گرفتم مقابلش كه را چايي

 توانستم نمي حتي ديگر نبود،اما بردار دست شاهين مدتها تا "نيامده خوشم او ي قيافه از":گفتم مادر به شان رفتن از پس
 .كنم تحمل را صدايش
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 .شد ام،خيره باخته رنگ ي چهره به و گرفت خيابان از را نگاهش افروز مهر

 !پريده؟ رنگ كجاست؟خوبي،چرا حواست  -

 .رسم مي نظر به پريده اوقات،رنگ گاهي. خوبم)كردم جور و جمع را خود و كرده كثيم!(هان  -

 !شكني مي داري الغزي،ديگه خيلي  -

 .دم مي ترجيح چاقي به رو الغري  -

 تقويت بايد و ضعيفي تو دارم عقيده اما. زيباتره ظريف اندام با زن يا دختر يه. بشي چاق كه نيست اين منظورم  -
 .بشي

 .ندارم مشكلي هيچ من!دار نگه خودت بريا را ات يدهآقا،عق  -

 زني؟ مي چي باشه،براي  -

 هستي؟ صميمي خيلي خان نيما با انگار  -

 هر بودنِ فرزند تك مون صميميت علتهاي از يكي البته. هستيم هم با سالگي شش از ما. خوبيه ي بچه نيما  -
 در تنها. بوديم هم با هميشه.كنيم ،پر يكي اون بريا را خواهر و برادر خالي جاي كنيم مي تالش و تنهاييم دو هر. دومونه
 .بشه عمران مهندس خواست مي دلش نيما. داشتيم سليقه اختالف تحصيلي ي رشته

 !)نده آزار رو نيما،نازنين اميدوارم. بود عمران مهندس هم ميالد(

. شدند نمي جدا يكديگر از و زدند مي ركاب مه با ،هماهنگ موازي خط دو در نازنين و سواري،نيما دوچرخه پيس داخل
 لبخند او به و كرد نگاهم اي لحظه براي. بود تنها كه جواني پسر به رسيدم تا شدم دور و گرفتم فاصله مهرافروز از من اما

 در. انداخت مي خنده به مرا مدام و بود طبعي شوخ پسر. شد همكالم من با و كرد هماهنگ سرعتم با را سرعتش او.زدم
 "!يكتا":زد فرياد عصباني لحني و برافروخته اي چهره با و رسيد ما به مهرافروز كه بودم مستانه اي خنده حين

 "رسيدي؟ باالخره":دادم جواب خونسردي با

 !يكتا  -

 .نديديم را او ديگر و شد دور ديدمان از كوتاه مدتي ،در سرعت با و برد پي اوضاع وخامت به جوان پسر
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 !دار نگه رو هيكتا،دوچرخ  -

 .كنم سواري دوچرخه حسابي دارم دوست. بشه تلف وقتم خواد نمي دلم  -

 !كن ترمز  -

 .دم نمي گوش و بدم گوش حرفت به ندارم دكتر؟اجباري آقاي كردي فكر چي  -

 گذاشته قرار كه محلي در ساعتي از پس. داد نمي اجازه او اما. بگيرم فاصله او از تا زدم ركاب بيشتري نيروي با سپس
 .كنيم سواري دوچرخه هم باز كه داد پيشنهاد نيما. پيوستيم نازنين و نيما به بوديم

 ".شينيم مي پارك توي ما. بريد شما":گفت مهرافروز

 "!نيستم خسته كه من كيارش":گفتم

 .تمنداش را قدرتش كنم،اما انگشتانش،آزاد اسارت از را دستم خواستم مي. كشيد خود دنبال و گرفت را دستم

 كني؟ مي اينطوري چرا!كن ولم اَه  -

 !كردي ام ديوونه  -

 "!كني؟ ثابت خواي مي رو چي كارهات اين با":داد ادامه او و نشستيم نيمكت ي.رو

 .بودم كرده سكوت. كردم مي جلو و عقب را كفش،آن نوك با. بود پايم جلوي سنگي

 !بودي بلبل كه حاال زني؟تا نمي حرف چي براي  -

 ".كني تحمل منو كارهاي نيستي مجبور":دادم سنگ،جواب به نگاهم و بود پايين سرم كه همانطور

 .مجبورم كه بيني مي  -

 .بينم نمي اجباري  -

 !دارم رحم،دوستت بي  -

 مي نگاه مرا گذشتند،متحير مي محل آن از يا بودند نشسته نزديكي آن در كه اشخاصي. دادم سر عصبي اي خنده ناگهان
 .كردند
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 پررو جنس يه زبون از جمله اين نزني؟وقتي دار خنده هاي حرف ممكنه":دادم يافت،جواب پايان ام خنده كه زماني
 !نده تحويلم ديگه را جفنگيات اين ضمن در. كاره در نيرنگي كه داشت حتم بايد شه مي شنيده

 !!يكتا  -

 "!چيه،هان،بگو":زدم فرياد عصبانيت با

 !اينه شعورت چيه؟نهايت حرفها اين  -

 .باشم ادب بي خواد نمي خودشه،دلم دست كسي هر احترام  -

 چي؟ يعني حرفها اين و برخوردها اين آخه  -

 .كنيد خبر رو نازنين و نيما ممكنه. برگردم خوام مهرافروز،مي آقاي  -

 مهرافروز؟ آقاي شدم باز  -

 تا ما يكتا":شكست را سكوت وا كه اين تا گذشت سكوت در مدتي. باشد او به پشتم كه بودم نشسته نيمكت روي طوري
 ".هستيم هم با عصر

 "!نكن حكم دكتر آقاي" و دادم تكان هوا در تهديد عالمت به را انگشتم و چرخيدم سمتش به عصبانيت با

 .كرد كنترل را خودش گرفت،اما اش خنده

 .كنم مي خواهش!چشم  -

 .نزني حرف ديگه كه شرطي به  -

 .باشه ساكت تونه نمي پررو جنس  -

 

 

 :سوم صلف
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 نازنين طريق از نيما. بخريم پالتو خودمان براي داشتيم قصد نازنين و من. بود مانده نسرين عروسي جشن به روز سه
 از جستجو مدتي از پس. آمدند ميلم،همراهمان خالف بر و گرفت قرار جريان در مهرافروز ترتيب اين به و فهميد
 .كرد انتخاب رنگ كرم فروشگاه،پالتويي همان در هم نازنين. كنم وپر گرفتم تصميم و آمد خوشم رنگ مشكي پالتويي

 .كرد نگاهم سكوت در مهرافروز. شدم خارج پرو اتاق از و پوشيدم را پالتو

 ".مياد بهت چقدر":گفت نازنين

 نگه،اماقش خيلي":گفت و آورد داخل باز نيمه در از را سرش ببندم،مهرافروز را در اينكه از برگشتم،قبل پرو اتاق به
 ".چسبونه و كوتاه زيادي

 .بستم را در و انداختم باال را هايم شانه تفاوت بي

 ".داره روشنم رنگ":گفت من به خطاب بپيچد،مهرافروز را پالتو خواست مي فروشنده وقتي

 .دارم دوست بيشتر رو مشكي رنگ  -

 ".ندازم مي سرت از رو عادت اين":بازگشت،گفت راه در

 "عادت؟ مكدو":پرسيدم متحير

 .ايه سرمه يا مشكي لباسات تمام كه اين  -

 .كنه كنترل كسي رو ام احساس و سليقه بذارم كه نيستم آدمي من. نده واهي اميد خودت به  -

 .برسه دادم به بايد خدا تو،فقط با  -

 .توني مي خودتم  -

 !طوري؟ چه!خودم  -

 .بذاري راحتم و برداري سرم از دست  -

 "كني،درسته؟ مي شوخي":گفت پراندوه لحني با

 !خير نه  -



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  47 

 .بدم دستت از نيستم حاضر و دارم دوست رو تو  -

 

 

* * * * * 

 

 مدام و گرفتم مي ايراد خانم فرشته از خاصي وسواس با. مادر،رفتيم خانم،دوست فرشته آؤايشگاه به نازنين عروسي روز
 ".بدرخشم مجلس در امشب بايد":كردم مي گوشزد

 اسير رو كسي خواي مي نكنه ناقال":داد مي جواب خنده با بار بود،هر استاد اش حرفه در و ربانمه زني كه خانم فرشته
 "كني؟

 داشتيم؟ خانم فرشته  -

 مردي نصيب ناياب گوهر اين شه مي حسوديت نكنه!كني؟ مي جواب رو خواستگارهات چي خوب،بريا دختر  -
 بشه؟

 .بدم دست از مو آزادي قيمتي هيچ به نيستم ضرحا. ام آزادي عاشق من و اسارته با مساوي ازدواج  -

 "!جوونا شما دست از امان":گفت و داد تكان سري لبخند با

 روي قدر چه جون فرشته":گفت خانم فرشته به ديدنم با مادر. آمدند شهين دايي زن و شد،مادر تمام كه نازنين و ن كار
 "!كردي؟ كار صورتش

 .خواست خودش جون، مهري  -

 را صورتم شديم،مدام خارج آرايشگاه از كه اي لحظه تا. كرد سكوت ميلي بي با و انداخت ام چهره به عميق نگاهي مادر
 .)كنم مي تموم رو كار امشب!شدم جون،چي خدا.(بردم مي لذت و كردم مي نگاه آينه توي

 

* * * * * 
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 !ها فرشته بود،عين شده خوشگل قدر چه. شد وارد پدرام دست در دست نسرين كه بودند آمده ميهمانان از نيمي

 ايستاده نازنين كنار. شدند معرفي پدرام دوستان عنوان به و شد پيدا مهرافروز و نيما ي كله و سر آنها ورود از بعد مدتي
 شده،مات وارد او به شديد شوكي كه كسي مانند و يافت مرا سرعت جستجوگر،به نگاهي با مهرافروز. شدند وارد كه بودم

 متوجه را او اش شانه به آهسته اي ضربه كردن وارد با نيما اگر و زد نمي هم پلك ماند،حتي خيره من هب مبهوت و
 را سرم نيز من. كرد سر،سالم دادن تكان با آمد خود به كه زماني!افتاد مي اتفاقي چه نبود كرد،مشخص نمي موقعيت

 .دادم تكان

 "!كنه غش بود نزديك ديدنت با دكتر آقاي اين":گفت آهسته نازنين

 .خنديدم

 ".بشيم آشنا باهاشون خواهيم مي كه حساب اين به پيششون بريم نشستند وقتي":داد ادامه نازنين

 .كردي رو چيز همه فكر!ناقال اي  -

 كراواتي و آسماني آبي رنگ به پيراهني با بود پوشيده رنگ اي سرمه شلوار و بود،كت مهرافروز به حواسم تمام
 .)ذارند مي بهش،مسابقه شدن نزديك براي دخترها امشب مطمئنم!(بود شده ذابج قدر چه. هماهنگ

 گويي كه كردند مي برخورد راحت چنان دو آن و بودند مهرافروز و نيما با صحبت مشغول مازيار و پدرام،داريوش
 .رفتيم نازنين،نزدشان همراه شدند تنها كه زماني. گذرد مي ما هاي خانواده با شان آشنايي از سالهاست

 "!شدي خوشگل خيلي خيلي":گفت گوشم كنار آهسته نشستم كه مهرافروز كنار

 .كردم ترك را او و زد صدايم مادر لحظه همان در

 "نيستند؟ آشنا تا دو اين":پرسيد مادر

 .هستند پدرام دوستان از  -

 "!دونستم نمي":داد جواب خاص حالتي با و كنجكاوي با مادر

 "ديد؟ مي افتخار":گفت دوستانه و مشتاق لحني و خندان اي چهره ،با آمد تمسم به نازنين ي پسرخاله
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 جوانان از جمعي ،ميان او همراه بعد دقايقي.نكردم بود،رد شده دراز سويم به كه را دستش و زدم لبخند جواب در
 ...اما نميامد خوشم نازنين ي پسرخاله از. نداشتم خوبي احساس.بوديم

 چه.خوشحال دل ته از و شدم مهرافروز سرزنش از سرشار و خشم پر نگاه متوجه كه بودم يرهاي براي راهي فكر در
 .بود پيروزي آمد،مهم نمي خوشم نازنين ي پسرخاله از كه داشت اهميت

 شب عجب":گفت هيجان با و داد دستم را نوشيدني ليوان نازنين ي پسرخاله.نشستيم و شديم خسته دو هر سرانجام
 "!قشنگي

 !)كنم جدا بدنت از رو سرت تونستم مي كاش. خوره مي بهم ازت حالم.(زدم لبخند راجبا به

 برو پاشو":گفت لحن همان با كرد مي نگاه اش عمه پسر به نفرت با كه حالي در و ايستاد ميز كنار نازنين پارسا،پسردايي
 ".داره كارت عمه

 مهربون چه امشب":گفت لحن همان با و كرد مي نگاهم خاصي حالت با. كرد تصرف را اش صندلي پارسا و رفت او
 "!شديد

 من شد،نصيب ام عمه پسر نصيب كه افتخاري باشم اميدوار تونم مي":بگويد داد اجازه خودش به لبخندم ي مشاهده وبا
 "بشه؟ هم

 را دعوتش مشا خوردن براي بودم،اما او با شام وقت تا. كرد مي اسير را مردي هر دل كه هايي خنده همان از. خنديدم
 .رفتم مادر نزد و نپذيرفتم

 !باشي سنگدل حد اين تا كردم نمي فكر!ديگه بسه يكتا:گفت و نشست كنارم ناراحت و عصبي نازنين

 .اسيرم هولناك آواري زير كردم حس و افتاد بشقاب درون قاشقم او سخن شنيدن با اما بودم غذا خوردن مشغول

 ".جهانگير بابا و داريوش با فقط هميشه عين رقصيدي،اما مي تاجونيك":گفت و شد مهربان كمي نازنين لحن

 مي تالش نازنين و گذاشت نمي راحتم پارسا. شد هم تر دگرگون مجلس پايان تا و كرد دگرگون را حالم نازنين سخنان
 .رفتم نزدش خداحافظي مجلس،هنگام پايان تا اما. ببرد مهرافروز نزد مرا كرد

. انداختم پايين را سرم درمانده و عاجز من و بود نهفته حرف هزاران نگاهش در ايستاد قابلمم خداحافظي براي وقتي
 .ريخت وجودم در را دنيا غم بود دار غصه نگاهش مانند كه صدايش
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 .خدانگهدار!باش خودت مراقب  -

 .ريزم فرو درون در و شود تكه تكه قلبم تا بود كافي جمله يك همين

 از بود معتقد مادر!قلبم همه از بيشتر و كرد مي درد بدنم تمام. كشيدم درد و گفتم تم،هذيانسوخ تب در صبح تا شب آن
 را كس هيچ با كردن صحبت ي حوصله و نداشتم اعتقاد چيز هيچ به من اما. ام داده سرما را هستم،خودم هوا به سر بس

 !نازنين نداشتم،حتي

 

* * * * * 

 

 وارد نزده در هميشه مثل نازنين بودم دوخته چشم سياه سقف به و بودم كشيده دراز تخت روي كه حالي در يكشنبه روز
 .شد اتاقم

 !سنگدل خانم خوشگل به سالم  -

 .بدهم جواب خودش مانند كه بودم آن از تر رمق بي. چرخيد سمتش به سرم

 .سالم  -

 سرماخوردگي يه!كردي؟ چه خودت با":نگران،گفت لحني با و انداخت ام پريده رنگ و تكيده ي چهره به متعجب نگاهي
 "!كنه نمي شكلي اين رو آدم كه ساده

 نازنين چشمان. شد شناور ام گونه روي هستند چرب،شناور سطح روي كه آبي هاي قطره اشك،مانند بلورين هاي قطره
 .كرد كنترل را خودش و زد هم به محكم را پلكهايش مرتبه چند شدند،اما باراني هم

 .اوردم انگيز شگفت خبرهاي برات!نكن گريه هاكوچولو ني ني عين  -

 با و كرد پاك را شكم از خيس صورت دستمال با بعد. نشست تخت لب و خنديد لودگي با اش جمله يافتن پايان از پس
 ".نگرانته خيلي خاموشه؟مهرافروز همراهت تلفن چرا":گفت مهرباني

 "...اما":گفتم و شدم خيز نيم زده حيرت
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 بياره؟ اسمتو بايدن چي؟ديگه اما  -

 ...بود اي ديگه كس هر  -

 .نيست كس هر اون بيني مي فعال  -

 .افتاد بالش روي شدت به سرم. بودم خورده پيروزي،شكست ي لحظه فرسا،در طاقت نبردي در گويا  -

 براي تو از و زده تلفن عمه به ام دايي صبح،زن امروز. انگيزه شگفت خبر نوبت حاال":داد ادامه حالم به توجه بي نازنين
 ".كرده خواستگاري پارسا

 پذيرفت نمي را آن مغزم!بود فهم غيرقابل ديگر اين.شده صورتم،چشم تمام كردم حس كه شدند گشاد حدي به چشمانم
 .زد مي پس و

 شدي؟ سوال عالمت عين چي براي  -

 "...پارسا...پار...آخه...آ:گفتم بريده بريده

 ".نداره تعجب!پارسا زمعزي بله":گفت و خنديد بلند صداي با

 !مزخرف ي كلمه تا چهار و برخورد يه حسابي؟با چه روي آخه  -

 .شده عاشق دل نه،صد دل يه بله  -

 !!احمق  -

 !!كي؟من  -

 "!باشه احمق حد اين تا پارسا كردم نمي فكر":دادم جواب متفكرانه

 با و كني روشن را همراهت تلفن نمك خواهش شه مي حاال. نبودي من با شد راحت خيالم":گفت و كشيد راحتي نفس
 ".بگيري تماس مهرافروز

 "!خير نه"شدم، براق

 "!كن روشن را تلفنت حداقل"، شد دلخور



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  52 

 هم خوبي ي خانواده. خوبيه پسر پارسا:گفت آخر در و كرد صحبت پارسا و خواستگاري مورد در مادر رفت كه نازنين
 بيايند؟ شنبه بشه،پنج خوب حالت و باشي موافق اگه. داره

 .شه مي خوب حالم شنبه پنج تا  -

 .بوسيد را صورتم و كرد بغل خوشحالي با مادر

 .آمد ديدنم به كالفه و عصباني نازنين بعد روز

 كني؟ مي كار چي داري!گفته؟ چي مامانم به عمه  -

 .ندادم را جوابش

 !شي مي بيچاره،بدبخت!شدي ديوونه  -

 .بشم بختبد كه باشه بد قدر اون پارسا نكنم فكر  -

 بد پارسا":داد جواب حرص با.پيمود مي را اتاق عرض و طول عصبي حالتي با مدام و بود شده قرمز خشم از صورتش
 !نداري؟ دوستش كه كني زندگي مردي كنار بايد عمر يه كردي فكر هيچ.داري دشمني هم خودت با كه بدي تو.نيست

 .هست هم تر ها،مستحكم بزرگ نماما قول به و آيد مي بوجود ازدواج از بعد عالقه  -

 !نياد؟ بوجود اگه و  -

 !باشم راحت بذار نازنين  -

 !مهرافروز دكتر بيچاره  -

 نشسته نيمه حالت به تخت روي كه سمتم به بلند قدمي باشد آورده خاطر به را مهمي مطلب انگار مرتبه يك
 كو؟زود تلفنت نكردي؟اصال روشن رو فنتتل چي براي":گفت پرخاشگرانه و زد كمرش به را دستهايش. بودم،برداشت

 "!ببينم بده باش

 .كرد روشن را آن و برداشت را تلفن. كردم اشاره كامپيوتر ميز نگاه،به با

 "!كني؟ مي را دكتر آقاي طرفداري قدر آن شده چي":گفتم تدافعي حالتي با
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 سمتم به را تلفن و برگشت دوباره كه ودمب كشيده دراز. كرد ترك را اتاق تلفنم همراه سكوت در و كرد نگاهم غضبناك
 ".مهرافروزه آقاي":گفت و گرفت

 .بود ايستاده كنارم پاسبان يك مانند نازنين زيرا. كردم سالم كوتاه و سر و چسباندم گوشم به را تلفن

 ببينمت؟ ياي شده،نمي تنگ برات خيلي شدي؟دلم نيست،بهتر خوب حالت شنيدم!عزيزم سالم  -

 "!دلتنگم بشنوم؟خيلي را قشنگت صداي تا بزني حرف خواي نمي":داد ادامه كوتس دقايقي از پس

 .)وايستاده سرم زهرمار،باالي برج عين نازنينم اين اَه.بزنم حرف باهات خواد نمي دلم(

 .كني فكر چه اون از دارم،بيشتر دوستت بدون اما!بزني،نزن حرف نداري باشه،دوست  -

 "!نشو حمممزا ديگه":گفتم آهسته صدايي با

 و كشيد را پتو نازنين كنم،اما پنهان پتو زير را سرم خواستم مي.كردم پرت پاتختي سمت به و قطع را تلفن
 "گفتي؟ نمي آخرم ي جمله اين ميمردي":گفت

 !)بشم بدبخت بخواد دلم چه؟شايد اين به اصال!بره زودتر كاش.(كردم سكوت. نداشتم بحث و جر حوصله

 

* * * * * 

 

 .دادم را مهرافروز تلفنهاي جواب و شدم نازنين،آبكش نصايح زير را شنبه پنج روز تا مانده باقي روز چند

 همراه من،نيما خواستگاري شب و كند اقدام نازنين از خواستگاري براي شتاب با نيما تا شد سبب پارسا خواستگاري خبر
 اومده ات خاله پسر يكي اون بگي و بزني زنگ فردا سمتر بود؛مي گفته نازنين به او. رفت او خواستگاري به مادرش و پدر

 !تو خواستگاري

 او جانشين بود مجبور داريوش و آمد مي دير معمول طبق پدر. بودم پريده رنگ هنوز بود،اما بهتر حالم شنبه پنج روز
 خوش بود نگذرم،پسري حق از اگر و پوشيده رنگ كرم شلوار و كت او. آمدند سروقت پارسا ي خانواده. باشد

 ...برازنده،اما و قيافه،مهربان،مودب
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 و زيرچشمي هاي نگاه با هم او خود و بود مشهود وصلت اين از پارسا،رضايت مادر و پدر رفتار و نگاه در
 .زدم مي لبخند ظاهر حفظ براي اجبار به افسرده و غمگين من اما. كرد مي نمايان را اش لبخندهايش،شادي

 .شدم رختخواب اسير و آمد اغمسر به تب هم باز بعد روز

 عسل ماه از پدرام و نسرين":،پريدم شديم تنها وقتي. امدند ديدنم به شهين دايي زن و جهانگير دايي همراه عصر،نازنين
 "برگشتند؟

 .برگشتند ديشب  -

 گرفت؟ ازت رو جانم،بله دايي پسر":داد ادامه و خنديد سپس

 !خبر؟ چه ديشب از  -

 ".كنيم نامزد شب فردا شد قرار. هيچي":داد جواب و شد يمصدا غمگينم لحن متوجه

  "!سرعت؟ اين به چي براي":ماند،گفتم باز تعجب از دهانم

 .دكتره آقاي دستور  -

 !دكتر؟ آقاي  -

 سفري كرده دعوت) كرد اشاره بهم دست با(زيبايي ي ملكه و نسرين،پدرام همراه نيما و من از دكتر بله،آقاي  -
 .باشيم داشته شونويال به روزه چند

 "!كيه؟ دكتر آقاي اين":پرسيدم مبهوت و گيج

 مي بهش رو نشسته،گوشي روبروم االن بله":گفت احوالپرسي و سالم از پس خورد،اما زنگ او همراه هنگام،تلفن همين در
 ".دم

 "كيه؟ ":پرسيدم و گرفتم دستش از را گوشي

 .فهمي مي خودت  -

 !دي نمي هامو تلفن جواب ديگه وفا خوبه؟بي حالت)بود فروزمهرا طنين خوش صداي!(عزيزم سالم  -
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 .سالم،خوبم  -

 ادامه و كرد مكثي سپس ".دارم دوستت.نيستي قهر دادي،يعني جوابمو":گفت شاد لحني و آرامش با و كشيد عميقي نفس
 ".كنم دعوتت خودم گرفتم تماس":داد

 !!دعوت  -

 .نزده حرفي نازنين هنوز معلومه  -

 !حرفي؟ چه  -

 .بريم مسافرت به شما و پدرام،نيما،نازنين و خانم نسرين اتفاق به شنبه سه قراره  -

 .بيام تونم نمي  -

 "چي؟ براي":پرسيد نگراني با

 .نيست خوب حالم  -

 ".شي مي خوب شنبه سه تا":داد جواب بود صدايش در كه اي خنده با  -

 ...اما  -

 نمت؟ببي بياي فردا كنم خواهش ازت شه مي. نداره اما  -

 .رم نمي مدرسه هم هفته اين و دارم ضعف هنوز  -

 ببينمت؟ بياي كوتاهي مدت براي توني نمي  -

 .كردم سكوت

 رضايته؟ عالمت سكوت  -

 .خير نه  -

 .ديدار اميد به.باش خودت مراقب پس  -
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 .دادم نازنين به را تلفن

 كنم؟ صحبت عمه با!يكتا  -

 مورد؟ چه در  -

 .مسافرت  -

 .نميام من  -

 چي؟ رايا،ب  -

 .بيام ندارم دوست  -

 .نيست كار در نياي،مسافرتي تو اگه!من خاطر به  -

 ".كنم صحبت عمه با ميرم":گفت و بوسيد ديد،منو را سكوتم وقتي

 .پذيرفت او،مادر اصرار با. كنم فدا برايش را جانم بودم حاضر. نكردم مخالفتي او با ديگر

 دنبالمان صبح،نيما شش ساعت. رفتم جهانگير دايي ي خانه به شب وشنبهد. كنيم حركت زود صبح شنبه سه روز بود قرار
 .سپرد خدا به را نيما و نيما به را ما و كرد ردمان قرآن زير از دايي زن. آمد

 با.  بود داده تكيه آن به و ايستاده اتومبيل كنار مهرافروز بودند،اما نيامده هنوز پدرام و رسيديم،نسرين قرار سر وقتي
 .نشست اتومبيل داخل او. گرفتند فاصله كمي و شدند پياده نازنين و نيما.آمد مان سمت ما،به ي همشاهد

 .خير به صبح!عزيزم سالم  -

 .دادم را جوابش بيروح و كردم،سرد نگاهش

 .بشي نازنين و نيما مزاحم نيست خوب. خودم ماشين توي بيا  -

 .گرفت را دستم آورد جلو را دستش. بودم مانده خيره او به طور همان

 .رسند مي خانمش و پدرام شو،االن پياده  -

 .شد نگران. كردم نگاهش همچنان حركتي هيچ بي
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 !شنوي؟ مي صدامو  -

 .دادم تكان را سرم

 .شده ذره يه برات خودم،دلم پيش بيا  -

 و دادم كيهت صندلي پشتي به را سرم. رسيدند نسرين و لحظه،پدرام همان در. رفتم كوكي،همراهش عروسكي مانند
 .كرد دعوت عميق خوابي به مرا قوي بخشي آرام مانند اتومبيل آرام حركت. بستم را چشمانم

 .كشيدم عقب را خودم وحشت با و شدم بيدار دستم روي دستي تماس با كه بود گذشته مدت چه دانم نمي

 .كنم بيدارت جوري چه دونستم نمي!عزيزم نترس  -

 .نبود خبري سرنشينان از بود،اما پارك ما جلوي نيما و پدرام يلاتومب. انداختم اطراف به نگاهي

 .بخوريم صبحونه خوايم مي. هستند رستوران داخل ها بچه  -

 .نيست ام گرسنه برو،من تو  -

 .بخوري صبحونه عزيزم،بايد شه نمي  -

 .مياد نيستم،خوابم گرسنه  -

 .شدي ضعف،بيحال شدت از و كردي ضعف  -

 .شدند خيره ما به خاص نگاهي با ها بچه شديم كه رستوران وارد. برد خود همراه مرا اصرار با سرانجام

 "!خواب خانم،ساعت عروس":گفت و زد لبخند شيطنت با پدرام

 .كردم نگاه بقيه يه مهرافروز،سپس به متحير

 ".خان بود،پارسا شنبه پنج خواستگاري منظورم":گفت پدرام دوباره

 خظايش متوجه كه پدرام. نشست كنارم دلخور و عصبي اي چهره با بنشينم،بعد تا شيدك عقب برايم را صندلي مهرافروز
 چشمهاي به نگاهي. گرفت سمتم به را اي لقمه مهرافروز اما. كردم شيري،اكتفا نوشيدن به. كرد بود،سكوت شده
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 تونم نمي ديگه":مگفت تا داشت ادامه هايش لقمه و نزدم پس را عشق،دستش همه آن ي شرمنده و انداختم پرمهرش
 ".بخورم

 !بخور ديگه ي لقمه تا چند  -

 .نكنه درد دستت.گرفت درد دلم  -

 رفتن عقب دنده حال در او. كردم تجديد را لبم رژ و آوردم بيرون كيفم از را آينه و اتومبيل،رژ داخل نشستن محض به
 .كرد نگاهم دلخوري با كردم حس. شود خارج پاركينگ از تا بود

 ي جاده اين به بشه افكاري درگير مغزم كه اين بدون خواد مي دلم!كنه سكوت مقصد تا كاش.(گذشت وتسك در مدتي
 !)كنم نگاه سرسبز

 "چيه؟ خواستگاري موضوع": پرسيد او اما

 ".داري خبر خودت،بهش":دوختم،گفتم او خشن و سرد رخ نيم به و گرفتم جاده از را نگاهم

 .كني تعريف برام تو دارم دوست  -

 .كنم تعريف خواد نمي دلم من اما  -

 گذروندي؟ باهاش را وقتت تمام شب اون كه بود پسره همون خواستگار  -

 !)ها آدم كردن شرمنده تو استادي چه(

 "زديد؟ حرف هم با!خواستگاري اومده حسابي چه به احمق ي پسره":داد ادامه حرص با

 "كني؟ تمومش شه ميخير، نه: بدم،گفتم پس جواب نداشتم اجباري. شدم عصباني

 ".كشيدم عذاب هفته يك من كه درك به. كنم مي تمومش. كردم ناراحتتون ببخشيد":گفت كنايه با

 به رسيدن تا برده خوابم كه اين خيال به. داد مي او عصبانيت از خبر نفسهايش صداي. بستم را چشمانم و برگرداندم رو
 .كرد سكوت مقصد
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 شاه قصر عين رويايي،درست و زيبا مكان يك. بود جنگل به رو ديگر سمت از و دريا به رو سمت يك از او ويالي
 كوچك باغ يك عين گل پر اي باغچه و ياس از پوشيده مارپيچ،ديوار هاي شكل،پله مخروطي سقف با!پريان
 مي ختم پريان شاه قصر به كه گل كوچك باغ ميان فرشي سنگ راه و بود كننده مست گلهاي عطر فضا،اسير!گل
 شده زينتي،اشغال اشياء و مبلمان و ميز توسط كه وسيع سالن آن داخل و چوبي زيباي قابهاي با بلند قدي هاي پنجره.شد
 سوي دو در. داشت قرار آن كنار رنگي اي قهوه اي گهواره صندلي و چپ سمت ديوار كنج در پيكر غول شومينه يك. بود

 طبقه به و زد مي دور را سالن مارپيچ هاي پله. بودند دست،نشسته يرو و شده خيره روبرو به كه سنگي شير دو شومينه
 .بودند يكديگر همنشين متعددي اتاقهاي هم شد،آنجا مي وصل باال ي

 اتاق و گرفت تعلق پدرام و نسرين به بود جنگل به رو كه راهرو ته اتاق. كرديم انتخاب را دريا به رو نازنين،اتاق و من
 .داشت قرار ما تاقا مهرافروز،كنار و نيما

 همان در. كردند مي زندگي ويال حياط از اي گوشه در زيبا اي كلبه در و بودند بهار،سرايدار گل همسرش و صادق مش
 .داشت چشم و ريا بدون مهرباني نوع بودند،يك مهربان دو هر. نشست دلم به آنها اول،مهر برخورد

 كرده رها اتاق وسط را چمدانم بروم،بنابراين ساحل به خواست مي لمد من اما. بودند شان وسايل جايي به جا مشغول همه
 .رفتم و

 راه وجودم به خاص آرامش نوع يك. دوختم آبي،چشم و بود آبي انتهايش كه وسيعي آبي به و ايستادم ويال مقابل كمي
 و كنان ساحل،شادي هاي هماس برخورد با و گرفتند مي آغوش در را يكديگر و شدند مي سوار هم روي موجها،آرام. يافت
 .بگيرند آغوش در را يكديگر و شوند هم سوار ديگر بار تا گشتند بازمي دريا به و شدند مي جدا هم از گوشانه بازي

 !)بودم دريا توي قطره يك كاش(

 همين و داشت قرار هم از فاصله با ويال چند محدوده آن در. نشستم ها ماسه روي آب نزديك و افتادم زنان،راه قدم
 .بود آورده وجود به منطقه آن در دلپذير آرامشي و سكوت موضوع

 لذت ها ماسه روي كشيدن نقاشي.(برداشتم را آن و كردم دراز را دستم. بود افتاده زمين روي اي خشكيده ي شاخه
 هوا دم،دركر پرت دريا سمت به را شاخه. نكشيدم چيزي برهم و درهم خطوط جز اما بكشم اي خانه كردم سعي!) داره
 .رفت فرو ها ماسه توي پايم جلوي و برگشت سمتم به موج همان با و شد سوار موجي روي و خورد تاب

 .چرخاندم را سرم دلهره و ترس اب. نشست كنارم كسي ناگهان
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-  ،ترسيدم ا! 

 "!نيستي قهر پس":گفت و كرد نگاهم عميق لبخندي با

 "!اومد؟ خوشت اينجا از":داد ادامه كرد مي نگاهم كه همانطور و گرفت بغل را زانوهايش

 و كشيدم ها ماسه روي را انگشتم. بداند را اين او نداشت دليلي بود،اما نيامده خوشم حد اين به مكاني از بود ها مدت
 .كرد سكوت هم او. ندادم جواب

 ".بخوريم ناهار خوايم مي!بريم پاشو":گفت گرفته صدايي با دقايقي از پس

 .ميام منم برو  -

 .ريم مي هم شه،با نمي  -

 شريفي انسانهاي كه اين و بهار گل پخت دست و صادق مش مورد در ويال به رسيدن تا. رفتم همراهش و شدم بلند
 .كرد هستند،صحبت

 هميشه مثل اما. بود برانگيز شد،اشتها مي بلند ميز روي گوناگون غذاهاي از پر ظروف از كه بخاري و غذا خوش بوي
 .كشيدم كنار زود خيلي و كردم سرگرم را خودم ساالد كمي با و نداشتم نخورد به ميلي

 آهسته. شد ام نگراني موجب صداهايي شنيدن كه بودم وسايلم كردن مرتب سرگرم. من از غير خوابيدند همه بعدازظهر
 .شد ساختمان وارد ناراحت اي چهره با مهرافروز. رفتم پايين ي طبقه به و شدم خارج اتاق از

 !شده؟ چيزي  -

 كرد؟ بديارت صدا و سر  -

 !شده؟ چيزي. كردم مي خالي را چمدونم نبودم،داشتم خواب  -

 ".كرده صادق،فوت مش پدر اوردن خبر":گفت و كشيد آهي

 !طفلك آخي  -

 "!كن استراحت برو":گفت و شد مهربان اش چهره
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 .خوابيدم زياد ماشين توي  -

 .كرده دم بهار،تازه گل. بيارم چايي برات بشين پس  -

 و شدم معذب اش خيره نگاه زير. نشست مقابلم و گذاشت جلويم را چايي. نشستم شومينه كنار و كردم سرما احساس
 "راحتي؟ اينجا":پرسيد آرامش از سرشار لحني با. دوختم چشم شومينه رنگي هاي شعله به

 .دادم مثبت ،جواب آن تكان با و چرخيد سمتش به سرم اختيار بي

 قشنگه،نه؟ خيلي جا اين  -

 .كردم اعالم را سر،موافقتم تكان با هم باز

 "كني؟ استفاده زبونت از بهتره كني نيم فكر":گفت و زد لبخند

 !بودند شده مختار خود بدنم اعضاي چرا دانم نمي. خنديدم بلند صداي با

 .بخند هميشه!خوبه چه خندي مي وقتي ببين  -

 "!گذره مي خوش بهتون خيلي انگار":،گفتآمد مي پايين ها پله از حاليكه در نيما

 .بياورد بود،چايي نشسته ما كنار حاال كه نازنين و خودش براي تا رفت آشپزخانه به سپس

 "شدي؟ بيدار تازه":پرسيد و كشيد اي خميازه نازنين

 .نخوابيدم اصال  -

 "بود؟ چي براي صداها و سر":پرسيد نيما

 "كرد فوت دقصا مش پدر":داد جواب تاسف با مهرافروز

 "بود؟ مريض":گفت نيما

 .داريم مشكل غذا تهيه براي بهار گل نبود با حاال. بود پير خيلي  -

 براي رستوران":گفت گرفتند،نسرين قرار جريان در كه زماني و شدند ملحق ما به پدرام و نسري لحظه چند از پس
 ".كنم مي درست غذا چي؟خودم
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 ".كنم مي كمكت هم من":گفت  نازنين

 .بيفتيد زحمت شما نيست احتياجي  -

 .كنيم درست غذا خودمان شد بسيار،قرار تعارف از بعد

 و رنگ اي سرمه صورتم،بلوز آرايش از پس. ايستادم آينه مقابل و گرفتم شدم،دوش بيدار خواب از بعد،زود روز صبح
 پايين ي طبقه به بعد. كردم رها ام شانه ،روي رسيد مي كمرم تا بلنديشان كه را موهايم و پوشيدم جين شلوار
 .بود همسفرانم نشدن بيدار گوياي بود محيط حكمران كه سكوتي.رفتم

 حاصل بي جستجويي از خسته. نكردم پيدا را چاي ظرف گشتم چه هر اما. كردم روشن را ساز چايي و آب از پر را كتري
 "كجايي؟ اَه،پس":كردم زمزمه لب زير

 گردي؟ مي چي دنبال  -

 ستون به ايستاده آشپزخانه ورودي در كنار. گرفتم آغوش در را كابينت در و كردم تهي قالب ترس از دايشص شنيدن با
 "!ترسوندمت ببخشيد،بازم":زد،گفت مي موج صدايش در كه اي خنده با. كرد مي تماشا مرا و بود داده تكيه

 "!كردنه حضور اعالم طرز چه اين"ايستادم، جانب،راست به حق اي قيافه با

 "گشتي؟ مي چي دنبال حاال. ببخشيد كه گفتم!عزيزم نكن اخم":گفت خنده با

 .كرد سد را راهم كنم،اما ترك را آشپزخانه برگرداندم،خواستم رو

 !ببخشيد كه دوم،گفتم. نبود عمدي اينكه اول!كردي قهر كه ا،بازم  -

 !كنار برو  -

 !نكن خراب رو قشنگي اين به روز كنم مي خواهش  -

 !)مهربون هاي نگاه عين. خاصيه جور يه نگاهش.(افتاد نگاهش به نگاهم

 .نشست مقابلم هم او. نشستم صندلي روي و رفتم عقب،عقب

 !شدي خوشگل قدر چه  -
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 "كجاست؟ چاي ظرف":بپرسم شد باعث ساز چاي شدن خاموش و كتري آب قل قل صداي

 !گشتي مي چاي ظرف دنبال پس  -

 ".سازه چاي اوناهاش،كنار":داد دامها و داد تحويلم اي زيركانه لبخند

 "!ممكنه غير":دادم شدم،جواب مي بلند كه حالي در

 .بود آنجا چاي ظرف اما

 ".شدي عاشق كه ميده نشون عالئم اين":گفت شيطنت از سرشار لحني با

 .شدم چايي كردن دم مشغول و كردم اكتفا پوزخنيد به

 اي جاده. بود ستوده را اش زيبايي مهرافروز كه همانگونه. بود ستودني عواق به. رفتيم دوهزار ي جاده به صبحانه از بعد
 خورده گره هم در جاده سوي دو از كه درختاني برگهاي و شاخ چتر زير چنان جاده از قسمتهايي كه جنگل ميان

 .شد مي درختان برگ و جاده،شاخ آسمان كه گرفت مي بودند،قرار

 "كجاست؟ دستشويي":پرسيدم نازنين از آهسته ناهار از بعد. خورديم رستوران در را ناهار

 ".بريم هم با پاشو":گفت بود ما به حواسش كه افروز مهر

 تجديد رژتو مدام كنم خواهش ازت شه مي":گفت دلخور و صورتم،ناراحت به نگاهي با آمدم بيرون كه دستشويي از
 "نكني؟

 "شه ،نمي خير نه":دادم جواب و انداختم باال شانه

 هيچ. شدم بيدار خواب از كه بودم نفري عصر،آخرين. رفتند اتاقهايشان به استراحت براي همه برگشتيم ويال به كه يزمان
 مشاهده با. بود داده ،لم مبل روي تلويزيون مقابل مهرافروز. رفتم پايين دلهره با و ترسيدم كمي. آمد نمي صدايي و سر

 .زد ام،لبخند

 !خوابي مي قدر دختر،چه  -

 ؟!هستند كجا يهبق  -
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 .بريم هم با شي بيدار تا موندم نمن. ساحل رفتند  -

 .بريم خب  -

 نيستي؟ گرسنه. ريم مي بخور،بعد چيز يه بشين  -

 !!گرسنه  -

 .خوردي كم خحيلي ناهار  -

 .خورم مي غذا كم هميشه  -

 خوري؟ مي كه چايي  -

 .خورم مي  -

 .)بنشينه كنارم ندارم بگيرم؟دوست فاصله ازش جوري چه.(نشست كنارم و گذاشت مقابلم را شيريني ظرف و چاي

 .گرفت مقابلم را شيريني نوشيدم،ظرف كه چايي جرعه چند

 .است خوشمزه اش شيريني  -

 .ندارم ميل  -

 خيلي موهات":گفت و كشيد موهايم روي را دستش آهسته بعد. برداشتم كوچك شيريني يك تا كرد اصرار آنقدر
 ".كني مي رهاشون ات شونه روي كه زماني خصوص به!قشنگه

 ".ساحل رم مي":گفتم و شدم بلند

 .ريم مي هم با  -

 .نشستم نازنين كنار  گرفتم فاصله او از و كردم تند را بودند،قدمهايم نشسته حصيري زيراندازي روز كه ها بچه ديدن با

 "خوابيدي؟ خوب":گفت نازنين

 .بود خوب  -
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 "!كرد شنا توش شه نمي كه دريا اين حيف":رفت،گفت مي رياد سمت به و شد مي بلند كه حالي در پدرام

 ".ياييم مي هم با تابستون!جان پدرام نخور غصه":گفت نيما

 ".ياييم مي هفته هر تابستون باشيد موافق اگه":گفت هم مهرافروز

 و نيما به رو گذشت،پدرام كه مدتي. كرد مي نگاهم زيرچشمي مهرافروز. من جز به كشيدند هورا و خنديدند ها بچه
 "كَنيد؟ نمي زيبا ساحل اين از دل آقايون":گفت مهرافروز

 "!بريد؟ كجا خوايد مي":پرسيد نسرين

 مي شما شرمنده وگرنه بجنبيم بايد بديم شام محترم بسيار هاي خانم شما به محترم آقايون ما باشه قرار اگر  -
 .شيم

 تنها ويال توي رو يكتا كه هست؟بعدازظهر اطمينان ردمو پسره اين":پرسيد نازنين از نسرين رفتند آنها وقتي
 ".نبود دلم تو گذاشتيم،دل

 .دارم اطمينان بهش خودم هاي چشم از بيشتر!اطمينان مورد  -

 !يكتا  -

 "بله؟":بود،چرخيد نشسته نازنين كنار كه نسرين سمت به را سرم

 نكرده؟ صحبت اتباه ازدواج مورد در حاال تا. رسه مي نظر به خوبي پسر مهرافروز  -

 .كرده صحبت  -

 "!دادي؟ بهش جوابي چه":پرسيد زد برق چشمانش

 .ندارم ازدواج قصد گفتم  -

 باشه؟ وقتش ديگه كني نمي فكر  -

 !چي؟ وقت  -

 !خوبيه مرد دكتر. بگيري سامان و سر بايد هم تو  -
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 .ندارم ازدواج قصد ،واقعا ضمن در!سامون و سر كدوم  -

 .كني فكر بهش كن سعي  -

 چي؟ به  -

 .دكتر ازدواج،به به  -

 .كرد دعوت سكوت به را اشاره،نسرين با نازنين كه كند فوران وجودم آتشفشان بود ممكن لحظه شدم،هر عصباني

. داد مي آزارم سرما نشستيم،اما آنجا هم ما.بودند كباب كردن درست مشغول آالچيق داخل برگشتيم،مردها كه ويال به
 .كردم مي گرم را دهان،انگشتانم بخار با و بودم هگرفت بغلم توي را دستهايم

 فقط. انداخت ام شانه روي را آن و بازگشت پالتو يك با بعد دقايقي. رفت ويال به و داد نيما به را ها سيخ مهرافروز
 !كردم نگاهش

 ميز ترك قصد كه زماني. كشيدم ساالد كمي. بروم ميز سر كرد مي حكم ادب نبودم،اما گرسنه.شد چيده ميز و حاضر شام
 "!نخوردي؟ شام كه تو":پرسيد مهرافروز داشتم را

 .شدم سير  -

 .خواست جواب نازنين از نگاه با او

 .غذاست كم خيلي يكتا  -

 .نخورد هيچي آخه  -

 ".نداره دوست كباب جوجه":گفت آهسته نازنين

 ".برگردم تا كنيد پذيرايي خودتون از":گفت و شد بلند

 "!؟كجا":رسيد متحير نيما

 .بگيرم غذا يكتا براي  -

 ".شه مي ناراحت بيشتر بري،يكتا اگه":گفت ملتمسانه نازنين
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 "شده؟ چيزي":پرسيدم و شدم خارج آشپزخانه از

 ".بگيره غذا برات بره خواد مي مهرافروز آقاي":داد جواب نازنين

 !من؟ براي  -

 !نداري؟ دوست كباب جوجه نگفتي چرا  -

 .ندارم اشتها چون .خوردم نمي داشتم هم اگر  -

 لذت و كردند مي بيان را شيرين و دلچسب هاي ناگفته شب هاي نيمه تا. كرديم منصرف رفتن از را ،او اصرار با سرانجام
 .بودم شنونده نيز بردند،من مي

 توي كالفگي با تا شدم پهلو آن به پهلو اين از قدر آن من اما. برد خوابش رفتيم،نازنين رختخواب به اينكه محض به
 )كنم؟ چيكار شدنه؟حاال خواب بي موقع چه آخه اَه.(نشستم رختخواب

 پايين ي طبقه كردم،به ترك را اتاق آهسته و برداشتم را رمانم كتاب.)بخونم كتاب بهتره بره نمي خوابم. است فايده بي(
 اسير را وجودم حشتو. شنيدم صداهايي كه بود نگذشته زيادي مدت. شدم مطالعه مشغول آباژور نور زير و رفتم
 !)چيه؟ خوابند،صداي همه.(كرد

. آيد مي پايين ها پله از شخصي كردم حس كه اين تا برنداشتم كتاب،چشم خطوط از و شدم مچاله مبل ي گوشه ترس از
 مقابلم و آمد جلو.  كرد مي طي را پله آخرين مهرافروز و بود افتاده ديوار روي درازي ي سايه كردم بلند كه را سرم

 .نشست

 هستي؟ هم شبگرد  -

 .بپرسم بايد من رو اين  -

 "شي؟ مي ديگرون خواب مزاحم هميشه":داد ادامه و كرد نگاهم سكوت در مدتي

 .تويي مزاحمه كه كني،اوني مي اشتباه  -

 نخوابيدي؟ چي براي!كافيه ديگه  -

 .شم مي خواب بي بعدازظهر،شب طوالني خواب با. خوابم كم چون  -
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 "!چيز همه به عالقه محبت،كم كم":داد ادامه بعد و كرد مكثي"...غذا خواب،كم مك":گفت متفكرانه

 بذاري؟ راحتم و بخوابي بري ممكنه  -

 .كني تحملم مجبوري و كردي خوابي بي متاسفانه  -

 .رم مي من باشه  -

 "!لوسي خيلي دوني مي!سرجات بشين"نشاند و گرفت را دستم

 .ندارم رو ات حوصله ضمن در. ندارم شوخي باهات  -

 .رحمي بي و سنگدل قدر چه بشي متوجه خوام مي! باش داشته حوصله رو امشب  -

 .نشاند مرا هم باز ا شدم،ام بلند

 شدم بلند شتاب با سپس ".هستي خوبي ميزبان باشه،چون ادب از دور رفتارم خوام نمي!دكتر آقاي ببين:گفتم عصبانيت با
 .دويدم اتاقم تا و

 را ذهنم پيچ در پيچ خطوط قدر آن. بودم كرد،بيدار روشن را همه و آمد بيرون كوهها پشت از خورشيد كه زماني تا
 .شد خواهد متالشي ذهنم كردم مي حس گاهي كه بود كرده مشغول

 شي؟ نمي دهه،بيدار ساعت!يكتا  -

 ".بخوابم خوام نه،مي":گفتم و گذاشتم صورتم برداشتم،روي سر زير از را بالش

 ".بشه بيدار خواب از پرنسسن منتظر همه توني،چون نمي":گفت و برداشت را بالش نازنين

 ".باشند منتظر خب":دادم ،جواب بسته چشمان با و آلود خوا

 .گرديم نمي بر هم شب تا ريم مي و كنيم مي قفل رو درها هم ما باشه  -

 ".بخوابم خوام مي. بريد خوايد يم جا هر":گفتم و كشيدم سرم روي را پتو

 .گردم مي بر آب پارچ يه با االن باشه  -

 "بودم بيدار صبح هشت ساعت تا!انصاف بي"ناليدم پتو زير از
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 "!خوابيدي هشت ساعت":گفت و آمد سمتم كرد،به رها را دستگيره او

 "خوبه؟ حالت!چي؟ براي":داد ادامه و زد كنار را پتو سپس

 .بودم شده خواب بي فقط. نكن،خوبم شلوغش  -

 )شد شنيده در پشت زا مهرافروز صداي(

 نشد؟ بيدار آلو خواب تنبل اين  -

 نگاهم خاص محبتي با. نشستم تخت لب و شدم بلند اجبار به. شد وارد او و كرد باز را اتاق من،در با مشورت بدون نازنين
 .)خورم مي گول كرده فكر.(كرد مي

 !تنبلي حد اين تا دونستم بشي؟نمي بيدار خواي نمي خانم  -

 از دست با را موهايم. بودم خواب،خوابيده لباس بدون و آرايش با گذشته شب زيرا.كرد لباسم،اشاره و صورت به نگاه با
 .نشست آمد،كنارم جلو هم مهرافروز.زد صدا را نيما،نازنين كه زدم كنار صورتم

 خوابيدي؟ كي  -

 !بذار تنهام. نداره ربطي تو به  -

 !شو حاضر پاشو  -

 .نميام باهاتون  -

 .بگذرونند خوش كه اومدند ها چهيكتا،ب  -

 !چه من بگذرونند،به  -

 .كنم مي خواهش!نكن جان،لج يكتا  -

 !بذار تنهام  -

 بياي،باشه؟ و بشي حاضر زودتر كه شرطي به رم مي  -

 .رفتم حمام در سمت به بدهم جواب اينكه بدون و شدم بلند
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 "مياي كه ممنون":گفت شوق با كرد مي ترك را اتاق كه حالي در

 ام مشكي حرير شال و مانتو و رنگ دودي جين شلوار. كردم آرايش را صورتم دقت با و ايستادم آينه حمام،مقابل از دبع
 .شد مانعم آشپزخانه داخل از مهرافروز صداي كه داشتم را ساختمان ترك قصد. نبود پايين،كسي سالن داخل. پوشيدم را

 خوري؟ نمي صبحونه  -

 .خورم مي ناهار دفعه يه. ظهره ديگه  -

 .بخوري بايد حتما و غذاييه وعده مهمترين صبحونه  -

 "!كن باز را دهنت حاال:گفت گرفت لقمه برايم و شدم كه آشپزخونه وارد

 .برگرداندم رو اخم با

 !نكن رد دستمو  -

 )ندادم اهميت(

 !بخور مامانت داري،جون دوست خيلي رو مامانت شنيدم  -

 .گرفت لقمه برايم پي در پي و شتاب با و زد ،چشمكي شادي با.  كردم باز را دهانم و چرخيد سمتش به صورتم اختيار بي

 "نه؟ يا پايين يكتا،اومدي":گفت بلند صداي با ساختمان در جلوي از نازنين

 ".نكردي رد دستمو كه ممنون":گفت مهرافروز.  شدم بلند

 .بود مامانم خاطر به  -

 نقاشي اين مدام نبايد و خلقته شاهكارهاي از يكي صورتت نقاشي":گفت مهر پر لحني با رانندگي حين در و اتومبيل داخل
 ".بشه خطي ،خط

 .برگرداندم رو و انداختم باال شانه تفاوت شدم،بي منظورش متوجه تا كشيد طول دقيقه چند

 شدي؟ نارحت  -

 .نداشتم اي ديگه ،انتظار تو چون فكري كوته آدم از خير نه  -
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 مياري؟ در روز اين به رو زيبايي اين به صورتي نيست حيف آخه  -

 "خواستم؟ نظر ازت" و چرخيدم سمتش به عصبانيت با!) اي كاره چه تو بگه بهش نيست يكي!گستاخ و پررو چه(

 شدي؟ عصباني چي براي حاال  -

 .كنه دخالت كارم توي كسي نمياد خوشم  -

 و شد زديم،سردم قدم كه كمي. بود خيس جا همه و بود هآمد بند باران تازه. رسيديم جنگل به لحظه همان در خوشبختانه
 .انداخت ام شانه روي و درآورد را چالتواش مهرافروز. خورد مي بهم سرما،دندانهايم شدت از كم كم

 "نخوري؟ سرما خودت":گفت او به رو نازنين

 .نيست سردم نه  -

 "!خيسه جا همه اما كنيم روشن آتيش شد مي كاش":گفت پدرام

 آهسته گوشم كنار نازنين كه اين تا ام شده خيره او به نبودم متوجه!) نيست سردم گه مي شده،اما مچاله سرما زا ببين(
 ".بشي خيره مهرافروز به طوري اين پدرام و نيما جلوي نيست خوب":گفت

 .ندادم جوابي و كردم نگاهش منگ و گيج

 ".خوبيه پسر سام نظرم به":گفت مي نازنين روزها آن

 ازدواج هدفش خودش ي گفته به.شدم آشنا سام ام،با بهبودي از پس ماه چند!داشت را عقيده همين هم بابك مورد در او
 به و شدم مي حاضر قرارها،دير سر من اما. بود واقعي جنتلمن رفتار،يك و تيپ،قيافه،حركات آن با!)بزرگي دروغ چه!(بود
 !باشد سام ديد قابل كه مسيري گذاشتيم،در مان تلفني مزاحم با مالقاتي ماه،قرار دو گذشت از پس. بودم توجه بي او

 "!باشه نداشته رو دخترها تمام از گرفتن انتقام قصد سام اين از بعد كاش اي":گفت مي نازنين

 تعهدي بي و گستاخ دختر ديگر من ميالدها،اما و ها شاهين همچنين. شدند ام زندگي وارد بسياري هاي سام آن از بعد
 !مبود شده

 نزديك. كرد مي رانندگي گرفته اي چهره با مسير،مهرافروز طول در. شديم تهران سوغاتي،راهي خريد از پس بعد روز
 "!چيه؟ خواستگارت يكتا،جواب":پرسيد غمگين لحني با و آمد حرف تهران،به



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  72 

 ".باشه مربوط تو به كنم نمي فكر":دادم جواب تفاوت بي نگاهي با

 كني؟ زندگي نداري دوستش كه مردي كنار عمر يه خواي مي طوري چه كردي فكر هيچ!كنم مي يكتا،خواهش  -

 .نداره ربطي بهت كه گفتم  -

 !كنم مي بده،خواهش منفي جواب كنم مي خواهش يكتا  -

 در. رفتم نازنين و نيما همراه من و كرديم خداحافظي او با دايي ي خانه نزديك. دوختم چشم جاده به و برگرداندم رو
 !)درك به.(بود كرده النه نگاهش در دنيا غم انگار!)غمگيني نگاه چه.(شد آميخته نگاهش با نگاهم لحظه آخرين

 .كند صحبت من با تا آمد نازنين اتاق رفتند،به همه كه شب آخر. داشت نگه مرا اصرار با دايي زن شب آن

 با نكني فكر وقت يه. گيره مي ماست مهري با جواب گرفتن ،براي گم مي رو پارسا ،مامان برادرم خانم فردا  -
 .نيست الزم ويژگي دو اين ازدواج،تنها براي ايه،اما شايسته و خوب پسر پارسا كه درسته. شم مي ناراحت ات منفي جواب

 .ممنونم چيز همه براي دايي زن   -

 

 :چهارم فصل

 

 لطف شما":گفت مي كه شنيدم را مادر صداي. بود بعدازظهر پنج ساعت.شدم بيدار خواب از تلفن زنگ صداي با
 ".كنم مي داريد،خواهش

 )پارساست مامانِ حتما(

 .آمد اتاقم به مادر بعد دقايقي

 شدي؟ بيدار  -

 "بود؟ زده تلفن كي":گفتم و دادم دستهايم به قوسي و كش

 .هستند خوبي خانواده. شهين برادر خانم  -
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 )خوبند خودشون براي(

 ".بديم منفي جواب اند،نبايد خوبي ي خونواده اينا گفت مي بابات":گفت و نشست تخت آمد،لب جلوتر مادر

 ".گفته خودش براي":دادم جواب دلخوري با

 !چيه؟ منظورت  -

 !كن ولش هيچي  -

 و جوون هميشه كني مي فكر!بدي؟ خواستگارهات به رد جواب خواي مي كي تا":داد ادامه مادرانه و خاص محبتي با او
 "موني؟ مي خوشگل

 .ندارم وصلهح مامان  -

 .باشي ات آينده فكر به كمي نيست بد اما. ندارم حوصله گي زنم،مي مي حرف باهات وقت هر  -

 !)كشكي ،چه اي آينده چه(

* * * * * 

 

 پيش در را خانه راه تنهايي به من و آمد نازنين دنبال به آخر،نيما ساعت. رفتم مدرسه به هفته دو از چس سرانجام
 و مهرافروز،سرحال. كرد سست را هايم سر،قدم پشت از اتومبيلي بوق صداي كه بودم نرسيده خيابان سر هنوز. گرفتم
 .شوم سوار كرد مي اشاره و بود نشسته فرمان پشت خندان

 .)بشم سوار ام،بهتره خسته خيلي(

 خوبي؟!عزيزم سالم  -

 .سالم  -

 .درآمد حركت به پرش با اتومبيل

 !)خوشحاله خودش مثل هم ماشينش(
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 !دادي رد جواب خواستگارت به كه خوشحالم قدر چه دوني نمي  -

 .باشي خوشحال نبايد  -

 بريم؟ كجا داري دوست بگو حاال خانمي. خوشحال خوشحالم،خيلي  -

 !كن ام پياده خونمون نزديك  -

 .بگيريم جشن بايد. نشد نه  -

 .شم مي پياده دار نگه  -

 ".كنم مي ات پياده تون خونه ديكبشي،نز پياده خواد نمي":گفت گرفته صدايي و چهره با

 

* * * * * 

 

 مي":گفتم ديدارم آخرين در. آمد مي ديدنم به مختلف هاي بهانه به مهرافروز روز هر كه اي هفته ،دو گذشت هفته دو
 "كني؟ تمومش شه

 "!چيه؟ منظورت":گفت و كرد نگاهم متحير

 .بدم ادامه خوام نمي ديگه  -

 !چي؟ براي  -

 .بشه تموم خوام مي كه اينه همنيست،م مهم براش  -

 .كنم ازدواج دارم قصد منم  -

 .كن ازدواج برو!خوب چه  -

 كني؟ مي كمكم  -

 .باشه توانم در اگه  -
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 كني؟ كمكم دي مي قول. داري رو تواناييش  -

 .بشه تموم رابطه اين زودتر چه هر بايد كني ازدواج قراره اگه "مرد" آقاي اما. دم مي قول  -

 متجدد فيگور و نبردي مردونگي از بويي ادعات برخالف كه اين يا":دادم ادامه و زدم شدم،پوزخندي يعصبان مرتبه يك
 داشتن،نهايت دختر دوست كنار در داشتن شما،زن تمدن چهارچوب متمدن،توي كنه؟آقاي مي ات خفه بودن،داره

 "!تمدنه؟

 "!كني؟ مي توهين چرا":گفت و چرخيد سمتم به عصبانيت با و زد ترمز روي محكم

 !پررويي خيلي  -

 برميگردي؟ راضي و ري مي قاضي به طرفه يك هميشه!رو كم خانم  -

 "!سرجات بنشين"كرد قفل را مركزي،درها قفل توسط كه شوم پياده و كنم باز را اتومبيل در داشتم قصد

 !)بيايند نبود قرار.(اند آمده دنيا و شدم،دريا متوجه رسيدم كه خانه به. آورد در حركت به و كرد روشن را اتومبيل سپس

 !بود مشكوك خانه هواي و حال كل در

 "نداري؟ دوستم ايي،ديگه خاله":گفت ادا و ناز با و انداخت آغوشم در را خودش ديدنم با دريا

 "نداره؟ دوستش خاله كنه مي خاله،فكر دل دريا،عزيز كه شده چي":دادم جواب و بوسيدمش

 .كني نمي بازي باهام و ياي نمي مون خونه ديگه آخه  -

 بود؟ مريض خاله نديدي مگه  -

 شدي؟ خوب كه حاال  -

 .بيام تون خونه فرصت اولين در كنم مي سعي و شدم بله،خوب  -

 كنارش. نشست صندلي روي و كرد چيني مقدمه كمي.آمد اتاقم به دنيا كه كنم ترك را اتاق خواستم و دادم لباس تغيير
 "!شده؟ خبري":پرسيدم و نشستم

 .شه مي خوشي باشه،خبرهاي مهربوني و خوب دختر خواهري اگه  -
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 .شدم سوال عالمت شبيه حيرت شدت از

 "دي؟ مي بهم قولي يه":داد ادامه و خنديد دنيا

 !قولي؟ چه  -

 !)بدم قول همه به بايد امروز(

 .نكني صدا و سر بده قول  -

 !ام ديوانه نكنم؟مگه صدا و سر چي براي  -

 "دي؟ مي قول. ميشي خطرناكي ي قتايي،ديوونهو يه":گفت و خنديد

 .دم مي باشه،قول

 .بياد خواستگار برات قراره امشب  -

 !!خواستگار  -

 .خواستند اجازه و گرفتند تماس مامان با پيش روز بله،چند  -

 !نيست؟ من خواستگارِ بفهمم؟مگه دير قدر اين بايد چرا  -

 .نگيم چيزي بهت خواستگاري شب تا ندخواست نيما و دوم،نازنين و ببخشيد اينكه اول  -

 !خبره؟ چه جا اين  -

 "!خوش خبرهاي":گفت و خنديد هم باز

 !بزن حرف واضح خدا رو تو!چيه؟  نازنين و نيما نقش  -

 .بديم رد جواب نبايد و خوبيه مرد شون عقيده به و اوناست آشناي خواستگارت  -

 !!كيه؟ خواستگارم مگه  -

 .مهرافروز دكتر  -
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 .شد دستپاچه دنيا. زدم فرياد را آخر نه. نهنه،نه،  -

 !)ام ساده و ابله چه من(

 !دادي قول بهم تو يكتا  -

 .كنيد كنسل امشبم قرار. گيرم مي پس قولمو  -

 .ميره آبرومون. شده گذاشته قرار پيش هفته يك  -

 .دبكني جاشم اين فكر بايد كنيد نيم حساب آدم داخل منم و ذاريد مي قرار و قول وقتي  -

 !!يكتا  -

 قصد بگم زبوني چه ام؟بابا،با خونگي آموزِ دست حيوونِ من ممنوعه؟مگه بشم،اعتراض خفه چيه؟بايد!هان  -
 .ندارم ازدواج

 .ديم مي بهشون رد جواب بيان،بعد امشب بده ،اجازه باشه  -

 !نيستم ويترين توي جنس كه من!كن بس دنيا  -

 ...جون يكتا بده گوش  -

 "!بذار تنهام كنم مي خواهش دنيا":گفتم و كردم قطع را حرفش

 ".يام نمي بيرون اتاق از امشب":خروج،گفتم از قبل. برخاست مستاصل او

 .نگراني و حسرت از پر كرد،نگاهي نگاهم فقط

 .گرفتم را نازنين ي شماره حرص با. بريزم بهم را زمان و زمين خواست مي دلم

 خوبي؟!جون يكتا سالم  -

 نبايد هم رو تو داشتن دوست كه فهمم مي حاال!كاري فريب و گو دروغ حد اين تا دونستم ني!زهرمار و سالم  -
 .كنم باور

 ...جون يكتا  -
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 بدهم،فرياد صحبت اجازه او به اينكه بدون ارتباط برقراري محض به. گرفتم تماس مهرافروز با و كردم قطع را تلفن
 .كردم خاموش را تلفن سپس "!كثيف باز جقه":زدم

 .ندادم بود،جواب نازنين مشاره. خورد مي زنگ مدام خانه تلفن

 .زد اتاق در به ضربه چند.  آمد بعد،داريوش ساعت يك

 هست؟ اجازه  -

 !بگيريد اجازه اتاقم به ورود براي مگه  -

 .بسته رو از رو شمشيرش كه جنگجويي خواهر به سالم  -

 .ندارم موعظه ي حوصله!داريوش سالم،ببين  -

 .نيست هم هيچ،عملي كه گرفتي،عاقالنه كه يكتاجون،تصميمي. بپرسم حالتو كنه؟اومدم ظهموع خواست كي  -

 !تصميم؟ كدوم  -

 .نداري ازدواج قصد كه همين  -

 نيست؟ عملي چي براي  -

 ".بود بودي،عملي زشت اگه":گفت خنده با و كرد اشاره اندامم و صورت به و زد چشمكي

 .بشم زشت تا كنم مي جراحي رم باشه،مي  -

 .خنديد دل ته از

 !كني؟ مي مسخره  -

 "!مهربون پسر اون طفلك. كنم مي شك عقلت به اما. كنم نمي مسخره":گفت خنديد مي كه حالي در

 !مهربون؟ پسر كدوم  -

 !ديدنم،بيچاره بود اومده پيش روز دو.مهرافروز آقاي  -
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 "!من؟ يا اوني برادر":گفتم و كردم نگاهش حرص با

 .شده رحم بي خوشگل يه سوزه،عاشق مي براش دلم اما. خوشگلم و،خواهرت برادر كه معلومه  -

 !بذار شده،تنهام تموم حرفات اگه  -

 .بشي آماده و بگيري دوش خواي مي  -

 "!باشي حاضر نه،بايد ساعت تا و هفت ساعت":داد ادامه و انداخت ساعتش به نگاهي بعد

 .يام نمي ، ،بيرون اتاقم ، ،از من  -

 بشه؟ عنق دوباره كه خواي نمي. مياد هن ساعت بابا  -

 !بود سركار قبلي خواستگاري براي  -

 .داده مثبت مامان،جواب به ايندفعه انگار  -

 .شم مي ديوونه شماها دست از آخرش  -

 ".كوچولو خواهر چنين هم":گفت خنده با

 !)دكتر آقاي نرسه بهت دستم  مگه(

 وارد كند حمل را چاي سيني دستانم اينكه بدون بعد دقايقي!)مرگ ناقوس عين.(درآمد صدا به خانه نه،زنگ ساعت سر
 )كنم كم رو  شرّم خواد مي دلش خيلي انگار.اومده هه،بابا.(شدم پذيرايي

 و كشيد آغوش در مرا و آمد ساله،جلو پنج،شش و چهل حدود خانمي!پدر حتي شدند بلند پايم جلوي حاضرين
 ".گلم عروس ماه روي به سالم":گفت

 !)ندادم اش برادرزاده به مثبت جواب كه من. خودراضي از چه!گلم عروس(

 .داشتند حضور اش عمه و پدر،مادر،دنيا،داريوش،مهرافروز. انداختم اطراف به نگاهي زيرچشمي و نشستم مادر كنار

 ،نگاهششديم كه اتاقم داخل. كنيم صحبت هم با ما گرفت اجازه جون عمه كه اين تا گذشت معمول هاي بحث به مدتي
 .شد رضايت از چز اش چهره و چرخيد اطراف به مشتاقانه



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  80 

 .باشه هم سليقه خوشگل،خوش دختر اين زدم مي حدس!قشنگي اتاق چه  -

 "!دلگيره و زشت قدر چه گه بينه،مي مي رو سياه سقف اين كي هر"كردم اخم

 .رهدا را خودش قشنگي سياهم سقف چه گر. بود چيدمان نحوه و اتاق وسايل منظورم  -

 .موني مي روباه عين  -

 ".هستم هم كثيفم،روباه باز حقه تنها نه پس":گفت سپس. طوالني اي خنده. خنديد

 اومدي؟ چي ندارم،براي ازدواج قصد دونستي مي تو. اينا از بدتر حتي  -

 .بشه پيدا ديگه خواستگار يه ي كله و سر ترسيدم  -

 .كنم نمي ازدواج!بشه پيدا خب  -

 كني؟ نمي ازدواج هم من با يعني  -

 .نداره معلومه،پرسيدن  -

 .ميرم مي تو بدون  -

 !نگو چرند  -

 !مرگه تو،برام بي كن،زندگي باور يكتا  -

 .تدريجي كشيدن،مرگ من،زجر با زندگي و  -

 .بهشته طعم تو،چشيدن با زندگي  -

 .گرفتي آلزايمر انگار  -

 طور؟ چه  -

 نرفته؟ كه دادم،يادت عذابت و رقصيدم ها خيلي با پدرام عروسي جشن تو كه هستم هموني من  -



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  81 

 تحت ذاتشون بشوند،اما نادرست كارهاي به متوسل زندگي هاي ناكامي و ها زشتي تاثير تحت ها آدم ممكه  -
 !بشي خودم مال بايد و داري پاكي ذات گيره،تو نمي قرار تاثير

 "!شم نمي كس هيچ مال من":گفتم دلخوري با

 .شم مي تو مال منم خب!نشو ناراحت  -

 .خوام نمي  -

 .ميرم نه،مي بگي بهم اگه يكتا  -

 .كنم ازدواج خوام نمي اصال. خورم نمي دردت به من!كن رهام دكتر آقاي  -

 !چي؟ براي آخه  -

 !بيزارم زناشويي زندگي از  -

 .بياد خوشت كنم مي كاري  -

 همي؟ف خوره،مي مي بهم شوهرداري،حالم و خونه كارهاي كل ،در نظافت و آشپزي از  -

 هم مرتبه يه اي هفته. ده مي انجام رو خونه كارهاي ي عاليه،همه. بدي انجام رو خونه كارهاي نيست نيازي  -
 .ياد مي عاليه به كمك و نظافت براي خانمي

 چي؟ شوهرداري  -

 .بشي عاشقم تا كنم مي محبت بهت قدر اون  -

 !نكن استفاده خرفمز ي واژه اين از ديگه!متنفرم عشق ي واژه از ضمن در!محاله  -

 كني؟ ازدواج باهام كني مي قبول!چشم  -

 !بذار خير،راحتم نه  -

 .شنيديم را پدر خانه،صداي ديوار و در و مدتها،ما از رفتند،پس كه زماني

 .بودند،مباركه خوبي خانواده  -



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  82 

 .كنم ازدواج بود بودم،محال گرفته را خود تصميم اما.داشت معنا جمله،هزاران يك همين

 

* * * * * 

 

 "نپسنديده دخترم گرفتند،بگو تماس اگه":دادم جواب. پرسيد را نظرم مادر بعد روز دو

 "!چي؟ آخرش":گفت و كرد نگاهم نگران و دلخور مادر

 .هيچي  -

 .كند راضي مرا خواسته او از مادر دانستم مي. آمد ديدنم به نازنين عصر  -

 "!بدي بهش در جواب خوبيه،نبايد مرد يكتا،دكتر":گفت محبت با او

 .انداختم باال شانه

 .كني ازدواج بايد چي؟باالخره كه خب  -

 .بمونم مجرد هميشه براي و كنم اجاره خونه تونم اندازم،مي پس با ديگه سال يه تا  -

 "!ممكنه غير واي،اين":گفت و كوبيد اش گونه به دستي دو

 .كنم مي ممكنش  -

 .هندد نمي بهت اي اجازه بابات،چنين نه و عمه نه  -

 .كنم مي بخواد دلم كاري خودمه،هر زندگي  -

 ياد؟ مي سرش باليي چه كردي فكر!عمه بيچاره  -

 بخش آرام با كه بودم كالفه قدري به شب آن!آمد مي مادر سر باليي چه راستي به. بودم نكرده فكر قضيه اين به
 .شدم بيدار پدر فرياد صداي با كه بود گذشته مدت چه دانم نمي.خوابيدم

 .سالشه چهار و نيست،بيست كه سال و سن كم و بده؟بچه رد جواب مردم به خواد مي كي تا!كرده بيخود  -
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 .نداشت شدن خاكستر آتش،خيال اين هيزم پوشاندم،اما را گوشهايم و گرفتم سرم روي محكم را بالش

 از. خواستگاري بياد خواد مي تزردوس حاج منفيه،پسر دكتر به جوابت اگر گفته بابات":گفت تاسف با بعد،مادر روز دو
 ".بدي مثبت جواب بايد و هستند شايسته هم لحاظ هر

 عدالتي بي نهايت اين. شدم مچاله زمين باشد،روي مانده آوار زير كه آدمي ،عين بودم برگشته مدرسه از تازه
 دكتر آن تقصير اينها ي همه!مردم مي كاش. بمانم زنده خواست نمي دلم!هويتي بي و قشنگ ي واژه چه "عدالت"!بود

 .شد نمي طوري آمد،اين نمي ام خواستگاري به او بود،اگر احمق

 و خير باباتم!بخور قند آب كمي رنگت،پريده،يه":گفت و داد دستم به را آب بود،ليوان نشسته جلويم مادر حاليكه در
 "!بگيري سامون و سر شه،بايد نمي كه جوري اين. خواد مي رو صالحت

 ديده مراسم يه زردوست،توي حاج پسر.(بكاهند قلبم غم از تا درآمدند رقص به ام گونه روي ختيارا بي اشكهايم
 مي پدرش،حسابداري ي حجره توي. صحبتيِ خوش و قيافه خوش پس. ياد نمي يادم كن بود؟ولش مراسمي چه. بودمش

 مامان،يه و جذابه هنوزم سالشه،اما نه و پنجاه كه وجودي با و تيپيه خوش و قيافه خوش باب،مرد عين شد مي يكي و كرد
 !)بيچاره و مهربون،زيبا زن

 ".كنم ازدواج خوام نمي":ناليدم و دادم مادر به را آب ليوان

 در بوسيدم،بعد را اش گونه و كردم پاك را اشكايش. نداشت گناهي كه سوخت،او مي برايش دلم. كرد مي گريه هم مادر
 .داشت خودش،قدرت حد در كه ريمه پر و گرم آغوش. رفتم فرو آغوشش

 گرفت؟ تماس مهرافروز ي عمه  -

 .نه هنوز  -

 .مثبته جوابم بگو گرفت تماس اگه  -

 !داري؟ دوستش  -

 اين از بيشتر نبايد گلم مادر. دادم مي بايد كه دادم جوابي و كردم نگه نگرانش و زيبا چشمان آمدم،به بيرون آغوشش از
 .بردم پناه اتاقم به مصنوعي شادي اب و بوسيدمش دوباره. خورد مي غصه
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* * * * * 

 

 ".بريم نيما و من با بيا":گفت خورد،نازنين كه آخر زنگ 

 كجا؟  -

 .سنتوري سينما،فيلم  -

 .بگذره خوش بهتون. خونه رم مي ام خسته  -

 نمياد؟ كيارش  -

 .نياد ديدنم خواستم ازش خودم  -

 .درآورده بال خوشحالي از اون. دادي،بياد مثبت جواب كه حاال كنم فكر  -

 !دونم نمي  -

 از كه بودم نفري آخرين تقريبا. نداشتم را نيما با برخورد ي حوصله. برود نازنين تا شدم وسايلم آوري جمع سرگرم
 .زد صدايم خيابان سر. شدم خارج مدرسه

 نياي؟ ديدنم نبود قرار مگه  -

 .بدي بجوا كه بود رماني تا دوم،قرار و خوشگلم خانم اول،سالم  -

 )گرفته تماس اش عمه پس(

 .بريم خيابونه،بيا سر ماشين  -

 .)باشم كنارش در هميشه بايد اين از چي؟بعد آخرش(نروم داشتم قصد

 "بود؟ خاموش تلفنت چي براي":زد،پرسيد مي دور را خيابان كه حالي در

 .نداشتم رو كسي با كردم صحبت ي حوصله  -
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 "من؟ حتي":گفت و زد لبخند

 .نداشتم رو تو ي همه،حوصله از اول  -

 .اندوه از پر سكوت كرد،يك سكوت و انداخت بهم گذرايي نگاه نيم

 .بود گرفته اش چهره. كردم نگاهش چشمي زير

 ".باشي همسرم پذيرفتي كه ممنونم ازت":گفت دقايقي از بعد

 دست از را زبانم اختيار اما) كنم ازدواج زردوست حاج پسر با بايد وقت اون كنه نمي قبول بگم نه؟اگه يا بگم رو شرط(
 ".شرطه يه با مثبتم،همراه جواب":گفتم و دادم

 .اَبرام روي خوشحالي از كنم مي احساس.پذيرم مي باشه شرطي هر  -

 !بشند نابود آرزوهام و زندگي شدي باعث تو. بخشمت نيم وقت هيچ و ناراحتم من اما  -

 .هستم شرطت شنيدن منتظر. باشه آرزويي هر از قشنگتر و تر رويايي كه سازم مي برات زندگي  -

 !)بزنم حرفي بشم،نبايد خفه بايد(

 ...كه اينه شرطم  -

 شدي؟ ساكت چرا  -

 .باشم داشته جنسي ي رابطه باهات خوام نمي  -

 اذيتم تونه مي خودش فقط كرد مي فكر(كنيم، تصادف بود شد،نزديك خارج دستش از اتومبيل فرمان اي لحظه براي
 ".دارم شرط يه منم اما باشه":گفت و گرفت قرار كنترلش تحت چيز بعد،همه دقايقي اام.)كنه

 رو شرطي همچين شه مي مگه كيه؟اصال ديگه اين. شم مي ديوونه دارم كم كم!پذيرفت؟ يعني.ممكنه غير!من خداي واي(
 !)پذيرفت؟

 ".بشه تكرار نبايد هافتاد،ديگ پدرام عروسي جشن توي كه اتفاقي":داد ادامه كوتاهي مكث از پس

 .نيستم اعمالم و رفتار شم،متوجه مي كالفه و عصبي وقتي  -



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  86 

 "باشم خودم مالكش بايد كني،اما مي دريغ ازم رو جسمت درسته!باشي متوجه بايد":گفت عصبي لحني با

 .ندارم رو عروسي و عقد مراسم ي حوصله حاالها حاال  -

 .نپذيرفتي رو شرطم هنوز  -

 )نپذيرم؟ پذيرفتي،چرا رو سختي اين به شرطي تو وقتي(

 .پذيرم مي باشه  -

 .كن تعيين خودت م عروسي و عقد تاريخ  -

 خودم رحمي بي از قلبم. كردم نگاه چشمانش به خداحافظي هنگام. نداشتم خوبي حس. كرد مقصد،سكوت به رسيدن تا
 .)كمه بياد،بازم جماعت اين سر باليي هر!بيخود(آمد درد به

 

 

* * * * * 

 

 توي دستش در دست(كند برگزار مفصلي نامزدي جشن داشت دوست كيارش. كرديم نامزد روز دو از پس رانجامس
 .نپذيرفتم من ،اما.)نداشتم را نه،تحملش. بگند تبريك بهمون حاضرين برقصم،مدام بغلش توي و بچرخم سالن

 افزود،توسط مي اش زيبايي ليان،بهبر نگين درخشش كه زيبا اي حلقه بود،پيش نامزدي شب همان كه برون بله شب
 !بود اسارت ي حلقه اين. زد حلقه چشمانم در لحظه،اشك آن در. رفت فرو انگشتم در كيارش

 

 :پنجم فصل

 

 را خانه زنگ صداي كه كردم مي صحبت نازنين با تلفني. بوديم تنها مادر و من هميشه مثل. بود جمعه روز ازظهر بعد
 .را مادر بعد،صداي قهدقي چند و) كيه؟ يعني(شنيدم
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 .بود شده تنگ برات دلم!عزيزم سالم  -

 "اومدي؟ چي براي":دادم كنم،جواب نگاهش اينكه بدون

 .ببينمت اومدم  -

 !)زده بويي خوش ادكلن چه.(نشست كنارم سپس

 كردي؟ مي صحبت كي با  -

 .نيست مربوط تو به  -

 كردم ترك را اتاق و زد صدايم مادر لحظه همان در.كشيدم كنار را خودم. شد نزديكم

 چايي؟ يا داره دوست قهوه كيارش  -

 .فهميد مي مادر نبايد اما) دونم؟ مي چه(

 نكرديد؟ دم چايي تازه مگه  -

 !بپرس ازش برو. كنم خوره،آماده مي قهوه اگه داريم،اما دم تازه چايي  -

 دست تلفنم به حقي چه به":گفتم و مگرفت را رفتم،آن سمتش به عصباني. بود دستش همراهم شدم،تلفن كه اتاق وارد
 "زدي؟

 پنهاني اين،موضوع از بعد":داد گرفت،جواب مي سمتم به را تلفنش كه حالي سست،در لحني با و كرد نگاهم مبهوت
 "!كن چك بگير. ندارم

 "قهوه؟ يا خوري مي چايي گه مي مامان":پرسيدم عصبانيت همان با و زدم پس را دستش

 .چايي  -

 "!كني مي لوسش داري كه داري دوستش خيلي انگار. خوره مي چايي":گفتم و تمبرگش مادر نزد

 از بيشتر حاضرم كه عزيزي برام قدر اون!دلم عزيز":گفت مادرهاست مخصوص كه مهر پر لحني با و بوسيد مرا مادر
 ".كنم اينا،لوسش
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 .بود اشك از پر داد،چشمهايش مي دستم را چايي سيني وقتي

 .نشه جدا ات چهره از هم لحظه لبخند،يه كه بشي خوشبخت قدر اون كنم مي آرزو  -

 !)خيالم خوش ي بيچاره مامان(

 .بشم مهربون مادر تو فداي  -

 .رفتم اتاقم سمت به و گذاشتم ميز روي را سيني

 !بخور چايي پذيرايي توي بيا  -

 !يكتا  -

 .رفتم پذيرايي سمت به و ندادم را جوابش

 ".بيرون ريم مي يكتا همراه بديد اجازه اگه":تگف مادر به رو بعد ساعت نيم

 .پسرم اختياري صاحب  -

 .نباشيد منتظرمون هم شام براي  -

 !برگرديد زود شب آخر  -

 !چشم  -

 .شوم حاضر كرد اشاره و كرد نگاهم سپس

 كه آنجايي تا.) رسم مي حسابت به زرنگ آقاي كن صبر!دي مي قرار شده انجام عمل توي منو حاال!پررو سر،چه خود چه(
 .كردم داشت،معطل امكان

 .بودم آمده شوق به بودم،خيلي كرده عصباني را او كه اين از. داد تكان سري و انداخت ام چهره به نگاهي اتومبيل داخل

 بريم؟ مهموني خوايم مي!يكتا  -

 طور؟ چه كنم نمي فكر  -
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 "!كن كم رو صورتت آرايش":گفت و گرفت سمتم به را كاغذي دستمال ي جعبه

 "!كنم نمي":كردم،گفتم پرت عقب صندلي روي و گرفتم را جعبه

 ...آخه  -

 "!برو داري،تنها مشكلي اگه":گفتم كرده قطع را حرفش

 هدف بي و بود خيره روبرو به سكوت در و عصبانيت با. شد قرمز انگشتانش كه داد فشار چنان فرمان دور را دستانش
 .شدم سرگيجه دچار كه چرخيد خيابانها در قدر آن. كرد رانندگي

 .شدم خسته  -

 "نامزديم،درسته؟ هم با ما":گفت نباشد عصبي كرد مي تالش كه لحني با سپس. بود عصباني كرد،هنوز نگاهم

 "!بله،متاسفانه":دادم جواب طلبكارانه

 !دي نمي تلفنمو جواب كردي،حتي قايم خودتو چهارشنبه از تو كنم،اما مالقات رو نامزدم روز هر دارم حق من و  -

 شدي؟ پشيمون  -

 !شد خنك دلم. كشيد دل ته از كند،آهي نگاهم اينكه بدون

 خورد؟ بهم نامزديمون پس. شدي پشيمون كه خوشحالم  -

 .زد مي ناله،موج و عجز و نگاهش،عشق،عصبانيت،مالمت كرد،در نگاهم وقتي

 كنه؟ زندگي باهاش تونه باشه،نمي نداشته دوست رو ،كسي آدم وقتي نگفتي مگه  -

 .شد خيره چشمهايم در عصبانيت با و چرخيد سمتم به. كوبيد ترمز روي شدت با و كشيد خيابان كنار را اتومبيل

 !پارسا،نه عاشقتم،اما من چون. كنه مي فرق تو و من مورد در  -

 !بدجنسي خودخواه يه تو  -

 .شدي خودم مال كه اينه مهم!بگو داري دوست چي هر  -
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 .كرد لرزيدن به شروع انگشتانم كه قدر شدم،آن عصباني

 !شم نشدم،نمي تو مال  -

 "!جات سر بشين":زد فرياد و گرفت را دستم كه شوم پياده اتومبيل از داشتم قصد

 .كنم نمي تحملت هم لحظه يه ديگه  -

 ات خفه خودم دستاي با تا بذار بيرون ماشين از داري،پاتو جرات اگه":بود،گفت گرفته محكم را دستم كه چنان هم
 ".كنم

 .نكرد رها را دستم كرد،اما قفل را ،درها مركزي قفل ديگرش،توسط دست با سپس

 .كني كاري چنين شم مي خوشحال  -

 !اندازي مي دور خودت دستاي با رو خوشبختي احمق،داري توي  -

 ممكن لحظه ره كردم مي حس كه بود گرفته محكم را دستم چنان. وار ديوانه و عصبي اي خنديدم،خنده بلند صداي با
 .شوند خرد استخوانهايم است

 !بيزارم ازت!كن ول دستمو  -

 ماساژ را مچم ديگرم دست با. بود مانده باقي دستم مچ روي دستانش رد. كرد رها را دستم و شد شل دستش آرام آرام
 كه طوري خشن،به و سرد صداي با و برگرداندم رو او از بغض، و حرص با. زد حلقه چشمانم در درد،اشك شدت از. دادم
 "!خونمون،زود برگردونم":زدم بپوشاند،فرياد را بغضم

 اينكه تا شد سپري شكل همان به طوالني مدت. العملي عكس نه و بود صدايي كشيد،نه مي كه هايي آه صداي از غير به
 .كردم ام،حس ديده آسيب مچ روي را دستش

 "!نزن دست بهم":زدم فرياد و كشيدم را دستم خشم با

 !ببخش منو يكتا  -

 .بود تاثيرگذار نيز سنگي قلبهاي در كه آهنگي. بود آلود حزن آهنگي چون صدايش
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 .شده چي ببينم بده رو دستت. كردي نمي اذيتم دارم،اينقدر دوستت چقدر دونستي مي اگه  -

 .كشيدم را دستم دوباره

 !كن دارم،باور دوستت دلم عزيز  -

)خوره مي بهم ازت حالم!متقلب روباه( 

 خونه؟ برگردونم نگفتم مگه  -

 .گردونم مي برت شب آخر  -

 .نكردم نگاهش ندادم،حتي را نخوردم،جوابش شام. نتوانست آورد،اما بدست را دلم كرد تالش شب آخر تا

 ".رسونمت مي باش،خودم منتظرم صبح فردا! ببخشيد بازم":گفت و بوسيد را مچم و گرفت را خانه،دستم در مقابل

 )ذارم مي قالت فردا. كردي خيال،فكر خوش آقاي.(شدم خارج اتومبيل از بدهم يجواب آنكه بي

 .بگذارم اجرا ي مرحله به را تصميم گذشته،نتوانستم شب خوابي بي علت به بعد روز اما

 

 :ششم فصل

 

 اما.بود چيدهپي خانه و شهر در عيد بوي و بودن شده سبز درختان. گذشت مي ما نامزدي از ماه دو. بود اسفندماه اواخر
 خود شيفته را اش،همه زيركاهي آب با و شده آن جديد كيارش،عضو كه تفاوت اين با بود،تنها هميشه مثل ما زندگي
 بود من تالش او،خالف تالش و او از گرفتن من،فاصله تالش تمام. بود كرده

 از پس گرچه. كرديم مي نرم پنجه و دست تنهايي به مادر و من و داشت خانه در گونه مه نقشي پدر هميشه عين
 .رسيد مي نظر به سرحال و شاد نامزديما،مادر

 ".بريم روزه چند مسافرت يه يكتا همراه بديد اجازه اگه":گفت مادر به كيارش كه بود مانده عيد به روز دو

 .نيستيد محرم هم به شما آخه. ده نمي اجازه درخشان ندارم،اما حرفي كه من  -
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 .كنيم مي ه،عقدباش موافق يكتا اگه  -

 ي جمله چرخيدم،ولي سمتش به خشم و بهت با او ي جمله با كه بودم تصويرش به خيره و نشسته تلويزيون مقابل
 .شد كشيدنم فرياد از مادر،مانع

 .موافقم خوبيه،منم تصميم  -

 ".نيستم موافق كه من":دادم نكشم،جواب فرياد كردم مي تالش حاليكه در مادر به رو

 .شدم خيره او به عصبانيت با. گذاشت تنها را ما مادر و زد زنگ لفنت خوشبختانه

 .بريم سفر به تعطيالت تونيم كنيم،مي عقد اگه!نشو عصباني عزيزم  -

 بيام؟ سفر باهات نخوام اگه و  -

 !نشو جون،نامهربون يكتا  -

 .باشم بوده مهربون باهات ياد نمي يادم  -

 ويالي به چهارم،پنجم روز موافقيد اگه گفت و رسوند بود،سالم دنيا":گفت و آمد ما سمت به خندان و شاد مادر
 ".بريم لواسانه تو كه پدرشوهرش

 ".شه نمي اين از بهتر":گفت و داد تحويلم لبخندي كيارش

 !)،نه ببره؟واي خودش ويالي به رو همه بخواد وقت يه نكنه!سرخوشند چه منم خانواده اين(

 "ندي؟ خودتو ويالي پيشنهاد وقت يه":رفت،گفتم آشپزخانه به مادر اينكه محض به

 .دارم تصميمي چنين  -

 "!تو من،نه بكني،نه اگه كني،كه نمي كاري چنين":گفتم حرص با و شد ريز چشمهايم

 

* * * * * 
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 هم باز و بود منزلمان تحويل،كيارش سال از پيش ساعت دو. شد تحويل ظهر،سال از بعد ثانيه دو و دقيقه دو ساعت
 .شد برچيده و چيده پدر حضور بي ما سين هفت ي سفره

 هديه دويمان هر به و بوسيد را صورتمان بودم،مادر عاشقش من و بود سال تحويل ي دهنده نشان كه توپ صداي از پس
 .گذاشت تنها را ما داد،سپس

 اين با خواست كي اصال!ذارند مي تنها هم با را ما كنيم؟مدام رفتار شوهرها و زن عين ما كه دارند اصراري چه دونم نمي(
 !)باشه،اَه تنها

 سرويس ،سپس"!عزيزم مبارك عيدت":گفت و نشاند خود كنار گرفت را دستم كه شوم بلند ميز پشت زا خواستم
 عيدي بهم خواي نمي":داد ادامه و آويخت گوشم و گردن و دست بود،به خريده برايم عيدي عنوان به كه جواهراتي

 "بدي؟

 كادوي ي جعبه داخل و بود خريده او كه اي مردانه مادر،پيراهن اجبار و اصرار به بخرم،اما كادو برايش خواست نيم دلم
 .گرفتم سمتش به و برداشته ميز روي بدهم،از هديه او به تا بود داده قرار زيبا پستال كارت يك با همراه زيبايي

 .گرفت را كادو و شد شادي برق از پر چشمانش

 !)من نه خريده مامان را ادوك اين دونه نمي(

 !رفت يادت اصلي كادوي اما!شدم غافلگير واقعا عزيزم  -

 .برگرداندم رو دلخوري با!)خوشحاله،پررو چه.(كرد اشاره لبم به نگاه با سرحال و شاد. كردم نگاهش متحير

 چشمهايم به. برگردانم ور كردم،نتوانستم تقال چه هر. چرخاند خودش سمت به را سرم و گذاشت ام چانه زير را دستش
 پوست كنار در اش مشكي موهاي و چشمها. دارد قشنگي و درشت چشمهاي چه كه بودم نكرده توجه حاال تا. شد خيره
 .بود آورده وجود به را زيبايي فرم،تركيب خوش لب و بيني و سفيد

 اينكه تا كردم نگاه فقط زدم،اما مي دهنش توي محكم و كشيدم مي فرياد بايد. كرد نزديك صورتم به را صورتش آهسته
 .بوسيد مرا و شد نزديك لبم به

 !)بيزارم ازش كه زنم؟من نمي دهنش توي گيرم؟چرا نمي فاصله ازش چرا پس(

 !ام گرفته عمرم تمام توي كه بود عيديي بهترين  -
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 .خنديدند مي نيز چشمهايش كه حدي به. بود خوشحال شدت به. كرد بيان شوق با را جمله اين

 

* * * * * 

 .بود كرده ام كالفه مسافرت ديگر،فكر طرف از و كننده كسل بازديدهاي و ديد طرف يك از

 بزرگتر من از سالي سه دو مادر ي خاله ي نويد،نوه.بودند آمده بازديد براي مادر ي خاله ي خانواده و بود سوم روز عصر
 با و بود نشسته بودند،كنارم مان خانه كه ساعتي نيم. بود فيزيكي هايش شوخي بيشتر و بود راحتي و شوخ پسر. بود

 هم در بيشتر ابروهايش لحظه بود،هر نشسته روبرويمان هم كيارش. كرد مي شوخي و گذاشت مي سرم به پا،سر و دست
 .شد مي وحشتناكتر اخمهايش و خورد مي گره

 !بود جا،سياه همه. دوختم مسياه،چش سقف به و كشيدم دراز يتخت رو.  رفتم اتاقم آنها،به رفتن از پس

 و سرد نبود،بلكه خندان و مهربان هميشه مثل اش چهره. گرفت قرار آن ي آستانه در چرخيد،كيارش پاشنه روي اتاق در
 كسي ي بيشرمانه پيشنهاد به حال به تا":پرسيد گزنده و تلخ لحني با و داد تكيه آن به پشت و بست را در!بود خشن
 "!دادي؟ مثبت جواب

 .كردم نگاهش هخير

 !بده منو سوال جواب  -

 .نداد اجازه كنم،او ترك را اتاق شدم بلند

 .بدي جواب تا بري ذارم نمي  -

 .فهمم نمي رو منظورت  -

 خلوت پسري با حاال تا":پرسيد نگران و خشن صدايي با و دوخت چشم ام چهره به و زد موهايش به چنگي عصبانيت با
 "!داشتي؟ خصوصي

 خصوصي خلوت دختري چي؟با خودت":گفتم و شدم نزديك او به قدمي ندافعي حالتي با. گرفتم شد،گُر داغ بدنم تمام
 "!داشتي؟
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 !بده جواب  -

 .كني بازخواست منو توني نمي ديگه شي مي چيه؟رسوا!بده جواب تو اول  -

 .سازه مي وحشتناك ي ديوونه يه من از يكتا،خشم  -

 .شيم مي ديوونه هم با  -

 !رفت مي باشم،كاش تنها او با خواست نمي دلم ديگر. داد مي رخ سرانجامي بي كرد،دعواي نمي صدايم مادر اگر

 سر بهش رم مي خورده،دارم سختي سرماي ات دايي كه كردم،گفت مي صحبت شهين با كه ظهر از قبل":گفت مادر
 ".بزنم

 ".يايم مي هم ما":گفتم زده شتاب!) نه واي(

 .كنيد عجله داريد،فقط دوست طور هر  -

 .برگشتم اتاق به پيروزمندانه

 .رم مي جهانگير،منم دايي ي خونه بره خواد مي مامان  -

 بلند را سرش صدايم شنيدن با.بود گرفته دستانش ميان را سرش و زانوان روي دستهايش آرنج و بود نشسته تخت لب
 .نبينم را اش چهره تا رفتم لباس كمد سمت به فوري. كرد

 كني؟ مي باز سرت از منو داري  -

 )بذاري راحتم خواد مي دلم چه گر.(خير نه  -

 .ايستاد سرم پشت كردم حس

 .ريم مي هم با پس  -

 .بگيرم فاصله او از كردم تالش. چسباند خودش به مرا و شد كمرم،حلقه دور دستش سپس

 .بشم آماده خوام مي!كن ولم  -

 .رسه نمي زورت!نكن بيخود تقالي  -
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 ".ما ي خونه ريم دايي،مي ي خونه از بعد":داد ادامه و وسيدب را ام شد،گونه خم سپس

 .نميام جايي باهات من  -

 "!  جداً":گفت و خنديد

 

* * * * * 

 

 .بردم اتاقش به را دايي،نازنين ديدن محض به. بودند هم نازنين و جهانگير،نيما دايي منزل در خوشبختانه

 "...كه شده چي باز":پرسيد نازنين

 خلوت پسري با پرسيد ازم كيارش پيش ساعت چند!بده گوش حرفام به و باش ساكت":گفتم و دمكر قطع را حرفش
 ".نه يا داشتم خصوصي

 "!دادي؟ جوابي چه":گفت و شد رنگ بي نازنين ي چهره

 داشتم؟ بگم طوره چه. ندادم جوابي  -

 "!نشو احمق":داد جواب عصبانيت با

 .برداره سرم از دست ،شايد داشتم بگم اگه  -

 !قيمت؟ چه به  -

 .نيست مهم اونش  -

 !پرسيده؟ سوالي مدت،چنين همه اين از بعد شده طور چه!مهمه خيلي  -

 !دونم مي چه  -

 كردي؟ كاري بازم  -

 .گيتي،پرسيد خاله رفتن از خير،بعد نه  -
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 بود؟ باهاشون هم نويد  -

 .بود اومده باباش و مامان با. معلومه خب  -

 "!نگو دروغ بهش كنم مي خواهش يكتا":تگف و گرفت دستش در را دستهايم

 .)شرافته و اخالق حامي هميشه كه هم نازنين اين(

 .حاال  -

 .بشه تموم خودت ضرر به كه نكن كاري.ده نمي دست از رو تو شرايطي هيچ تحت بينم مي من كه كيارشي اين  -

 !ضرري؟ چه  -

 كني؟ مي كار بشه،چي بددل و مرد،بدبين يه اگه  -

 .وقتهاست همين براي جدايي،طالق  -

 .كن فكر جدايي به فقط هم تو  -

 درگير هنوز نازنين.شوم زمين پخش و بدهم دست از را تعادلم شد اتاق،باعث در شدن باز با همزمان دايي زن صداي
 .نداد نشان العملي شد،عكس بلند ام ناله كه زماني تا و بود شنيده كه بود مطلبي

 "وايستادي؟ در تپش چرا":پرسيد نگراني با دايي زن

 دستمو دايي زن":كشيدم فرياد ناخودآگاه كه پيچيد دستم در دردي چنان كند،اما كمك شدن بلند در تا شد خم سپس
 "!كن ول

 يك كه كرد مي درد دستم حدي به. شدند جمع اتاق خرابش،جلوي حال آن با جهانگير دايي حتي همه كه نكشيد طولي
 .شد نمي قطع ام ناله هم لحظه

 ".شكسته دستش حتما":گفت مي مدام نگراني با انمام

 ".بيمارستان ببريمش بايد":گفت و آمد كالفه،جلو و درهم،نگران اي چهره با كيارش

 !دستم يام،آي نمي بيمارستان!نه آي  -
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 "ترسي؟ مي بيمارستان و آمپول از هات بچگي عين هنوزم":گفت نازنين. خنده زير زدند همه

 .ديدم هوا در و كيارش هاي دست روي را خود ناگهان

 "!دستم،آي آخ!زمين بذارم":ناليدم معترضانه

 ".كن باز ماشينو در همراهم و دربيار جيبم از ماشينو سوئيچ":گفت و نيما به كرد من،رو به توجه بي

 فكر توي هنوزم يعني.(بود درمانده و خشن،كالفه. كردم نگاهش چشمي زير. داشت قرار صورتم كنار درست صورتش
 !)عصبانيه دستم از هم خيلي پرسيد؟انگار ازم كه كذاييِ سوال

 ".نشكسته كه بيام،پام تونم مي خودم!زمين بذارم":گفتم دلخوري با و كردم نگاه روبرو به

 ".بشم پاهات شكستن مانع كه كردم بغلت":گفت و داد تحويلم جان بي لبخندي

 "!شوخيه وقت كيارش،حاال":گفت و خنديد نيما

 ".بيام كنيد،منم صبر":زد فرياد تپاچهدس مادر

 دستم توي پتك با را تيز نوك ميله چند انگار كردم مي ناله كردم،مدام جمع را پاهايم و كشيدم دراز عقب صندلي روي
 .كرد مي نگاهم نگراني با و گشت مي بر عقب به بار يك لحظه چند هر مادر. كردند مي فرو

. بود سفيد جا كردم،همه باز كه چشم. رفتم حال از درد شدت دستم،از از داريبر عكس و بيمارستان به رسيدن از پس
 "شدي؟ بيدار":گفت آشنا صدايي اما. مردم كردم فكر و شدم خوشحال

 صدا چرخاندم،صاحب كه سر!)شنيدم كجا قبالً را صدا مونه،اين مي بخش آرام داروي يه مثل درست آرومي صداي چه(
 .سيدبو مرا و شد خم صورتم روي

 نداري؟ درد ديگه  -

 مامانم":پرسيدم آويزان لب با و كردم اخم.) باشه بخش آرام تونه نمي كيارش نه،نه،صداي.(كردم نگاهش فقط
 "كجاست؟

 ".خوام مي مامانمو":گفتم بغض با و زد حلقه چشمم روي اشك. بخندد بلند صداي با تا شد موجب چيز چه دانم نمي



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  99 

 بازو از سفيد ديگرم،گچي دست بر و است وصل دستم به سرُمي شدم متوجه تازه. گذاشت سالمم دست روي را دستش
 .شده گرفته انگشتانم نزديك تا

 "خواي؟ مي كوچولوها،مامانتو ني ني عين":گفت خنده با

 .دادم تكان سر و شد سرازير اشكم

 گم كني،نمي گريه":داد ادامه و كرد پاك را صورتم دستمال با سپس".نداشتيم ا،گريه":گفت و بوسيد را اشكهايم روي
 ".كجاست مامانت

 ".كنم نمي گريه":گفتم دار خش و گرفته صداي با و دادم فرو را بغضم

 .ريم بشه،مي تموم كه سرمت. خونه فرستادمشون. بود خسته مامان  -

 تختي جز. زدم اقات توي چرخي نگاه با. رفت داشت قرار صندلي روي كه كيفم سمت به او. شد بلند موبايلم زنگ صداي
 را شيء سه همين گنجايش اتاق،تنها زيرا.هيچ ديگر و داشت قرار تخت روبروي صندلي بودم،دو خوابيده رويش كه

 .داشت

. كردم نگاهش اخم با. بدي جواب تلفنم به نخواد دلم شايد. كشيد سمتش به را داد،نگاهم مي جواب تلفنم به كه او صداي
 را اتاق و زد موهايش به تشنج،چنگي پر حالتي با سپس".بود گرفته اشتباه":گفت ناراحتي با و گذاشت كيفم در را گوشي
 .كرد ترك

 .بود كيارش كذايي پرسش به دادن پاسخ از داشت،رهايي دستم شكستن كه مزيتي تنها

 ادامه بعد  زرو ظهر تا كه روم فرو عميق خوابي به شد سبب بخش آرام تاثيرداروهاي. رسيديم خانه به شب يازده ساعت
 .داشت

 !)كيارش اَه،بازم.(كردم باز را چشمهايم. كردم حس يدستم رو را دستي گرماي

 نداري؟ عزيزم؟درد خوبي  -

 .شد اتاق وارد مادر كه نبينم را او تا بچرخانم پنجره سمت به را سرم خواستم مي

 خوري؟ مي اينجا رو ات صبحونه يكتا  -
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 ريم؟ نمي مسافرت مگه راستي. آشپزخونه توي يام مي  -

 بريم؟ طور چه حالت اين با!عزيزم نه  -

 رفتند؟ داريوش و دنيا  -

 .رفتند هم بودي،بعدش خواب. ديدنت اومدند زود صبح  -

 "!مسافرت برو هم تو":كرد،گفتم ترك را اتاق كه مادر!داره احتياج مسافرت يه رفت،به مي اونا با مامان كاش اي

 "مسافرت؟ برم من":پرسيد متحير

 .پيشم بياي توني نمي روز مسافرت،هر بري اگه  -

 !سفيد كاغذ يك شد،عين نمي خوانده اش چهره از چيز هيچ شدم،اما خيره صورتش به

 ".تزريقته نوبت بخور،بعد صبحونه بريم":بيايم،گفت پايين تخت از كرد مي كمكم كه حالي بعد،در اي لحظه

 .نميام جايي  -

 .هستم بريم،من نيست احتياجي  -

 .بزني آمپول بهم دم نمي اجازه!نكن فكرشم  -

 .كرد كوتاهي ي خنده و فشرد آرامي به را دستم

 و نشست كنارم بودند،نازنين صحبت مشغول كيارش و نيما كه زماني. آمدند ديدنم به جهانگير دايي ي بعدازظهر،خانواده
 ".كنيم مي عروسي ماه اين آخر":گفت آهسته

 .سوخت خودم حال به دلم كه كرد بيان را جمله اين شوق با چنان

 باشه؟ زود كني نمي فكر  -

 .داريم دوست همديگرو و كرديم پيدا شناخت هم به نسبت  -

 داري؟ رو مشترك زندگي شروع آمادگي  -
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 !جورم چه  -

 !بشيد خوشبخت مباركه،اميدوارم  -

 ".نازنينه و نيما عروسي ماه،جشن اين آخر":گفت آنها،كيارش رفتن از پس

 ".دونم مي":دادم جواب هحوصل بي

 .شد خيره چشمهايم به و نشست كنارم تخت لب

 كني؟ تعيين رو مون عروسي تاريخ خواي نمي  -

 ".ندارم رو آمادگيش":گفتم و كردم او به را كشيده،پشتم دراز

 بكشم؟ انتظار بايد قدر كي؟چه تا  -

 كنه؟ مي فرقي چه برات  -

 .كرد نزديك صورتم به را سرش و داد قرار طرفينم در را دستهايش

 .كنارمه هميشه عشقم اينكه يكيش. بسياره فرقش  -

 باشه؟ يكي خوابمون اتاق خواد نمي دلم كه گفتم بهت  -

 جنسي ي رابطه بود قرار":گفت اندوهناك صدايي با طوالني مدت از پس. شد خيره من به اندوه پر نگاهي با كردم حس
 "!باشه اجد خوابمون اتاق نبود باشيم،قرار نداشته

 .هست هم تو به متعلق كه بخوابم تختخوابي روي و اتاق توي خواد نمي دلم  -

 .بود خشن و رحم بي سنگ مانند نيز كالمم لحن و شده سنگ از جمالت،قلبم اين بيان حين در

 .كرد ترك را اتاق و كشيد عميقي آه.برداشت طرفينم از را دستهايش

 حاج پسر به كنه مي مجبورم بكنه،بابا رو كار اين او نه،اگه اما!بزنه هم به رو مون نامزدي و بشه پشيمون كاش اي(
 !)نشدم كه دخترم،زن هنوز چون مياد اما. نياد خواستگاريم ،به داشتم نامزد چون شايدم. بدم مثبت جواب زردوست

 "ه؟شد رفت؟چيزي نخورده شام چي براي يكتا،كيارش":پرسيد نگراني با آورد شام برايم مادر وقتي
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 !)خوب خونشون،چه رفت پس(

 ".نشده چيزي" و دادم نشان تفاوت بي را خودم

 .بود ناراحت آخه  -

 .كنيد مي اشتباه  -

 .نكرد سماجت مادر ديگر

 بهم مطمئني يكتا":پرسيد موشكافانه مادر دوم روز اما. بودم خوشحال چه من و نيامد ديدنم به را بعدي روز دو كيارش
 "گفتي؟ راست

 "!مورد؟ چه در":پرسيدم متحير و دادم نشان اطالع يب را خودم

 كرديد؟ دعوا هم كيارش،با نبودن ناراحت مورد در  -

 كنيم؟ دعوا چي براي  -

 !حالت اين با نياد،اونم ديدنت به رزو دو كه نيست مردي اون  -

 همش كه شه نمي. دارند دبازدي و ديد هم اونا و عيده خب!ها شدي بديبن مامان":دادم جواب جانب به حق اي قيافه با
 ".باشه من كنار

 ".شناسند مي خوب رو هاشون بچه نره،مادرها يادت!باشه طوري اين كاش":گفت و انداخت چشمهايم به نگاهي

 ".بشم خوبم مامان تو فداي":گفتم و زدم نفهمي به را خودم هم باز

 .شدم يدارب خواب مادر،از و او صداي با. آمد صبح سوم،اول روز كيارش متاسفانه

 .بود شده تنگ دلمون پسرم  -

 .بودم گرفتار!مامان ببخشيد  -

 .شد نازنين،مانع تلفني تماس اما.)بزنم خواب به خودمو بهتره. اومد اَه،بازم(

 "شه؟ مي باز دستت گچ عروسيم تا يكتا":پرسيد پايان بي شوقي و شور با او
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 .بشه باز كنم فكر  -

 .بندازيم عقب رو عروسي تاريخ نيست الزم. شد راحت خيالم  -

 .بود تمنا و عشق از پر نگاهش. زد مي لبخند من خيره،به. شدم كيارش شد،متوجه قطع ه تماس

 بهتره؟ دستت!عزيزم سالم  -

 .نبينم رو تو خوبم،اگه  -

 .بوسيدم و آمد سمتم نياورد،به خودش روي به

 .بريم بخور صبحونه!بسه موندن خونه تو  -

 !بريم؟ كجا  -

 .ما ي خونه  -

 .يام نمي  -

 .منتظرند عاليه و جون عمه چون. شه نمي  -

 .بيام تونم نيست،نمي خوب حالم بگو بگير تماس  -

 !نيومدي خونمون بارم يه حتي  -

 .كردم ترك را صبحانه،اتاق خوردن براي و انداختم باال شانه

 

 

* * * * * 

 

 هميشه،پدر مثل. داشت،رفتيم قرار تهران اطراف در كه او باغ به جهانگير دايي پيشنهاد به در به سيزده از قبل روز يك
 .آمدم كيارش همراه اجبار به هم من.آمد داريوش اتومبيل با مادر و نيامد
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 ".كنيم عروسي نيما عروسي از بعد اينكه شرط به قبوله،اما. كردم فكرهامو":گفت مقدمه بي مقصد نزديك

 "!!فهمم نمي":گفتم و شدم خيره او گرفتم،به جاده از را نگاهم

 باشه؟ جدا خوابمون اتاق نخواستي مگه  -

 .باشه جدا بايد  -

 .گفتم كه شرطي همون به باشه،اما  -

 .كنم نمي شرطم،قبول. باشه جدا بايد خوابمون اتاق  -

 .باشه جدا خوابمون اتاق كنم نمي قبول ،منم باشه  -

 !نكني قبول توني نمي  -

 !تونم؟ نمي كني فكر شده باعث چي  -

 ".كنم فكر بايد":گفتم ،!)تونه اونه،مي با قح(  -

 .بكن جاييم،فكرهاتو اين كه فردا پس باشه،تا -  -

 وسوسه كشيدن نقاشي براي زيبايش مناظر كه انگيز دل و زيبا بسيار باغي. رسيديم جهانگير دايي باغ ظهر،به نزديك
 .كشيد نقاشي شه نمي دست اين با كه بود،حيف انگيز

 به رو ها اتاق تمام ي پنجره كه بود متعددي اتاقهاي ساختمان،شامل. داشت قرار نمايي خوش و زرگب باغ،ساختمان وسط
 .شد مي باز باغ

 .بخش جيرجيركها،آرام عصرها،نواي و بود بخش لذت پرندگان ها،آواز صبح. بودم آنجا هاي صبح و عصرها عاشق

 مهربونتر باهام اينجا!عزيزم":ناليد كرد مي آب را سنگ دل كه لحني با و گرفت را دستم اتومبيل از شدن پياده از پس
 ".هستيم خوشبختي زوج كنن فكر سايرين دارم دوست. باش

 .دادم ،تكان درخواستش پذيرش ي نشانه به را سوخت،سرم برايش دلم چرا دانم نمي
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 مستقل اتاق زوجهايك از كدام هر به.بود،آورد دويمان هر اقامتم،اتاق مدت در هميشه كه نازنين اتاق به را چمدانم او
 .بود خالي متعددي هاي اتاق هم باز وجود اين با. شدند اتاق هم يكديگر با كيارش و نيما! مادر طفلك. گرفت مي تعلق

 .كردم مي تماشا را بيرون و بودم ايستاده پنجره كنار هم كرد،من مي جابجا كمد داخل نيز مرا هاي نازنين،لباس

 .شه مي نيما و تو اتاق جا بعد،اين ي دفعه  -

 .ذارم نمي تنها رو نه،تو  -

 .بشم شوهري و زن جدايي باعث خواد نمي دلم  -

 "خواد؟ مي چي كيارش دوني مي":دادم ادامه و كردم مكث كمي سپس

 .كن تعريف برام نه  -

 .كنيم عروسي هم شما،ما عروسي از بعد خواد مي  -

 "!عاليه":زد فرياد شوق با و كوبيد هم به را هايش دست

 !من براي نه  -

 ".باشي داشته دوستش شه مي باعث كيارش كنيد،عشق كه عروسي":داد جواب غمگين لحني داد،با دست از را اش شادي

 .دونم نمي  -

 ".داره كارِت كيارش يكتا،عمو خاله":گفت و شد اتاق وارد صدا و سر با لحظه،دريا همان در

 كجاست؟ مگه  -

 .جهانگير دايي پايين،پيش سالن توي  -

 .انداختم نازنين به نگاهي

 "!كن اعتماد داره،بهش كارت چي ببين برو":گفت و زد لبخند

 خسته راه دخترم،توي خوبي":گفت مهرباني با و زد ديدنم،لبخند با. بود نشسته ها پله مقابل مبل روي جهانگير دايي
 "نشدي؟
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 .جون دايي نه  -

 ".بزنيم قدم بريم":،گفت مدآ سمتم به "اجازه با" ي كلمه اداي با كيارش

 .رفتم همراهش و زدم كنيم،لبخند بازي را خوشبخت زوج نقش بايد امد يادم وقتي كنم،اما مخالفت خواستم مي

 .است سليقه خوش جهانگير دايي ده مي نشون ساختمون و باغ اين  -

 .مهربون و سليقه آره،خوش  -

 كني،منم فراموش رو اين اگه و باشم كنارت زياد خواد نمي دلم باشه يادت ضمن در":دادم ادامه و كردم مكث كمي
 ".كنيم بازي رو خوشبخت زوج يه نقش قراره كه كنم مي فراموش

 داشته دوستم هم دارم،تو دوستت من كه اندازه همون اگه دوني مي!بوديم خوشبخت واقعا كاش":گفت و كشيد آهي
 "بوديم؟ دنيا شوهر و زن ترين باشي،خوشبخت

 !ندارم دوستت كه حاال  -

 .باشي داشته دوستم توني مي  -

 !نيست بخواهي دل نوعش،هرگز اين از هم داشتن،اون دوست  -

 .دويدند مي سمتمان به هم دست در دست ارشيا و دريا. كنيم توقف شد باعث شنيدم سر پشت از كه دويدني صداي

 ".بياريد يفحاضره،تشر گفت؛ناهار شهين دايي زن":زدند فرياد بلند صداي با دو هر

 .بازگشتيم را آمده راه و افتاديم خنده به شان مزه با لحن و حالت از

 "نداري؟ دوست رو غذا اين":گفت گوشم كنار آهسته و شد متوجه نداشتم،كيارش خوردن به ميلي غذا ميز سر

 .دارم دوست  -

 !خوري؟ نمي چرا پس  -

 .نيستم گرسنه  -

 .دم مي بهت نخوري،خودم اگه  -
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 .شوم پدرام ي خنده ي سوژه كه بود كم همينم. شدم خوردن مشغول و رفتگ ام خنده

 يك گيني،تنها خاله.امدند گيتي خاله ي خانواده كه خنديديم مي پدرام هاي پراني مزه به و بوديم نشسته هم عصر،دور
 مسابقه هم با انگار. شد بيشتر پدرام هاي پراني نويد؛مزه آمدن با.بود نويد همان كه داشت پسر يك هم او و داشت دختر

 .بودند گذاشته

 خانمها،پلو و مردها،كباب شد قرار و ماندند شام براي گيتي خاله ي شهين،خانواده دايي زن و جهانگير دايي اصرار با
 .رفت مي در كار زير از كه نويد و من جز به شد كاري انجام سرگرم كس هر. كنند درست

 اي چهره با كيارش كه رفتم مي خنده،ريسه از هم من و كرد مي تعريف شدبيرستان دوران از اي خاطره داشت او
 به خود با را او و زد صدايش داريوش اما. آمد ما طرف شود،به فعال دارد امكان لحظه هر كه آتشفشاني مانند برافروخته

 غمها از شوخي،فارغ و خنده با را ساعاتي تا نشستم نويد آنها،كنار رفتن هنگام او،تا عصبانيت به توجه بي. برد حياط
 .كنم سپري

 .باشم نداشته كيارش،برخوردي با تا رفتم خودمان اتاق به و زدم مسواك شتاب با شب آخر

 هواي و پرندگان انگيز دل آواز.رفتم باغ به سكوت در و آرام. بودند خواب همه كه شدم بيدار خواب از زود قدر آن صبح
 و درختان ميان خيز و جست خيال،به بي و زيبا اي پروانه مانند لحظاتي براي شد سبب و بود انگيز نشاط صبحگاهي خنك
 .كند مي تعقيبم كسي اينكه از شوم،غافل سرگرم گل هاي بوته

 ناالن و خسته. گرفت درد ام شكسته دست كه شدم آويزان دستي يكي درختان هاي شاخه از و كردم بپر بپر قدري به
 .انداخت چنگ وجودم به مردانه،ترس صدايي شنيدم با هانناگ. نشستم درختي ي كنده روي

 .باشي مجروحت دست فكر به كمي بهتره  -

 "!،ترسيدم ا":گفتم و چرخيدم صدا سمت به وحشت با

 .دادم جواب. خورد زنگ همراهم تلفن زمان همين در

 "!بود؟ كي صبح وقت اين":پرسيد شد،بادلخوري قطع مكالمه وقتي

 .بود گرفته اشتباه  -

 "!گيرند مي اشتباه را تو ي شماره آدم همه اين كه چطوره دونم نمي":گفت آميز كنايه لحني با
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 .بشه خراب قشنگي اين به صبح خواد نمي بذاري؟دلم تنها شه مي  -

 زدي؟ مي رو حرف اين هم بودم،باز نويد اگه  -

 ".كني تحملم نيست اجباري":گفتم و كردم نگاهش خشمگين

 !مدار دوستت!دل سنگ  -

 از پر اش چهره ،اما جذاب و تيپ خوش. بود پوشيده رنگ همان به كوتاه آستين شرتي تي و سفيد رنگ به كتان شلواري
 .بود غم

 ".كنه مي شوخي همه با و خوبيه پسر نويد":گفتم دلجويانه لحني سوخت،با برايش دلم كه شد چي نشدم متوجه

 ".باشي كنارش مدام تو خواد نمي دلم من اما":نشست،گفت كنارم ترديد با و شد متحير نگاهش

 "شه؟ مي حسوديت":گفتم. دلبرانه هاي خنده آن ،از خنديدم

 ...كه دريغ باشه،اما من توجهت،مال همهي خواد مي دلم. شه مي حسوديم آره  -

 .گذاشت ناتمام را اش جمله و كشيد آهي سپس

 "!آخ":زدم فرياد اختيار پيچيد،بي دستم در وحشتناك دردي

 "!عزيزم؟ شد چي":پرسيد تپاچهدس

 .كنه مي درد زياد خيلي. كنه مي درد دستم-

 بلند حاال":داد ادامه و گرفت را دستم سپس".كني نمي فكر سالمتيت به هيچ":گفت نوازشگر و مهر،عاشقانه پر لحني با
 ".بريم شو

 .شد بيشتر دستم درد صبحانه از بعد تا

 ".كنم تزريق بهت مسكن يه بهتره":گفت كيارش

 .دادم تكان و گرفتم صورتم جلوي را دستهايم

 !نه،نه،نه-
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 توي بريم پاشو. بردي رو آبرومون":گفت آهسته و داد تكان تاسف با را سرش او. خنده زير زدند حركتم،همه اين با
 "!اتاق

 .نزنم آمپول اما بكشم درد دم مي ترجيح  -

 .كني مي خراب رو همه روز!نشو ا،بچه  -

 زيبايي و سرسبزي اين":گفت كيارش. رفتيم باغ به همراهش و شد آرام دستم مسكن،درد تزريق از پس سماجتش با
 ".بگم شعر شه مي باعث

 "!گي؟ مي شعرم مگه":پرسيدم و زدم لبخند

 .برسه اوج به احساساتم و باشم حس تو كه اوقات گاهش  -

 ! بخون برام خب  -

-   

 كسي بي تارِ شبهاي اون بعد ندارم باور"

 كسي چشماي برق با شده آذين من يايدن

 شد قصه سازِ نو،قصه از شه مي ندارم باور

 شد زنده نو روز،از و شب حكم به شه مي

 نيست قصه و خيال و ندارم،نه،نه،خواب باور

 "نيست افسانه برام ديگه بشي من مال تو كه اين

 

 "پارسا ستاره"                                                        

 "!بود عالي":،گفتم زدم دست برايش

 .گفتم تو براي  -
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 !گي؟ مي راست  -

 !كن باور  -

 

 

* * * * * 

 

. نشست زيرانداز دست،روي در چاي فالكس هم داريوش. كرد پهن درختان ي سايه زير و آورد بزرگي انداز زير مازيار
 .آمدند دست در اي وسيله كدام هر بقيه كم كم

. ريخت چايي همه براي و گرفت داريوش از را چايي فالكس بعد. نشاند زيرانداز روي خود كنار و تگرف را دستم كيارش
 .آمدند دستي پيش و ميوه ظرف نيما،همراه و نازنين هم آخر در و گذاشت وسط را آجيل ظرف مادر

 ".كرد دعوتمون شام براي و گرفت تماس گيتي خاله":گفت چايي نوشيدن حال در دايي

 "!رفتيم نمي ما كاش":بشنوم،گفت من فقط كه اي گونه به نجواكنان. شد رنگ بي يارشك ي چهره

 ".شه نمي":دادم جواب

 شان سرگرم و نشانده خود كنار را ارشيا و جهانگير،دريا دايي.كيارش و من جز به شدند،البته واليبال بازي مشغول جوانان
 .بودند صحبت مشغول دايي زن و مادر. بود كرده

 "بزنيم؟ باغ تو گشتي يه":پرسيد و كرد من به رو كيارش

 .بزنيم  -

 .كرد مي سكوت بيشتر كيارش. زديم قدم ناهار وقت تا

 !)نيستم چي باشم،براي خوشحال دادنش آزار از بايد. بريم گيتي خاله ي خونه خواد نمي دلش.ناراحته معلومه(

 كردي؟ فكرهاتو!يكتا  -
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 .نه هنوز  -

 !سخته؟ انقدر يعني  -

 .ندارم رو آمادگيش نم  -

 "شوهرداري؟ خودت قول به يا داري نداري؟خونه رو چي آمادگي بدي توضيح شه مي":گفت آميز كنايه لحني با

 .نداشتم جوابي حقيقت كردم،در سكوت

 .كنيم مي نيما،عروسي عروسي از بعد هفته دو و دم مي رو كارها تهران،ترتيب برگرديم  -

 !)كنم قبول ؟بايدچي كه آخرش.(كردم سكوت هم باز

 

 

* * * * * 

 

 "!كن آرايش صورتمو بيا":گفتم نازنين به رفتن از قبل عصر

 .بپوشم لباس باشه،بذار  -

 ".ميشه چهار در هشت دوباره كيارش قيافه امشب":گفتم اشتياق با

 !چي؟ براي  -

 .تره خوشگل آرايش بدون ميگه؛صورتت. كنم آرايش نداره دوست  -

 .همينه نيمام ا،نظر  -

 كني؟ مي آرايش خاطر،كم اين به پس  -

 .خب،آره  -

 .نيومد خوشم هيچ!ذليل مرد چه  -
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 ".ندم مثبت جواب درخواستش به من ده،چرا مي مثبت جواب درخواستهام به اون وقتي":گفت و زد لبخند

 !داده مغزيت شستشوي نيما انگار  -

 "موافقي؟ ماليم آرايش يه دكتر،با آقاي دل خاطر به ":گفت كرد مي آرايشم كه هنگامي. خنديد بلند صداي با

 كنم مي خواهش نسرين يا دنيا،رويا از رم مي دربياري بازي مسخره خواي مي اگه!خير نه":دادم جواب برنده و محكم
 ".كنند آرايشم

 "!عصباني بشين،چه":گفت كه شوم بلند خواستم مي

 كرد نگاهم زده بهت ديدنم با و بود اتومبيل يارش،داخلك. پوشيدم رنگ همان به جيني شلوار همراه رنگ خاكستري بلوز
 "!كردي؟ آرايش جوري چه دستت اين با":گفت و

 .كردم خواهش نازنين از  -

 "!كني نقاشي صورتتو توني نمي كه بودم خوشحال قدر چه":گفت لب زير آهسته

 كنم؟ خواهش يه ازت شه مي":گفت و گرفت را رسيديم،دستم مقصد به وقتي

 .مشنو مي -

 .كرد اشاره صورتم به نگاه با

 كنم؟ پاك -

 ".شم مي ات شرمنده عمر ،يه بكني را كار اين اگه":گفت و زد لبخند

 !نخواه ازم چيزي چنين -

 ".باشي نويد كنار خواد نمي نگير،دلم فاصله ازم امشب":گفت و زد موهايش به چنگي عصبي حالتي با. شد محو لبخندش

 ) دي مي قرار بست بن توي عروسي تاريخ پذيرش براي دم،منو مي نشونت.(شدم پياده سكوت در

 كنارم فاصله،دنيا اين در. كنند كرد،ديدن مي تعريف كه درختي از تا رفتند باغ به گيتي،مردها خاله شوهر پيشنهاد به
 "!نرو نويد سمت زياد":گفت گوشم كنار آهسته و نشست
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 "!چي؟ براي":كردم،پرسيدم نگاهش متحير

 .شه مي ناراحت كيارش انگار -

 !جهنم به -

. شد وارد صدا و سر و شيطنت با نويد بعد لحظاتي. داد قرار مخاطب را او گيتي خاله دختر كه داشت را توبيخم قصد دنيا
 .آمدند مردها نيز بعد مدتي. بروند باال كولش و سر از تا دويدند سويش به خندان دريا و ارشيا

 .نشست كنارم و زد لبخندام، نشسته تنها ديد كه كيارش

 عزيزم؟ خوبي -

 .داد را نگاهم عاشقانه،جواب و مشتاقانه او و دوختم چشم او به روح بي و سرد نگاهي با

 "نداري؟ جديد كار":پرسيد نويد از نازنين

 ".منشست بودم،بيكار جا اين كه روز چند اين":داد جواب و گذاشت پايين اش شانه روي از را ارشيا لبخند با نويد

 كردي؟ نمي كاري پنهان قبال!ناقال اي -

 .هستند اتاقم باال،توي ي طبقه همشون. بدم نشونت بريم شو بلند حاالم -

 "آيي؟ نمي يكتا":گفت شد مي بلند كه حالي در نازنين

 و ردمنك توجهي من آورد،اما ام شانه روي فشاري انگشتانش نازنين،با ي جمله شنيدن بود،با ام شانه روي كيارش دست
 .رفتم دو آن سمت به شتاب با

 "نكشيدي؟ نقاشي تازگي!يكتا":گفت نويد

 .ندارم كشيدن نقاشي ي حوصله وقته خيلي -

 !بكش هم ديگه تا نيستند،چند كم ات نقاشي تابلوهاي!كن ،شروع شد باز دستت گچ -

 !چي؟ براي -

 .من هاي خطاطي و تو هاي نقاشي از نمايشگاه يه برگزاري براي -
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 "!عاليه":گفت شوق با نازنين. شويم وارد تا ايستاد كنار و كرد باز را اتاقش در

 "!ممكنه غير":گفتم نيز من

 "من،باشه؟ با اش بكش،بقيه نقاشي تو!چرا؟":پرسيد نويد

 .باشه -

 .)كيارشه دادن عذاب براي راه بهترين اين(

 .بود نفروخته را كدام هيچ لحظه آن تا اما.بودند يشتابلوها خريدار از بسياري دوستانِ هنر هميشه. بود عالي نويد خط

 دوست!)كنه ظاهر بقيه،حفظ جلوي كاش.(كرد هديه وجودم به را قرار،ترس بي چشم دو آمدم،خشمِ پايين كه ها پله از
 زنيننا كنار نيز من و نشست كيارش كنار و برخاست نيما لحظه همان در. بودم چاره راه بشينم،دنبال كيارش كنار نداشتم
 .نشستم

 "!عصبانيه كيارش بازم":گفت نازنين

 .عصبانيه هميشه اون -

 !نبود عصباني آخه -

 .داره خيانت دونم،توهم مي چه... نويد با ندارم گه؛دوست مي -

 .كرد نگاهم تعجب از شده گرد چشماني با نازنين

 .دارمن اي ديگه داد،انتظار رد جواب بهش نبايد كه دكتري آقاي نداره،از تعجب -

 داري؟ دوستش گفتي بهش حال تا -

 .خير نه -

 !چرا؟ -

 .ندارم دوستش چون -

 .داري دوستش بگو بهش دونم،اما مي -
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 !هرگز -

 !بيا كنار عصبانيتش با پس -

 ".نيست شما راهنمايي به احتياجي":گفتم حرص با

 

* * * * * 

 

 .كرد فوران كيارش اتومبيل،آتشفشان داخل نشستن محض به شب آخر

 .باشي تنها باهاش خوام نمياد؟نمي خوشم پسره اين از كنم حاليت جوري چه -

 .من داري،نه شك همه به كه توئه مشكل اين ضمن در. بود هم نازنين. نبودم تنها -

 كوتاه بسيار جهانگير دايي باغ با گيتي خاله باغ ي فاصله كه كردم مي شكر را خدا من و كشيد مي فرياد پي در پي او
 .است

 

* * * * * 

 

 من و بود خيره روبرو به ترسناك اخمي با مسير،كيارش طول تمام در. كرديم حركت تهران سمت به زود بعد،صبح روز
 خانه به هم انتظارم،او برخالف رسيديم مقصد به وقتي. انديشيدم مي نمايشگاه مورد در نويد صحبتهاي به بسته چشمان با

 .بردم پناه اتاقم به و گذاشتم تنها را دو تفاوتي،آن بي با. كرد صحبت مادر با عروسي تاريخ مورد در و آمد مان

 "موافقي؟ تو":گفت و زد صدايم مدتي،مادر از پس

 .افتاد او ي نشسته كمين به نگاه روي نگاهم ناخودآگاه و "چي؟ با":پرسيدم ميل بي

 "!عروسي تاريخ با":گفت مادر

 .بدونيد صالح شما طور هر -
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 !چي؟ خودت -

 .كنه نمي فرقي برام -

 )كردم مي ناراحت را مادر نبايد.(گريخت مادر ي چهره رعت،از سرعت پيش،به لحظات شادي

 .ندازيم مي عقب رو عروسي حساب،تاريخ اين با -

 آرام كالمم لحن كردم تالش. شدم له كيارش ي رنجيده و نگران نگاه آوار زير و شكست را قلبم مادر محزون صداي
 .خنديدم سپس".موافقم عروسي تاريخ نه،با":تمباشد،گف بخش

 .كشيد راحتي نفس هم كيارش و كرد بغلم شادي با مادر

 .من ي جهيزيه تهيه ديگر طرف از و نازنين عروسي طرف يك از. درآمد ما كار روز آن فرداي از

 تالش باشم،من همراهش جهيزيه خريد براي داشت اصرار مادر. بود آزاد فردم كامپيوتر،روزهاي كالس شدن تمام با
. كيارش با ازدواج پذيرش كه بود فرسا طاقت برايم اندازه همان جهيزيه خريد در شركت. بپذيرد را وكالتم او تا كردم
 نازنين،با. كردند ام همراهي مادر و كشيدند مرا جور دنيا و ترتيب،رويا اين به. نبود كه بود،اولي محض اجبار دومي اگر

 !گفتماني هاي چهارچوب و ها سنت آهنين قفس در اسير من و كرد مي روازپ آسمانها در شادي

 

* * * * * 

 

 سه":داد ادامه و كرد كوتاهي مكث سپس".شدي راحت ديگه":گفت خوشحالي با شد،كيارش باز دستم گچ كه روزي
 ".كنيم مي عروسي ديگه ي هفته

 .روبرگرداندم ناراحت و دلخور

 با تو. كنه تغيير چيزي نيست قرار":گفت نواز گوش صدايي با بعد و گرفت را كرد،دستم متوقف خيابان كنار را اتومبيل
 ".ياي مي خودمون ي خونه به و كنه مي تغيير زندگيت محل كني،تنها مي زندگي روش همين

 .نيست من ي خونه جا اون -
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 "كجاست؟ تو ي خونه":پرسيد آرامش با

 .مهري مامان ي خونه -

 .ما ي خونه شه مي و هست هم تو ي من،خونه ي ونهاين،خ از بعد اما -

 .بشه خواد نمي دلم -

 .بود او نارضايتي و خشم نهايت گر جلوه اين و آورد هجوم اتومبيل داخل به وحشتناكي و منتظره غير سكوت

 

 : هفتم فصل

 

 كه فكر اين. شدم مي تر حوصله شديم،بي مي نزديكتر عروسي تاريخ به چه هر!مطالعه نداشتم،حتي را كاري هيچ حوصله
 .داد مي عذابم و بود افتاده جانم به خوره مانند كنم زندگي كنارش و كيارش ي خانه در بايد

 ي طبقه. آپارتمان واحد دو داشت،با بزرگي ي طبقه دو ساختمان و زيبا اي باغچه و بزرگ كيارش،حياط پدري ي خانه
 كرده دعوت شام براي را همه جون عمه كه شبي هم بودم،آن نرفته اآنج بيشتر مرتبه يك. كنيم زندگي ما بود قرار دوم
 .بود

 را آنجا من جهيزيه براي كرد تقاضا مادر كه زماني. بود آنجا كيارش مادر و پدر بود؛لوازم مبله هنوز باال ي طبقه زمان آن
 همسر عنوان به خواست نمي دلم بود،اما قشنگي ي خانه جا آن. شد سپرده خيريه ي موسسه يك به اثاث كنند،تمام خالي

 .كنم زندگي آنجا كيارش

 

* * * * * 

 

 !چاره؟ چه اما. داد مي آزارم و رفت مي فرو مغزم در مته مانند ها بچه صداي و سر و بود تفريح زنگ

 ".برداشتم چايي برايت!كجايي؟":گفت و گرفت را بازويم دست با نازنين
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 .ممنون  -

 فكري؟ تو خيلي روزها اين  -

 .نيست يزيچ  -

 ديدي؟ رو اش رفتي،منشي كيارش مطب  -

 برم؟ چي براي نه  -

 .كني حفظ رو زندگيت و باشه شوهرت به حواست بايد. شي مي زنش تو و كنيد مي عقد ديگه روز چند تا  -

 "!دلي خجسته چه":گفتم و زدم پوزخندي

 مطلبي نخستيم اين. كرد مي ام فهميد،خفه مي اگر. هستيم اي شناسنامه شوهر و زن تنها ما كه بگويم او به توانستم نمي
 .كردم پنهان او از ناچار به كه بود

 و خرد هم بده،فردا رو درشت لوازم و چوب سرويس ترتيب تا گرفته مرخصي نيما امروز. هستم كه دل خجسته  -
 .بريم مي رو ريز

 شي؟ مي ناراحت نيام اگه  -

 !ياي؟ نمي ام جهيزيه چيدن و كمك براي  -

 .ندارم رو هيچي ي حوصله و حال روزها اين  -

 اضطراب و حوصلگي بي اين ضمن در. بدي انجام كاري خوام نمي. قلبي باشي،قوت كنارم كه همين!بيايي بايد  -
 .نباش عروسيه،نگران از قبل

 مي":تگف محزون لحني چايي،با نوشيدن از پس. رفت فرو فكر كرد،به مي نزديك لبش به را چايي فنجان كه حالي در و
 "بهبودي؟ دكتر پيش بري خواي

 .برم بايد انگار  -

 .يام مي باهات منم  -
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 چي؟ براي  -

 .نري تنها كه  -

 .برس كارهات به هم برم،تو تنها بهتره  -

 ميري؟ كي  -

 .گيرم مي تماس باهاش امروز. كنم هماهنگ اش منشي با بايد  -

 

* * * * * 

 

 داخل كيارش هميشه مثل. شدم خارج مدرسه از شتاب بي و حوصله بي .رفت و كرد خداحافظي شتاب با نازنين آخر زنگ
 .كرد سالم شاد لحني و بشاش اي چهره با. نشستم اتومبيل ،داخل عصبي و كالفه. كشيد مي را انتظارم اتومبيل

 .دادم جواب طوفاني و عصبانيت،سرد همان با هم من

 !افتاده؟ اتفاقي  -

 دنبالم؟ يميا روز هر كه نداري زندگي و كار  -

 !اين،عزيزم از تر واجب كاري چه و زوج روزنه،روزهاي هر  -

 "بياي؟ دنبالم خوام نمي بگم زبوني چه ياد؟با مي دنبالم بزرگتر يه هميشه كه ام دبستاني بچه مگه":زدم فرياد

 "!تر آروم":گفت ماليم لحني با آورد درمي حركت به را اتومبيل كه حالي در

 باز را چشمانم!)رسيديم؟ زودي اين به.(شد متوقف اتومبيل مدتي از پس. بستم را چشمانم و ادمد تكيه پشتي به را سرم
 .بازگشت بستني هويج آب ليوان دو با دقايقي از پس شده فروشي آبميوه وارد و شد پياده او. كردم

 !بفرماييد،عزيزم  -

 .كرد ام شرمنده كه قدر بود،آن تمنا و خواهش از نگاهش،سرشار
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 !)شم؟ مي سالح خلع مقابلش در اوقات گاهي چرا خدايا.(كردم تشكر لب زير و گرفتم را ليوان ندلبخ با

 .زدم لبخند. خنديد. شد ثابت نگاهش روي گرفت،نگاهم دستم از كه را خالي ليوان

 شد؟ خوب حالت  -

 .خوبم  -

 خريد؟ بريم تونيم مي پس  -

 !!خريد  -

 .غيره و جواهراتعروس،حلقه،سرويس، لباس خريد. عزيزم بله  -

 نخوام؟ رو اينا اگه  -

 .ريم مي ديگه روز يه و خونه رسونمت نداري،مي حوصله امروز اگه بخواي،اما بايد  -

-   

 

* * * * * 

 

 

 قدر آن. داد مي رنج و كرده اسير را ذهنم سر دو ديو چون خيال و فكر. پيمودم مي را اتاق عرض و قرار،طول بي و خسته
 ساعت يك حتي نيستم قادر كردم مي حس!)داشتم سيانور كاش.(بميرم خواست مي دلم كه كردم مي حس ناتوان را خود
 مي كاش.(رسيدم مي بست ين به بيشتر ميكردم فكر بيشتر چه هر!عمر يك به برسد چه بياورم دوام كيارش ي خانه در
 بدون گرفتم تصميم. رفتم مي هبوديب دكتر نزد بايد. رسيدم مي جنون مرز به داشتم. بود فايده نه،بي!)نكنم فكر شد

 .شوم دكتر،راهي منشي با هماهنگي

 "ري؟ مي جايي":پرسيد مادر

 .بخرم كفش و كيف نازنين عروسي براي رم مي  -
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 "!نخريدي؟ لباس هنوز كه تو":گفت متحيرانه

 .بخرم هان،لباس  -

 !رفتي مي دكتر با خب  -

 .نشيد اننگر شد دير اگه. رم مي خودم. كارهاشه درگير اون  -

 !باش خودت دخترم،مراقب باشه  -

 بد حالم باز كرد مي فكر و خورد مي رم،غصه مي كجا فهميد مي او اگه. نداشتم اي چاره گفتم،اما مي دروغ مامان به نبايد(
 !بود؟ شده بد حالم پيش سال چند مانند آيا. كردم مرور ذهنم در مرتبه چندين را "شده بد حالم".)شده

 روحي و رنجور جسمي با. كردم مي طي را مسير اين ماه هر پيش سال چند. بودم بلد دست كف انندم را مسير اين
 !كن كمكم خدايا...هم باز حاال و! نكشيدم كه عذابها ناتوان،چه و سرگردان

 .كرد مي يادداشت را مطلبي و بود پايين سرش. رفتم منشي سمت به راست يك.بود شلوغ هميشه مثل دكتر مطب

 !بخير عصرتون سالم  -

 برقي چشمانش ناگهان. بياورد ياد به مرا تا كرد مي بررسي را مغزش اطالعات گويا. كرد نگاهم اي لحظه و بلند را سرش
 "اند؟ خوب خوبي؟مامان،خانواده،همه!عزيزم سالم":داد جواب شاد لحني با و زد

 خوبند؟ خوبيد؟خانواده شما. ممنون  -

 خبر؟ چه. خوبيم همه  -

 شه؟ مي. ببينم را دكتر اومدم. هيچي  -

 .شي نمي معطل زياد. فرستم مي شون يكي جاي رو يان،تو نمي وقتي، هاي مريض از تا دو امروز خوبت شانس از  -

 از و داشت فرزند دو او. داشت من به نسبت خاصي لطف هميشه و بود مهرباني و صحبت خوش بهبودي،زن دكتر منشي
 .ببين را اش كيارش،منشي مطب گفت؛برو مي كه افتادم نازنين حرف ياد. بود دكتر نزديك اقوام

 نكردي؟ ازدواج  -
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 "كردم نامزد":نيامد،گفتم چشم به هيچ شايد كه بيروح و سرد قدر زدم،آن لبخند

 "غريبه؟ يا چيه؟آشناست شغلش خب. تبريك،تبريك":شد،گفت شاد باز

 .است اطفاله،غريبه پزشك  -

 داري؟ خوبيه؟دوستش پسر  -

 پاسخ از ،مرا تلفن پي در پي زنگهاي خوشبختانه.بودم اسير آوري رنج تنگناي در دوباره. بدهم جوابي چه بودي لمستاص
 .ساخت معاف دادن

 مانند. بود شده سرد نيز خاكسترهايش حتي كه داشتم را اي شده خاموش آتش شدم،حالت خارج كه دكتر مطب از
 كالفه خيابان صداي و سر ديگر.بود ربوده را ام نگراني و دي،اضطراببهبو دكتر آرامش از سرشار لحن و سخنان هميشه

 شكالتي بستني يك به را خودم خواست مي دلم. گذشتم نمي ها فروشگاه ويترين كنار از حوصلگي بي با و كرد نمي ام
 .كنم خريد خودم براي تا شوم پاساژي وارد داشتم دوست. كنم دعوت خوشمزه

 پسران و دختران را ميزها بيشتر. كردم دعوت شكالتي بستني ترين خوشمزه به را شاپ،خودم كافي اولين به رسيدن با
 كه!)اي خوشمزه بستني چه(بودم خوردن سرگرم اطرافم به توجه نشستم،بدون دنجي ي گوشه. بودند كرده اشغال جوان
 "هست؟ كه اجازه":گفت و نشست مقابلم جواني پسر

 "!نشيد ،مزاحمخير نه":كردم،گفتم نگاهش خشم با

 .شوم خالص مزاحم آن شر از توانستم مي و شد تمام بستني خوشبختانه

 ...خواستم مي  -

 .شدم تاكسي اولين سوار و شده خارج شتاب با سپس".نشيد مزاحم كه كرديد،گفتم جا بي":گفتم و كردم قطع را حرفش

 "!نخريدي؟ لباس":پرسيد رسيدم،مادر خانه به وقتي

 .رم مي ديگه روز يه. نپسنديدم چيزي)گرفتم پس را شتباهما شتاب با!(لباس  -

 خوري؟ مي چايي  -

 .يام مي و كنم عوض لباسمو آره  -
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-   

 

* * * * * 

 

 

 :آمد مادر صداي بعد دقايقي. بخوابم خواست مي دلم شنيدم،اما را زنگ صداي. شدم بيدار خواب از نازنين تلفن با صبح

 شدي؟ بيدار يكتا  -

 .مامان بله  -

 !بردار رو نازنينه،گوشي  -

 "!مزاحم سالم":گفتم و برداشتم را شدم،گوشي خيز نيم

 !خوابي كه هنوز. عزيزم يكتاي به سالم  -

 باشم؟ بيدار بايد  -

 .ريم مي داريم نيما و من!ديگه بيفت راه پاشو،زودباش  -

 .بابا،باشه باشه  -

 دوباره بعد اي ثانيه.پوشاند را بالش پريشانم موهاي و كردم رها بالش روي را سرم دادم قرار تلفن روي كه را گوشي
 .برداشتم را تلفن،گوشي نمايشگر ي صفحه به كردن نگاه بدون است نازنين كه تفكر اين با. زد زنگ تلفن

 .بخير صبح!خوشگلم خانم سالم  -

 !)داشتم نمي بر را گوشي كاش اي(

 ...يكتا،الو  -

 سالم  -
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 ندادي؟ جواب چي براي  -

 .يچيه...هان،  -

 اي؟ آماده  -

 چي؟ براي  -

 بري؟ نازنين كمك خواي نمي مگه  -

 !دونه مي كجا از اين

 .شدم بيدار تازه رم،اما مي  -

 بشي؟ آماده تا الزمه زمان چقدر  -

 .بريم هم با كه اين چي؟براي براي  -

 ياي؟ مي هم تو مگه  -

 بيام؟ كي نگفتي. داره احتياج كمكم به سنگين،نيما چيزهاي جابجايي براي  -

 .ديگه ساعت يك  -

 نداري؟ باشه،كاري  -

 .خداحافظ نه  -

 .خداحافظ  -

 مرتب را تخت. برخاستم ناراضي و كالفه!بودم مي رفتارم مراقب و كردم مي تحملش صبح از بود،بايد دردناك چقدر
 .كردم آرايش غليظ داشت امكان كه جايي تا و ايستادم آينه پوشيده،مقابل مشكي شلواري و تاپ. رفتم حمام به و كردم

 .درآمد صدا به خانه زنگ كه بودم خوردن صبحانه مشغول

 ".كنم مي باز خودم! بشين":گفت مادر
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 .شنيدم را شد مي آشپزخانه وارد حاليكه در مادر صداي بعد دقايقي

 خوردي؟ صبحونه پسرم  -

 كجاست؟ ممنون،يكتا بله  -

 .خوره مي صبحونه داره آشپزخونه توي  -

 "!ساكتي؟ چرا":گفت و كرد من به رو آهسته سپس

 "نخورم؟ كنم؟صبحونه چيكار":،گفتم كردم كنترل را خشمم

 .كرد ترك را آشپزخانه چاي فنجان همراه و داد تكان را سرش مادر

 !)ده مي دست بهش بدي حال بينه،چه مي منو كيارش وقتي(

. بود،شد خط پشت كه شخصي با صحبت مشغول مادر و زد زنگ تلفن. خوردم مي شتاب،صبحانه از فارغ و خيال بي
 .شد آشپزخانه وارد كيارش

 اومدي؟ زود سالم،چه  -

 "!بياي؟ خواي مي جوري اين":پرسيد. بود حمله نشانگر اش چهره و خشمگين نگاهش

 ".آره":گفتم و انداختم باال شانه قيدي بي با

 .دارم كار اتاقت،باهات تو بيا  -

 .خورم مي صبحونه دارم  -

 "!شد،بيا تموم كه ات صبحونه":گفت سرد و محكم

 .شدم هم موفق كه بدم حرصت خواستم مي فقط!حيايم بي قدر اين من كرده فكر. ابله چه

 "!وضعيه؟ و سر چه اين":گفت خشم نرود،با باال صدايش كرد مي تالش كه حالي در شدم كه اتاق وارد

 ".هميشه عين":دادم ،جواب خودم به سرسري نگاهي با
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 تنت تاپ امروز به تا من!تاپي؟ چنين هم كردي،اونم تنت تاپ هميشه تو!هميشه؟ كدوم!هميشه عين":فتگ تمسخر با
 "!بودم؟ ديده

 يه گفتم":گفت و كشيد دستم از را آورد،مانتو يورش سمتم به عصبي حركتي با. برداشتم را مانتوام و رفتم كمد سمت به
 "!بپوش ديگه چيز

 .باشه مربوط تو به كنم نمي فكر  -

 .بشنوه رو صدامون مامان ندارم دوست!يكتا  -

 نازنين ي خانه داشتم قصد كه بلوزي. كردم مي تمامش بايد مادر خاطر به بدهم،اما عذابش بيشتر كمي خواست مي دلم
 "!كن آرايشت،كمش":گفت و گرفت سمتم به را كاغذي دستمال جعبه. آمد نمي كوتاه كيارش اما. كردم بپوشم،تنم

 مجاز رو خودش كم كم.(برگرداندم رو و نشستم صندلي روي خشم با. ندارند جنبه مردها كه واقعا. آمد مسراغ به خشم
 .)بينه مي مالكم و

 .يام نمي نازنين ي خونه هم تو با. زنم نمي دست آرايشم به  -

 ".بوسمت خواست،مي دلم وقت هر باشه،منم":گفت و كرد فكري

 را آرايشم و برداشته را دستمال قهر حالت با كالفه و دلخور. بودم شروطش رشپذي از ناگزير هميشه زيرا. شدم كالفه
 !كردم؟ مي ظاهر حفظ بايد چرا.كردم كم

 با و درآورد را كتش كيارش. بود نيامده كسي هنوز و بودند خوشحال،مشغول و شور نازنين،پر و رسيديم،نيما وقتي
 "!شدي زرنگ!خان نيما":گفت عميق لبخندي

 .نداشتي ديدن فرصت جنابعاليبودم، زرنگ

 "!كن عوض رو لباست اتاق توي بيا":گفت من به رو و كند آويزان تا گرفت را كيارش كت نازنين

 "نمياد؟ نسرين":پرسيدم و رفتم سرش پشت

 يانو مي هم دنيا و چرا،رويا  -

 .نباشه چشمم جلوي كَنه اين كه بده بهم كاري يه  -
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 "!كيه؟ كَنه":پرسيد متحير لحني با و حيرت از شده گرد نيچشما با و گرفت دستم از را مانتو

 دكترتون آقاي جناب":دادم ادامه نفرت و كنايه از سرشار لحني با سپس"!شدي خنگ ها تازگي":دادم جواب حوصله بي
 ".گم مي رو

 "شده؟ دعواتون":پرسيد گر تفتيش لحني با و شد داده،ريز حالت تغيير چشمهايش

 .نباشه چشمم جلوي امخو مي فقط!كن ولش  -

 لباس هم كن،بعد مرتب كشو و كمد داخل منو هاي لباس و بمون خواب اتاق توي جا همين"شد، ناراحت و كشيد آهي
 ".دارند كار آشپزخونه و سالن توي كيارش و نيما. رو نيما هاي

 كار مشغول آرامش با و تنهايي در اينكه از خوشحال من و شدند مشغول آشپزخانه در و آمدند رويا و نسرين،دنيا
 تقصير تمامش!من خداي نخوام،واي بخوام،چه شه،چه مي برگزار برام ها برنامه اين تموم ديگه روز چند.(هستم

 .)كردم مي خفه رو خودم كاش...نه!كنم اش خفه تونستم مي كيارشِ،كاش

 كنه؟ مي كار چي من يكتاي  -

 .كرد گاهمن زده،خيره بهت دقايقي. كردم نگاهش نفرت و خشم با

 .ارزيد مي قهرش كردي؟باشه،به قهر  -

 .شنيدم را نيما بعد،صداي ساعاتي. كرد ترك را شتاب،اتاق با نيز او. دادم ادامه كارم به و برگرداندم رو

 .بدم سفارش غذا خوام بگه،مي خوره مي چي كي،هر هر  -

 "خوري؟ مي چي ناهار":گفت و شد اتاق وارد كيارش

 كنترل صدايي تن خشمگين،با و كالفه. دادم قرار كمد داخل و كردم آويزان لباسي چوب به را يمان كت. بود او به پشتم
 "داريم؟ مشكل هم با بشن متوجه همه خواي مي. بياي بيرون اتاق اين از بايد كه باالخره!يكتا كن بس":شده،گفت

 "خوريد؟ مي چي كيارش،يكتا،شما":كشيد فرياد نيما. دادم مي انجام را كارم سكوت در

 !ديگه بسه يكتا  -
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 مي سفرش برات بخواد دلم چي باشه،هر":گفت لب خشم،زير با كرد مي ترك را اتاق كه حالي در. ندادم جواب هم باز
 .داد داشتم،سفارش دوست بسيار كه پيتزا برايم اما".دم

 .شدم راهي كيارش با هم من. آمد رويا و دنيا داريوش،دنبال. شد تمام كارها عصر

 .كردي ظاهر حفظ كه ضمن،ممنون در!)دونست؟ مي كجا از اين(خريدي؟ لباس يروزد  -

 "ندادي؟ جوابمو":گذشت،پرسيد مدتي

 .خير،نخريدم نه  -

 خريد؟ بريم  -

 .ام خير،خسته نه  -

 بريم؟ ما ي خونه  -

 ".خونمون برم خوام خير،مي نه":كشيدم فرياد

 كشي؟ مي فرياد چرا. باشه،باشه  -

-   

 

* * * * * 

 

 و تكراري اي ترانه مادر،چون پي در پي صداي و آميز جنون و مزاحم جيغي ساعت،چون زنگ صداي روز آن ردايف
 آن رفتن،ميان كتابخانه به نه و ماندن خانه در داشتم،نه رفتن مدرسه به اشتياقي نه.كردند تحريك را ناخوشايند،اعصابم

 !جا،باشم هيچ خواست مي دلم. برد مي و شست مي را دردها و ها روان،غم و زالل آب چون روزي كه كتاب همه

 دلخور و نگران نگاه هميشه مثل و كردم ترك را بخورم،خانه صبحانه آنكه بي هميشه مثل. شدم بلند كالفه و رمق بي
 .كرد ام مادر،بدرقه

 ".كنم موافقت نويد پيشنهاد با گرفتم تصميم":گفتم نازنين به تفريح زنگ
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 ي؟كرد مشورت كيارش با  -

 "!نداره ربطي اون به":نكشم،گفتم فرياد تا كردم را تالشم سرخ،نهايت ام چهره و شد تنگ هايم شدم،چشم كفري

 ".شه نمي كه جوري اين":داد جواب هميشگي آرامش و متانت با نازنين

 .شه مي خوبم  -

 .ده مي انجام بخواد دلش كاري باهات،هر مشورت بدون صورت،اونم اون در  -

 .باشه مشورت به احتياج كه ديم نمي تشكيل رو مايي وقت هيچ اون و من  -

 "!نگرانم من":گفت دقايقي از پس. رفت فرو فكر به و داد تكان سري او

 "!چي؟ نگران":دادم جواب قيدي بي با و نوشيدم چايي اي گذاشتم،جرعه دهانم در كيك اي تكه

 !ترسم مي  -

 !بزن حرف درست  -

 !بشه؟ خالقيبدا و بدبين كيارش،مرد اگه  -

 "!طالق":دادم جواب جدي و محكم

 

 

* * * * * 

 

 

 !!بود نيامده دنبالم كيارش. شدم مواجه آوري حيرت اتفاق با مدرسه از بعد
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. خريدم اي قهوه رنگ به شلواري و تاپ و مشكي رنگ به دكلته پيراهني. رفتم لباس خريد براي دنيا اصرار با ظهر از بعد
 هميشه مثل اما".بپوشي روشن رنگ به لباسي داري،بايد را عروس تازه حكم تو":گفت مي و بود مخالف دنيا چه گر

 .بود پا يك مرغ همان حرف،حرف

 .شد كم عذابهايم از عذاب يك و نداشت حنابندان مراسم خوشبختانه،نازنين

 

 :هشتم فصل

 درآوردم،مادر كه را ام نتوما. رفتيم مجلس به شهين دايي زن و جهانگير مادر،دايي نازنين،همراه عروسي روز
 "آوردي؟ رو لباست روي شال":پرسيد

 لباست":گفت دوباره بدهد،اما تذكر مادر ديگه نداشتم دوست. بدهم عذاب را كيارش خواست مي دلم اما بودم آورده
 "!بنداز ات شونه روي شالو. بازه زيادي

 كيارش بعد ساعت يك.نشستم و كرده انتخاب را دنجي ي گوشه. رنجاندم مي را مادر نبايد. انداختم ام شانه روي را شال
 ي واسطه به. زد حكم اين بر تاكيدي مادر،مهر اشاره و نگاه و بروم استقبالشان به كرد مي حكم ادب.آمدند جون عمه و

. بود شده رها ام شانه روي و خورده حالت خوش فري موهايم نوك. داشتم مي بر قدم خرامان بلند،خرامان پاشنه كفش
 بيرون كه جون عمه آغوش از. بود شيفتگي و خواستن از سرشار كيارش نگاه. كشيد آغوش در مرا مشتاقانه جون عمه

 .نشستم كنارشان. كرد مرتب ام شانه روي را آن خاصي نرمش و شتاب با كيارش.افتاد آرنجم روي آمدم،شال
 

 "ياي؟ نمي مون ديدن چرا. بود شده تنگ تبرا دلم":داشت،گفت نمي بر من از چشم مهر پر نگاهي با جون عمه

 ".بوديم گرفتار خيلي مدت اين":گفتم و زدم لبخند

 "!دنياست عروس ترين خوشگل خودم عروس":گفت لبخند با و كرد نگاه من به روباره جمع به عميق نگاهي با او

 اين. كرد ثابت و مرتب ام شانه وير را آلود،آن شتاب كيارش هم باز و خورد سر ام شانه روي از شال دوباره و دوباره
 خود با را جون مادر،عمه. شود من شادي و كيارش ي چهره خطوط ناهماهنگي سبب تا شد تكرار و شد تكرار ها دوباره
 .بوديم تنها ما و بود برده

 !داري؟ نگه ات شانه روي شالو توني نمي  -
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 )شد بيان خشم با جمله اين(

 ".مونه نمي كه بيني مي":مانداختم،گفت باال را سرم قيد بي

 !خوام نمي بگو  -

 !كن برداشت خواد مي دلت طور هر  -

 "!بشين":گفت تحكم با و گرفت،نشاند را كنم،دستم تركش تا برخاستم

 آسماني،دوست هاي فرشته مانند نازنين. كرد پر را ،مجلس پرنشاط هياهويي داماد و عروس ورود با لحظه همان در
 آرزوي برايشان دل ته از. داشت مي بر قدم او،كنارش دست در دست اي مردانه غرور با نيما و بود شده داشتني

 .كردم خوشبختي

 شور پر جوانان ميان مخصوص جايگاه در خواست مي دلم. بود آورده وجد به نيز مجلس،مرا صميميت و گرما ديگر حاال
 "وسط اون رفتيم مي هم با بود تر پوشيده لباست اگه":گفت خواند،زيرا را فكرم كيارش گويا. باشم پرهياهو و

 نمي تو با بود پوشيده هم نيست،اگر پوشيده لباسم كه بهتر همون!راضي خود برقصم،از تو با خواد نمي دلم كه من(
 !)رقصيدم

 .باشم جون عمه پيش خوام مي  -

 ".ريم مي هم با":گفت و شد بلند نيز او. شدم بلند سپس

 ".برم تنها خوام مي":گرفت،گفتم لجم

 ".ريم مي هم با گفتم":گفت و شد ناهماهنگ اش چهره خطوط هم باز

 .رم نمي من پس  -

 دوست چي هر و كردم مي باز را دهنم تا بوديم تنها كاش. كردم كالفه،نگاهش و عصبي. نشست هم او. نشستم سپس
 !گفتم كَنه،مي ي ديوونه اين داشتم،به

 تنها چي براي ها بچه":گفت جون عمه مرتبه يك حتي. بودم اسير او الچنگ بينوا،در زندانيي جشن،همچون پايان تا
 "!نشستيد؟ چرا نشستيد؟اصال
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 ".نيست مناسب يكتا لباس":تمام،گفت وقاحت با كيارش اما. انداختم پايين را سرم

 ".برقصيد هم با دقيقه چند نداره اشكالي برم،اما غيرتت قربون":گفت و خنديد جون عمه

 "!جون عمه راحتترم جوري اين":داد جواب كيارش

 .نبود مهم ام عقيده و نظر و نبودم آدم من انگار!بود وقيح و پررو قدر گه. كردم نگاهش خشمگين و شد تنگ چشمهايم

 در زني نقش در و كنم كيارش،سكوت رفتار برابر در توانستم طور چه دانم نمي هم هنوز من اما رسيد پايان به شب آن
 .كردم قهر او با روز سه مدت تنش،به پر بگومگويي از پس بعد روز گرچه!كنم نقش يفايا خوبي آن به بند،

 

 : نهم فصل

 خارج در از كه بيمار آخرين. كند ويزيت را بيماران دقت و حوصله با تا گرفت كار به را خود تلش تمام مهرافروز روز آن
 نامعلوم اي آينده متفكر،به و كالفه. سازد پيشاني فاظح تا داد قرار ميز روي را دستهايش آرنج و كشيد عميق شد،نفسي

 !تدريجي مرگ باشد،همان كشنده و تلخ بسيار داشت امكان كه اي آينده.انديشيد مي

 تن از را سفيد روپوش. برخاست و كرد نگاهي اش مچي ساعت به!)بيام؟ كنار باهاش جوري كنم؟چه چه يكتا با خدايا(
 .شد راهي درمانده و بعد،خسته اي داشت،لحظهبر را اش دستي كيف و كرد خارج

 مرد خان نه،داريوش!....چي؟ كنه برخورد تعصب با و بشه عصبي داريوش اگه(نه؟ يا گرفته درستي تصميم دانست نيم
 .)معقوليه و فهميده

 پس را ،يكتامنطق و عقل. كرد مي فراموش را خود نام گاهي كه بود كرده احاطه را ذهنش چنان اضطراب و ترديد تارهاي
 خدايا،چقدر!شدم نمي يكتا عاشق كاش!انگيزه نفرت حد اين تا عشق يعني.(نداشت تپشي او بدون قلبش زد،ولي مي

 !)دارم دوستش

 .فشرد را ترديد،زنگ با انگشتش

 !بفرماييد خان كيارش  -

 نمي!باختي؟ رو خودت امرد،چر چته":زد نهيب خود به. داشت مي بر قدم جان وبي سست هايي گام با. شد باز در سپس
 "!بزني بدي حرف كه خواي
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 .كشيد مي را آپارتمان،انتظارش در مقابل داريوش

 !كردي؟ ما از يادي عجب چه!دكتر آقاي سالم  -

 .باشد مسلط خود بر كرد تالش مهرافروز. دادند دست هم با سپس

 جا مبل روي معمول،او تعارفات زا پس. احوالتون جوياي دورادور و هستيم يادتون به هميشه. ماست از سالم  -
 .رفت آشپزخانه به پذيرايي براي داريوش و گرفت

 .شدم زحمت باعث خان داريوش بخشي مي  -

 برم شب قراره. مادرشه ي خونه ارشيام. رفته يكتا ي جهيزيه خريد براي مامان با رويا. كنم مي خواهش  -
 .دنبالشون

 !كند شروع كجا از دانست نمي. نوشيد اي جرعه مهرافروز. كرد تعارفش را شربت ليوان و نشست او مقابل سپس

 "!خبر؟ خب،چه":بود،گفت اش نوازي مهمان نشانگر كه لبخندي با داريوش

 ".سالمتي":داد جواب و داد قورت را دهانش آّب سختي به. بود شده قفل مهرافروز دهان

 "كنه؟ نمي اذيت كوچيكمون خواهر":پرسيد طنزگونه لحني با داريوش

 .شد بود،كاسته دوشش روي كه باري سنگيني از كشيد،انگار راحتي نفس

 ...نه،اما كه اذيت  -

 "!باش بگو،راحت":گفت و شد دقيق او ي چهره در داريوش

 !)خوبيه خان،مرد داريوش.(داشت بهتري احساس حاال

 .كنم مشورت شما با اومدم  -

 !گوشم،بفرماييد سراپا  -

 ايه انگيزه دليل به دارم ترديد مورد اين در اگه و يكتاست به متعلق زندگيم تمام بگم بايد صحبتي هر از پيش  -
 .باشه درخواست اين پشت تونه مي كه
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 "!شم نمي منظورت خان،متوجه كيارش":گفت و داد او تحويل جان بي لبخندي داريوش

 .باشه اون طالق،مال حق خواسته يكتا كه اينه حقيقت  -

 .ماند ثابت مهرافروز ي چهره در نامعلوم اي نقطه به نگاهش و رفت فرو فكر به .شد رنگ بي داريوش ي چهره

 يكتاي هيا چشم خان،شبيه داريوش هاي چشم حالت قدر بودم،چه نشده متوجه حاال تا":گفت خود با مهرافروز
 "!شد مي بهشت داشتي،دنيامون دوستم يكتا،اگه!...يكتا!منه

 منقلب و قرار بي نگاهش. گرفت مهرافروز از نگاه و كشيد عميقي نفس. فتيا تسلط خود بر داريوش تا گذشت مدتي
 رو كاري چنين كنم مي خواهش ازت خواهرمه،اما يكتا":كرد صحبت به شروع آمرانه و انداخت او به نگاهي دوباره. بود

 خودشه ضرر به تنها نه كه ذاره مي اجرا ي مرحله به و گيره مي هايي تصميم گاهي و سرسخته و لجباز اون. ندي انجام
 ".است خانواده اعضاي تمام ضرر به بلكه

 ياد به را جمله اين كه زماني خصوص به. داشت خوبي كرد،احساس مي ترك را داريوش ي خانه كه هنگامي مهرافروز
 "!كن حساب كمكم اومد،روي پيش مشكلي اگه و بدون برادرت عين منو":آورد

 برود،اما يكتا ديدار به خواست مي دلش. كند راضي را يكتا طوري چه كه بود اين آن و داشت وجود مشكل يك تنها حاال
 دوستش قدر شده،چه تنگ دلم قدر چه!(بود دلتنگ و قرار بي و بود نديده را او كه بود روز سه.رفت مي مطب به بايد
 !!)نشده تنگ برام دلش و نداره دوستم قدر چه اون و دارم

 دارم!ياد؟ مي زندگيم سر داره باليي چه...(شود،اما كاسته دلش ي غصه از كمي تا كند صحبت كسي با خواست مي دلش
 كرده دريغ ازم رو روحش و من،جسم بگم؟بگم،يكتا،زنِ چي كنم،اما صحبت كسي با شد مي كاش!كنم؟ مي چه زندگيم با
 و عام تمسخر مورد و كنند مين شك بودنم مرد به وقت اون... نهان در و شوهريم و ظاهر،زن در بگم!پذيرفتم منم و

 !)گيرم؟ نمي قرار خاص

 چنگال اسير وجودش. است رسيده بست بن به كرد مي حس. ديگر جاي هيچ نه و خانه نه و داشت را مطب ي حوصله نه
 راند،گويي مي را اتومبيل آور سرسام سرعتي با!نيست راهه بي مسير كدام انتهاي دانست نمي و بود اضطراب و ترس
 .يابد نجات آزاردهنده افكاري از شتدا قصد

 "خوبه؟ حالت پسرم":پرسيد موشكافانه نگاهي با جون عمه شب آن

 !روزنامه سطرهاي الي به ال نه و بود خانه در نه اما. بود گرفته صورتش مقابل را روزنامه و بود داده لم مبل روي مهرافروز
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 "خوبي؟ پسرم":پرسيد بلندتر صدايي با دوباره جون عمه

 .شد خيره جون عمه به حيران و زد،گيج كنار را روزنامه او

 !نيست؟ خوب حالت...عمه كيارش  -

 ".جون عمه خوبم":گفت و يافت تسلط خود بر عميق نفسي با سپس. نشست مبل روي صاف و داد خود به تكاني

 !ندادي جواب كردم صدات چي هر  -

 .بود روزنامه به حواسم  -

 ".گوشم بفرماييد،سراپا":داد ادامه و گذاشت اريكن و زد تا را روزنامه سپس

 يارن؟ مي را يكتا جهيزيه كي  -

 .يان مي چيدن براي هم فردا بعدازظهر،پس فردا  -

 يان؟ مي كيا  -

 ...يكتا  -

 "!نياد يكتا خواي مي":گفت خنده با و كرد قطع را كالمش جون عمه

 .است شده عزيزش ي برادرزاده او و بين طوالني هاي ثبح باعث موضوع اين و نيايد داشته قصد يكتا دانست نيم او

 "نيما،چطور؟ و دنيا،رويا،نسرين،نازنين":گفت و داد لبخند،تحويل از مصنوعي نقشي مهرافروز

 .پرسيد را مهمانها تعداد "عاليه"امروز،  -

 .گيرم مي رستوران كنه،از درست غذا عاليه خواد نمي  -

 "!نيست؟ عاليه،خوب پخت دست يعني":گفت و كرد ريز را هايش چشم جون عمه

 !نداره عاليه،حرف پخت دست  -

 !چي؟ پس  -
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 .بيفته زحمت توي خوام نمي  -

 .نيست زحمتي براش باش بوده،مطمئن تو شدن داماد من،آرزوش عين هم عاليه  -

 !!!)من شدن داماد(

 "شده؟ تموم خريدهاتون":داد ادامه جون عمه

 .نه هنوز  -

 !دكني نيست،عجله فرصتي  -

 !جون عمه چشم  -

 چشمهامو تونستم مي كاش!كرده ام بياد،كالفه خريد بريا نيست حاضر كشم؟يكتا مي چي دوني نمي كه تو جون عمه(
 .برخاست درماندگي با و كشيد عميقي نفس سپس!)كنم خالي سرش رو ماه چند اين دلي دق و ببندم

 اومده؟ پيش مشكلي كيارش  -

 .بخوابم رم مي نه  -

 عزيزش ي برادرزاده كالفگي و درماندگي سبب چنين اين كه بزرگ مشكلي. دارد وجود مشكلي داسنت مي ونج عمه اما
 .است شده

 تو آخرش يكتا.(شد داشت،خيره قرار پاتختي روي كه يكتا عكس قاب به و نشست تخت لب.شد اتاقش وارد مهرافروز
 !)كني؟ مي تحمل كي تا يارم،تو مي طاقت كي تا...نشي؟ مند عالقه بهم هرگز اگه!...كني مي ديوونه منو

 راست دست روي. كرد رها تخت روي را خود. بود فراخوانده جسمش به ر بود،خستگي حاكم روحش بر كه رنجي
 سركشي،كه كه حيف،حيف!كني مي ساقطم زندگي از داري يكتا!...يكتا.(شود خيره او زيباي عكس به هم باز تا چرخيد

 به و گذشته خوش خيلي تو به دونم مي. قهريم هم با روزه امروز،سه!دارم دوستت كه حيف و!كردم مي نبودي،رامت اگه
 ...)من

 و جدي اين از آم،بعد نمي كوتاه ديگه":زد نهيب خود به!شدن زده پس احساس مانند شد،حسي بدي حس دچار ناگهان
 "!كنم مي برخورد محكم
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* * * * * 

 

 به را جهيزيه كارگرها تا ماندند جا همان و آوردند را يكتا ي مازيار،جهيزيه مراهه داريوش كه بود گذشته ظهر از ساعاتي
 !رفت مي پيش خود طبيعي مسير در كارها ظاهر به. كنند منتقل باال ي طبقه

 بيدار خواب از زود صبح بعد روز اما!بود تصميمش اجراي در مصمم گويي. نگرفت تماس يكتا با مهرافروز هم روز آن
 .شد آماده و رفتگ شد،دوش

 حالت":پرسيد مشكوك نگاهي با جون عمه كه جايي تا بود شده سبب بي هاي خنده سبب معشوق ديدار تصور حتي
 "!خندي؟ مي چي خوبه،به

 !خوشحالم خيلي هيچي،فقط  -

 .داد ادامه صبحانه خوردن به و انداخت باال ابرو جون عمه و

 شفافش و سفيد پوست و بود افتاده اش گونه مشكي،روي بلند هاي مژه!زيبا قدر چه. بود خواب هم هنوز رسيد،او وقتي
 بيدار عاشقانه هاي زمزمه يا و شيرين اي بوسه با را او داشت دوست. رسيد مي نظر به اتاق،زيباتر روشنايي در

 بيدار مان،يكتاما":گفت بلند صدايي با جا همان از و كرد باز را اتاق درِ!)باشد جدي و محكم داشت تصميم...(كند،اما
 "نشده؟

 "!كن بيدارش خودت!پسرم نه":گفت مي كه شنيد را مادر صداي و شدند جدا هم از او پلكهاي

 مي دير!بسه خواب":گفت و گرفت را دستش. نداد اجازه او كند،اما مهرافروز به را پشتش تا شد بجا جا تخت روي
 ".داريم كار شه،خيلي

 اي سابقه بي سردي با و ايستاد مقابلش ترسناك و عصباني اي چهره با او اما برخاست و كشيد را خشم،دستش با يكتا
 "!نشه تكرار ديگه":گفت

 !ماند برجا زده بهت يكتا

 "!باشي آماده ديگه ساعت نيم بايد":داد ادامه لحن همان با مهرافروز
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 .كرد ترك را اتاق و انداخت باال شانه تفاوت بي و ندهد اهميت كرد تالش يكتا

 پايان تا داد ترجيح اما كند صحبت او با طالق حق ندادن مورد در داشت قصد مهرافروز. كردند حركت بعد ساعت يك
 !كند تحمل روز

 تحكم با و سابقه بي لحن همان با رسيدند،مهرافروز كه گذشت،هنگامي تفاوت بي و تلخ سكوتي در مسير تمام
 "!كن رفتار عاقالنه امروز":گفت

 .شد پياده اخم با و انداخت باال شانه نيز او

 عاليه نوبت هم بعد.شد يكتا حال انتظار،شامل از دور استقبالي و آمد سمتش به شادي از سرشار اي چهره با جون عمه
 .ساخت نمايان را اش شادي و بوسيد را يكتا صورت نيز بود،او

 مبل روي را او سپس"!بود شده تنگ برات دلم قدر چه دوني نمي":گفت و برد داخل گرفت،به را يكتا دست جون عمه
 .نشاند خود كنار

 "طور همين منم":گفت و زد لبخند نيز يكتا

 !نياورد خونه رو تو بار خواد،يه مي خودش براي تنها رو تو كه حسوده قدر پسره،اين اين  -

 .زد لبخند هم باز سپس

 .شد خيره دو آن به رضايت با و شد وارد مهرافروز

 "!شد؟ چيه،حسوديت":گفت و خنديد جون عمه

 !)ميرم مي خوشي از چيه؟دارم حسودي!جون عمه(خنديد هم مهرافروز

 .كنيم شروع و باال بريم بديد اجازه اگه  -

 .آمد شان سمت شربت،به هاي ليوان حاوي سيني همراه عاليه

 او به رو و گذاشت يكتا مقابل و برداشت را شربت ليوان سپس"!بخوريد خنك شربت يه اول":گفت جون عمه
 "نشده؟ تموم خريداتون هنوز":گفت
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 .نه  -

 "!كنيد عجله كمي يك!ايد گنده دل چه شما":داد ادامه لبخند با جون عمه

 "!چشم::گفت و زد لبخند يكتا

 "!حرفه؟ كم هميشه من گلِ عروس":پرسيد شيريني لحن با و داد قرار مخاطب را جون،مهرافروز عمه

 !)قهره هميشه كه من بگم؟با چي(

 .كنم نمي كرف  -

 سمت و آن،آشپزخانه راست سمت.  شد بزرگي سالن وارد او. شود وارد يكتا تا ايستاد كنار و كرد باز را در مهرافروز
 اتاق از يكي. كرد باز يكي يكي را درها. داشت قرار يكديگر مقابل در راهرو،دو داخل. داشت قرار كوچكي راهروي چپ

 .بود كوچكتر شان ديگر،پنجره اتاق دو. شد مي ايوان وارد كه دري و كافي نور با داشت بزرگي ي ها،پنجره

 "!پسندي طوره؟مي چه":آمد،پرسيد مي سرش پشت مهرافروز

 و كارتون از پر ها اتاق و سالن.داد بود،لم رها سالن داخل كه ها مبل از يكي روي تفاوت بي و انداخت باال شانه هم باز
 .بودند لوازم

 

 :دهم فصل

 خوبي باشم،حس ناآشنا مكاني در كنه كيارش با كه اين از. برسند زودتر شان كدام هر يا نازنين ردمك مي آرزو
 جا اين طور چه!متنفرم كنه ديوونه اين از قدر چه!بود كوتاه شد،چه نصيبم بهبودي دكتر صحبتهاي از كه آرامشي.(نداشتم
 بر ماندگي در با!)كنم؟ چه نباشه،خدايا پايبند قرارش و لقو به كيارش اگه. بيايم خونه اين به خواد ني كنم؟دلم زندگي
 .پوشاندم دست با را صورتم و شدم جابجا مبل روي

 و آمد سمتم به. بدهم موقعيت تغيير نبودم قادر كه زدم مي پا و دست بيچارگي در قدر آن اما. شنيدم را او پاي صداي
 "!نيست؟ خوب شده،حالت چيزي":گفت و كرد جدا صورتم از را نشست،دستهايم پايم جلوي

 "!نيست؟ خوب حالت پرسيدم":كشيد فرياد و شد بگيرم،عصباني فاصله او از و كنم رها را دستم خواستم مي
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 ".نداره ربطي تو حالم،به بودن بد يا خوب":گفتم و شده عصباني. نداشتم رمقي كشيدن فرياد براي

 .يافت خاتمه ما نيما،بحث و نازنين آمدن با

 كيارش به رو سپس"پريده؟ رنگت چرا!خوبي يكتا":گفت و گذاشت ام پيشاني روي را دستش نگراني با نازنين
 "!شده؟ چش يكتا":پرسيد

 ".خوبم!نكن شلوغش نازنين":گفتم

 "!كني استراحت بهتره":داد جواب من به عميق نگاهي با كيارش اما

 ".كنيد استراحت جا شه،اون مي آماده خواب اتاق ديگه دقيقه چند تا":داد ادامه و كرد نازنين به رو سپس

 نيز دادند،من را كارها ترتيب عصر تا كيارش و نيما كمك با و آمدند نسرين همراه رويا و شد،دنيا چيده كه خواب اتاق
 !ندادم نظري هيچ موردي هيچ در. كرديم مي نبود،استراحت خوب حالش كه نازنين همراه

 ".رسونمت مي خودم!بمون تو":كيارش،گفت بروم،اما داشتم قصد هم ؛منآمد رويا و دنيا دنبال مازيار عصر

 پدرِ كه يارم مي سرت باليي بدي قرار شده انجام عمل تو منو ديگه بار يه":كشيدم فرياد عصبانيت با شديم تنها وقتي
 ".بياد پيشم وساطتت براي پدربزرگت

 "!بزن حرف تر،درست آروم":داد جواب جدي و محكم

 .برم خوام مي!بگير سيتاك برام  -

 .رسونمت مي شام از بعد  -

 نباشي خسته":گفت و شد ظاهر مقابلم جون در،عمه شدن باز با. رفتم در سمت به محكم قدمهايي با و برداشتم را كيفم
 "پايين؟ ميومدي!دخترم

 ".يام دارم،مي كار كمي يه نه،يعني... پايين":شدم،گفتم دستپاچه

 خواي؟ مي كمك  -

 .هست ارشممنون،كي  -
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 كنيم؟ درست شام براي داري دوست چي  -

 !كنيد مي شرمنده منو خيلي شما  -

 .نداريم تعارف هم با كه باشه،ما شرمنده دشمنت  -

 "!نكنيد لوسش قدر اين جون عمه":گفت شادي با و ايستاد سرم پشت كيارش

 !نكن حسودي پسر  -

 "!بگو داري دوست چي هر!نكش خجالت":داد ادامه من به رو سپس

 .كنه نمي فرقي برام كنيد باور  -

 در. باشد من خواب اتاق بود قرار و داشت قرار آن در نفره دو خواب تخت كه اتاقي. رفتم خواب اتاق رفت،به كه عمه
 .باشد خوابش جا،اتاق همان د.بو قرار و داشت قرار شد خواب تخت مبل كيارش،يك كار اتاق

 مشغول ظاهر به نيز او. كردم جابجا كارش اتاق ديواري كمد داخل و كردم خارج اقمات كمد از را او لباسهاي و وسايل تمام
 )بذارم؟ كجا هامو كتاب!(نبود كارهايم متوجه و بود كتابهايش جابجايي

 وجود جا آن خالي و زيبا اي كتابخانه و كامپيوتر همراه ميز يك و قاليچه يك. بود،رفتم استفاده بال كه اتاقي به فكر اين با
 .است ايستاده سرم پشت شخصي كردم حس. داشت

 ".كردم را چيز همه بيني،فكر مي":گفت لبخند با كيارش

 .بودند آشپزخانه در جون عمه و عاليه. رفتم پايين ي طبقه به و انداختم باال شانه تفاوت بي

 .افتاديد زحمت نباشيد،توي خسته  -

 ".اومدي خوش خيلي خانم":گفت عاليه

 "كجاست؟ خودته،كيارش ي خونه!عزيزم زحمتي چه":گفت تعارفم رابرب در هم جون عمه

 .باالست  -

 .بنشينيم بريم بيا  -
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 .بزنم قدم كمي حياط توي خوام مي اجازه با  -

 !باش خودته،راحت ي خونه جا اين بعد به اين از  -

 !آمدم مي انهخ اين اين،به از غير شرايطي در داشتم دوست قدر چه و داشتم دوست را خانه اين قدر چه

 پراكنده فضا در اي كننده مست فراوان،عطر هاي گل وجود و بخشيده انگيز دل و زيبا نمايي حياط به بزرگ ي غچه با
 .نبودند نصيب كننده،بي مست عطر اين از جوار هم هاي خانه كه جايي بود؛تا

 از ها،فارغ گل عطر بودم،مست مكاني چنين عاشق كه من و داد مي حياط به رويايي هوايي و زيبا،حال آالچيقي وجود
 دوباره و برخاستم بعد اي دقيقه. نشستم آالچيق در زدم،سپس قدم خوشحالي با هويت،دقايقي و مكان هياهوي و مصيبت

 .زدم قدم

 !آبي و سبز تفكرهاي از لبريز و باشم شاد!باشم هويت از فارغ هميشه بودم قادر اگر شد مي عالي چه

 اين صاحب به صدا،لعنت اين به لعنت.(بازگرداند رنگم سياه هويت با حقيقي مكان و زمان به مرا صدايي ناگهان
 !!)هويتم به و من به صدا،لعنت

 !يكتا  -

 .بدهم را جوابش خواست نمي دلم حتي. نايستادم

 قشنگه،نه؟ مون حياط  -

 و تلخ بوي يك.شد زودهاف ها گل عطر به ديگري بخش هستي عطر كردم حس. داشت مي بر قدم ام شانه به شانه
 .بپرسم او از خواستم نمي است،اما گل كدام عطر اين بدانم داشتم دوست!دلپذير

 "!قشنگه،نه؟":پرسيد هم باز

 ".نيست قشنگ":دادم جواب ساختگي سردي با

 .كنه مي ثابت منو حرف هات،درستي چشم برق و رفتارت اما  -

 .شدي توهم دچار!دكتر آقاي  -
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 .شد نمي خوانده چيزي نگاهش از. كرد نگاه چشمانم توي مستقيم. بايستم كرد ورممجب و گرفت را دستم

 دكتر؟ آقاي  -

 "نيستي؟ دكتر آقاي مگه":گفتم و انداختم پايين را سرم

 !تو براي نه  -

 داره؟ دكتر،اشكالي آقاي بگم بهت دارم دوست اوقات گاهي  -

 "!داره اشكال بله":داد جواب كوبنده

 !)شد تموم حياط هاي قشنگي.(كردم حركت ساختمان سمت هب و كشيدم را دستم

 !كن صبر يكتا!يكتا  -

 .نشستم جون عمه كنار خانه به برگشت هنگام تا و شدم ساختمان وارد بلند هايي گام با

 بخش آرام كرد مي تالش كه لحني كرد،با مي نگاه روبرو به تنها كه حالي رانندگي،در حين در اتومبيل داخل كيارش
 "...طالق حق مورد در":،گفتباشد

 .كرد سكوت سپس

 ي چهره كه اي گونه كرد،به احاطه غليظي مه را اطرافم كردم احساس ناگهان.دادم او به و گرفته خيابان از را نگاهم
 !نبود رويت كيارش،قابل

 "!منفيه طالق،جوابم حق مورد در":داد ادامه و كشيد عميقي نفس طوالني مكثي از پس

 عميقي نفس. شدم مي عصباني و كشيدم مي فرياد نبايد. بودم انفجار حال در من و داشت ودوج همچنان مه
 ".گم نمي عقد،بله ي سفره سر باشه،منم":كشيدم

 .خورده گره هم در ابروهايش و شده ناهماهنگ اي چهره خطوط دانستم مي ديدم،اما نمي را صورتش چه اگر

 !سكوت و بود مه مقصد به رسيدن تا

 !)نبود هميشگي صبح،كيارش از!كرده؟ سكوت نيست،چرا هميشه عين چرا!كنه؟ مي فكر چي به(
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 :يازدهم فصل

 

 با كرد مي تالش كيارش و بروند عسل ماه به نيما و مدرسه،نازنين شدن تعطيل از بعد بود قرار. بود تحصيلي سال آخر
 .كند راهي نيز مرا بهانه اين

 .كشيد طرفين به را ها ستد و كرد ليست وارد را ها نمره نازنين

 .شدم راحت آخيش  -

 .زدم لبخند و نوشيدم را ام چايي ي جرعه آخرين هم من

 شد؟ تموم خريداتون راستي  -

 .خورد مي حرصي چه كيارش ببيني نبودي. شد تموم پيش روز دو  -

 !چي؟ براي  -

 يه و كرد مخالفت هم اون. دبو باز اش سينه سر و كردم،سرشونه انتخاب كه لباسي. عروس لباس خريد براي  -
 .كرد بود،انتخاب پوشيده كه ديگه لباس

 !!خب  -

 .خريديم خواستم مي كه رو لباسي دعوا،همون و قهر از چي،بعد هيچ  -

 !نيستي؟ شه،خوشحال مي شروع كيارش با مشتركت زندگي ديگه روز دو  -

 مي هولناكي يخبندان و سرما رسيدن از نشان كه صدايي با. شد رنگ بي ام چهره و خيره نامعلوم اي نقطه به نگاهم
 "!نه":دادم داد،جواب

 !كرد مي نگاهم جور اين نازنين كه بودم گفته بد خيلي شايد. كرد مي نگاهم متحير و ترسيده او

 "!خوبيه مرد يكتا،كيارش":برگشت،گفت طبيعي حال به وقتي
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 .كردم سكوت و انداختم باال شانه

 !بزن حرفي يه  -

 .نداديد اهميت زدم،شما هامو حرف  -

 كني؟ ازدواج باهاش خواي نمي هنوزم  -

 "!نه":دادم جواب محكم

 !كنيد مي عروسي ديگه روز دو اما  -

 خواستيد،خوشحاليد،نه؟ مي شما كه چيزيه اين  -

 نياييد تونيد مي فردا درخشان،از خانم":داد ادامه من به رو سپس"!نباشيد خسته":گفت و شد وارد مدير خانم. شد باز در
 ".بشيد خوشبخت اميدوارم. گم مي تبريك تون ازدواج بابت پيشاپيش و

 

* * * * * 

 

 عرض و طول. رفت خواهد گاه قتل به فردا صبح كه بودم اعدامي به محكوم زنداني گويي. بودم بيدار صبح عروسي،تا شب
 نگاه دقت با را اتاق و كشيدم،ايستادم دراز تخت روي. رفتم راه هم باز و ،برخاستم نشستم تخت پيمودم،روي را اتاق

 !بود ابدي وداعي كردم،انگار

 كسي بي احساس قدر چه و دلتنگم قدر چه ام خسته قدر چه!كنم؟ دارم،زندگي دوست كه طور اون تونم نمي چرا خدايا(
 !)كنم مي

 كيارش با بايد شب فردا از!(بودن كشيدنم فرياد امكان حتي اما. بلرزانم را فريادم،دنيا با و بكشم فرياد خواست مي دلم
 مي زندگي هم اون كه كنم مي زندگي اي خونه توي فقط من.(دادم دلداري را خودم سپس!)كنم؟نه،نه زندگي

 )كجايي؟ پس!خدايا!نه،نه،نه:( ناليدم صدا بي و آهسته و!) كنه؟ تصاحب رو جسمم بخواد اگه اما!كنه،همين
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 افتاده سام ياد كه شده چي دونم نمي. كرد مي صحبت سام مورد در ازنينن امروز: (كنم منحرف را ذهنم كردم تالش
 و نكردم فكر جدي سام به وقت هيچ!نبوده كيارش عاشقي و خوبي به البته. من عاشق و بوده خوبي پسر گفت؛اون مي!بود
 اي!دغدغه بي و ديبود،عا ديگه دخترهاي زندگي شبيه زندگيم كاش اي. دادم پرشون و اومدند كه زيادي هاي سام به

 ...!)بابام كاش

 .شد صبح تشويش پر هاي لحظه گذراندن و افكار اين با

 !)كنه؟ مي آماده صبحونه كي براي بعد،مامان به اين از.(كند آماده صبحانه خواست مي و شده بيدار مادر

 صبح تا دانست نمي قطعاً و! داشت اضطراب نيز او گويي. شوم بيدار زودتر تا كرد صدايم هم زد،مادر زنگ كه ساعت
 .بودم بيدار

. شد سرازير خوابم،اشكم نمي قشنگم تخت روي ها شب ديگر كه فكر اين با و كردم مرتب را خواب تخت و شدم بلند
 مال ديگه شماها يعني(كردم، نوازش را آنها و كشيدم دست اتاق لوازم تمامي و خواب كامپيوتر،كتابخانه،پرده،چراغ روي
 .كنم مي گريه بلند صداي با كه نشدم متوجه و گرفت شدت ام گريه!)نيست؟ من جا،اتاق اين ينيستيد؟يعن من

 چي":گفت و كرد آمد،بغلم سمتم به بعد شدو بودم،خيره نشسته تخت لب كه من به بهت با و آمد اتاقم به سراسيمه مادر
 "!گلم؟ دختر شده

 "!يست؟ن من اتاق ديگه اينجا مامان":دادم جواب گريه و بغض با

 .نداد را بيشتر صحبت مهلت گريه هقِ هق و

 جا اين":بود،گفت دنيا صداي نوازشگرترين كه صدايي با كرد؛بعد نوازشم و چسباند،بوسيد اش سينه به را سرم مادر
 جا ،اين هم شب و ياي مي داشتي دوست وقت هر.لوازم،لوازمت اين و اتاق،اتاقت اين. توست ي خونه هميشه و هميشه

 ".وابيخ مي

 به عميق نگاهي با مادر اما زدم لبخند و يافتم لحظاتي،آرامش براي. كردم نگاه او مهربان چشمان به و كرده بلند را سرم
 ".بخوابيد جا اين شوهرت با البته":چشمانم،افزود

 "!نيام؟ تنها يعني":گفتم دلخوري با و كرده اخم

 .بوسيد و گرفت دستهايش ميان را صورتم
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 .نذاري تنها رو شوهرت ياد ز كه اينه ر،منظورمماد عزيزِ  -

 آماده. نزنم صورتم به كرم حتي بود كرده تاكيد خانم فرشته. پوشيدم لباس نيز آن از پس. رفتم حمام به كرد تركم مادر
 طاقت تونم مي طوري چه!شده تنگ براشون دلم نرفته.(كردم تماشا را اتاق ناچار،لوازم و كالفه و نشستم صندلي روي

 )خوام خوام،نمي نمي: ( ناليدم سپس!)نيست انصاف بيارم؟اين

 .بود شاد و سرحال!بزند در حتي يا بگيرد اجازه اينكه بدون.شد وارد كيارش و باز در

 !بخير صبح سالم  -

 .نشاندم و گرفت را دستم. كنم ترك را اتاق تا شدم بلند

 .كنم صحبت باهات بايد  -

 .دادم جواب نه و كردم نگاهش نه

 گذاشتيم؟ قراري و قول چه نرفته كه يادت  -

 "!بشين":گفت و گرفت را دستم خشونت ،با شدم بلند

 لباست هست كه نباشي،حواست كنارم هم لحظه يه حتي خواد نمي دلم":كشيد،گفت عميقي نفس و كرد سكوت سپس
 "نيست؟ مناسب

 "!مناسبه لباسم":دادم جواب خشم با

 !اشهب حواست نيست مناسب من نظر از  -

 .افتادم آغوشش در حركت يك با نشد،بلكه آزاد دستم اما. كشيدم را دستم و برداشتم جلو به قدمي

 .رسه نمي بهم زورت نكن تقال  -

 "!كن ولم!كن ولم":گفتم بيزار و عصبي

 ".گفتم بهت چي باشه حواست":كرد،گفت مي رهايم حاليكه در. داد آزارش كالمم بيزاري

 .آورد تاقما به را سرما كالمش لحن
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 ".ها شه مي دير!بخور صبحونه بيا يكتا":گفت مادر

 حلقه چشمانم در اشك مدام. خوردم مفصلي ي صبحانه مادر كردن شاد براي اما. نداشتم صبحانه خوردن براي اشتهايي
. وردمخ مي آنجا كه بود اي صبحانه آخرين اين. زدم مي پس را ،اشك هم روي پلكهايم فشردن و دشواري با. بست مي
.) بمون و بيا روز چهار اي هفته آي،اصالً مي جا اين بازم صبحونه،تو آخرين چي يعني!شدي احمق: (دادم دلداري خود به

 چه را مامان تازه،جواب. كنه مي بيرونم اش دهنده آزار كلمات بابا،با كه آمد يادم اما. شكفت گل عين ام چهره
 .شه مي مون رابطه ويروونيِ بدم؟متوجه

 .شد ام چهره پژمردگي سبب هم روي هايم پلك فشردن و اشك آمدن

 تو به رو پسرم،يكتا":گفت كيارش به رو و بوسيد را دويمان هر كرد،سپس رد آن زير را ما و گرفت قرآن برايمان مادر
 "!باش مراقبش سپردم،خيلي

 "!چشم،مامان روي به":گفت و داد قرار چشمش روي را هايش دست هم او

 !بود رنگ سياه سكوتي اتومبيل،اسير داخل آرايشگاه،فضاي به رسيدن تا

 .شد شتابم در مكث سبب صدايي كردم،اما باز را در شتاب با شد متوقف كه اتومبيل

 !باش خودت مراقب  -

 .شدم پياده و دادم تحويلش سرد نگاهي

 

* * * * * 

 

 .بودم خانم،كالفه فرشته هاي تعريف و نشستن جا يك از

 "خوبه؟ حالت":پرسيد و مدآ كنارم نازنين

 .شدم خسته  -

 "شدي؟ خسته زود چه. داري كار حاالها خوشگله،حاال عروس":گفت خانم فرشته
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 "چنده؟ ساعت":پرسيدم نازنين از و زدم لبخند اجبار به

 ".آوردند غذا خانم،براتون نازنين":دادن،گفت جواب از پس خانم فرشته شاگرد و زدند زنگ

 ".كنم مي تموم را صورتت آرايش بخوريد،بعد غذا":گفت خانم فرشته

 "!مونده؟ خيلي":پرسيدم درمانده

 

 ".شي مي دنبالت،اماده بياد داماد آقاي تا!اي حوصله بي عروس عجب":گفت و خنديد

 "!من به لعنت و رسوم و رسم اين به داماد،لعنت آقاي اين به لعنت(

 .بخوريم ناهار تا گذاشتند تنها را ما دو آن

 "خوري؟ نمي چي براي":پرسيد نازنين

 آورد؟ غذا كي  -

 !كني مي ديگه،ضعف نيما،بخور  -

 "!خواد نمي دلم و كنه،بخورم مي تهيه كيارش كه رو غذايي بايد امشب از.( كردم خوردن به شروع

 

* * * * * 

 

 .آمد كيارش كه پوشيدم مي لباس نازنين كمك با

 چه كيارش":داد ادامه آهسته سپس"!قشنگه قدر چه يكتا،لباست يوا":شادي،گفت و محبت از سرشار نگاهي با نازنين
 "!!بخري اينو شد راضي جوري

 !شه مي چيزها خيلي پذيرش باعث اجبار  -

 .آمد دوباره و زنگ،دوباره صداي
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 ".ببينمت خوشگل،بذار عروس خب":خانم،گفت فرشته

 .كند مي مرور را اهميتي با امتحاني ي ورقه كرد،گويي براندازم دقت با و

 ".بشي خوشبخت شدي،اميدوارم عالي":داد ادامه سپس

 .آمد زنگ صداي دوباره. كشيدم سرم روي خوردم را تور

 "!داره عجله خيلي داماد آقاي":گفت و زد لبخند خانم فرشته

 زمين يرو و داشت بلندي ي دنباله لباسم. كرد باز برايم را اتومبيل در كيارش. شدم خارج آرايشگاه از نازنين همراه
 همان حركت از نشست،پيش كه فرمان پشت. شوم سوار آساني به تا داد دستم به و جمع را شد،آن خم او. شد مي كشيده
 .شد خيره من بود،به فرمان دور دستش كه طور

 .چرخيد مخالف سمت به صورتم

 !بندازي؟ ات شونه شنل،روي نيست بهتر  -

 به تنها و بود جون عمه دوستان از يكي به متعلق كه باغ خونه در مقابل. دكر حركت و كشيد بلندي آه. انداختم باال شانه
 .بود آورده پديد غليظي اسپند،مه بود،دود ها ميهماني و ها جشن برپايي جهت اجاره منظور

 ".بشيد گم،خوشبخت مي تبريك":گفت آشنايي صداي كه داشتم برمي قدم آهسته كيارش كنار

 وحشتناك هاي اخم و ديدم را كردم،نويد بلند را  متحير،سرم. گرفت قرار كيارش دست ي حلقه داخل دستم ناگهان
 !كيارش

 گلهاي با و شده چيده ها اتاق از يكي عقد،داخل ي سفره. بود منتظرمان و بود آمده عاقد رفتيم،زيرا عقد اتاق به ابتدا
 .نشستيم داماد و عروس جايگاه در سفره ها،باالي گل انگيز دل عطر مست. بود شده تزيين رويايي شكلي ،به طبيعي

 ي پارچه و ايستاده طرفمان دو در رويا و دنيا. خواند را عقد ي خطبه عاقد و داد دستمان به بزرگي قرآن شهين دايي زن
 باالي و پارچه روي را زيبا و كوچك قند كله عدد دو هم نازنين.بودند داشته سرمان،نگه باالي را اي شده تزيين و سفيد
. كرد مي ام بود،كالفه نشسته كنارم كه شخصي نگاه سنگيني! بودم تنها قدر شدم،چه مي خفه داشتم. ساييد مي مانسر
 اذيتم امشب اگه خدايا.(فهميد چيزي اش چهره از شد نمي. خورد گره آينه در نگاهش با نگاهم و كردم بلند را سرم
 .انداختم پايين را سرم...!)كنه
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 "!بگو را گرفتي،بله كه لفظي زير":گفت وشمگ كنار و شد خم نازنين

 و آرامش شمال،سند ويالي سند جاي به داشتم آرزو!بود شمال ويالي لفظي،سند زير!)چرندياتي چه...زيرلفظي،هه(
 !شد مي زده نامم به خوشبختي

 .فشرد خود به مرا و شد حلقه كمرم دور كيارش دست

 "!بگو را دي؟بلهش الل چرا":گفت گوشم كنار عصبانيت با نازنين

 "بله":ناليدم رمق بي و آهسته

 "!نبود خانم،مفهوم عروس صداي":گفت كلفتش صداي با عاقد

 "!كنم مي خواهش يكتا":گفت آهسته كيارش

 بلند صداي با و گرفت جان چشمانم مقابل زردوست حاج پسر ي چهره شوم،اما راحت و نه بگويم كه بود خوبي فرصت
 ".بله":گفتم

 .گفت را بله پرنشاط و رسا صدايي با بعد دقايقي و كشيد احتير نفس كيارش

 خود دور بار چند را عسل به آغشته انگشت كردم،بعد فرو عسل داخل را انگشتم گرفت مقابلم را عسل ظرف نسرين
 وارد انگشتم بر محكمي فشار شد،دندانهايش دهانش وارد دستم كه همين.بردم او دهان سمت به و چرخانده

 همه گويي. خنديدند مي و زدند مي دست شادي با حاضرين.رفت درهم ام چهره و كشيدم فرياد درد از!) مقاح.(كرد
 .نكردم باز را گرفت،دهانم قرار مقابلم كه كيارش عسل به آغشته انگشت!بودند ديوانه

 "!بگير گاز هم تو":گفت آهسته نسرين

 ازت دكتر آقاي.(،خوردم بود مهلك زهر مانند كه را عسل و كردم باز را دهانم بودم،اما انفجار حال در عصبانيت از
 .گذاشتند تنها عقد اتاق در را كيارش و نهايت،من در و اقوام هاي هديه سپس!) بيزارم،بيزارم،بيزارم

 "!برو تو يا رم مي بيرون اتاق از من يا":كشيدم فرياد خشم كنم،با نگاهش اينكه بدون

 .ره نمي بيرون اتاق از كس هيچ-

 !خوندي كور -
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 .نكنم نگاه او به وقت هيچ گرفتم تصميم و كردم خم را سرم. ايستاد مقابلم بلند گامي با.  برخاستم سپس

 ري،فهميدي؟ نمي جايي من بدون شب آخر تا  -

 و جدي. كرد تكرار را كارش خشم با نيز او. كشيدم را دستم نفرت با. داد قرار دستش ي حلقه داخل را دستم سپس
 "!بخوره غصه مامانت كه نكن باشه،كاري رفتارت به ريم،حواست مي بيرون اتاق از داريم":،گفتكوبنده

 !)كني مي استفاده سوء ضعفم از كه رسيده جايي به شرم،كارت بي روي پر(

 قابل غير شادي با و تحسين از سرشار نگاهي با شهين دايي زن. گفتيم خوشامد آنان به و چرخيديم مهمانان ميان
 ".بشيد خوشبخت الهي!شدي شكوه با چه و زيبا چه":،گفتوصفي

 دنباله و شده تزيين مليله و سنگ با كه سپيد لباسي. انداختم خودم پاي تا سر به نگاهي "!!باشكوهم؟ آيا":پرسيدم خود از
 !يخال تو طبل مانند!بود كرده شكوهم داشت،با قرار سرم روي كه تاجي درخشش از پر هم آن كه داشت بلندي ي

 !)بود نرگس گل فصل كاش!گل قدر چه.(داشت وجود گلي زيباي رفت،سبد مي جا هر نگاهم

 شكلكي سپس"!كور حسود شدي،چشم خوشگل خيلي":گفت و چرخاند سرم دور را اسكناسي پنهاني و آمد كنارم نازنين
 .درآورد دار خنده

 را اخمو عروس اين تونستي طور چه":پرسيد نازنين به رو و آمد وجد به كيارش. خنديدم بلند صداي با اختيار بي
 "!بخندوني؟

 ".انداختيم بهت را مون چل و خل دختر ما. رفته كاله سرت كيارش":گفت و آورد جلوتر را سرش نازنين

 )كرد نگاهم سپس!(خانومه،ماهه يه من زن  -

 )كنم نمي نگاهت!نكن زبوني شيرين خود بي(

 نكردم،فقط نگاهش ندارم،حتي دوستش كه من اما.(كرد ملتهب را وجودماو، عشق سوزان هاي شعله و نگاهش سنگيني
 !)نباشم كنارش شد مي كاش. اساسه و پايه بي دروغِ پس. كردم پيدا حسي چنيني

 ...اما بروم همراهش تا برود،برخاستم خواست مي كه نازنين

 !!كجا؟  -
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 "!برو دارم،بعد كار باهات!بشين":گفت و كرد جور و جمع را كيارش،خودش. كرد مي زده،نگاهمان مات نازنين

 و آمدند مي مان سمت به بود افتاده شماره به شان نفس و بود بسيار،سرخ تحرك از صورتشان كه جوانان از تعدادي
 اي گله چنگال در بودم اي برده مانند. ناراحت من و شد شاد كيارش. بپيونديم شان جمع به كردند درخواست
 !گرگ،اسير

 "!كني مي ناز قدر چه":گفت نازنين

 نگاه اش چهره به ناخودآگاه. چيست دانستم نمي كه شد سلولهايم تك تك وارد عجيب حسي. گرفت را دستم كيارش
 .نواخت مناسب و شاد اركستر،اهنگ ي ما،خواننده ورود با خشم از سرشار و خيره نگاهي. كردم

 .برقصم خوام نمي  -

 .كردم نمي نگاهش

 !يرقص مي خودم با فقط  -

 .برقصم خوام نمي تو با فقط اتفاقاً  -

 .كردم نگاهش و

 اما است درد از كرد گمان. شد رنگ بي ام چهره. آورد فشار كمرم روي هايش پنچه و شد ناهماهنگ اش چهره خطوط
 .شد مهربان نيز كالمش لحن. شد جايگزين نوازش و گريخت هايش پنجه خشونت،از!نبود

 .شينيم مي شد تموم كه آهنگ  -

 گل كدامين عطر ندادم تشخيص و رسيد مشامم به آنها حياط در شب آن كه بويي همان مثل. آمد خوشي بوي
 اون به متعلق چيزي!ممكنه غير!!...كيارشه؟ ادكلن بوي يعني.(كرد هوشيار را پتك،مغزم اصابت مثل چيزي ناگهان!است

 .)باشه جالب و خوب تونه باشه،نمي

 لبانش روي قشنگي لبخند اجبار به كه بودم زيبا عروسكي. نكردم هم صحبت حتي و دمنخور نرقصيدم،شام ديگر شب آن
 اما!نبود كار در اگري و شايد و اما و بود پدر ي اجازه به نياز زيرا. اجبار به البته. داشت حضور عقد،پدر سر!بود بسته نقش
 رنگين و ثابت جهانگير،حضوري ازنين،دايين جشن در! نديدمش من،ديگر از "بله" گرفتن و عقد ي خطبه خواندن از پس

 !ريخت بوسيد،اشك مي را نازنين شب،وقتي آخر حتي!كمان رنگين داشت،عين
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 در جلوي جا نشد،همان خانه وارد خودم،كسي درخواست به. رفتيم خانه به اقوام ي بدرقه جشن،با پايان از پس
 اي.(بودند شده رها سالن كنار و گوشه در گل سبدهاي. مرفت دوم ي طبقه به راست يك. رفتند و كردند خالنه،خداحافظي

. شد مي ديده گلهايش الي البه نرگس گل شاخه چندين. كرد جلب را نظرم گلي سبد ناگهان.)بود نرگس گل فصل كاش
 مي نرگس گل خوب،دلم چه اما.(است مصنوعي شدم متوجه و كردم لمس را ها گل آهسته!داشت امكان طور چه

 با دنيا،همراه زوج ترين شايسته براي:بود نوشته كارت روي. است كرده شادم كسي چه بدانم اشتمد دوست!)خواست
 )نويد(آرزوها قشنگترين

 كار گل،چي سبد همه اين با":شد،گفت وارد كرد، مي زمزمه را شادي آهنگ كه حالي در كيارش) زدم مي حدس بايد(
 "!كنيم؟

 هر":رفتم،گفتم مي اتاقم سمت به كه حالي در و برداشتم را نويد گل سبد. شد ثابت دستم داخل كارت روي نگاهش و
 ".داري دوست كاري

 ضرب به اتاق آن،در از بردن لذت از پيش اما وزيد مي خنكي نسيم. كردم باز را ايوان در و گذاشتم زمين روي را سبد
 كند مي تالش بود معلوم. بود شده سرخ رنگش و ناهماهنگ اش چهره خطوط. شد وارد خشمگين ببري چون او و شد باز

 .نرود باال صدايش

 عزيزه؟ قدر اين كه كيه مال گل سبد اين  -

 هايش دست) شه مي ديوونه نويده طرف از بفهمه.(برداشت سبد روي از را كارت و آمد جلو بلند هايي گام با سپس
 زمين روي شده ريز ريز بعد،كارت قيقهد چند. رفت مي پايين و سرعت،باال با اش سينه ي قفسه.كارت،مچاله و شد مشت

 موج مانند باد جريان در كه حرير ي پرده به غمگين و خسته هم من. بود شده پرت حياط انتهاي به نفرت با گل سبد و
 !بودم رفت،خيره مي جلو و عقب دريا هاي

 

* * * * * 

 

 شده ضبط نواري مانند گذشته شب ايعوق!!)كجام؟ من.(نشستم رختخواب در زده وحشت و شدم،حيران بيدار وقتي صبح
 نپوشيده لباس هنوز. رفتم حمام به. داشت چنگ در را فضا گنگ سكوتي. شدم بلند و كشيدم آهي.گرفتند جان ذهنم در
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 به شتاب با.)نيست خونه كيارش شايد(زد مي خود ي كله و سر بر چنان هم تلفن. ترساند مرا تلفن زنگ صداي كه بودم
 .برداشتم را گوشي و رفتم تلفن سمت

 !جون ،يكتا الو  -

 جون عمه بخير سالم،صبح  -

 !داري؟ برنمي را گوشي چي براي. بخير توام سالم،صبح  -

 .بودم حمام  -

 بخوري؟ صبحونه پايين ياي مي  -

 .يام مي ديگه دقيقه چند بله  -

 "خوبي؟!عزيزم مباركه":گفت و آمد استقبالم به جون رفتم،عمه كه پايين

 !!)گه مي تبريك بار بود،چند گفته ريكتب كه ديشب(

 .ممنون،خوبم  -

 .بگيري جون تا بخور قوي صبحونه يه بيا  -

 !)كجاست؟ كيارش پس(

 ببرتت اومد وقتي باشي كارواش،گفت؛آماده بردن را نيما،ماشين با كيارش":خورد،گفت مي صبحانه كه حالي در جون عمه
 ".آرايشگاه

 ".رم مي نيست،خودم راهي آرايشگاه تا":مداد جواب و انداختم ساعت به نگاهي

 "بشه؟ دير ترسي مي":گفت و زد لبخند

 "نه":گفتم و زدم لبخند هم من

 .برو تلفني تاكسي با عزيزم،اما باشه  -

 .رم مي زنان نيست،قدم راهي  -
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 .بري تاكسي با بهتره  -

 !چشم  -

 .خواستم را تلفني تاكسي ي شماره و كردم صبحانه،تشكر از پس

 .نوشته تلفن دفتر داخل شكيار  -

 تر طوالني راهي گويا. رفتم مي آرايشگاه سوي به زنان قد.كردم ترك را خانه و آمدم پايين ها پله از آهسته بعد دقايقي
 چه. بود راه ي ادامه پذيرش از ناگزير و روزگار،خميده هاي تازيانه زير هايم شانه و بودم سال،پيموده چهار و بيست از

 داشتم دوست. بود گرفته آسمان تا هزار ي اندازه به دلم. بكنم بايد چه اين از بعد دانستم نمي و بودم نهات و خسته قدر
 !شد نمي كه خيابان وسط كنم،اما گريه

 مشكلي ديشب)بودند شده خل همه انگار.(باشه مبارك":گفت و كرد بغلم مهرباني با. بود آمده آرايشگاه به زودتر نازنين
 "نيومد؟ پيش

 ...كه بودند كرده فكر آنها شدم،پس پي در پي هاي گفتن تبريك متوجه زهتا

 نمي حتي!بودم تنها قدر چه. شد منفجر اشكهايم ريزش با بود انفجار حال در كه بغضي اما.نه يعني كه دادم تكان را سرم
 مي ديوانه عصبانيت م،ازگذاشت كيارش براي شرطي چه دانست مي او اگر. بزنم حرف نازنين با گذشته همانند توانستم

 .شد

 .بوسيد را  كرد،صورتم پاك را اشكهايم

 "!خانم به،عروس به":گفت و شد آرايشگاه داشت،وارد راه سكونتش محل و باال ي طبقه به كه دري از خانم فرشته

 عروس ترين نگقش بايد امروز. شه مي دير ،پاشو،وگرنه پاشو!شدي دلتنگ زود چه ا، ، ا":داد ادامه و كرد مكثي سپس
 ".بشي دنيا

 .كرد درست باز مدل را موهايم و كرد آرايش را صورتم مهارت با و تند او

 ".دنبالت بياد كيارش زنم مي زنگ":گفت نازنين

 .رم مي تلفني تاكسي با نه  -
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 "!چي؟ يعني":گفت و كرد نگاهم متعجب او

 "!همين يعني":دادم جواب عصباني

 كرديد؟ قهر بازم  -

 .خير نه  -

 .بري تلفني تاكسي با ذارم نباشي،نمي ،چه باشي قهر چه  -

 "!در،منتظره دم كه بيچاره اون":گفت تلفني مكالمه قطع از پس

 !كردم نگاهش متعجب

 !شدي مي آدم كاش!متاسفم برات يكتا  -

 ".بيا من با هم تو":گفتم نازنين به رو. كردم خداحافظي خانم فرشته با و انداختم سرم روي را روسري

 .منتظرمه در دم نيما  -

 چه اين":گفت سردي به اتومبيل شديم،داخل جدا نيما و نازنين از!نكرد نگاهم هم ظاهر حفظ براي حتي كيارش
 "!وضعيه؟

 "وضعي؟ چه":پرسيدم لحن همان با

 .ريخته بيرون روسري زير از موهات تمام  -

 .كرد شه نمي كاريش  -

 بيام؟ تا كني صبر نبود ارقر مگه ضمن در. شه مي بزرگ روسري يه با  -

 .نذاشتم كسي با قراري چنين  -

 كني،درسته؟ روشن رفته ،يادت خاموشه؟آهان تلفنت چرا  -

 .ندارم حوصله  -
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 !شدي؟ باشه،متوجه روشن بايد ري،تلفنت مي بيرون كه خونه از باشه نداري،يادت داري،چه حوصله چه  -

 .باشم نشده اگه  -

 )كرد بيان حرص با را جمله اين!(بشي متوجه كنم مي كاري  -

 "كاري؟ چه":گفتم خونسرد

 را اتومبيل و دوخت روبرو به را نگاهش كوتاه مكثي از پس. بود غمگين و ،خشمگين اش چهره. چرخيد سمتم به خشم با
 وروبر عاليه و جون عمه با خواستم نمي.رفتم دوم ي طبقه به شتاب پاركينگ،با داخل خودرو توقف با. دراورد حركت به

 .شوم

 .شد باز ضرب با بعد،در دقايقي

 .بخوريم ناهار بريم پاشو  -

 ".خورم نمي ناهار":ذاشتم،گفتم مي كمد داخل را ام روسري و مانتو كه حالي در

 "!باش زود":گفت تر جدي

 .كردم نمي درك را كيارش رفتار اين دليل

 .يام نمي كه گفتم  -

 .خوريم مي ناهار باشه،باال  -

 .منيست گرسنه من  -

 !بخوري ناهار بايد  -

 تلفن. بود حركت در فضا و موهايش ميان زدن چنگ بين ديگرش دست و در ي دستگيره روي دست يك. كردم نگاهش
 .كردم قطع و "گرفتيد اشتباه":دادم جواب عصبانيت همان با. خورد زنگ همراهم

 "!كنم مهار رو تو بايد":كرد زمزمه و زد موهايش ميان چنگي حرص با

 .كرد ترك را اتاق سپس
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 ".نشده زاييده مادر از":دادم جواب بلند صداي با

 .بود كيارش ي سليقه رنگش. ياسي رنگ به پرنسسي دامني با دكلته پيراهن. گرفتم جلويم را لباسم و ايستادم آينه مقابل

 عين":داد امهاد و چرخيد دورم سپس"!ها پرنسس عين درست":گفت تعجب از شده گرد چشمني با آمد نازنين وقتي
 "!شدي خوشگل شدي،خيلي خودشه،ماه آره...خفته زيباي...برفي،نه سفيد عين...سيندرال،نه

 غرق نيز باليد،مادر مي خودش به زيبايي عروسِ چنين داشتن بابت جون عمه و كرد دود بار،اسپند دومين براي عاليه
 !ساكت و من،غمگين و شادي و غرور

 ماه به نرفتن مورد در را نظرم نتوانست هم نازنين اصرارهاي. كشيدم راحتي نفس و شد تمام پاتختي جشن سرانجام
 .شدند راهي تنها دو آن و دهد تغيير عسل

 

* * * * * 

 

. برسانم روز به را ها شب و شب به را روزها چگونه دانستم نمي. كرد نازنين،تنهاترم رفتن و تابستان تعطيالت شروع
 !بود روهايم تر رهايي،شيرين تبعيدي،روياي محكومي همچون

. كنم ترك را خانه بايد و ام رسيده جنون مرز به كردم گذشت،حس مي نازنين رفتن از روز دو و پاتختي روز از روز سه
 .رفتم پايين و شدم اماده

 !جون جون،عمه عمه  -

 ".حمام رفته خانم":گفت و آمد در جلوي عاليه

 .مامانم ي خونه رفتم من بگو جون عمه به  -

 .بگذره خانم،خوش چشم  -

 .ممنون،خدانگهدار  -

 .نگهدار خدا  -
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 تلفن با جواني دختر. كرد غمگينم بيشتر داشتند مقصدي نوعي به كدام هر كه مردم و ها درختها،اتومبيلها،خيابان ديدن
 گل عطر. شدم حياط وارد و كردم باز را ،در خودم كليد با)كنم نمي روشن را تلفنم(خنديد مي و زد مي حرف همراهش

 .كرد مستم گذشته بود،مثل مادر ي عالقه مورد گل كه ياس هاي

 "خوشگلم،كجايي؟ مامانيِ سالم":گفتم بلند صدايي با و شدم خانه وارد صدا و سر با

 ".اومدي خوش!مادر دل عزيز سالم":گفت و آمد استقبالم به شوق با مادر

 با و آمدم بيرون آغوشش از. آمد خانه زنگ صداي!بود شده تنگ برايش دلم قدر چه. گرفت آغوش در مرا سپس
 "كيه؟ يعني":پرسيدم تعجب

 ".بياد ،اونم كردم خبرش زدي كه تلفن. دنياست":داد جواب لبخند با

 "!بودي شده خوشگل قدر خاله،چه":گفت و بوسيد را ام شد،گونه آويزان گردنم از دريا. رفتم استقبالش به

 "بشم،كي؟ فدات"بوسيدمش،

 طور اين كردم ثابت بهش دليل با من اما. شن مي خوشگل عروسا گفت؛همه مي بودي،ارشيا شده كه وسعر  -
 .نيست

 .خنديديم بلند صداي با همه

 قشنگم؟ عروسك طوري چه  -

 عين بشي بزرگ پرسيد؛توام ارشيا. شد نمي ماه قدر نبود،اين خوشگل اگه. خوشگله گفتم؛خاله،خودش بهش  -
 دادم؟ بهش جوابي چه دوني مي ي؟خالهش مي يكتا،خوشگل عمه

 "جوابي؟ چه":نخندم،پرسيدم كردم مي تالش كه حالي در

 شي؟ نمي ناراحت بگم اگه  -

 بشم؟ ناراحت بايد چرا  -

 دادي؟ قول پس  -
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 .نشم ناراحت دم مي قول باشه  -

 با ام ديگه .بشي من زن بده قول گفت؛پس اونم. شم مي تر خوشگل يكتام خاله از بشم بزرگ قتي.گفتم؛  -
 .نرقصي جون، نازنين بيريخت پسردايي

 .گرفت اوج مان خنده صداي هم باز

 "!بود؟ دار خنده حرفم":پرسيد دلخوري با

 "دادي؟ جوابي چه تو":گفتم و بوسيدم را اش فشردمش،گونه بغلم توي محكم

 ".شه مي آينده به مربوط چون. خصوصيه جوابش":گفت ناز با

 "!وروجك اي":گفت و زد اش شانه به اي ضربه دنيا

 ارشيا به گي مي من به":پرسيدم آهسته و نشاندم پايم روي را دريا. رفت دنبالش به هم دنيا و برگشت آشپزخانه به مادر
 "دادي؟ جوابي چه

 ".گفتم؛باشه":گفت گوشم زير آهسته

 .مدا ما سمت به شربت هاي ليوان همراه دنيا. كردم بوسه غرق را او شادي با و خنديدم

 خوشحاليد؟ خيلي چيه  -

 داره؟ اشكالي  -

 .باشيد شاد هميشه نه  -

 .زد صدايم مادر و زد تلفن كيارش بعد ساعت دو

 .بله  -

 .)بود كنايه از پر و دار كش لحنش.(خانم سالم عليك  -

 خب؟  -

 رفتي؟ و انداختي پايين رو سرت طوري همين  -
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 .بگه جون عمه به گفتم عاليه به  -

 )كشيد مي فرياد و بود عصباني!(نيستم؟ شوهرت چي،مگه من پس  -

 "خير نه":دادم جواب خونسرد

 .دنبالت باش،اومدم آماده  -

 .تونم مي بيام،خودم بخوام بمونم،اگرم شبم ممكنه. هستم غروب تا  -

 !ياد مي باال داره سگم روي اون  -

 !نيست،خدانگهدار مهم  -

 .يام مي االن همين كني قطع اگه يكتا،يكتا  -

 "دنبالت يام مي عصر":شد ماليم هم او نكردم،لحن قطع

 .دنبالت دنبالت،بيام ميام نگو مدام پس. بيام تونم مي دكتر،خودم آقاي ببين  -

 .بزنم سر مامان به يام مي باشه  -

 .داري دوست طور هر  -

 "بود؟ شده دلتنگ":پرسيد شيطنت با نشستم دنيا كنار وقتي

 .زدم كه زدم مي لبخند بايد!)دنيا دلي خجسته چه(

 هستي؟ راضي زندگيت گذره،از مي بزن،خوش حرف خب  -

 !نبود تعطيل ها مدرسه كاش. ره مي سر ام حوصله خيلي  -

 !بكش نقاشي يا كالس كن،برو سرگرم رو خودت  -

 "دنيا بشم فدات":بست،گفتم نقش لبهابم روي حقيقي لبخندي

 !چي؟ براي نكنه خدا  -
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 .ببرم را وسايلم بايد. بكشم نقاشي تونم مي بود رفته يادم  -

 .نزدم حرفي نويد هاي نقشه مورد در اما

 .برگشتيم كيارش ي خانه به قلمو و رنگ و بوم از پر دستهاي با شب آخر

 .كني سرگرم رو خودت خواي مي خوشحالم  -

 ".بزنيم نمايشگاه نويد با قراره":گفتم و دادم تحويلش لبخندي نيم

 شد راست كمرش كم كم مدتي از پس و زد خشكش شده خم طور داد،همان مي تكيه يوارد به را بوم آخرين كه حالي در
 "!كني مي خور بي":گفت بلند صداي با و زد موهايش ميان چنگي كالفه.ناهماهنگ اي چهره خطوط و

 !دكتر آقاي....خودشه، دست كسي هر احترام  -

 .بود عصباني انفجار حد در

 .بكشي نقاشي نيست بگو،الزم احمقو من  -

 .)كنم مي بخواد دلم كاري هر!(بيرون برو اتاق دوم،از و بكنم كار چه بايد دونم مي خودم كه اين اول  -

 به نگاهي با و برداشت را آن و برد حمله كيفم سمت به ببري چون او. خورد زنگ همراهم حساس،تلفن ي لحظه همان در
 هيچ كه جوريه چه و گيرند مي اشتباه را تو ي شماره طور چه آدم همه اين دونم نمي":زد فرياد سپس. داد جواب شماره
 "نيستند؟ دختر كدوم

 مي دلم!بودم نشده كردم،عصباني تعجب رفتارم از. شد آن،رد هاي تكه روي از و كوبيد زمين به را تلفن حرص با سپس
 رفتار از قدر چه.(دادم كيهت ها نرده به. وزيد مي خنكي نسيم. رفتم ايوان به. بگريزم چهارديواري قفس از خواست

 ...)زندگي اين كيارش،از

 و عشق به شديم،نازنين بزرگ حاال. شديم مي بزرگ كه وقتي كشيديم،براي مي آينده براي هايي نقشه چه بوديم كه بچه
 .كردم مي نرم پنجه و دست تحميلي هاي ناخواسته دنيا يك يا...من رسيد،اما آرامش
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 باران صداي و شد روشن آسمان ديگر بار!نداشت ستاره هم آسمان حتي. كشيد آسمان به را نگاهم برق و رعد صداي
 و كشيدم عميق نفس بار چند. كرد مستم باران بوي!شد مي شسته رگبار يك با نيز من زندگي هاي تيرگي كاش اي. آمد
 .نشاند لبم بر دلپذير،لبخند فكري ناگهان. بردم لذا

 .خوابيدم جا همان و را رختخوابم ،سپس بردم ايوان هب بود پهن اتاقم در كه اي قاليچه

 بود بهتر. خوابيدم تخت روي و رفتم اتاق به و برداشتم را بالشم و پتو ناچار به. كرد بيدارم و تابيد صورتم به خورشيد نور
 پهلو اين از درق آن اما!نداشتم شدن بيدار براي اي كنم،انگيزه سپري خبري بي و خواب در را بيشتري ساعت تا بخوابم

 مناسب لباس و شدم بلند. برد نمي بود،خوابم فايده بي. نشستم خواب تخت در دار غصه و خسته كه شدم پهلو آن به
 لبخند ناگهان. رفت شد نمي هم مادر ي خونه طرفي بگذرانم،از چگونه را امروز دانستم نمي.رفتم بيرون اتاق از و پوشيدم

 )كشم مي نقاشي.(زدم

 ايستاده ايوان در به پشت. بود باز اتاقم شده،در پيچ كادو اي بسته همراه آمد خانه به دوازده ساعت حدود كيارش
 سنگيني. كند مي نگاهم و ايستاده ايوان در جلوي كردم بود؛حس پالت ديگرم دست در و قلمو دستم يك بودم،در
 .كرد مي ام كالفه نگاهش

 .نباشي خسته سالم  -

 !)بابا پررويي خيلي(

 .كردم سالم!خانم يكتا  -

 طرف يك موهايش. شد درگير نگاهش با نگاهم ناخواسته. ايستاد ندارم،روبرويم آشتي قصد ديد وقتي. گذشت مدتي
 .شد نگاهم ماندن ثابت پهن،سبب ابروان و مشكي چشمهاي آن با مويش بي سفيد صورت و بود ريخته صورتش

 .دادم ومب به را ونگاهم!) چه من كي،به هر!(كيه اش منشي

 .داشت قرار هايم چشم مقابل زيبا كادويي كاغذ در پيچيده اي بسته

 !خوام مي معذرت هم ديشب بفرماييد،بابت  -

 .آمد دنبالم. رفتم اتاقم به و كردم رها را قلمو و پالت

 .كردم مي پرت رو تلفنت ببخشيد،نبايد كه گفتم  -
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 .داشت لب روي لبخند حتي. بود سرحال و آرام.شدم خيره اي چهره به خشم با

 !كدومش بابت كردنت؟هان،بگو نهي و امر يا زدنت گرفتنت،تهمت نظر زير مدام ببخشم؟بابت چي بابت  -

 .خشم از پر لحنم و بود بلند صدايم

 خبر با تو از هميشه خواد مي دلم آخه":گفت مهرباني با. بود گرفته مقابلم را بسته و ايستاده روبرويم چنان هم نيز او
 "...كني مي كار چي و كجايي ،بدونمباشم

 ".كنه دخالت كارم توي كسي ياد نمي خوشم":گفتم و گذاشتم ناتمام را اش جمله

 هم بود،همه اشتباه بار خورد،هر مي زنگ مدام من تلفن نزدم؛اگه تهمت ضمن در!شوهرتم. نيستم كسي من  -
 !كردي؟ نمي بود،شك خانم

 قدر اين پس. نيستي شوهرم تو ضمن در":دادم ادامه جدي سپس ".ردك نمي فرقي برام":دادم جواب تفاوت بي
 "!نكن شوهرتم،شوهرتم

 خاصي نرمش با و كرد جور و جمع را خود سرعت با اما. افتاد اش پيشاني به چيني و شد منقبض صورتش عضالت
 "!شد،بگيرش خسته دستم":گفت

 .آورد جلوتر را بسته سپس

 تلفن يه":گفت كردن باز حين در و برداشت پايم روي از را نشست،بسته كنارم هم وا. نشستم تخت لب و گرفتم را بسته
 ".نگيره تماس باهات اشتباهي كسي ديگه جديد،كه ي شماره با جديد

 !)داره فرق مردها ي همه با!كيه ديگه اين خدايا.(كردم نگاهش تعجب با

 "!كنه مي جادو چشمات،آدمو":كرد زمزمه مهر پر لحني با

 .شكست را سكوت او كه اين تا گذشت سكوت در مدتي. انداختم پايين را سرم ياراخت بي

 كنيم،باشه؟ مي واگذار رو ات قبلي ي شماره  -

 !)خوشي بوي چه.(كرد نوازش را مشامم انگيزي دل عطر باز
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 باشه؟...يكتا  -

 ".كنه نمي فرقي برام":دادم جواب متفكر و گيج

 ".بخوريم ناهار پايين بريم اومدم وقتي باش آماده هم ،توبگيرم دوش يه رم مي":گفت و شد بلند

 

* * * * * 

 

 .كرد پاگشا را نازنين و من و دعوت را همه مادر. بازگشت سفر از نازنين گذشت هفته يك

 مي البته. دادم مي خبر جون عمه به بار هر بايد كه بود سخت قدر چه. كردم ترك را رفت،خانه كيارش وقتي صبح
 .شود دلگير من از خواست نمي دلم كه بود داشتني دوست و مهربان قدر آن جون عمه اما ندهم رخب توانستم

 ".برو بخور،بعد صبحونه بيا":گفت مهرباني با جون عمه

 .خورم مي جا اون رم مي  -

 نكني؟ ضعف وقت يه  -

 )زدم لبخند.(نيست راهي مامان خونه تا  -

 .نري پياده وقت برو،يه تاكسي با پس  -

 !خدانگهدار. بياييد عصر،زود!جون عمه مچش  -

 .باشه راحت خيالم تا بگير تماس رسيدي. عزيزم باشه نگهدارت خدا  -

 !چشم  -

 .بدهم را هايش مهربوني جواب تونستم مي بهتر تا كرد مي فرق وضعيتم داشتم دوست. بود مامان،مهربان مثل جون عمه
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 قشنگ سكوتي و بود بسته ها فروشگاه. راندند مي سرعت با خلوتي از سوءاستفاده با ها راننده و بودند خلوت ها خيابان
 مي دلم هم باز ولي. بود شده عرق از خيس بدنم تمام و بود گرم هوا اما. بود صبح اول گرچه. زد مي چرخ فضا در

 .كنم طي را مسير عجله بي و زنان قدم خواست

 .گرفتم،بمانم تصميم!بمانم مادر پيش را شب شد مي كاش. بود شده تنگ مامان و اتاقم،تختم براي دلم قدر چه

 را ساعتي شش ديگر،پنج هاي بهانه يا و خريد ي بهانه به و نبودم خانه در كامل روز يك بود،حتي گذشته كه اي هفته در
 .گذراندم خانه زا خارج

 .شد نگراني از ديدنم،پر با مادر ي چهره

 !دهش زرد چه روت و شدي،رنگ الغر قدر چه يكتا  -

 ".شدي توهم شده،دچار تنگ برام دلت بس از":دادم جواب خنده با

 "چي؟ ديگه":گفت عصباني و كرد اخم

 .نكردم تغييري من اما!ببخشيد خب  -

 !افتاده؟ اتفاقي. رفته گود چشمات پاي!كردي كه تغيير  -

 .شد خيره ام چهره به دقت با سپس

 !شدم،همين ااشته گرمه،كم ؟هوا اتفاقي خوشگلم،چه ماماني نه  -

 .برد آشپزخانه به و گرفت را دستم

 نخوردي؟ كه صبحونه!باشه طور اين كاش  -

 .بخورم مهربونم مامان با اومدم  -

 .نخوردم كنم،منم آماده صبحونه تا بشين  -

 .نشستم و ريختم چاي فنجان دو. گذاشت ميز روي...  و مربا و خامه و رفت يخچال سمت به سپس

 داريد؟ ؟مشكليكردي دعوا شوهرت با  -
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 .چرخاندم مي فنجان درون را قاشق باشم،مدام متوجه آنكه بي و كردم نگاهش متحير

 .رفت مادر،سرم بسه  -

 شده؟ دعوامون كنيد مي فكر چرا  -

 بند پات روي خوشحالي از و بگيره هات،رنگ گونه و كنه پر را خونه هات،تموم خنده صداي بايد االن آخه  -
 !شدي تر پژمرده و الغرتر هفته يه اين توي اما. نباشي

. كنه مي ام كالفه هوا گرماي نشده،فقط ندارم،دعوامونم مشكلي كيارش با كنيد باور. نگرانيد هميشه شما مامان  -
 .نداشتم دوست را تابستون و بهار وقت هيچ كه دونيد مي

 تازه امسال شي،اما مي اشتها بي و الفهك تابستون و بهار كه دونم مي بله":گفت و داد فرو را دهانش داخل ي لقمه مادر
 "!عروسي و كردي ازدواج

 .شدم اشتها بي بازم درسته،اما  -

 .شدم بلند و كشيدم سر را چايي

 !نخوردي،بشين چيزي كه تو!كجا؟  -

 و ،خنديدم كردم خوردن،صحبت صبحانه حين در و نشستم ناچار به. بود كرده رنگ بي را مادر ي نگراني،چهره و شك
 !بود سخت قدر چه اما. خنداندم را ادرم حتي

 كمي تا كشيدم دراز تخت روي بعد و رفتم حمام آمدند،به رويا و دنيا شدم،وقتي مادر به كمك مشغول صبحانه از پس
 چه اما كنه، مي شك مامان وگرنه بكشم موندنم براي نقشه يه بايد!راحته قدر چه خودم آخيش،تخت.(كنم استراحت

 !)اي؟ نقشه

 شماره به نگاهي. شد بلند محل بي خروس عين همراهم تلفن زنگ كه برد مي خوابم داشت و افتاد هم روي يمها پلك
 !)اين اَه،بازم.(انداختم

 !بله  -

 مامان؟ ي خونه رفتي!عزيزم سالم  -
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 ".رفتم انگار":دادم جواب طلبكارانه لحني با

 ".رسوندمت مي بري،خودم زود خواي مي دونستم مي اگه":گفت لحنم به توجه بي

 .)كردم بيان تحكم با را تنها ي واژه.(بيام،تنها تنها خواست مي دلم  -

 .شه مي مون عاشقانه ي رابطه متوجه جون بري،عمه پيش طور همين اگه. دادي مي خبر بهم بود بهتر  -

 .كرد قطع خداحافظي بدون و

 !)شده پررو شعور،چه بي(

 .رفتم فرو عميقي خواب به و افتاد هم روي هايم پلك دوباره

 ارشيا و دريا اسب كه ديدم را كردم،نازنين باز كه پشم. شدم بيدار خواب سومي،از شخص و ديا و ارشيا صداي و سر با
 زود چه":گفتم و دادم تكان تأسف با سري خنده با و شدم خيز نيم دستهايم آرنج روي. كند مي حركت اتاق دور و شده

 "!گذاشته تاثير روت نيما با زندگي

 ".كنيد بازي بيرون بريد!بسه":گفت آنان به و بوسيد را ها بچه

 چي":گفت و آمد سمتم به خورد مي تكان فضا در ديگرش دست و بود كمرش به دستش يك كه حالي در تهديدگرانه
 "!بزنه حرفي عزيزم نيماي مورد در كسي نشنوم!گفتي؟ مي

 عمر،كش يه ي اندازه به هفته يه اين. بود شده تنگ برات لمد خيلي":داد ادامه و كشيد آغوش در مرا و خنديد سپس
 ".اومد

 !بدوني قدرمو بايد فهميدي شكر رو خدا  -

 "شده؟ چيزي!اي؟ پريده رنگ و الغر قدر اين چي براي":گفت نگراني با و انداخت صورتم به دقيق نگاهي

 در مرا دوباره و كرد پاك را اشكم گشتشان با. شد جاري هايم گونه روي قطره ها،قطره اشك و اشك از پر چشمانم
 .گرفت آغوش

 .آمديد مي كيارشم و تو كاش. بود شده تنگ برات دلم خيلي  -
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 خود از مرا و گرفت را بازوهايم. شد آهسته هقي هق به تبديل صدايم بي ي گريه و كنم كنترل را خودم نتوانستم ديگر
 .كرد نگاه هايم چشم توي كرد،مستقيم جدا

 !دلواپسي از بزن،مردم د،حرفي!كرده؟ بدرفتاري زده،باهات حرفي كيارش!شده؟ يكتا،چت  -

 .نداشتم بازجويي ي حوصله دادم؛زيرا تكان را سرم

 "!خودتي خر":گفت بامزه لحني با و بوسيد را صورتم

 "!نشده تنگ برات دلم يعني":گفتم دلخوري و بغض با

 !نبود هات هق هق دليل شده،اما كه اون  -

 هم رسند،نيما مي ها مهمون االن بياييد شيد شدي،بلند جون،بيدار يكتا":گفت و شد ،وارد در به اي ضربه زدن با رويا
 ".تنهاست

 "نيامدند؟ داريوش و مازيار مگه":پرسيدم

 ياد؟ مي كي خان كيارش. شه مي پيداشون ديگه اما نه  -

 .شه مي پيداش كم كم  -

 "!شده واگذار خطر گفت؛اين مي آقايي گرفتم،يه مي تماس باهات وقتي چي براي راستي":گفت ،نازنين رفت كه روياه

 .شده واگذار آخه  -

 "!چي؟ براي!شده واگذار":پرسيد متحير اي چهره با

 .درازه اش قصه  -

 !كن تعريف  -

 !ذليل نيما،شوهر پيش برو هم تو. بشم آماده بايد بعد،االن باهش  -

 ".بهتره كه بودن ديوونه از":گفت و داد هلم شوخي به. شدم بلند سپس

 !)خان بگيرم،كيارش ازت حالي يه.(كنم آرايش را صورتم تا ايستادم آينه رفت،جلوي كه او
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 كمر و هفت يقه بلوزي. پوشيدم آمد مي بهم خيلي كه رنگم اي قهوه دامن و بلوز. كردم آرايش هميشه از بيشتر و
 صندل. خورد مي دامن پايين به كه زيبايي هاي لول شكل به و شد مي آنجا،گشاد از و زانو،تنگ باالي تا دامني و كرستي

 .كردم رها سر پشت و ثابت هايم شقيقه سر،كنار سنجاق دو با را موهايم و كردم پا به نيز رنگي اي قهوه هاي

 .داد تكان سري و كرد نگاهم. بود ريختن چايي حال در آشپزخانه داخل نازنين

 !كردي خفه خودتو كه بازم  -

 "!گذره؟ مي خرابت ي كله اون توي چي باز":داد ادامه و كرد اشاره صورتم به نگاه با سپس

 "!شد حسوديت":افتادم،گفتم راه سرش پشت و برداشتم را قندان

 !شدي ديوونه كه حقا  -

 .نشستم نازنين كنار دست به چايي و كردم احوالپرسي و سالم مازيار و نيما،داريوش با

 "!كوچيكه؟ شدي،خواهر پيدا كم":گفت من به رو شاد اي چهره با داريوش

 و جهانگير،نسرين ،دايي شهين دايي زن بعد دقايقي. بودند جون عمه و كيارش. نداد صحبت ي خانه،اجازه زنگ صداي
 جهانگير دايي. انداختم جمع به نگاهي. بود كرده پر را ،خانه جوانان هاي خنده و بزرگترها شاد صداي. آمدند پدرام

 را رفتم،پنجره آشپزخانه به و شدم بلند. شد جمع چشمانم در اشك!هميشه،غايب مثل پدر و بود مادر با صحبت مشغول
 كس با عين در كس بي قدر چه و بودم دلتنگ قدر چه. خورد صورتم به گرم هواي. بردم بيرون را سرم و كردم باز

 خواستم مي گريزي راه. بود،نداشتم كرده دگرگون را ام ندگيز اخير ماه چند در كه را هايي اتفاق تحمل تاب ديگر!بودن
 !نبود كه

 !)كاشته؟ باغچه توي جديدي گل مادر.(كدم حس را ناشناس خوش عطر دوباره

 !نيست خوب چيه؟حالت  -

 .نداشتم را زدودنش توانايي است،اما غم از پر چشمانم دانستم مي. كردم نگاهش فقط و برگشتم. بود كيارش صداي

 !كرده؟ ناراحتت زيچي  -

 !)شدم دروغگو قدر چه.(نه يعني كه دادم تكان را سرم



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  172 

 "!شدي ترم خوشگل!بودمش نديده حاال تا!قشنگه لباست قدر چه":گفت و شد نزديكتر زنان لبخند

 !!)تري خوشگل آرايش گه؛بدون نمي مگه!نبود؟ دادنم دلداري براي آخرش ي جمله آيا.(كردم خيره،خيره،نگاهش

 .شد بلند خانه زنگ دايص دوباره

 شده؟ دعوت هم اي ديگه كس  -

 ".اش خانواده و گيتي خاله":دادم آمد،جواب مي باال چاه ته از كه صدايي با

 كم رو آرايشت برو":شد،گفت عصبي هايش نفس و خورده گره ابروانش ناهماهنگ، اش چهره مشت،خطوط دستانش
 "!كن

 .رفتم سالن به و گذشتم كنارش از سكوت در

 و هميشه،سالم مثل. خاست پا به اي همه هم و رفتند سمتش به كنان شادي ها بچه. شد وارد هم نويد،جنجال ورود اب
 .رفتم آشپزخانه نوشيدني،به آوردن براي كردم،سپس نويد با گرمي احوالپرسي

 "!كن كم رو آرايشت برو":گفت و آمد سرم پشت ميارش

 .بگيرم ناديده را او كردم تالش و انداختم يخ كوچك قالبهاي ها ليوان داخل

 نمياد؟ خوشم پسره اين از نگفتم مگه  -

 )بود شده دورگه خشم از صدايش و خشمگين لحنش(

 !كني؟ مي برخورد باهاش راحت قدر اين چي براي  -

 ربطي تو به!بيرون برو":گفتم تحكم با و كردم خشم،نگاهش با. شد لبريز صبرم ي آب،كاسه ها ليوان داخل كه حالي در
 ".نيستم كي راحتم،با كي با نداره

 !!يكتا  -

 .بشه ريخته آبروت نده اجازه پس. ندارم اي ميونه چندان "آبرو" ي كلمه با كه دوني مي  -

 .كردم تركش حرص با و برداشتم را سيني سپس
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 .كرد نوازش و گرفت دستش ميان را دستم او. نشستم جون عمه كنار نيز من. كرد تعارف و گرفت را سيني داريوش

 !عزيزم نباشي خسته  -

 .باشيد ممنون،سالمت  -

 .شدي نصيبش تو كه كنه شكر رو خدا بره بايد پسره اين!شدي خوشگل قدر چه  -

 !بودم اسير برزخي چه در دانست مي جون عمه كاش اي. زدم لبخند

 .كشيد و گرفت را آمد،دستم سمتم به دوان دوان ارشيا

 .كنيم بازي خوايم يبده،م توپ يه بهمون بيا عمه  -

 كنيد؟ باز كجا  -

 .كنيم بازي نويد با حياط توي بريم  -

 قدر چه. نشستم تماشا به ظاهر به پله روي من و شدند بازي سرگر آنها. رفتم ارشيا دنبال و خواستم معذرت جون عمه از
 در!من مقابل ي نقطه باشم،درست هديد كسل و ناراحت را او نداشتم ياد به. بود گونه اين هميشه. بود سرحال و شاد نويد
 !داشت را ها بهترين لياقت او بيايد،چون سرحال،گيرش و شاد ضمن مهربان،در و خوب زن يك كردم آرزو برايش دل

 هاي آشتي و قهرها دلنشيني،چه ي كودكانه يهاي باز داشتيم،چه شيريني روزگار چه هم بوديم؛با كودك وقتي آمد يادم
 مانند برايم كه گرفتم،او مي فاصله او از بودم،بايد فرمانبرداري و خوب زن من اگر و بوديم شده گبزر...حاال قشنگي،اما

 چه و بشه كرده تحصيل ده،چه مي رو خودش بده،گيرِ گير مردي باشه قرار وقتي.(بود عزيز برادري يا مهربان دوستي
 .)نباشه

 !كودكي؟ دوران زن جر بازيِ هم كني مي سير كجا  -

 .بزنم شد،لبخند سبب نويد شاد و انرژي پر صداي

 .بودم جا جا،همين هيچ  -

 كشيدي؟ نقاشي!معلومه  -
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 .نصفه تابلو،اونم يه  -

 !باش خانم،زود تنبل  -

 .كردند مي بازي صدا،توپ و سر با ها بچه و كرديم مي نگاه روبرو به دو هر

 شد؟ تموم تو كارِ مگه  -

 .توام بله،منتظر  -

 .نداري نياز تابلوهام كه تو. دم نمي قول كنم،اما مي سعي باشه  -

 بپرسم؟ خصوصي سوال يه تونم ،مي راستي. باشه توام كارهاي خواد يم دلم  -

 .بپرس  -

 !خوبيه؟ ،مرد دكتر  -

 .شد ثابت اش چهره در جستجوگرم نگاه و چرخيد سمتش به سرم اختيار بي

 "پرسيدم؟ بدي سوال ا،مگه":گفت و كشيد،خنديد موهايش به دستي دستپاچه

 "!خوبيه مرد كيارش":دادم سست،جواب لحني با طوالني مكثي از پس

 .زد تكيه آنها به و گذاشت خود كنار پله روي را دسهايش كف

 !غمگيني؟ قدر اين چرا پس  -

 .نيستم غمگين  -

 !كنه؟ مي اذيتت. نشسته چشمات توي چشمات،غم برق اون جاي به هستي،چون  -

 "كي؟":گفتم و دادم قرار پايم روي و كرده گره هم در را دستهايم

 !باشند بدي هاي آدم ياد نمي كدومشون هيچ به چه اش؟گر عمه يا دكتر  -

 .شدم بلند سپس ".ام هميشه عين منم. مهربونند و خوب دوشون هر!ها؟ دادي گير نويد":دادم جواب حوصله بي
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 زني؟ مي چرا باشه،حاال  -

 

* * * * * 

 

 .نشست كنارم هم كيارش.تمنشس مادر كنار شام ميز سر

 "!بوده؟ طور اين هميشه خانم،يكتا مهري":پرسيد مادر از بود،آهسته نشسته مادر ديگر طرف در كه جون عمه

 "!طور؟ چه":پرسيد اش هميشگي نگراني با مادر

 !غذاست كم خيلي  -

 فايده كردم،بي كاري هر حاال تا. غذاست كم بله،خيلي":گفت و گرفت تأسف را جايش و گريخت مادر ي چهره از نگراني
 "!بوده

 .شه مي تر جون بي روز به روز.شه نمي كه طوري اين آخه  -

 نداره اي باشه،فايده قوي بايد و زن،مادر يه و شه مي دختر،زن گيم؛يه مي بهش چي كنم؟خر چيكار گي مي شما  -
 .نداره كه

 .خوردم ژله و ساالد فقط هم من. كرد غذا از پر را بشقابم و خنديد بود،موذيانه آنها پيش حواسش مدت تمام كه كيارش

 .برگشتم كيارش ي خانه به ناچار به و بتراشم ماندنم براي اي بهانه هيچ نتوانستم شب آخر

 روشن را خواب چراغ و خاموش را گذاشتم،برق باز را ايوان درِ. داد مي هل اتاق داخل به را خنكي نسيم و وزيد مي باد
 .برد خوابم تا شدم پهلو آن به پهلو اين از قدر آن. برد نمي خوابم ،اماكشيدم دراز و كردم

 كردم جس!) مهتابه امشب كه خوبه چه رفته،اما برق انگار(بود تاريك جا همه. شدم بيدار باد صداي با شب هاي نيمه
 اتاق وارد اي شانه چهار و قد بلند شخصي و باز در. بود درست حسم...شنيدم را در ي دستگيره چرخش صداي

 كار از مغزم و آمده بند زبانم ترس از!)شب؟ وقت اين من،اونم اتاق توي اومده چي كنم؟براي كار چي كيارشه،حاال.(شد
 و ايستاده در جلوي همچنان او!كردم؟ مي چه بايد!بود؟ كرده فراموش را قرارش و قول سرعت اين به يعني. بود افتاده
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 اول از!) رفت يادش قرارش و قول زود قدر ببرم،چه رو آبروش بكشم،بايد جيغ بايد.(بود ثابت خوابم تخت سمت سرش
 !بود او،حماقت قرار و قول به اعتماد

 درِ سمت به و برداشت قدم آهسته كيارش. بهاري تند بارانهاي آن از. آمد مي باران بارش صداي و وزيد مي شدت به باد
 فقط و بزنم فرياد توانستم نمي. آمد مي سمتم به داشت. شد حبس ينهس در نفسم... بعد و بست صدا رابي رفت،در ايوان

 و شد خم سپس. ايستاد رسيد،مدتي كه خواب تخت كنار!بودم آمد،ترسيده نمي در صدايم. طلبيدم مي ياري خداوند از
 .كرد ترك را اتاق نيز آرامي همان بوسيد،به را صورتم

 

 :دوازدهم فصل

 پس. شدم مي رنجورتر روز هر و بود باقي جسمم شان،بر شالق گذشتند،اما مي و دادند مي نشان خودي رحمانه بي روزها
 بازي را خوشبخت عروس تازه يك نقش بودم مجبور و شد پاگشا،آغاز هاي عسل،مهماني ماه از نازنين بازگشت از

 از. بود رنگ و بوم در شدن بكنم،غرق تونستم يم كه كاري تنها. خوردند نمي گول كه بودند هم تعدادي چه كنم؛گر
 .شد ختم ها پارك به و شروع مجاور هاي خانه و خانه حياط هاي منظره

 كار كه حاال":گفتم عصبي و جدي. برويم جا آن به دير داشت قصد كيارش. بود نويد مادر ي پاگشا،خانه مهماني آخرين
 ".بياييد هم با هم جون عمه و تو. رم مي مامان با داري،منم

 .رفتيم وقت سر و بود ازكارس تهديدم

 !دانم چه،نمي بابت انتقام!گرفتم مي انتقام خودم از كردم،گويا مي كار روز،سخت هر

  فرش سنگ كف با داشت زيبايي هاي منظره جا آن.بكشم نقاشي تا رفتم كيارش ي خانه نزديك پارك صبح،به روز آن
 مي ورزش اي گوشه در تعدادي و بودند پر ها نيمكت از توك و تك. بود رفته فرو رنگي و دلپذير سكوتي در هميشه مثل

 نواز گوش آهنگ با و مجنون بيد ي سايه زير. كردم شروع و دادم قرار پايه سه روي را بوم و رفتم دنجي محل به. كردند
 و بود گذشته چهار از ساعت!جديد رنگي كردن درست و هم با ها رنگ آميختن لذت بردم،عين مي لذتي چه پرندگان
 .آمدم بوم،بيرون و رنگ دنياي از صدايي شنيدن با كه بودم مشغول همچنان

 داشتم!اي زاده حالل چه":كرد،گفت مي دست آن به دست اين از را اتومبيلش سوييچ كه حالي در خندان اي چهره با نويد
 ".كردم مي فكر بهت
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 "!خان نويد سالم عليك":گفتم و كشيدم ام پيشاني به دست،دستي پشت با و زدم لبخند

 ".مشغولي سخت كه بينم مي. سالم ببخشيد":گفت و شد ثابت دستش در سوييچ

 .آخريشه اين بخواد خدا اگه  -

 .مهياست چيز همه پس!خوب چه  -

 ".رسونمت مي خودم":گفت و شد مانع بزنم،نويد زنگ تلفني تاكسي به خواست مي و كردم جمع را وسايلم وقتي

 .آورد برايم آپارتمان داخل تا را وسايل و بوم حتي

 نداري؟ كاري ديگه خب  -

 .بشين كجا؟حاال  -

 .كنم پذيرايي او از تا رفتم آشپزخانه سمت به سپس

 ".داريد قشنگي ي خونه":گفت و ايستاد آشپزخانه زد،جلوي آپارتمان در چرخي نويد

 ".داري ممنون،لطف":گفتم و زدم لبخند

 آپارتمان چنين داريد،هم قشنگي خيلي گفتم،حياط رو حقيقت":گفت و ترف مبل سمت به و برداشت را چايي هاي فنجان
 ".قشنگي

 .گذاشتم مقابلش و داده قرار بشقاب داخل كيك اي تكه

 !بده نشونم رو هات نقاشي اون  -

 ام خنده تا زد بامزه هاي حرف قدر ان. كرد شيطنت به شروع و آنها،نشست از تمجيد و تعريف و ها نقاشي ديدن از بعد
 .رفتم مي نه،ريسه كه رفت،خندهگ

 ".باشي غمگين كه اين بخندي،نه هميشه بايد. شد حاال":زد،گفت مي پشتم به آرام كه حالي در

 .بود ايستاده روبرويمان زخمي گرگي مثل كيارش. افتاد كار از مغزم و شد آوار دلم در چيزي ناگهان
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 به. محكوم ناحق به يا شد مي بدرفتاري نويد با كردم،نبايد مي كاري بايد اما. كنم حركت توانستم نمي حتي آمد بند نفسم
 لبخندي رفتم،با كيارش سمت به سست هايي قدم با. ايستد مي بار اولين براي كه بودم كودكي مانند. ايستادم زحمت
 پارك از منو و كشيد زحمت اومدي؟نويد كي. نباشي سالم،خسته":  گفتم ، داشت لرزش دانم مي كه لحني و زوركي
 ".بود سنگين و زياد وسايلم چون كرد كمكم خونه،خيلي رسوند

 .داد سردي ناگزير،جواب نيز كيارش. داد احترام،سالم با و ايستاد هم نويد

 ".كنم مي كم را زحمت اجازه با":گفت نويد

 جمع را ها ،فنجاننباختم را خودم اما. زخمي گرگي و ماندم من و رفت. كرد خداحافظي و داد دست او با آمد جلو سپس
 .آمد سرم متورم،پشت گردني رگ و سرخ چشماني با نيز او. بردم آسپزخانه به و كردم

 !بدي هديه اون به تا كني مي دريغ من از را چيز همه  -

 .شده كنترل خشم با توأم رنجي. بود متحمل كه بود عميقي رنج گوياي لحنش

 )شوم خشمگين كه بود من نوبت حاال(

 !بفهم ور دهنت حرف  -

 !گم مي دروغ مگه  -

 شرافتند؟ بي خودت عين همه كردي فكر!شو خفه  -

 هم من كه نكشيد ثانيه به. آمد پايين صورتم توي و رفت باال ايستاد،دستش برداشت،مقابلم بلند گامي زدني بهم چشم در
 .نشست او صورت توي و رفت باال ،دستم ايستادم پا پنجه روي

 .ماند خيره من خشم،به و حيرت،رنج،غم از پر نگاهي با و گذاشت اش گونه روي را من،دستش كار از متعجب

 مي و بود جون عمه. رفت سمتش به كيارش ناچار. زد مي خود ي كله و سر بر خراشش گوش زنگ صداي با تلفن
 .بود خوب خيلي جون عمه رفتم؛زيرا اما بودم سير هميشه مثل. برويم پايين شام براي خواست

 "نياييم؟ پايين شام براي شب فردا از بديد اجازه اگه":گفت جون عمه به رو ميز،كيارش ترك از ،پيششام از پس
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 بريم قراره عاليه و من رفته يادت مگه. كنيد تهيه شام بايد خودتون آييد،بلكه نمي پايين تنها نه":گفت و خنديد جون عمه
 "مسافرت؟

 .بود هميشه براي نرفته،منظورم يادم  -

 .شد غمگين جون مهع ي چهره

 از شما كه مهموني پايين ياييم مي اونقدر و":داد ادامه خنده با سپس "شما ي اجازه با البته":گفت و شد متوجه كيارش
 ".كنيد مي بيرونمون و شيد مي خسته دستمون

 اميد شما وجود. خودته ي خونه اينجا ضمن شه؟در مي خسته اش بچه دست از آدم مگه":گفت و زد لبخند هم جون عمه
 ".كردنه زندگي و موندن زنده براي من

 ".ام خسته بخوابم،خيلي برم بديد اجازه اگه جون عمه":گفتم و شدم بلند شام از بعد ساعتي

 مراقب. كنم نمي بيدارت ريم مي زود صبح چون فردا. عزيزم كنم مي خواهش":دادم جواب محبت از سرشار لحني با
 مراقب":داد بود،ادامه نشسته تلويزيون مقابل ساكت كه كيارش به چشمي زير اهين با و زد چشمكي سپس".باش خودت

 "!باش هم هوا به سر ي پسره اين

 .كردم اكتفا لبخندي نيم به من و نشنيده كرد وانمود كيارش

 مي. كشيدم دراز تخت روي و كردم قفل را اتاق در. بود كرده خوابم بي اضطراب. برد نمي خوابم بودم،اما خسته
 بلند. بدهم قرار در روي را كليد بود بهتر!كرد؟ مي فراموش را قرارش و قول بهانه اين با اگر!ترسيدم مي ترسيدم،خيلي

 شب فردا اما.(شدم مطمئن در بودن قفل از دستگيره فشردن با ديگر بار يك. بود در روي كليد. رفتم در سمت به و شدم
 )شد؟ نصيبم بود بدبختي هچ اين خدايا!تنهاييم خونه توي شب فردا!چي؟

 تلنگري،متوجه با يا اي وسيله نداره،به وجود تو تر بدبخت كني مي حس وقتي اوقات گفت؛گاهي مي هميشه جون مامان
 اين با شدم نمي مجبور وقت اون!بود زنده جون مامان كاش!كرد مي صدق هم من مورد در كاش. خوشبختي شي مي

 !كنم ازدواج ديوانه

 و برهم و درهم افكاري در غرق.بود ربوده چشمانم از را كابوسي،خواب برخوردش،مانند و كيارش با نشد تنها از ترس
 قلبم تپش. كشيد سمت آن به را در،نگاهم ي دستگيره چرخش صداي كه بودم او با شدن تنها از رهايي براي راهي يافتن
 .نبود ديگري صداي دستگيره صداي جز. شد كند
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 .است چسبانده در به را سرش بود معلوم. شد بلند يارشك صداي دقايقي از بعد

 اتاق،فهميدي؟ توي يام مي و شكنم مي را در شده. نيست خونه توي كسي شب فردا  -

 .نبرد خوابم صبح ،تا شب فردا ترس از كه اي گونه به. بود جديت و خشم از سرشار لحنش

 هر!...بروم؟ توانستم مي هدف،كجا بدون اما. كردم ترك را خانه هم برد،من فرودگاه به را عاليه و جون عمه وقتي صبح
 دلم ديگر. ببينم چيزي اينكه بدون ايستادم ها ويترين مقابل. زدم قدم ها خيابان در مدتي!گشتم مي بر رفتم،بايد مي جا

 .گريختم مي او از بايد من و بود شده فعال كيارش،آتشفشان حاال. برگردم خانه آن به خواست نمي

 به حقي چه به او!(بگريزم همه از داشتم دوست قدر چه و بودم شاكي قدر ناله،چه از پر و بود فرياد از پر ام سينه درون
 مي چه سرانجام اما.) دادم رو جوابش خوب منم.(نشست لبانم روي زيبا لبخندي)بزنه گوشم توي داد اجازه خودش
 كه افتادم شعري ياد!بودم؟ سرگردان جاده اين در چرا!جهنم؟ اي زار شوره يا بود بيابان انتهايش متروك ي جاده شد؟اين

 !كس بي و تنها دوست داد؛يه كيست،جواب مال شعر پرسيدم او از وقتي. بودم حفظ را آن و بود كرده خطاطي نويد

 تقدير نام به هست اي كوچه"

 شيرين نوري ز پر

 درخت و برگ صد دو با

 رنگين هايي برگ

 بيني؟ مي را كوچه

 !دارد زرين برگ

 بلور جنس از برگي

 ببين برگ اه،آن

 پايد مي مرا انگشت آنجاست،رد...

 !است غم جنس از برگي
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 است نه،سيه كه يا زرد،نارنجي برگي

 !است؟ برگ اين من سهم

 !نچيد برگ اين من انگشت خدا به

 من هاي واژه ي شهزاده اه

 مقروضيم تو و من

 نخواستن،اجبار جنس از قرضي

 ريمناچا تو و من

 است رنگ هم برگمان

 شديم كوچه وارد غلتان سرابي در

 رنگين شيرين،فكرهايي نوايي با

 درخت و برگ از شد هيچ ما سهم

 نبود سبزه و زر و نور ما سهم

 دلم غمگين ي اه،شهزاده

 غمگين ناب،اما اي بود،واژه وازه از دري تو سهم

 خدايا واي اي گفتم ناالن صدايي با

 است ناچيز من سهم

 !خواهم بيشتر سهم

 !ناشكري اي بنده

 بالنده منم سهام،اين تقسيم حين
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 است تقدير از ارزاني،سهمت شد چه هر

 !بنده اي شوي خموش،تو كه بايد ليك

 است ديوار من سهم

 است ناچيز من سهم

 !خواهم بيشتر سهم

 است تقدير از كم،سهمت يا بيش

 !گستاخ حد اين بنده

 !تو نه خدايم من

 هالكت،آتش ز گريزي تا برو و بردار سهمت

 است ناچيز من سهمن

 است چيز هيچ من سهم

 خواهم تر فزون من

 "!گيرم مي فزون مي

 آمد خوش من به خندان اي چهره با صادق مش و بودم ويال در جلوي شدم هوشيار كه زماني!) كيه مال شعر بفهمم بايد(
 !كردم؟ مي چه جا كاويدم،آن را اطراف زده بهت. گفت مي

 !نيومدن؟ دكتر آقاي. ياريد نمي تشريف خانم  -

 ".ياد مي آهان،نه،يعني...دكتر آقاي":دادم جواب خفه صدايي با زحمت به

 .بود پايم جلوي به تنها من حواس و زد مي حرف مدام او. شدم روبرو بهار گل گرم برخورد با و شده ويال حياط  وارد

 خيلي. بيارين تشريف خواين مي كه بود افتاده دلم به انگار. كرديم تميز رو ويال تموم صادق مش با ديروز  -
 .يارم مي ناهار بزنين،براتون صورتتون و دست به آبي تا. بفرمايين،بفرمايين. اومدين خوش
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 .رفت و ".داريم پلو ماهي ناهار":داد ادامه كوتاهي ي خنده با سپس

 و نباشه اون به متعلق كه جايي برم بايد. بيفتم راه زودتر بايد!كنم فرار دستش از بود قرار!كنم؟ مي كار چه جا اين خدايا(
 .)رم مي ناهار از ام،بعد گرسنه خيلي حاال اما. كنه پيدام نتونه

 بايد فقط.(باشم آمده ويال به ديد نمي هم خواب در او بمانم،زيرا است بهتر كه رسيدم نتيجه اين به كردم فكر خوب وقتي
 .گرفتم را كيارش ي شماره شتاب با. گذاشت تنها مرا و آورد ناهار برايم بهار گل.) بشم قيهب و مامان نگراني از مانع

 نرفتي؟ خونه هنوز  -

 نيستي؟ خونه!نزديكم  -

 !نكن نگران را بقيه كجام،پس دونه نمي كس هيچ كردمو فرار دستت از خير نه  -

 .زد تلفن بالفاصله كردم،اما قطع را مكالمه سپس

 "!بله":فتمگ طلبكار و محكم

 "!بود،كجايي؟ چي ها پرت و چرت اين":گفت عصبانيت با

 .ببينمت خوام نمي هم كردم،ديگه فرار دستت از كه گفتم  -

 .آمد مي درها كردن باز صداي

 !نگرد را خونه خود بي  -

 !رفتي؟ كجا ديوونه  -

 نداري؟ كاري. بخورم غذا خوام ام،مي گرسنه. نداره ربطي بهت  -

 "!كنم مي پيدات":داد جواب حرص با

 گلي دسته چه شدم متوجه تازه و زدم باال و پايين ي طبقه در چرخي ناهار از بعد!بود خوشمزه خيلي بهار گل پخت دست
 كاناپه روي بنابراين. كردم مي افكار،ناخوش اين با را خوشم حال نبايد اما!بودم نياورده لباس و شخصي لوازم. ام داده آب
 .برد خوابم و شدم ولو
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 و زن تنها. بود خلوت قبل ي دفعه ساحل،مانند. بود كرده را ساحل در زدن قدم هواي دلم و بود شدم،عصر كه بيدار
 دور را دستهايم و نشستم ها شن روي دريا قدمي چند در. زدند مي قدم وياليشان جلوي كودكي همراه جواني شوهر
 آن به رفتن جرأت كاش. رسد مي پايم نوك به آمد مي حلسا به رقصان موج آخرين وقتي كه جوري. كردم حلقه پاهايم
 !نبود خبري كيارش از بود،زيرا مشكوك اوضاع،كمي!داشتم را دنيا

 گري،بي وحشي و طوفان با شد مي عصباني اگر اما.رسيد مي نظر به مهربان زيبا،حتي و بود آرام دوختم،چه دريا به چشم
 چه و است مهربان و خوب كسي چه فهميد شد مي كجا از. رحم بي برخي و مهربان ها،برخي انسان عين. بود ترين رحم
 يا ببرد خود با را چيز همه و شده سيل به تبديل كه شديد ببارد،باراني باران داشتم دوست قدر چه!رذل؟ و پست كسي
 .كشيدم عميقي نفس!بودم تنها قدر چه! طوفان يك

 !)كنم نمي باور كه من.(نوعي به منتها. تنهان ها انسان ي گفت؛همه مي جون مامان

 بود مدتها. بودم عاشقش من كه رويايي زيبايي يك. گشت مي زيبا و رنگ خوش دريا و آسمان و شد مي غروب كم كم
 .بودم نشده انساني عاشق و چرخيد مي...  و خورشيد باران،برف،غروب حوش و حول ام عشقي ماجراي

 .بودم نشده كسي عاشق كه بهتر آري،چه!) شده منقرض نسلش كه اون(

 عزيز خدا پيش قدر اون ها عاشق همهي و بشن عاشق كه نيستند خوشبخت قدر اون آدمها گفت؛همه مي جون مامان
 .برسند معشوق وصال به كه نيستند

 .باشم داشته دوست را كسي خواست نمي دلم ديگه

 ي خانه به برگردم،نه بايد كردم حس ناگهان. كردم مي تنهايي احساس رفت،بيشتر مي تاريكي به رو هوا چه هر
 .كردم مي صبر هوا شدن روشن و صبح تا بايد. شد نمي كه لحظه آن در اما.خودم شهر به كيارش،بلكه

. چرخيدم عقب به ترس با سپس!)نيست گلي كه جا اين.(كرد نوازش را مشامم بخش هستي و كننده مست عطر دوباره
 پيشاني روي مويش تار چند. بود پوشيده رنگ سفيد شرت تي و جين شلوار.دبو ايستاده بلندش،پشتم قامت با كيارش
. خوشحال شدم،هم شوكه هم. بود كرده نگاه،احاطه رگبار با مرا تيزبينش نگاه و مشكي درشت چشمان آن با و ريخته
 لبخند نيز او. گذاشت اثر هايم چشم برق و چهره در خوشحالي اين. شدم مي ديوانه غريب،داشتم شهر در تنها آخر
 .گرفت را لبخند جاي دلخوري و اخم كه نكشيد ثانيه به زد،اما

 "!اومدي؟ جوري چه اصال!اومدي؟ كي اجازه با!كني؟ مي كار چه جا اين":پرسيد خشم و جديت با
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 ".دم مي تشخيص هم از رو خوب و عاقل،بد و بزرگم آدم بگيرم،يه اجازه نيستم كه بچه":دادم جواب تفاوت بي

 !بريم وپاش  -

 .بشينم جا همين خوام مي  -

 هيچ نگاهش سنگيني و بود اش ناچاري و عصبانيت ي نشانه كه اش پي در پي هاي نفس صداي. نكردم نگاهش ديگر و
 .آمد سخن به بعد ربع يك شايد و نشست ،كنارم فاصله با بعد دقيقه چند. نكرد ايجاد وجودم در حسي

 !كني؟ فرار دستم از خواستي مي  -

 "!جا؟ اين اومدي چرا پس":داد ادامه و كرد مكث سپس

 !اوست؟ به متعلق كه وياليي بودم آمده بودم،چرا كرده فرار او از اگر. بود او با حق. نخنديدم گرفت،اما ام خنده

 !باشي باهوش قدر اين كردم نمي فكر  -

 "!پاشو ديگه":گفت جديت با و شد بلند شد،بعد خيره من به سكوت در مدتي كرد،اما مي فكر چه به دانم نمي

 محض به داد مي نشان و بود ويال در جلوي هنوز اتومبيلش. برداشتم قدم او از جلوتر و شدم بودم،بلند خسته چون
 .كرد باز برايش را در صادق بوق،مش چند با!)كيه؟ ديگه اين.(است آمده ساحل به رسيدن

 .كشيد كنار و خورد ساالد كمي كيارش. ام گرسنه بياورم ياد به شد سبب و چيد برانگيزي اشتها شام ميز بهار گل

 ".گردم مي بر امشب من":گفتم سرد سرد اما جدي لحني با و نوشيدم دوغ اي جرعه

 .ماند ثابت جلو سمت به سرش و نشست راست. گرفت خاكستر،گُر زير آتش مثل مرتبه يك

 !ميگردي بر هم برگشتم،تو من وقت هر!كني مي غلط تو  -

 همراهم شخصي ي وسيله هيچ چون گردم مي بر امشب ضمن كني،در مي غلط خودت":خونسردم،گفتم كردم وانمد
 ".نياوردم

 ".مونيم مي جا اين امشب":ناچاري،گفت و خشم از پر ،نگاهي كرد نگاهم

 .رفت باال ي طبقه به سپس
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 نمي جايي شب موقع آن. بياورم كم شد،خودم مي باعث رفتم مي پيش بيشتر اگر كردم؛زيرا كه كردم مي سكوت بايد
 .بروم توانستم

 "!عاليه پختت نكنه،دست درد دستت":گفتم لبخند كند،با جمع را ميز آمد كه بهار گل

 "!گين مي دروغ":گفت و خنديد

 .كردم نگاهش متعجب

 ".خورديد مي غذا ،بيشتر بود خوشمزه اگه":داد ادامه محلي قشنگ ي لهجه آن با

 ".خوره نمي غذا اصوالً يكتا بهار؛چون گل نداره حرف پختت دست":داد جواب بدهم،او جواب تا شد باز دهانم كه همين

 .كند نمايان را گشاد،حيرتش چشماني با كه بود بهار گل نوبت حاال

 شان كلبه توي تر طرف اون كمي صادق مش و بهار نيستيم،گل تنها كردم،تنهاي فكر اما. ترسيدم هم شديم،باز تنها وقتي
 در دو هر و بود تلويزيون تماشاي و ميوه خوردن مشغول نيز او. كردم نزديك لبم به و برداشتم را چاي فنجان. ندهست

 و آب با و شدم بلند. نداشتم را فيلم ديدن حوصله. بس و بود آن موزيك و فيلم هاي شخصيت صداي تنها. سكوت
 .شستم را نمك،دندانهايم

 اتاقت قبل ي دفعه كه اتاقي همون. گذاشتم تخت روي را گرمكنم شلوار و بلوز":گفت كه رفتم مي باال ها پله از داشتم
 "!بود

! بودم شده دار خنده چه. ايستادم آينه جلوي. بود شده گم آستين در دستانم و شد مي كشيده زمين روي شلوار هاي پاچه
 )پوشه؟ مي چي دشداده،خو بهم رو لباسش كه حاال.(بود سفت و تنگ جين شلوار آن از بهتر اما

 .ديديم راحتي لباس تعدادي كمد در و رفتيم او اتاق به فضولي حين در نازنين با قبل ي دفعه آمد يادم

 .كشيدم دراز تخت روي و كردم قفل را اتاق در

 ياري كم،مغزم كم!) كجام؟ كجاست،من جا اين!(ترسيدم و شدم بيدار خورد مي صورتم توي كه خورشيد نور آزار با صبح
 حياط داخل كيارش. داشتم نگه دست با و زده كنار را پرده. رفتم پنجره كنار و پوشيدم را خودم ،لباس شدم كرد،بلند ام

 موهايش و بود پايش هم رنگ همان به ورزشي بود،كفش تنش اي سرمه سفيد شلوار كاپشن يك. بود نرمش مشغول
 !هميشه از تر حالت خوش و خيس
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 مي نگاهم و ايستاده كه شدم متوجه و كشيدم دل ته از آهي!باشد همسرش كيارش اشتد آرزو دختري هر حقيقت در
 .كردم ترك را اتاق و كرده رها را پرده شتاب با. كند

 صادق بشه،مش بيدار ترسم دخترم،مي سراغ برم نداريد كاري اگه خانم":گفت ديدنم با. چيد مي را صبحانه ميز بهار گل
 ".نيست خونه

 "داري؟ بچه مگه":مگفت زنان لبخند

 "!بله":داد جواب شادي با

 چيه؟ وقتشه؟اسمش چند  -

 .نوش شما،گل كنيز. ماهشه چهار  -

 !باشه،برو زنده  -

 شدم گرفتار جايي":گفت من به شاكي نگاهي با. است بيمارستان از بود گرفتند،مشخص تماس كيارش با صبحانه ميز شر
 ".برسونه خودشو گيرم مي تماس ردشيرا دكتر با. برسونم خودمو تونم نمي عصر تا و

 ".بيفتيم راه شو آماده زودتر":مكالمه،گفت قطع از بعد. گرفت تماس اردشير دكتر با سپس

 .رفتم خروجي درِ سمت به و شدم بلند كالمي بدون

 !بخور صبحونه سرعت،بيا اين به نگفتم  -

 .خورم نمي  -

 .بود كرده ناخوشايند،احاطه و سنگين سكوتي را اتومبيل تهران،فضاي به رسيدن تا

 "!نازنين ي خونه برسون منو":طلبكار،گفتم لحني با

 ".ديگه جاي هيچ خودمون،نه ي خونه ريم مي":داد جواب سرد و جدي بسيار هم او

 .رم مي خودم باشه  -

 ".مبرگرد تا موني مي خونه توي":رسيديم،گفت كه خانه به. داد ادامه راهش به خشمگين اما گذرا نگاهي با
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 .كنم نمي فكر  -

 .خورد گره درهم ابروانش و سرخ صورتش

 برگردم تا موني مي خونه!فهمي؟ نيست،مي خوب كردم جراحي ديروز كه بيماري بيمارستان،حال برم بايد من  -
 !كنم روشن رو تكليفت

 ".مونم نمي جا اين امشب ضمن در. كنم روشن رو تو تكليف بايد من":دادم جواب خونسرد

 خودم براي رفتم،سپس حمام به ابتدا نيز من. رفت و كشيد عميقي كشيد،آه مي موهايش روي را دستش كه حالي در
 و دادم لم مبل چسبيد،روي هم بسيار كه چايي خوردن از پس. روم مي خانه به شب كه دادم خبر مادر به و كردم دم چايي

 .برد خوابم خستگي و تنش شدت از

 خميازه حين در و برداشتم را بودم،گوشي كشيده دراز كه طور همان. شدم بيدار تلفن يصدا و سر با بعد ساعت سه ، دو
 "بله":كشيدن،گفتم

 اي؟ ،خونه سالم  -

 .هستم انگار  -

 خواي؟ نمي بيرون از راهم،چيزي تو هم من  -

 !)احمق ي پسره("!خير نه":دادم جواب خشم با

 .خدانگهدار  -

 حوصله كه جايي تا و ايستادم آينه جوي. شدم مي آماده سريع رفتن براي بايد. كردم بدهم،قطع جواب اينكه بدون
 .رفتم بيرون اتاق از و برداشتم را پوشيدم،كيفم رنگ مشكي شال و مانتو،شلوار بعد. كردم كار صورتم داشتم،روي

 يم پرت ميز روي را اش دستي كيف كه حالي در و انداخت پايم تا سر به نكاهي. شد وارد نيز سالن،او به ورود با زمان هم
 "!كجا؟":كرد،پرسيد

 ".مونم نمي جا اين شب گفتم كه من":گفتم و انداختم باال شانه تفاوت بي

 "بري،هان؟ خواي مي گوري كدوم":كشيد شد،فرياد ناهماهنگ اش چهره خطوط دوباره
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 !باشه داشته ربطي بهت كنم نمي فكر  -

 "!بشين":فتگ بلند صداي با و نشست مبل روي غيض با و محكم

 ".كنم روشن رو تكليفت خوام مي شينم،چون مي":،گفتم خاص العملي عكس هيچ بدون

 با. نشست جايش سر دوباره و زد قدم چند هدف آشفته،بي حالي با. برخاست و زد موهايش ميان چنگي عصبانيت با
 .شد تيز گوشهايش و مشكوك نگاهش همراهم، تلفن زنگ صداي

 :دادم جواب جا نباشد،همان تنش پر برخوردمان كه اين براي

 خوبي؟ نويد سالم  -

 خوبم ممنون  -

 كي؟ براي. شد تموم آره  -

 .كنيم صحبت هم با اينا مامان ي خونه بيا فردا  -

 .اونجام آره  -

 .باشه،باشه  -

 .منتظرتم پس  -

 "!بود؟ كي":بود،پرسيد فوران حال در آتشفشاني مانند. كردم نگاهش چشمي زير

 ميدي؟فه كه خودت  -

 .بگي خودت خوام مي  -

 .نويد  -

 داشت؟ كار چي  -

 ".شه مي برم،ديرم خوام مي":شدم،گفتم بلند حوصله بي
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 "داشت؟ كارت چي!بشين بگير":گفت و كشيد نعره تقريباً

 .كنه صحبت خواست مي نمايشگاه مورد در  -

 .مامان ي خونه بري نيست قار فردا،اما فرمودي شما و  -

 "!گذاشته؟ قراري چينهم كي":گفتم طعنه با

 "...نمايشگ نويد با دم نمي اجازه بهت و!من":گفت جديت با

 .شدم خيز نيم سمتش به و كشيده فرياد خشم با و بريدم را اش جمله

 حس كن دكتر،سعي آقاي ببين!كشي؟ مي نشون و خط برام و زني مي داد سرم حقي چه به اصال!اي؟ كاره چه تو  -
 بعدم. زنيم مي نمايشگاه هم با نويد و من. ميشه تموم ضررت به بشي،وگرنه حرفام متوجه تا بشه برابر چند شنواييت

 برات هم اگر. نداره رو كارم توي دخالت حق هم كس هيچ و كنم همكاري باهاش دارم دوست كه داره هايي برنامه نويد
 .بشيم جدا تونيم سخته،مي

 .)نيست من تنهايي از بيشتر اون رنج اما.(بود خشم و رنج از پر اش چهره

 "!جداييم هم از هم االن":رنجيده،گفت لحني با

 .ده مي نشاط بهم كه بود جدايي منظورم  -

 ".مونم مي مامان ي برگرده،خونه جون عمه وقتي تا":دادم ادامه و برداشتم را شدم،كيفم بلند سپس

 .ري نمي جا هيچ تو  -

 .افتادم راه و زدم پوزخند

 .برسونمت كن صبر پس  -

 ".كنم روي پياده خوام مي":دادم رفتم،جواب مي خروجي در سمت به كه طور همان

 !كن ،صبر تاريكه هوا  -
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 پيش منظم هاي قدم با و كردم تنظيم دوشم روي را كيفم. بود راه دقيقه پانزده مادر ي خانه تا. شدم خارج و ندادم اهميت
 ستاره بي هم كردم،باز نگاه آسمان به و كشيدم عميقي نفس.دلچسب و خنك هوا و بود شهريورماه آخر روزهاي. رفتم
 بي هميشه تهرات آسمان خواست،اما مي زن چشمك هاي ستاره از پز آسمان يك دلم!) نداره ستاره آسمون چرا.(بود

 !بود ستاره

 !)كنم؟ كار چي چي؟اَه،پس بياد پاشد ،اگه...كشيكه كيارش بگم خوبه!بگم؟ چي مامان به حاال(

 !بودند بست بن طويلش،همه و عريض هاي خيابان ها،چه كوچه چه. بود پايان بي ام زندگي هخاي تبس بن گويي

 ".نبود ببخشيد،حواسم":گفتم و كردم بلند را سرم پاچه دست. گذشت،خوردم مي كنارم از كه عابري به محكم ناگهان

 ".كرديد لطف خواهي،شما معذرت يچ كنم،براي مي خواهش":گفت و كرد براندازم آوري چندش ي خنده با جوان پسر

 .دادم ادامه راهم به و روبرگرداندم بيزاري با

 زودي؟ اين به كجا  -

 .آمد مي دنبالم و زدم مي حرف بود،مدام زن بهم حال لحنش

 !ديگه بده جواب خوشگله بگذره،خانم خوش بهت دم مي باشيم،قول خدمت در  -

 به كه محكمي سيلي صداي و ".دم مي رو جوابت من كن برص":گفت اي مردانه پرخشم و ترسناك صداي ناگهان
 من. بود شده گالويز جوان پسر كنترل،با بدون و عصبي حالتي با كيارش. چرخيدم عقب به و ايستادم. شد نواخته صورتش

 .كردم ترك را صحنه نيز

 خواست مي!كن جهنم،ولش به!كرد؟ مي كار چي جا اون كيارش اصال!ميشه چي ببينم موندم مي نموندم؟كاش چي براي(
 .)نياد دنبالم

 در چرخي هدف بي. ،رفتم بود مادر ي خانه نزديك كه پاساژي يه بمانم،بنابراين خيابان در بيشتر كمي خواست مي دلم
 جواب داشتم قصد) است ديوونه اين حتماً.(زد زنگ همراهم تلفن. ايستادم ها ويترين مقابل انگيزه بي و زده آن طبقات

 .بود شده نگران رفتنم دير از. دادم بود،جواب مادر چون و انداختم نگاه آن شماره به اختيار بي ندهم،اما

 ".ياد مي گيره مي دوش يه اومده بيمارستان از تازه گفت و گرفت تماس كيارش":گفت رسيدم،مادر خانه به وقتي
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 !)بده نجاتم خدايا.(باشه  -

 .رفتم اتاقم سمت به

 گردند؟ رميب كي عاليه و جون عمه  -

 .رفتند روزه هفت  -

 روي بيرون لباس با و كردم پرت اي گوشه را كيف.)برميداشت سرم از دست كيارش كاش.(بستم را در و شدم اتقا وارد
 .واجب بار،حج يك سال چند و رفت مي عمره حج سال هر. بود رفته مكه به سال هر مانند پدر. كشيدم دراز تخت

 كه يافتم مي دليلي كه شرطي به البته. ماندم مي مادر جون،كنار عمه بازگشت تا آسودگي شد،با نمي مزاحم كيارش اگر
 هم از را افكارم ي همراهم،رشته تلفن زنگ صداي كه كنم پيدا دليلي تا آوردم مي فشار مغزم به!نباشد برانگيز شك

 .برداشتم را تلفن و رفته كيفم سمت به تخت روي از پا و سدت چهار.گسست

 .داد ،سالم پرنشاطش صداي با هميشه مانند نازنين

 !ذليل شوهر سالم  -

 .پرسي نمي من از حالي كه ذليل،تو شوهر من به بازم معرفت خوبه؟بي حالت  -

 بپرسم؟ رو حالت كه آدمي تو  -

 نبودي؟ زدم زنگ صبح. آوردم بابا،كم باشه  -

 .خريد بودم رفته  -

 ".بدي انجام بايد را خونه كارهاي دنيستن عاليه و جون عمه كه حاال":گفت خنده با

 .ديگه آره  -

 .ما ي خونه بيا فردا  -

 خبره؟ چه  -

 .باشيم هم پيش هيچي،بيا  -
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 .جا اين بيا تو. مونم مي هم رو فرا. مامانم ي خونه  -

 نكني؟ آشپزي كه جا اون رفتي!تنبل اي  -

 ياي؟ مي!خانم زرنگ خير نه  -

 كارامو بوديم،هم هم پيش هم اومدي مي تو اگه. شه مي باز ها مدرسه ديگه روز چند. دارم كار خونه نه،توي  -
 .دادم مي انجام

 روبرويم موشكافانه نگاهي با و آمد اتاقم به مادر. دادم تكيه تخت به و كشيدم زمين روي را مكالمه،خودم قطع از پس
 .نشست

 مادر؟ خوبي  -

 "!خوبم":دادم حيرت،جواب با

 !نيستي اما  -

 !نيستم؟ كجا  -

 .نيستي خوب  -

 .گذاشتم زانويش روي را سرم و گرفتم را مادر خنده،دست با و دادم نشان تفاوت بي را خودم

 شد؟ شما،شروع مورد بي اي نگراني بازم  -

 "نكردي؟ عوض رو لباست چي براي. نيست و نبوده مورد بي وقت هيچ هام نگراني":كشيد،گفت موهايم روي دستي

 ".نداشتم الح":گفتم و كردم بلند را سرم

 "!تنبل اي":گفت لبخندزنان

 .بود تنم رنگ اي سرمه تاپ يك. درآوردم را مانتوام و شدم بلند

 !بپوش گرمتر شده،لباس سرد هوا  -

 !قشنگم چشم،ماماني  -
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 !يكتا  -

 "!ماماني بله":مانتو،گفتم كردن آويزان حال در

 !شده؟ حرفت شوهرت با  -

 .شدم خيره او ،به باز دهاني با

 .كنند بازي نقش مادرهاشون خصوص به مادرهاشون و پدر براي تونند نمي ها باشه،بچه يادت اين  -

 عيبي. شوهرها و زن ي همه شده،عين مون حرف كمي باشه،يه خب":گفتم بيرنگ لبخندي با و كردم جور و جمع را خودم
 "!نداره،داره؟ كه

 .نشستم تخت مادر،لب روبروي سپس

 .كنه شورش كه اين باشه،نه زندگي نمك ي اندازه به كه نداره عيب شرطي به  -

 ".است اندازه همون به":دادم معصومانه،جواب حالتي با و كردم خم چپ سمت به را سرم و درآوردم شكلكي

 اومدي؟ و كردي قهر  -

 ".بود شده تنگ نه،دلم":گفتم جانب به حق حالتي با

 .داد تنجا مادر هاي پرسش به دادن پاسخ از مرا خانه زنگ صداي

 !كن باز شوهرت براي را در برو  -

 .كرديد باز را در هم شما بپوشم مناسب لباس سردمه،تا  -

 "!بيا زود پس":گفت و داد تكان سري

 ما و بود آشپزخانه در مادر. كردم جمع سرم پشت رنگ همان به سري گل با را موهايم و پوشيدم رنگي مشكي شرت تي
 هم من. كرد مي تماشا تلويزيون ظاهر به او. نشستم كنارش فاصله مبل،با روي و دمكر سالم لب زير. داشت نظر زير را

 .رفتم مادر نزد
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 شام ايوون توي هم امسال خورديم،راستي مي شام ايوون توي هوا شدن گرم با سال هر كه بود خوب چه مامان  -
 خورديد؟ مي

 .گذاشت يخچال داخل را ساالد ظرف و كشيد آهي مادر

 شام ايوون توي كرديد هوس و بوديد جا اين شماها كه بار چند اون جز به. نداره فايده نهاييمادر،ت نه  -
 .نخوردم شام ايوون توي بخوريم،ديگه

 .بخوريم شام ايوون توي خواد مي دلم خيلي  -

 .داريد،باشه دوست اگه  -

 .بوسيدم را صورتش و كردم حلقه او گردن دور را دستانم شادي با

 .بريم پس  -

 "موافقي؟ هم پسرم،تو":گفت و انداخت كيارش به نگاهي رماد

 .زد لبخند سپس".داره لذت بيشتر ايوون توي خوردن نباشم؟شام چرا":داد جواب من به نگاهي با كيارش

 .خورد گره مادر دلخور نگاه با نگاهم و برگرداندم رو او از حرص با

 "نرفتيد؟ پدر با شما چي براي":پرسيد مادر از شام،كيارش ميز سر

 .رفتم مي بودم،وگرنه رفتار هم امشال. رفتم پارسال من  -

 .رفت حج به پدر از زودتر ماه دو مادر هم پارسال دانست نمي او

 "!بخوابم ايوون توي خواد مي دلم انقدر":گفتم صحبت مسير تغيير براي

 ".خوابيم مي خب":گفت بدجنسي با و ريخت ظرفش داخل ژله كمي كيارش

 !)بگي چي بايد كي دوني نمي كه سرت بر خاك اي(

 ".بخوريد سرما ترسم سرده،مي هوا":گفت مادر

 .خوابيد ايوون توي شه نمي. سرده هوا آره  -
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 مي ايوون توي داريوش و دنيا با بود گرم هوا كه مدتي بخير،تموم يادش":دادم بود،ادامه مادر مخاطبم حاليكه در سپس
 ".خوابيديم

 دنيا و لجبازي،يكتا و لج بار،سر يه":گفت كيارش به رو سپس ".يادمه خوب خيلي":گفت و كرد كوتاهي ي خنده مادر
 تا دو خريد زحمت و ":داد ادامه و خنديد هم باز و".كرد تالفي رو كارشون هم داريوش و كردند پاره را داريوش بند پشه
 بدون و "دادند؟ انجام اي گانه بچه كار چنين كي كنيد مي فكر":داد ادامه دوباره و كرد مكث".انداختند گردنم را بند پشه
  ".خواستگاري بوديم رفته هم داريوش بود،براي كرده عقد دنيا":داد را خود پرسش پاسخ مكث

 .زدم لبخند فقط من خنديد،اما هم كيارش!شيرين و طوالني اي خنده،خنده زير زد بعد

 ".بخوابيد ايوون توي بند پشه همون با شد گرم هوا وقتي هديگ سال. بود نفره دو يكتا، و دنيا بند پسه":گفت مادر

 را بشقاب و ميوه ظرف و بشويم را ظرفها نداد اجازه مادر اما. شدم سفره كردن جمع مشغول من و كرد تشكر كيارش
 ".بذاري تنهاش نيست خوب اومده كه حاال! شوهرت پيش برو":گفت و داد دستم

 فوري. شدم مواجه خشمش پر نگاه كردم،با بلند سر كه همين. گذاشتم او جلوي را وهمي ظرف و ها بشقاب. رفتم اجبار به
 آسمون دلچسبي،چه سرماي چه! (تفكراتم،قشنگ اما. بود جريان در تلخ سكوتي. نشستم ها پله روي و دزديدم را نگاهم
 هايم دست.) كيارشه ي خونه هاي قشنگي از بيشتر جا اين هاي قشنگي!بمونم جا اين هميشه شد مي كاش! قشنگي و آبي
 معتقد همه چه گر. آورد مي وجود به دلپذيري ي منظره و شد يم زرد درختان برگ كم كم. زدم لبخند و گرفتم بغل را

 .بود آور نشاط من براي است،اما انگيز پاييز،غم كه بودند

 سرد ات چايي!بيا هم خودت مامان":مگفت بلند صداي با و برگشتم دست به سيني و رفتم آشپزخانه به. كرد صدايم مادر
 ".شه مي

 ".يام مي هم بخوريد،من شما":داد مادرهاست،جواب مخصوص كه مهرباني با مادر

 شبكه سينمايي فيلم تماشاي ي بهانه به من و شديم آماده خواب مادر،براي خاطرات شنيدن و چايي و ميوه خوردن از پس
 !)ديگه،اَه برو پاشو.(تنشس هم كيارش. نشستم تلويزيون سوم،جلوي ي

 ".بخوابم رم مي ام پسرم،خسته ببخش":داد ادامه كيارش به رو و ".اتاقت توي كردم پهن رختخواب يكتا":گفت مادر

 مي تماشا سينمايي فيلم كه شده چي":گفت كنايه پر و سرد لحني با او گذشت كه مدتي.رفت اتاقش به و گفت بخير شب
 "شب؟ وقت اين كني،اونم
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 ".نداره ربطي":باشد،گفتم او به پشتم تا نشستم وري يك

 .بفهمه مامان نيست خوب!بخواب بگير پاشو  -

 .خواد نمي دلم  -

 .رفت اتاقم به سپس و "!جهنم به":گفت حرص با

 خواب هاي چشم با آمد بيرون اتاقش از مادر فيلم آخرهاي بخوابم،اما مبل روي تلويزيون جلوي جا همان داشتم قصد
 "!بيداري؟ هنوز":گفت و كرد من به نگاهي آلود

 .كنم مي نگاه فيلم دارم  -

 كجاست؟ كيارش  -

 .بخوابه بود،رفت خسته  -

 !بخواب،پاشو جات سر برو پاشو هم تو  -

 بيداري؟ چي براي شما  -

 .بود ام تشنه  -

 سياه سقف در گاهمن و كشيدم دراز تخت گذشتم،روي سرش باالي از آهسته. رفتم اتاقم به مادر اصرارهاي با سرانجام
 !)زده؟ خواب به رو خودش يا برده خوابش.(شد ،ثابت

 دور هم از كسم،اما ترين نزديك و بود شوهرم او حقيقت در. بوديم نخوابيده اتاق يك در حال به تا. داشتم بدي حس
 بودم،معلوم شده خنگ قدر چه! بود؟ سخت برايش جدايي اين يعني!جداييم هم از هم گفت؛حاال مي تأسفي چه با. بوديم
 .است سخت كه بود

 تازه و سفيد صورت و بود افتاده هم روي بلندش و مشكي هاي مژه. شدم خيره صورتش به و راستم،چرخيدم دست روي
 اي خواسته چنين خودش،اونم ي خواسته از كه داره دوست منو يعني.(بود تر جذاب هميشه از نظرم به اش شده اصالح

 چيز باشم،نه مجردي زندگي و جدايي فكر به كن،بايد ولش اصالً....... باشه طور اين اگه!ونهت نمي مردي هر!گذره؟ مي
 .)اي ديگه
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 مي اتاق توي بابا،هميشه و مامان.(شد خاطراتي تداعي سبب بود كرده پهن برايمان مامان كه اي نفره دو رختخواب ديدن
 بابا و خوابيده زمين روي مادر بود،ديدم باز شون اتاق درِ هك شب يك اما. خوابيدند نمي ايوون توي وقت هيچ و خوابيدند

 !...)خوابند؟ نمي هم چي،پيش خوابيدند؟االن نمي هم پيش يعني.) (تخت روي

 .برد خوابم و افتاد هم روي هايم پلك آرام آرام. بخوابم زودتر و نكنم فكر چيزها اين به گرفتم تصميم

 با. رفته كيارش شده،فهميدم تا رختخواب ديدن با و شدم شاد بودم،شاد خودم اتاق در كه اين از شدم بيدار وقتي صبح
 .شدم بلند و زدم رختخواب در غلتي آسودگي

 .شدم آويزان گردنش به سر پشت از و بود آشپزخانه در هميشه مثل مادر

 .بوسيدم را صورتش و بخير خوب،صبح خوبِ ماماني سالم  -

 !بخور صبحونه بشين. كنم بيدارت بيام خواستم مي ديگه. بخير هم تو سالم،صبح  -

 رفت؟ كيارش  -

 نشدي؟ بيدار چرا تو. رفت آره  -

 "بشم؟ بيدار بيمارستان،من بره خواد مي بشم،اون بيدار بايد چي براي":دادم ساختگي،جواب اخمي با

 !)فهميده؟ را چي همه مامان يعني(

 ".بريد مسافرت يه بهتره":گفت مقدمه بي بعد،مادر مدتي

 ".شه مي باز ها مدرسه ديگه روز چند":گفتم و كردم نگاهش تعجب با

 .نرفتيد كه هم عسل ماه. بريد بهتره گم مي دليل همين به هم من  -

 ".كشيدم نقاشي تابستون تموم. نداشتم وقت ديديد كه شما":باختم مي را خودم نبايد

 !تره؟ واجب مشترك زندگي از نقاشي درسته،اما  -

 ".كنيم صحبت كار كيف و كم ي درباره تا جا اين ياد مي هم امروز. بزنيم نويد،نمايشگاه با قراره":دادم جواب شادي با

 ".نكردي خوبي كار":گفت دلخوري با
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 !!چي؟ براي  -

 .نداشتم انتظار ازت نيست؟واقعا راضي شوهرت بيني نمي مگه  -

 !)دادي لو خودتو كه كيارش سرت بر خاك اي.(شدم بلند

 .نشده تموم ات صبحونه  -

 .شدم سير ديگه  -

 !بخور صبحونه نكن،بشين قهر ها بچه يكتا،مثل  -

 .شه مي ناراحت آدم كه زنيد مي حرفهايي آخه  -

 .بخور صبحونه باشه،حاال  -

 .نشستم

 .مياد چند ساعت نويد  -

 .ياد مي بعدازظهر  -

 ياد؟ مي هم كيارش  -

 .دونم نمي  -

 .ببري بين از نويد به نسبت رو سيتشحسا كن سعي. بياد بزن،بگو تلفن بهش  -

 !)بيچاره حساسه،حسود كه درك به(

 پر را فضا انگيزي دل عطر شد وارد كه در از. ،آمد نويد آمدن از پس دقيقه چند خودش نگرفتم،اما تماس او با
. بود تنش مشكي رنگ به ريز هاي چهارخانه با كوتاه آستين ي مردانه سفيد پيراهن و رنگ دودي اي پارچه شلوار.كرد

 .داد دست نويد با و گذاشت ميز روي را اتومبيل سوييچ

 "خوردي؟ ،ناهار پسرم":پرسيد مادر

 .ممنون،خوردم  -
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 .نشست كنارم سپس

 

* * * * * 

 

 

 امر همين و نشود مان توخالي و سرد ي رابطه متوجه مادر كرديم مي تالش دو هر. مانديم مادر منزل هم ديگر روز چند
 .باشم آن منكر توانم نمي و جنسي دارم،نياز نياز هم من دريابم تا شد مي سبب

 مي وجد به مرا كنندگان بازديد اشتياق و استقبال. شود بيدار وجودم در زندگي به اميد و شد،نشاط سبب نمايشگاه برپايي
 آموزش خودش و نموده تاسيس آموزشگاهي داشت تصميم او. كرد مي تر مصمم اش نقشه اجراي در را نويد و آورد

 يك آموزشگاه هم آن. بودم آموزشگاه در كار عاشق كردم؛زيرا مي درنگ نبايد. بگيرم عهده بر را ،نقاشي من و خطاطي
 .نويد چون آشنا،آشنايي

 "نه؟ يا كني مي قبول":پرسيد بار چندمين براي او وقتي

 ".بيام تونم مي ساعت،عصر سه زوج،دو روزهاي نويد،اما باشه":دادم جواب

 "!بيا صبح از فرد روزهاي اما":داد ادامه و كرد فكري سپس".نيست مهم بيا،اونش تو":گفت خوشحالي با

 !صد در صد  -

 آموزشگاه در تدريس براي نمايشگاه،بايد برپايي از پس اي هفته چند بود؛زيرا كرده مهيا را چيز همه قبل از نويد گويي
 .شدم مي حاضر

 سالم عرض و معمول،طول غير حالي و عصبانيت با. شد منفجر بمب مثل گذاشتم،او يانم در كيارش با را موضوع كه شبي
 برهمي و درهم هاي خط ياد به مرا اش چره خطوط. ترسيدم كه بود شده سرخ قدري به چشمانش و چهره. پيمود مي را

 .كشيد مي فرياد بلند صداي با مرتب و كند كنترل را خودش نبود قادر ديگر. انداخت مي وحشتناك

 !من،پذيرفتي؟ با مشورت بدون هم داده،تو همكاري پيشنهاد تو به چيز همه بي ي پسره اين  -

 !نكن توهين نويد به  -
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 .كنم مي توهين هم نويد از غير باشه،به نياز اگه  -

 ".بيارم جا حالتو تا كن توهين پس":دادم جواب خشم با و نشستم راست

 !شو خفه يكتا  -

 !شو خفه خودت  -

 !حجري عصر ؛آقاي!ها بيني مي بذاري،بد سرم به سر  -

 .كرد پرت سمتم به بود، دستش كنار ميز روي كه را اي همزمان،مجسمه سپس "!يكتا":فريادكشيد قدرت تمام با

 از كه بود كريستالي ظرف شدن خرد صداي آن از تر خراش گوش اما. بود خراش مجسمه،گوش شدن تكه تكه صداي
 . كردم پرت سمتش به و برداشته ميز روي

 در به ضربه چند. آمد جون عمه بعد دقايقي.كند جلب خود به را توجهي كه آن بي زد مي خود ي كله و سر بر مدام تلفن
 "!كن باز را در اي؟يكتا،دخترم خونه كيارش":ما،گفت فرياد و داد از بلندتر صدايي با و زد

 ي مشاهده با.شد داخل مهربانش و آرام ي چهره آن با جون عمه. فرت در سمت به و كشيد موهايش ميان دستي او
 "اومده؟ زلزله!خبره چه جا اين":گفت خنده خانه،با نابسامان اوضاع

 ".بنشينيد جون عمه بفرماييد":گفت تصنعي اي خنده با كيارش اما انداختم پايين را سرم زده خجالت

 نيستيد؟ كه مخالف. بخوريم شام هم دور خواد مي پايين،دلم ببرم رو شما اومدم  -

 ".شيم مي خوشحال":دادم بود،جواب پايين سرم كه طور همان

 .بريم پس  -

 ".كنم استراحت خوام مي. نيستم گرسنه بريد،من شما":گفت كيارش اما

 .كرده درست رو ات عالقه مورد غذاي ضمن،عاليه در. ريم مي هم با نشد،همه  -

 چايي آشپزخانه كردن تميز از بعد. ماندم عاليه و جون عمه پيش من ،امارفت و كرد بهانه را خستگي شام از بعد كيارش
 "بزنم؟ صدا رو كيارش آقا":پرسيد جون عمه از نشست،آهسته كنارمان و آوردم
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 .خواد نمي نه  -

 "هستيم،نه؟ هم براي خوبي هاي عاليه،مونس و من":گفت لبخندزنان و كرد نگاه من به سپس

 "نداشتيد؟ اي بچه وقت هيچ شما جون عمه":پرسيدم پسس".درسته":گفتم و زدم لبخند

 .بود اش،پيروز تلخي به آن شيريني البته كه كرد مي مرور را شيرين و تلخ خاطراتي گوشي. رفت فرو فكر به او

 .كنم تون ناراحت خواستم نمي جون عمه  -

 ".كردم سفر گذشته به فقط!نشدم،دخترم ناراحت":گفت و كرد نگاهم مهرباني با

 !گيد؟ مي گذشته از برام  -

 داري؟ شنيدن ي حوصله  -

 "!زياد خيلي":دادم جواب خنده و شادي با

 ".بيارم آجيل رم مي":گفت خندان اي چهره با هم عاليه

 :كرد تعريف به شروع اشتياق با جون عمه

 نتونست ديگه من،مادرم اومدن دنيا از بعد آخه. بوديم مادرم و پدر فرزندان كيارشِ،تنها پدرِ بزرگم،منظورم برادر و من"
 هوو تحمل عذاب بايد ام بيچاره مادر وگرنه اود مي زياد،بدش ي بچه از و نبود دوست بچه پدرم اورد شانس و بشه باردار

 يك داشتن و تيپي خوش و ثروت،جذابيت داشتن توي مرد يه خوبيِ بود؛اگر خوبي پدرم،مرد. خريد مي جون به هم را
 پدر كه زماني از غير به و كرديم مي زندگي آرامش در برادرم و من. نداشتيم بدي روزگار نگذريم حق از!بشه زن،خالصه

 حق مادر. شديم بزرگ تا. نداشتيم ناراحتي و اومد،دغدغه مي مادرم ي ناله و گريه صداي و داشتند درگيري مادرم و
 و خواهر با داشت اجازه فقط اون. بود فتهگر ازش پدرم رو حق اين و باشه داشته آمد و رفت خويشش و قو با نداشت

 .كنه آمد و رفت برادرهاش

 و بود گرفته ديپلم تازه كه قيافه خوش پسر يه. ديدم را مادرم عموي ام،پسر خاله ي خونه توي كه بودم ساله پونزده
 شده عاشق ؛آخهشد گرفته ازم خواك و ،خواب روز اون از بعد. داشت بيايي برو خودش بود،براي شده قبلو دانشگاه

 !چرا؟ كه بود تعجب در مادرم و شدم مي تر پريده رنگ روز به روز.بودم



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  203 

 بود تزديك كه شنيدم بعد،خبري هفته دو. نبود ديدنش امكان زد،اما مي پرپر ديدنش براي دلم. بود هام بدبختي اول اين
 مي كه بود داده پيغام) مادرم عموي پسر همون(اردالن مادر. برگشت خونه به پدرم وقتي تا دربيارم،البته بال خوشحالي از

 .خواستگاري بياد خواد

 كتك را مادرم هم بعد و شكوند ظروف و ظرف كلي فرياد با اول. كرد خراب سرم روي را خبر،دنيا اين شنيدن با پدرم
 صدا همون را اول رفح و شد مي شنيده پدرم صداي تنها ما ي خونه تو. نبود اي چاره راه شدم،هيچ مي ديوونه داشتم. زد
 .كردم مي مرگ آرزو جا همه و كس همه از نااميد. زد مي

 ام پسرخاله با كه گفت خودش بعد من،چون براي خبر بي البته. اومد خبر بي بودم،اردالن ام خاله ي خونه كه روز يه
 ديدنش از قدر چه نهدو مي خدا فقط. كنند خبر بريم،اونو جا اون مادرم و من و بود قرار وقت هر كرده هماهنگ
 از مشكي،موهايش شلوار و كت و بود افتاده كتش ي يقه روي اش يقه كه سفيد ي مردونه پيراهن يك. شدم خوشحال

 .كرد مي ترش جذاب و بود شده باز فرق

 هيرا تا كنم صبر بايد و كنه زندگي من بدون تونه نمي و گفت؛عاشقمه بهم و اورد گير تنها رو من مناسب موقعيتي در
 .كنه پيدا پدرم كردن راضي براي

 .كنه راضي را پدرم بشه موفق بتونه اون اينكه بدون داشت ادامه ديدارها اين

 پدر پسند اش،مورد عالقه مورد دختر بود؛چون بيشتر من از او شانس. شد عاشق كه بود حقوق كيارش،دانشجوي پدرِ
 برام مدت اون در خوشبختانه. كردم مي رد را واستگارهامخ سماجت،تموم با هم من. كردند ازدواج اونا و  شد واقع

 .باشه،نيومد پدرم ميل باب كه خواستگارهايي

 .كرديم ازدواج هم با اردالن و ،من دوري و رنج سال ده از سرانجام،بعد

 .شد ساكت و كشيد چهره،آهي در غمي با جون عمه

 "!شد؟ راضي پدرتون":پرسيدم شادي با

 هم با ما":داد ادامه طوالني مكثي از بعد ".كرد فوت پدرم":داد گرفته،جواب صداي با و ستب حلقه چشمانش در اشك
 ".بشه دار بچه تونست نمي اردالن. بود مون،بچه زندگي كاستيِ تنها و بوديم خوشبخت

 ".ستيدخوا مي رو خان فقط،اردالن و شما،فقط و":بود،گفتم شده نصب ديوار و در به كه هايي عكس قاب به اشاره با
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 تمام اون با من ولي. نگير خودت از را شدن مادر من،لذت خاطر گفت؛به بارها و بارها اردالن البته. درسته":گفت لبخند با
 و برادرم فوت از قبل سال يك. گذاشت تنها منو زود اردالن كه حيف!كار چي خواستم مي داشتم،بچه را ها لذت

 ".كرد فوت و شد مريض خانمش،اردالن

 !نيستيد؟ پشيمون حاال  -

 خوبي همدمِ وقتي تا":داد ادامه و كرد بود،نگاه نشسته كنارش كه عاليه به سپس "!وجه هيچ به":گفت عميق آرامشي با
 ".بوده دلسوزتر و عزيزتر برام و نزديكتر بهم خواهر يه از عاليه. نيستم پشيمون چيز هيچ دارم،براي عاليه مثل

 "بخوابم؟ پايين امشب شه مي":گفتم جون عمه به برد،رو آشپزخانه به را چايي و ميوه هاي ظرف عاليه وقتي

 ".شه مي ديوونه نيستي،حتماً ببينه و بشه بيدار اگه خُل ي پسره اين":گفت و انداخت ام چهره به دقيق نگاهي

 چشمانم توي ستقيمكرد،م بلند را گذاشت،سرم ام چانه زير را بعد،دستش ثانيه چند. انداختم پايين را سرم ناراحتي با
 ".بموني،بمون پايين امشب بهتره كني مي فكر عزيزم،اگه":گفت و كرد نگاه

 .جون عمه ممنون  -

 "!نكرد؟ بلند روت دست كه اون":پرسيد ترديد با كه اين تا گذشت سكوت به دقايقي

 ".نداره حقي چنين":گفتم مظلومانه

 كني ادبش داده،طوري خودش به حقي چنين هم اگر كه بشم ئنمطم خواستم مي. نداره كه معلومه":داد جواب آرامش با
 ".نره يادش كه

 .شدم خيره او به رمق بي اي خنده با

 .بخواب كيارش اتاق توي بريم شو بلند  -

 ".موند من پيش پايين ي طبقه كردند،اومد فوت مادرش و پدر وقتي از":داد ،ادامه شد مي بلند كه حالي در و

 شيشه ميز روي. كشيدم عميقي لذت،نفس و اشتياق بخش،با هستي و انگيز دل عطر همان بوي از بود پر اتاق فضاي
 داشته ادكالن اين از هم باال بايد.(بود خالي تقريبا. كردم پيدا را بود بخش هستي و انگيز دل بوي به متعلق كه اي،ادكالني

 )باشه
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 :خواندم و برداشتم را آن. كنم مقاومت ام نجكاويك حس برابر در نبودم قادر. ديدم اي شده تا كاغذ پاتختي روي

 كرده خرابم خانه غمت ديريست

 كرده فشانم غم نگاهت حزن آن

 ببرد را غمت سيالب كه گاه آن

 شد خواهم شادفشان خدا به هم من

 !شوم؟ مالكت و بشكنم را مقاومتت سنگي ديوار تونم مي طور چه خوبم يكتا،يكتاي!يكتا

 .بود خواستگاري از پيش ماه چندين به مربوط نوشته زير تاريخ!)شد مي خوبي شاعر كيارش(

 

* * * * * 

 

 .شدم كردند،بيدار مي صحبت يكديگر با كه جون عمه و كيارش صداي با صبح

 "!باال؟ نيومد يكتا چي براي":گفت مي كيارش

 داره؟ باشه،اشكالي پيشم عروسم داشتم دوست شب يه!نداره چي وا،براي  -

 "اشكالي؟ نه،چه":داد غم،جواب پر لحني با

 ب.باشند قهر هم با شوهر و زن نيست خوب. بيا خونه شيريني و گل با امشب":گفت جويانه صلح لحني با هم جون عمه
 "!دربيار دلش از و رستوران ببرش هم شام راي

 ".يام نمي خونه.كشيكم امشب":داد جواب حوصله بي

 .بده انجام رو كارها اين شب باشه،فردا  -

 .بترسه تنهايي پايين،شايد بياريد رو يكتا چشم،امشب  -

 .هستم باشه،مراقبش راحت خيالت  -
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 .كردم سالم و رفتم جون عمه پيش عجله شد،با مي ديرم داشت

 !سالم،دخترم  -

 با. كرد مي رسم فنجانش ي بدنه روي را مفهوم نا خطوطي انگشت با و بود نكرده ترك را صبحانه ميز هنوز كيارش
 آماده باال رم مي":گفتم جون عمه به رو و دزديدم را نگاهم شتاب با.  كرد نگاهم خشم با و كرد بلند را ،سرش صدايم
 "!خدانگهدار مدرسه،فعالً برم و بشم

 !بخور صبحونه كجا؟بشين  -

 .خورم مي چيزي يه مدرسه توي. شه مي ديرم  -

 .رسوندت مي بخور،كيارش صبحونه بشين  -

 .كشه مين ميلم ممنون،االن  -

 ".شه مي بد كني،حالت مي ضعف!دخترم بشين":گفت اي مادرانه مهرباني با جون عمه

 نداريد؟دارم كاري جون عمه":گفت و شد نشستنم،بلند محض به و بود مدت،ساكت تمام در كيارش. نشستم ادب حكم به
 ".رم مي

 "باال؟ ري مي":كند،گفت انپنه را اش كرد،دلخوري مي تالش كه لحني با و كرد نگاهش خشمناك جون عمه

 ".يكتام منتظر ماشين توي":داد جواب و كرد جور و جمع را خودش او

 راه به و بستم را خانه كنم،در نگاهش كه اين بدون. بود نشسته فرمان پشت خودش و بود پاركينگ در جلوي اتومبيلش
 كنارم از سرعت با. كرد پر را شد،گوشم مي كشيده آسفالت روي كه اتومبيلش الستيك قيژ دقايقي،صداي از پس. افتادم

 بدون. كرد باز برايم را شدم،در كه نزديك. كرد متوقف را ترمزش،اتومبيل خراش گوش صداي با جلوتر خيلي و گذشت
 !)كردي ميارم،فكر جا حالتو.(دادم ادامه راهم به همچنان و زدم دور را در توجه

 خود سمت به و گرفت را خشم،بازويم با ناگهان. دارد رفتن قصد و دهش منصرف كردم فكر. آمد اتومبيل در صداي اول
 "!شو سوار بيا":گفت محكم و يخ،سرد از كوهي مانند. چرخاند
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. بست را در و داد هل اتومبيل داخل كشيد،به خود دنبال مرا. آورد مي فشار هم عصبانيت،روي شدت از هايش دندان
 "!زشته محل بشين،تو":زد فرياد و گرفت را شوم،دستم پياده تا كردم باز را در شتاب با نشست فرمان پشت كه همين

 !)كنم مي تالفي.(بستم را در آهسته

 ".كني همكاري باهاش توني نمي بده خبر نويد به":اتومبيل،گفت آوردن در حركت به از پس

 با دارم دوست خودم كه حاضر حال در":دادم جواب جدي بسيار و كردم نگاهش گرفته،خشمگين خيابان از را نگاعم
 ".كردم مي همكاري تو،باهاش درخواست از بعد نداشتم دوست هم كنم؛اگر همكاري نويد

 .دادم خيابان به را نگاهم. داد من به و گرفت خيابان از را نگاهش يا لحظه

 "!بشه تموم گرون برات نكن يكتا،كاري":گفت

 ".من نه تويي، بشه،اون تموم گرون كسي براي باشه قرار اگه":دادم جواب خونسرد و عادي

 "خونه،باشه؟ ري مي فوري مدرسه از بعد":شدنم،گفت پياده از رسيديم،قبل مدرسه به

 يا رسيدي گيرم،ببينم مي تماس جون عمه ي خونه با":گفت و گرفت را دستم كه شوم پياده خواستم مي. ندادم جواب
 ".نه

 .بستم را در محكم و شدم كشيدم،پياده را دستم

 

* * * * * 

 

 .بودم چايم فنجان به خيره افكارم در غرق من و بوديم نشسته آموزگاران دفتر در تفريح زنگ

 "!كجايي؟":گفت و زد بازويم به آهسته نازنين

 ".جا همين":گفتم و كردم نگاه او به

 !بود شده تر خندان هم گذشته از او ي چهره



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  208 

 ديم؟ش غافل هم كرديم،از عروسي وقتي از كردي توجه  -

 زود نيما ،آخه تونم نمي امروز":درآوردم را ادايش سپس"!ذليل شوهر خانم بگي خودت به بايد اينو":گفتم جانب به حق
 درست فسنجون نيما براي برم زودتر خوام بخرم،مي مانتو برم خودش با خواسته دنبالم،نيما ياد مي گفته نيما. ياد مي
 "!خورد بهم حالم":دادم ادامه و دمدرآور شكلك برايش انزجار با دوباره".كنم

 ياد به را چيزي گويا سپس!بود هم خوشحال گويي. بود نشده ناراحت هايم حرف از. خنديد مي ريز ،ريز آهسته صداي با
 "خريدي؟ مانتو راستي":پرسيد هيجان با باشد آورده

 نه؟ يا خريدم من داري كار چي خريدي،ديگه مانتو رفتي نيما با كه تو  -

 !يكتا،بگو نشو لوس  -

 .خير نه  -

 نخريدي؟ مانتو هنوز يعني  -

 .خير،نخريدم نه كه گفتم  -

 نيومد؟ باهات كيارش!چي؟ براي آخه  -

 .خرم مي و رم مي ،تنهايي بخوام وقت هر. بگم بهش نداشت لزومي  -

 !نرفتي؟ حاال تا چرا پس  -

 .نداشتم خريد ي حوصله  -

 !داشتي ،حوصلهبريم هم با خواستي ازم كه روز اون اما  -

 .شدم حوصله ديدم،بي رو ذليل مرد توئه  -

 "خوبه؟ امروز":گفت مدتي از پس و كرد ،نگاه گرفته اي چهره با

 !چي؟ براي  -

 بخري؟ مانتو بريم  -
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 ياد مي زود كني؟نگفته درست فسنجون براش بري خواي شه؟نمي مي چي خان نيما پس":دادم جواب تمسخر پر لحني با
 "خونه؟

 ".نشه تكرار ديگه دم مي قول. شدم غافل ببخشيد،ازت":گفت و گرفت دهانم جلوي را دستش

 !بچسب شوهرت نيست،به الزم  -

 "!روزها اون خريد،باشه؟عين ريم مي مدرسه از بعد امروزم. ببخشيد كه گفتم يكتا":گفت خواهانه پوزش لحني با

 ".باشه":گفتم و خنديدم تا كرد نگاهم ملتمسانه قدر آن و

 ".بخوريم ناهار بريم اول":شديم،گفتم خارج مدرسه از و

 .ياد نمي خوشم پلو باميه از كنم مي كاري هر. ام گرسنه باشه،منم  -

 "دي؟ نمي خبر كيارش به":گفت من به رو و درآورد كيف از را همراهش تلفن سپس

 چي؟ براي خبر  -

 .نشه نگران خونه ري مي دير كه اين براي  -

 .نه  -

 "!بزن زنگ بهش":گفت من به شد،رو تمام كه اش مكالمه. گرفتيم تاكسي كه كرد مي صحبت نيما با او

 "كي؟ به":گفتم حوصله بي

 .اش عمه يا كيارش به  -

 از بعد اما. زنم مي باشه،تلفن":گفتم او به رو سپس.) نداره گناهي كه اون. بشه نگران نبايد جون عمه اما.گه مي راست(
 ".ام رسنهگ خيلي االن. شدم سير كه اين

 .)نبره مزخرفمون ي رابطه به پي اين از بيشتر او كه كنه مي برخورد جوري يه كيارش شه،چون نمي نگران جون عمه(

 تلفن كه بودم مانتو پرو حال در. كردم خاموش را همراهم نازنين،تلفن چشم از شد،دور راحت جون عمه از خيالم وقتي
 .زد نازنين،زنگ همراه
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 خوبه؟ جون خوبيد؟عمه خان كيارش سالم  -

 .رسونه مي سالم ممنون  -

 .بخريم مانتو اومديم. هميم با بله  -

 بهش؟ بدم رو گوشي  -

 .برسونيد،خدانگهدار سالم. بهش دم مي رو گوشي باشه  -

 ".ندارم حرفي باهاش من":گفتم و غريدم لب زير او به

 "!نشو،بگير احمق":گفت آهسته

 !بله  -

 "!ندادي؟ خبر كجا،چرا رفتي":كشيد مي فرياد و بود عصباني

 نداري؟ كنم،كاري مي پرو مانتو دارم  -

 !كن روشن ام لعنتي گوشي خانم،اون يكتا رسه مي هم من باشه،نوبت  -

 به مانتو خريد از بعد!)بده انجام رو كاري ميلش خالف و كنه آبروداري بخواد آدم سخته قدر چه.(شد قطع ارتباط سپس
 .رفتيم شاپ كافي

 "كرديد؟ قهر بازم":خاصي،پرسيد نرمش با خوردم،نازنين مي را كيكم و كاكائو رش لذت با

 .بله دادم،يعني تكان را سرم

 "!چي؟ براي ديگه":پرسيد دلسوزي از سرشار و خواهرانه لحني با

 ".اس بخور،خوشمزه رو كيكت! كن ولش. هميشه هيچي،عين":گفتم و انداختم باال شانه

 !باشي زندگيت فكر به بايد ،تو شه نمي كه جوري اين  -

 !زندگي كدوم  -
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 مي":گفتم اندوهناك!آوردم زبان به را اي جمله چنين چرا نفهميدم و شدم خيره ميز روي كاغذي دستمال ي جعبه به
 ".نداره ،دوستم كيارش ديگه كنم مي نازنين،احساس دوني

 كني؟ مي احساسي چنين چرا  -

 و داد حال در دائم و ره مي در كوره از حرفي كوچكترين كنه،با نمي شيك منت ديگه":دادم جواب قبل از تر محزون
 ".هميم با فرياد

 ".داشتيد فرياد و ياد،داد مي يادم وقتي از":گفت زنان لبخند

 .كشيدم مي فرياد من ها،فقط وقت اون  -

 شد؟ چي نويد ي قضيه  -

 .بود لدلي اين به هم ديشب دعواي. آموزشگاه رم مي فردا از. كردم قبول  -

 "كنه؟ نمي قبول و شه مي ناراحت كيارش دونستي مي كه كردي،تو قبول چي براي":گفت نرمي به

 .دارم دوست را آموزشگاه توي تدريس من!كرده خود بي  -

 بري؟ نذاره و نياد كوتاه كيارش اگه  -

 ".نهك قبول شه مي برم،مجبور نذاره كه چالقم مگه!كرده غلط":شدم،گفتم ،وحشي زخمي گرگي عين

 كم شه،وگرنه مي هم كنه،زيادتر پيدا ادامه عالقه اين بذاري تو اگه. داره دوستت گذشته عين هنوزم كيارش  -
 .شه مي رنگ

 "!جهنم به":،گفتم نوشيدم را كاكائو شير ي جرعه آخرين

 دهانم از اي جمله نچني چرا":كردم بود،فكر شده خارج دهانم از ناخواسته كه اي جمله به شدم تنها بازگشت،وقتي راه در
 !)بشه؟ جدايي به راضي و باشه نداشته دوستم خوام نمي مگه.نيست مهم برام كيارش("!شد؟ خارج

 دووم آدميزاد تا دو اين بدون. باشن داشته داست دوست و بشن داشته دوست دارن احتايج گفت؛همه مي جون مادر"
 ".ياره نمي
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 .شدم مي روبرو ايدب شوم،اما روبرو جون عمه با كشيدم مي خجالت

 جون عمه سالم  -

 .نباشي خسته!عزيزم سالم  -

 تماس كيارش با مدرسه بود،از مونده جا خونه توي همراهم بگيرم؛تلفن تماس باهاتون نتونستم ممنون،ببخشيد  -
 .بده خبر شما به گرفتم

 .بياورد چايي برايمان گفت عاليه به و نشاند خود كنار مرا جون عمه

 به آره،گفته گه؛ نيومده،مي گفتم كه بعد. رسيده يكتا گه مي زده نگو،تلفن كه هواست به سر قدر اين پسره اين  -
 .نشيد نگران ياد مي دير بدم خبر شما

 )نكرده خرابكاري كيارش شكر را خدا(

. پايين ياب كن عوض رو لباست بخوري،برو شام تنهايي خواد نمي":گفت جون باال،عمه بروم شدم ،بلند چايي خوردن از بعد
 ".باش خودمون پيش هم خواب براي

 "!چشم":گفتم شادي با

********* 

 

 يك دوم ي طبقه در آموزشگاه. بود آموزشگاه،خوب يك نخست روز براي هنرجوها تعداد. رفتم آموزشگاه به بعد روز
 ها كالس ام،تمامن ثبت دفتر و مديريت بزرگ،دفتر ي آشپزخانه كالس،يك پنج. داشت قرار اداري،فرهنگي ساختمان
 فكري،متوجه درگيري دليل به گذشته روز چند در كه بود منشي ورودي،ميز در روبروي تقريباً. بود باز دل و نورگير
 و خوشرو بسيار!بود دختر شايد نبود؛پس انگشتش در يا حلقه. بود زيبا و جوان زني شياد يا دخير. بودم نشده منشي
 !نويد،صميمي با و بود باوقار

 .بيا آموزشگاهم،زود در جلوي فرستاد؛پايين پيامك كيارش كه بود شده تمام كالسم بود،تازه زظهربعدا

 شدم متوجه روز آن كه منشي با خداحافظي از پس. كردم خداحافظي نويد با و زدم كالس در به پياپي ضربه چند آهسته
 .كردم ترك را است،آموزشگاه فرنوش نامش
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 نگاهم خشمگين و كرده بلند را اتومبيل،سرش در صداي با. بود گذاشته آن روي را سرش و نشسته فرمان پشت كيارش
 .زد چرخ ها خيابان در هدف بي مدتي. كرد

 "!ام خونه؟خسته ري نمي چي براي":گفتم

 .بخواد دلم كه خونه رم مي وقتي  -

 .بحث،نداشتم و جر ي كردم،حوصله سكوت!!!) چي؟ يعني.(كردم نگاهش متعجب

 "بياي؟ آموزشگاه خوام نمي نگفتم مگه":گفت قيدقاي از پس

 .يام مي كه گفتم منم گفتي،ولي  -

 .،بيا باشه  -

 پايبند قرارم و قول به كه بينم نمي دليلي ديگه اما":داد كرد،ادامه مي رانندگي كه طور همان. شدم خيره او به متحبر
 ".باشم

 "!كني؟ تالفي خواي مي":شد،گفتم مور مور بدنم تمام

 .باشم گذاشتيم،پايبند كه قراري و قول به خوام مي  -

 ياد؟ نمي خوشت نويد از كه دليل اين به فقط  -

 .نيست درست تو رفتار. خوبيه نويد،پسر!كني مي اشتباه  -

 !)فهمم نمي چي؟منظورشو يعني(

 .پذيرم ،نمي صورت هر در  -

 .كدام هيچ من،يا و آموزشگاه يا. نپذيري توني نمي  -

 .آموزشگاه فقط  -

 !نباشي توني باشي،نمي پايبند گذاشتيم كه قراري و قول به بايد  -
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 سمت به سرم عصبي، حالتي با. كنم خراب سرش بر را دنيا خواست مي دلم و بود گرفته شدم،حرصم مي عصباني كم كم
 .چرخيد خيابان

 از پر لحنش مرتبه يك سسپ "!آوره؟ عذاب تو براي حد اين پذيرفتنش،تا":گفت اندوه از سرشار لحني با بعد مدتي
 ".آموزشگاه بري نداري حق ديگه":داد ادامه و شد خشم

 خانه در جلوي و كرد فروكش خانه،خشمش به رسيدن تا. كردم سكوت كنم،پس مثل به مقابله كه بودم آن از تر رمق بي
 ".بگيري تصميم و كني فكر داري فرصت شب آخر تا":گفت آرامش با

 .كرد خوش ،جا اش چهره در داري معني لبخند. كردم نگاهش سكوت در و درمانده

 .شه مي مطب،ديرم برم بايد! شو پياده  -

 رفتم سمتش به. نوشيد مي چايي و نشسته ايوان در جون عمه. رفتم ساختمان سمت به ناراحت و متفكر و شدم حياط وارد
 .كردم وسالم

 .بياره چايي يتبرا عاليه تا نباشي،بشين خسته. گلم دختر ماه روي به سالم  -

 توي كردم هوس سرده،اما هوا كه ان با":گفت و پيچيد خود بود،به اش شانه روي كه بافتني شال او. نشستم ناچار به
 ".بخورم چايي ايوون

 ".داره سرد،مزه هواي توي خوردن چايي":زدم،گفتم مي حرفي بايد

 بودند؟ طور چه خبر،هنرجوها چه آموزشگاه از  -

 "!بود عالي چيز همه":گفتم خوشحالي با

 نفريد؟ چند آموزشگاه توي  -

 كنند مي تدريس موسيقي كه نويد هاي من،نويد،منشي،فرشاد،آرمين،دوست  -

 "!هنرمند هستيد،همه جالبي جمع":گفت هيجان با

 مي ،اما......بپذيرم، را او توانستم مي كنم،نه نظر صرف آموزشگاه به رفتن از تواستم مي نه. كردم كيارش،فكر بازگشت تا
 !كردم مي نياز احساس بود مدتي توانستم،زيرا
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 هميشه،عاليه مثل. آمد اتاق در جلوي زد،نه صدايم نه هم او. نرفتم شام،بيرون وقت تا و بودم اتاقم داخل آمد كه او
 .برود و گذاردب را غذا خواست وي از كيارش مدتي از بعد چيد،اما مي هم را ميز او اوايل،. بود رفته و آورده را غذايمان

 .شكست را سكوت سرانجام. كردم نگاهش زدم،نه حرفي نه سالم جز به اما. بود من به حواسش ،تمام شام ميز سر

 !كردي؟ رو فكرات  -

 برات حد اين تا":پرسيد عميق رنجي با حوصله كشيد،بي درازا به سكوتم وقتي. كردم مي بازي بشقابم درون غذاي با
 "!سخته

.  رفتم اتاقم سكوت،به در. بود نخورده را غذايش هنوز. كرد ترك را ميز و زد كنار را غذايش بشقاب، عصبانيت با سپس
 .)ترسم مي بفهمه نبايد. بترسم نبايد.(كشيد زنجير به را ترس،وجودم هم باز. شد باز در بعد،آهسته ساعت نيم

 )نبود عصباني.(كرد صحبت به روعش آهسته و نشست تخت لب او. بودم ايستاده كنارش و بود باز نيمه پنجره

 ...سراغت بيام امشب بزنم حرف باهات كه اين بدون تونستم مي دوني مي خوب خودت  -

 تنه نيم و سر و كرده قفل هم در پاها بين را دستانش. كرد نمي نگاهم. چرخيدم سمتش به متحير و ترسيده. شد ساكت
 !بود غمگين صدايش لحن قدر چه. بود دوخته ينزم به چشم و بود خم پايين سمت به پايين سمت به اش

 دوني مي خوب خودت. بره يادت قرارت و قول تو خواست نمي دلم. باشه طور اين ندارم دوست اما... ":داد ادامه سپس
 ".بري آموزشگاه به دم نمي اجازه بگير،چون رو خودت تصميم بود؛پس زدم،جدي عصر كه هايي حرف و دم نمي طالقت

 حس كه سرد قدر وزيد،آن مي سردي باد. رفتم ايوان به و كردم باز را ايوان در!دانم چرا؟نمي. شد اشك از پر چشمانم
 !)پذيرمت مي گفتم مي اول ي لحظه همون كه زد مي حرف كاش،طوري.(كرد يخ استخوانم مغز كردم

 سرم و ترسيدم. گرفت قرار ام انهش روي ناگهان،دست. برگردم اتاق به خواستم نمي كرد،اما لرزيدن به شروع بدنم تمام
 .چرخيد سمت آن به شتاب با

 .خوري مي سرما تو لرزي،بيا مي داري  -

 .يام مي برو،خودم  -

 !تو بيا  -
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 .گرفتم آن روي را دستانم و رفتم شوفاژ شتاب،كنار با. كشيد خود دنبال بزنم،مرا حرفي آنكه از پيش و

 )زدم يخ(

 آهي سپس ".مردم يه هم من و خوشگلي خيلي تو":انداخت،گفت ام چهره به يقعم حسرت،نگاهي با و ايستاد مقابلم
 عاشقونه،اون نگاه يه حتي و كردنت،بوسيدنت لمس حسرت اما،اما!زنمي ماهه زنمي،چند...تو،":داد ادامه و كشيد عميق
 به زني و بود من جاي يا ديگه مرد هر!وجدان با و انصاف كن،با فكر خوب. زنه مي آتيشم خواد،داره مي دلم كه طور

 "!بمونه؟ بند پاي قرارش و قول به و كنه تحمل بود داشت،حاضر تو لطافت و زيبايي

 بهم ولي. نيست آميزه،اصراري جنون حد اين تا پذيرشم اگه":گفت اندوهگين و كرد نگاه چشمانم توي مستقيم سپس
 ".آموزشگاه بري ندم اجازه كه بده حق

 بود گذاشته بيرون اتاق از را پايش يك. كرد باز را در و چرخاند را دستگيره و برد شت،دستبردا قدم در سمت به بعد و
 "!كيارش":ناليدم جان بي صدايي با كه

 .شد اشك چشمانم،درياي هم باز. برگشت عقب زده،به بهت و ايستاده

 را ام گونه روي اشك هاي طرهق دست با و آمد سمت به. بود خوشحال زده،اما بهت چنان هم. ديدم مي تار را اش چهره
 .كرد صحبت نگاه،درخواست با و كرد پاك

 ".حاضرم من":پناه،ناليدم بي و دار،درمانده خش صداي با

 "!چي؟ حاضري":پرسيد مهرباني با

 ...كه حاضرم  -

 .بوسيد را موهايم روي و گرفت آغوش در را سرم. افتادم هق هق به و بدم ادامه نتونستم ديگه

 .بفهمم رو منظورت تا كن تموم را ات جمله  -

 "...هم رم،تو مي ،آموزشگاه من":كشيدم،گفتم عقب را خودم

 .شدم ساكت هم باز

 ،چي؟ منم  -
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 !)خوندي كور كني،ولي مي اذيتم بدجنسي،داري خيلي(

 "ندادي؟ جوابمو":گفت جديت با

 !دوني مي خودت  -

 .بشنوم خودت زبون از خوام مي  -

 .بگم خوام نمي  -

 مي لبخند هنوز كه حالي در و برگشت عقب به شدن خارج از پيش رفت،اما اتاق درِ سمت به و داد تحويلم يخاص لبخند
 مشتركمون خواب جا،اتاق ات،اين اجازه با بعد. بياي كنار خودت با بتوني بهتر شايد. باش راحت شب سه دو":زد،گفت

 ".شه مي

 اين چرا پس!بودم؟ نكرده نياز احساس مگه. (گرفتم دستانم ميان را سرم و افتادم تخت ريخته،روي فرو ديواري چون
 به كه روزي رسه خدايا،مي. شده سنگين كوه يه ي اندازه به سرم!بپذيرمش؟ تونم نمي كنم مي فكر چرا!شدم؟ طوري
 !)برسم آرامش

 .دارم مشكلي يفهم مي مادر نبود؛زيرا منطقي داشتم،رفتنم كه حالي با اما. بروم مادر ي خانه به خواست مي دلم

 

* * * * * 

 

 اين انتظار كه او.  بود داشتني دوست و آرام بسيار كه طنازي. كشيدم فرياد طناز سر بر كالس سر كه قدر بودم،آن كالفه
 و شد جمع چشمانم در اشك نيز خودم. گريه زير باشد،زد زده سر او از خطايي كه اين بدون هم داشت،آن را برخورد
 و زدم پس را اشك. كند گريه زار شاگردانش،زار جلوي و كالس در آموزگاري كه شد نمي اما. كنم گريه بود نزديك

 در دلش از تا داشتم نگه كالس در را تفريح،او زنگ. بشويد را صورتش و دست تا فرستادم بيرون دوستش با را طناز
 ديگران نبايد.(داشتم دوستش بسيار نم و دريا رنگ به چشماني و طاليي موهايي با بود ناز و ظريف دختري او. آورم
 .)بدهند پس منو حوصلگي بي تاوان
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* * * * * 

 

 .برويم ويال به هفته آخر تعطيالت كرد پيشنهاد نازنين

 ".ندارم مسافرت ي حوصله":دادم جواب قاطعانه

 استقبال هم نشمال،م بريم هفته آخر باشيد موافق اگه گرفت،گفت؛ تماس نيما":گفت شام،كيارش ميز سر شب همان
 ".كردم

 .كردم نگاهش خشم با و كردم بلند را سرم

 .كنم مشورت يكتا با بايد گفتم البته  -

 ".يام نمي كه من. داري دوست طور هر":گفتم و انداختم باال شانه

 ".برم تنها نيست چي؟قرار يعني":گفت و شد جدي

 .يام نمي منم  -

 .نرفتيم هم سلع ماه حتي ما. داري احتياج مسافرت يه به تو  -

 .دامادهاست و عروس عسل،مال ماه  -

 ".شيم مي داماد و عروس هم خب،ما":گفت و خنديد بدجنسي با

 .شدم بلند انزجار با

 ".نازنينه":گفت و گرفت سمتم به را تلفن خودماني گفتگويي از بعد. داد جواب او و زد زنگ تلفن

 "سالم":تم،گفتمنشس مبل روي و گرفتم را كنم،تلفن نگاهش اينكه بدون

 .كنم هماهنگ هفته آخر مسافرت براي زدم تلفن. خانما خانم سالم  -

 مسافرت؟ كدوم  -
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 .ام كرده فراموش يعني كه زدم راه آن به را خودم سپس

 !نزن راه اون به رو خودت  -

 يويال بري،اونم داري دوست خيلي اگه. ندارم مسافرت ي حوصله گفتم بهت هم مدرسه توي نازنين ببين  -
 .برو و بگير ازش رو كليد كيارش،بيا

 ".نيست من به متعلق ويال اون ماهه چند":گفت و زد لبخند. بود نشسته مقابلم كيارش

 طوره نيما،چه باباي وياليي ريم مي باشي موافق اگه ضمن در. بريم هم با خوايم مي!ديگه نشو مسخره يكتا":گفت نازنين
 "هان؟

 .پذيرفتم و اوردم كم برابرش در ههميش مثل تا گفت و گفت قدر آن

 .گنجيد نمي خود پوست در شادي ،از بود شده عملي اش نقشه كه كيارش

 با اما!)شده؟ پشيمون نزده،يعني حرفي ديگه.(بود نكرده مشترك،صحبتي خواب اتاق ي درباره ديگر شب آن از پس
 .برويم ويال به ها بچه از زودتر روز يك خواست من از اصرار

 .كرد توقف رستوراني مسير،جلوي بين. شديم راهي چهارشنبه روز ترتيب،عصر اين به

 شي؟ نمي پياده  -

 .نه كه دادم تكان را سرم

 ترمزي با جلوتر كمي و كرد عبور كيارش اتومبيل كنار از) داخلش جوانان و ضبط صداي(زياد صداي و سر با اتومبيلي
 سو اين به را ديگر هاي نگاه و شد ثابت ما اتومبيل روي آنها از يكي اهنگ. شدند پياده جوانان. كرد توقف صدا پر و شديد

 رستوران داخل سرنشينانش كه اتوبوسي و آنها و ما اتومبيل جز به. آور چندش هاي شاره و ايما و خنده با كشاند،همراه
 سمت به شتاب و لرزش با ار دستم. آمد كيارش اتومبيل سمت به جوانان از يكي. نبود جا آن كس هيچ و چيز هيچ بودند
 قطه آورش چندش هاي خنده و خورد مي تكان آمد،لبانش مي جلو كه طور همان!بودم رفت،ترسيده شيشه باالبر ي دكمه
 !شنيدم نمي كه بهتر كويد،همان مي چه شنيدم نمي. شد نمي

 افتاده،خم اتومبيل در ياد به هانناگ!) بكنه كاري تونه نمي كه ترسم؟اون مي چي براي.(شد مي افزوده ترسم بر لحظه هر
 .بكشم پايين را آن كرد مي اشاره و بود ايستاده شيشه كنار او حاال. كردم قفل را مركزي،درها قفل توسط و شدم
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 "!شو گم برو":زدم فرياد بلند صداي با

 ".بلدم خوبي شيم،جاهاي گم بريم هم با بيا":گفت و خنديد وقيحانه او

 شيشه با جسمي برخورد صداي اما. انداختم پايين را سرم!) باشه مست شايد.(زده بيرون دقهح از و بود قرمز چشمانش
 .كنم بلند را سرم ترس با شد باعث

 .شدم پياده و كردم باز را اتومبيل در اي انگيزه چه با دانم نمي.بود شده گالويز جوان با و آمده كيارش

 !بريم بيا كيارش!كن ولش كيارش  -

 "!كن قفل ماشين،درم توي وبر":كشيد فرياد

 "بريم بيا كيارش":،گفتم نرفتم

 !ماشين توي برو گفتم  -

 نفري چند. كرد مي دفاع خود از پا و دست با نيز او. كرد مي نثارش سيلي پي در پي و محكم و بود گرفته را جوان ي يقه
 .كردند جدا را آنها و شدند خارج رستوران از

 .كوبيد بهم محكم را شدم،در كه سوار.نمود باز برايم را اتومبيل رد و كرده فراوان،نگاهم خشمي با

 پر و بلند صدايي با بعد ثانيه چند. بستم را چشمانم و دادم تكيه صندلي به را سرك. راند مي ،اتومبيل عصبي حركاتي با
 "!نشدي؟ شو،چرا سوار گفتم وقتي":گفت خشم

 .كردم باز را چشمانم

 )بود ندهكن توبيخ لحنش!(بده جواب  -

 !)ممكنه غير!بودم؟ شده نگرانش يعني... (بود ممكن آخه. تونستم نمي  -

 ؟!چي آخه  -

 !بود محال!او؟ براي شد،نگراني نمي باورم. بودم جدال در خودم با

 "!كرد؟ مي كار چي ماشين مادر،كنار و پدر بي اون اصالً":پرسيد كننده توبيخ و عصبي حالتي با ناگهان
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 "!بدونم؟ بايد":گفتم. آمد سراغم به خشم

 كردي؟ مي باور بودي خودت!ما ماشين سمت اومد بيخود يعني  -

 !نگهدار،نگهدار. زني مي بهم حالمو داري ديگه  -

 .شد ماليم و آمد پايين صدايش تن

 .دارم نمي نگه كه دوني مي!باش ساكت  -

 .توانستم نمي و كردم مي تالفي كردم،بايد مي كاري بايد. بودم كالفه

 !)آمدم نمي باهاش كاش اي.(داشت وجود گنگ مقصد،سكوتي به رسيدن تا

 .گرفت را بازويم و آمد سرم پشت.شدم پياده شتاب با ويال در جلوي

 !وايستا  -

 .نشد آزاد ،اما كشيدم را دستم

 قصد ماني. يان مي نازنين و نيما كه فردا از خصوص به!بذار كنار رو لجبازي و قهر روز سه دو اين!وايستا گفتم  -
 .بشم اش شرمنده نكن كاري. جا اين ياد مي من درخواست باباش،به ويالي بره داشت

 .نشد آزاد كشيدم،ولي را دسنم دوباره

 فهميدي؟  -

 چيزي نيز صدايش لحن نه؟از يا است عصباني بفهمم توانستم نمي دليل همين ديدم،به نمي را اي چهره و بود تاريك هوا
 ".بفهمم كنم مي سعي":گفتم. نبود مشخص

 صداي شد مي كاش. بزنم قدم هوا آن در داشتم دوست اما بود سرد هوا. بود پيچيده حياط در بهار گل دختر گريه صداي
 !بشنوم را ها جيرجيرك

 .آمد ها چمدان بردن براي و بست را آهني و بزرگ صادق،در مش. آورد حياط داخل را اتومبيل كيارش

 ".بريم بيا":گفت كيارش
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 .كردم نگاهش نگم و گيج

 !بود؟ نامفهوم چيه،حرفم  -

 صداي هنوز و نبود بهار گل از خبري. فرستاد اش كلبه به را او و نداد اجازه بريزد،كيارش چايي خواست مي صادق مش
 بخشي لذت گرماي. گرفتم سمتش به را دستانم و نشستم شومينه كنار!گرفت دلم باره يك به. آمد مي نوش گل ي گريه

 ،نمي چرا كنم،اما گريه خواست مي دلم! بود سردم و شد مي مور مور هنوز را،تنم دستانم فقط اما. كرد گرم ار ،دستانم
 خيره شومينه آتش به و گذاشتم زانو روي را ،سرم كرده حلقه دورشان را دستانم و جمع شكمم توي را زانوانم!دانم

 !)شده گيكوررن دچار انگار...( و آبي و نارنجي و زرد هاي شدم،شعله

 .زد تكيه آن به و گذاشت سرش پشت را دستها. نشست مقابلم و گذاشت ميز روي را چاي سيني كيارش

 .سرده خيلي هوا  -

 !)بشنوم را ها جيرجيرك صداي و بزنم قدم برم دارم دوست.(بودم خيره شومينه به چنان هم

 )بود مهرباني و تمنا از پر لحنش!(يكتا  -

 .ماند ثابت جا همان و چرخيد سمتش به نگاهم ناخودآگاه

 "...پنجمه شب امشب":داد ادامه تر مهربان

 .كردم نگاهش زدن پلك بدون

 .كرد باز برايش را در كيارش. خواست ورود اجازه و زد در بهار گل

 .كنه مي گريه احواله،مدام مريض نوش گل.خدمتتون بيام زودتر نتونستم ببخشين. اومدين خوش خانم سالم  -

 "خوابه؟ االن":تگف كيارش

 .برد خوابش االن همين  -

 .ببينم شد،بيارش كه بيدار  -

 بكشم؟ شام!بده خيرتون خدا  -
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 .كرد تكليف كسب من از نگاه با كيارش

 .نيستم ميلته،گرسنه طور هر  -

 "!بهار گل بكش":گفت و گرفت من از نگاه تاسف با

 .گذاشت تنها را ما و كشيد را شام بهار گل

 !بخور شام بيا پاشو  -

 "سيرم":نشستم،گفتم آن مقابل و كرده روشن را تلويزيون

 "ري؟ نمي آموزشگاه فردا گفتي نويد به":گفت و آمد سمتم به

 "!گفتم":دادم جواب سپس!)كنه؟ مي سوالي همچين چي براي(

 ري؟ مي آموزشگاه به خوشحالي  -

 .)كن كمكم كنه،خدايا مي دنبال را هدفي داره(

 .خوشحالم آره  -

. كرد مور مور را تنم چيست،اما دانستم نمي كه شد بدنم وارد جرياني. بوسيد را موهايم روي و شد ايستاد،خم رمس پشت
 باالتر كمي صورتش. كرد بلندم و گرفت را بازوهايم. ايستاد مقابلم و برداشت قدم چند. كردم جور و جمع را خودم

 امشب!(داشت مهرباني نگاه چه. كرد نگاه چشمانم توي مستقيم و كرد خم كمي را سرش. داشت قرار صورتم روبروي
 آن از.  زد مي موج چشمانش ته در عشق بگويم بهتر يا خواهش،تمنا،خواستن جور يك!) بوده؟ هميشه يا شده مهربون
 .است موجود اقيانوس در كه عظيمي موجهاي

 !)نخورم گول باشم مراقب بايد. ميارم در بازي ساده دارم دوباره(

 گول نبايد.(كرد مي باور،نوازش قابل و دهنده بخش،آرامش لذت اي گونه به را خاص،بازوانم محبتي با يشها پنجه
 !)دروغه اش بخورم،همه

. گرفت قرار موهايم روي اش چانه و شد قفل ام شانه دور دستانش. كشيد آغوشم در و كرد نزديكم خودش به كم كم
 را مشامم كننده مست و پذير دل اي رايحه!كن دارم،باور وستتگفت؛د مي شنيدم،گويي مي را قلبش ضربان صداي
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 مي عميق اما صدا بي هاي نفس آرامش با بود او به متعلق كه بخش هستي عطر اين از مدهوش من و داد مي نوازش
 .كشيدم

 دانستم مي زني خود اما. داشت را فريبم قصد مطمئناً و شود برطرف اش جنسي نياز خواست مي او. كردم مي باور نبايد
 .ام كرده باورش

 ".بكني رو فكرش توني نمي كه زياد قدر اون!يكتا دارم دوستت خيلي":كرد زمزمه گوشم كنار

:  گذشته ساليان به متعلق صداهايي. بودند كرده غوغا گوشم درون هم با صداهايي شنيدم،بلكه نمي را او صداي ديگر
 تنهام ميرم،اگه مي تو نداشتم،بدون دوست حد اين تا رو كسي حاال ،تاذارم نمي تنهات وقت ميرم،هيچ مي عاشقتم،برات(

 )كشم مي خودمو بذاري

 "بخوريم شام بريم":گفت عملم،آهسته از مبهوت.كشيدم عقب را خودم شتاب با

 ".ندارم بگم،ميل دفعه چند":دادم كشيد،جواب مي زبانه گذشته يادآوري الي به ال از كه تنفري با

 كردن گريه وقت حاال. خشكاندم مي را دريا اين بايد. كرد دريا را اشك،چشمانم هجوم و نشستم ينهشوم كنار دوباره
 وجود دريايي ديگر كه وقتي. شود زده پس اشك تا كردم بسته و باز بار چند را چشمانم!كردم،نبايد مي گريه نبود،نبايد

 .بستم را نداشت،چشمانم

 .بود گذاشته مقابلم ميز روي را غذا او. شدند جدا هم از آهسته. خورد مشامم به زعفران خوش دقايقي،عطر از پس

 .شه مي بد خاليه،حالت ات نخوردي،معده ،چيزي ظهر از  -

 !)مهربونه كالمش لحن و نگاه قدر چه(

 بدم؟ غذا بهت من خواي مي  -

 ".ام بچه مگه":دادم خنده،جواب با و ناتوان صدايي با. گرفت ام خنده

 "!هستي انگار":فتگ و خنديد هم او

 "!تسليم،ببخشيد"برد، باال را گرفت،دستانش خود به حمله حالت و شد درشت چشمانم وقتي
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 گل كه بزنم قدم حياط توي داشتم شام،قصد از بعد. نشست روبرويم و آورد هم را خودش بشقاب. شدم خوردن مشغول
 بلند پايه هاي المپ. ايستادم ايوان در كنار و شدم رجخا در از كه كرد مي معاينه را كيارش،او. آمد نوش گل همراه بهار
 .دادند مي فراري را نورشان،تاريكي با و داشتند وجود حياط سرتاسر در و هم قدمي چند در

 خوبي به اش چهره بود،نگراني كرده روشن را حياط كه نوري زير. آمد ايوان سمت وبه شد خارج اش كلبه از صادق مش
 اما... نيست هم نيست،پولدار كرده تحصيل مرد يه اون!دخترشه نگران قدر چه!مهربونه چهصادق، مش.(بود نمايان

 !)دخترش حال به مهربونه،خوش

 !شوم توجه كه اين بود،بدون شده ساختمان وارد و گذشته كنارم از صادق مش

 نرده جلوي جانم بي و ستس قدمهاي با. بود شده سردم. بردم نمي لذت هوا خنكي از و نداشتم زدن قدم ي حوصله ديگر
 !)شد؟ زشت چيز همه يهو چرا.(دادم تكيه چوبي ستون به را سرم و رفتم ها

 شان كلبه سمت به و كردند مي تشكر كيارش از كه را بهار گل و صادق مش  بودم،صداي حال آن در مدت چه نفهميدم
 اصال شايد. نشدند متوجهم نيز آنها. نخوردم تكان جايم نداشتم،از را آنها با كردن صحبت ي حوصله. ،شنيدم رفتند مي
 .بودند دخترشان نوازش غرق نديدند،زيرا مرا

 .گرفت قرار ام شانه روي گرم ،دستي بعد دقايقي

 .خوري مي تو،سرما بريم كردي،بيا يخ  -

 ش،آراممصداي نوازش و دست گرماي!كنم چه بايد دانستم نمي و بود آمده سراغم به ويرانگر سرمايي بود وقت خيلي
 .كرد

 سردته؟  -

 .سردمه سردمه،خيلي وقته خيلي  -

 و نشاندم شومينه كنار. كرد هماهنگ هايم قدم با را هايش گام و چسباند خود به شد،مرا حلقه ام شانه دور دستش
 "نسكافه؟ يا قهوه. بخوري گرم نوشيدني يه بايد":گفت

 ".نسكافه":رفت،گفتم شومينه سمت به دستانم

 .كرد گرم را وجودم گرم،همه اي نسكافه نوشيدن
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 .بود اي كننده خسته امروز،روز!بخوابيم بريم پاشو  -

 .كردم نگاهش حيران و ترسيده

 ".خوابم مي خودم اتاق توي هم من.خوابيدي قبل ي دفعه كه بخواب اتاقي همون توي":گفت و زد لبخند

 اتاق قشنگي بر خوشرنگ هايي پرده و زيبا اي نفره دو خواب سرويس. بود اتاق بهترين و ،دلبازترين او،قشنگترين اتاق
 !بود خريده نفره دو تخت بود مجرد كه وقت آن چرا دانم نمي. بود افزوده

 داشت مادرش و پدر با كه گفت؛خاطراتي مي جون عمه. بود كرده عوض را ويال اثاث اردواجمان،تمام از پيش سال يك او
 .برسه آرامش به جوري يه خواست داد،مي مي عذابش بدجوري

 رنگ اي سرمه هايي صندل و آبي اي،بلوز سرمه شلوار با كيارش. بود آشپزخانه در بهار رفتم،گل پايين و شدم بيدار وقتي
 .زد لبخند رويم كرد،به مي خشك حوله با را موهايش كه حالي در

 خوابيدي؟ خوب!بخير صبح  -

 "!هست؟ هم مهربون اًواقع آيا":كشيدم،گفتم آهي دل در!) جذابيه كيارش،مرد(

 !يكتا  -

 ".خوابيدم خوب":دادم خاصي،جواب گيجي با

 "!بخور صبحونه بيا":گفت و زد نه،قهقهه كه خنده. خنديد

 موهاي. است دلنشين و مردانه بسيار اش قيافه كردم حس افتاد اش چهره به نگاهم دوباره وقتي كه صبحانه ميز سر
 هاي بچه پسر چون را اش چهره بود شده رها اش پيشاني روي كه مويي تار چند و شده حالت خوش مرطوبش،بسيار

 را احساسم و فشرد را قلبم چيزي ناگهان.)شه مي خودش خوشگلي به بشه،حتما دار پسر روزي اگه.(بود كرده بازيگوش
 .ديدم مي نزديك از را اش ،منشي برگشتن محض به بايد. افتادم نازنين سفارش ياد به. كرد تكه تكه

 كجاست؟ يكتا،حواست  -

 ،آهان،چي...هان":دادم جواب شد،دستپاچه هوا،گرفتار و زمين بين شير ليوان و ام شده خيره او به كه شدم متوجه تازه
 "گفتي؟
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 )نخنديد گرفت،اما اش خنده(

 كردي؟ مي فكر چي به  -

 .هيچي  -

 بودي؟ شده خيره هيچي،بهم براي  -

 ".ام خواستني و جذاب قدر چه كردي مي فكر داشتي":داد ادامه و زد لبخند سپس

 .كشيدم سر را شير ليوان و كردم اخم ظاهر به

 !كن اخم جوري اين هميشه  -

 .كردم نگاهش متحير و گذاشتم ميز روي را ليوان

 .بشي تر خواستني و تر خوشگل شه مي باعث و است گوشانه بازي اخم جور يه. نيست حقيقي اخمت آخه  -

 قرار ميز كه دستم روي تا آمد جلو آهسته و خورد سر ميز روي دستش. كردم سكوت و انداختم پايين را سرم
 .كرد صحبت به بود،شروع بخش آرام و نشين نواز،نويدبخش،دل گوش كردم مي حس كه صدايي با. داشت،نشست

 !)دارم حسي چنين چرا(

 توجه و محبت ما به نسبت و ندهست خوشبختي زوج اونا. رسند مي نازنين و سه،نيما دو ساعت بعدازظهر،حدود  -
 .دارند خاصي

 كه تو. ببينند خوشبخت هم رو ما خواد مي دلشون كه... كه اينه منظورم":داد ادامه دقايقي از پس و كرد مكث سپس
 "بشه؟ ناراحت و تو،غمگين خاطر به نازنين نداري دوست

 ".ندارم دوست نه":دادم جواب بود،آهسته پايين سرم

 اتاق نيست خوب و هستيم اطرافيان ديد از نباشيم،اما دي مي ترجيح دونم مي البته. وهريمش و زن تو و من  -
 .باشه جدا خوابمون
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 حفظ من،بخواب،براي خواب اتاق توي امشب":كرد،گفت بلند را سرم و داد قرار ام چانه زير را دستش سپس
 "!ظاهر،باشه

 بزرگ حماقت يك دونم مي چه گر. كنم مخالفت باهات واستمخ نمي حتي. نيستيم شوهر و زن بگم خواستم نمي بار اين(
 قادر ديگه!دادي دارم،فريبم را حسرتش كه محبتي و مهربوني با تو كه كنم چه اما. شه مي اضافه ام قبلي هاي حماقت به
 .)نيستم مقاومت به

 ".بشه مشترك خوابمون قاتا بايد كه نهايت در":هستم،گفت مخالف او با كه اين خيال شد،به طوالني سكوتم وقتي

 نگاهش از كه گران غمي با و شد كالفه نيز او. شد روان هايم گونه اجازه،روي بدون و شد جمع چشمانم در اشك قطرات
 كه من. خواستي ببين،خودت":كرد،گفت مي آب هم را سنگ دل كه لحني با و نمود پاك را هايم ريخت،اشك مي بيرون
 ".نپذيري هم رو نري،من آموزشگاه توني نشده،مي ردي هم حاال. آموزشگاه نرو گفتم

 .نه كه دادم تكان را سرم

 .فهمم نمي رو منظورت  -

 ".خوابم مي تو خواب اتاق توي امشب":گفتم ناالن و رمق بي

 .شد بلند و داد سر عقب به را صندلي. بود شناور غم در كه زد،لبخندي لبخند

 .داريم مهمون ناهار براي بگم بهار گل به رم مي  -

 !رسند؟ مي ناهار براي مگه  -

 ".بريم شو آماده هم تو. شام.كردم نه،نه،اشتباه":كرد،گفت مي فرو جيبش داخل را دستش كه حالي در

 بريم؟ كجا  -

 .بزنيم گشتي اطراف اين بريم  -

 دستش وقتي و بود كيارش مالِ مطمئناً. شوم خم شد باعث و كرد جلب را نظرم ميز زير اي شده تا شدم،كاغذ بلند وقتي
 .بخوانم و كنم باز را كاغذ تاي واداست مرا قدرتمند كنجكاوي حس نوعي!بود آورد،افتاده مي بيرون جيب از را
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 ندارم واژه نگاهت،عزيزم گفتن واسه

 ذارم مي جا ستاره دفتر،يه توي اسمت جاي

 درخشه نمي شبام تو چشمات ديگه وقته خيلي

 تگرگه و ارانب و ابر چشمات نيستي،سهم كه تو

 كوبه مي دلم به تو بي روز هر غريبي غم يه

 بهونه بي هقاي هق وقت رسي مي دونم مي

 دالمون شه مي هم قصه،سهم جاي يه دونم مي

 داغون پاهاي همين باهاتم،با دنيا ته تا

 سپردم مي گريه به چشمات،تن خيس شباي تو

 سرودم مي نگاهت تو،از ار كهنه بغض يه با

 شي من مال شايد گفتم،بشنو ترانه من حاال

 شي عاشقم قصه ته شايد قصه مهربون

 "پارسا ستاره"

 كه معلومه خب!احمقم چه...تونه؟ باشه،مي دروغگو تونه نمي شاعر يه.(بود سروده ترانه هم بود،باز كيارش خط دست
 !)من عين دخترهاي من،طفلك طفلك نه!...كيارش طفلك. پذيره امكان چيز همه وحشتناك دنياي اين توي

 لحظه چند. شد مي شنيده در پشت و ايوان داخل از او صداي!كردم؟ مي چه بايد! شدم شدم،شكستم،خرد تكه تكه دوباره
 .كردم پرت ميز روي را كاغذ شتاب با. شد وارد او و باز در بعد

 !نشدي آماده كه هنوز  -

 .شم مي آماده ديگه دقيقه چند تا  -

 !نبود د،كاغذش ثابت ميز روي رفتن،نگاهم وقت
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 مانتو و گرم،دامن،روسري بلوز چندين دارد،برايم قشنگي هاي لباس داشت عقيده كه لباسي فروشگاه از روز آن كيارش
 .نداشت اي كردم،فايده مخالفت چه هر. خودش ي سليقه به بيشتر و روشن رنگ به همه. خريد

 .ندارم احتياج چيز هيچ به و دارم لباس كيارش،من  -

 "نپوش،باشه؟ رو اونا ديگه. س تيره شون رنگ لباسات تمام":گفت و داد تحويلم شيندلن لبخندي

 .پوشم نمي خريدي كه هايي لباس. ياد مي خوشم بيشتر تيره رنگ از  -

 ".پوشي مي":داد جواب لبخند همان با و انداخت عقب صندلي روي را لباس از چر نايلون

 ".پوشم نمي ست،چونني بحث به نيازي":گفتم و انداختم باال شانه

 .برگشتيم ويال به و خورديم جنگل كنار رستوران يك در را ناهار

 ياري؟ نمي اتاقم به رو وسايلت و يكتا،لباس  -

 "!چي؟ براي":بودم،گفتم نشسته شومينه كنار

 .يان مي دارن اينا رفته؟نيما يادت  -

 خب؟  -

 )بود ايستاده سرم باالي(

 !بخوابي؟ اتاقم توي امشب از بايد رفته يادت نكنه!نداره خب  -

 ".تونم ام،نمي خسته":گرفت،گفتم حرصم چرا دانم نمي

 كنم؟ جاشون به جا خودم  -

 !خير نه  -

 "!كني؟ شروع دوباره خواي مي":بود،گفت شده عصباني. زد موهايش ميان چنگي

 .آمد مي اش عصبي و تند هاي نفس صداي. بدهم جواب خواستم نمي. بستم محكم را چشمانم
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 .ميدم بخواد،انجام دلم كاري نده،هر باشه،جواب  -

 .برد خوابم طور چه نفهميدم من و رفت

 .شدم بيدار صدايي با

 كنم؟ بيدارش كيارش  -

 !)كيارشه كار!...بودم شومينه كنار صندلي روي كه من.(بودم خوابيده كاناپه روي. بود كشيده رويم لطيف و نرم پتوي يك

 ".بخوابه رخوابيده،بذا تازه":گفت كيارش

 .باش نداشته رو هواش قدر كن،اين ولش  -

 شبيه آدميزاد به چيزت هيچ!خانم،پاشو تنبل":كرد زمزمه گوشم كنار آهسته. زدم خواب به را خودم.  آمد سويم به
 "!خوابي اومده،تو مهمون برات. نيست

 .دارم خانم،دوست حسود  -

 تمام. رفتم كيارش اتاق و باال ي طبقه به. كرد مي پذيرايي انها ،ازبهار گل. كردم احوالپرسي و سالم نيما با و شدم بلند
 سر نازك بند دو با تنها كه تاپي. پوشيدم رنگي مشكي شيطاني،تاپ تفكري با. بود داده قرار جا آن را هايم لباس و وسايل
 شوم خارج اتاق از تا كردم زبا را در و بستم اسبي دم را موهايم سپس!) كيارش بخوره حرصي چه(پوشاند، مي را ام شانه
 خشم و جدي لحني با و خورد گره ابروانش. شد خطي نه،خط كه اش،ناهماهنگ چهره خطوط. شدم او ي سينه به سينه كه

 "!تو برو":گفت

 .بمونن تنها اينا نازنين پايين،زشته برم خوام مي  -

 "!تو برو گفتم":غريد شده كنترل صدايي آهنگ با

 به و گرفت را بازويم كه بردارم جلو به قدمي و بزنم كنارش تا بردم جلو را دستم سپس!) ده مي دستور پرروئه،بهم چه(
 .ايستاد آن به پشت و بست را برد،در داخل

 پوشيدي؟ چيه اين  -

 ".بيني مي داري":دادم تفاوت،جواب بي و خونسرد
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 !كن عوضش  -

 "!باش زود":گفت و برداشت سويم به گامي. نكردم حركتي هيچ. بود شده مشت دستانش و سرخ خشم از صورتش

 !بذار راحتم. خواد نمي ندارم،دلم دوست  -

 )پوشيدم مي تاپ نبايد اول كردم،از اشتباهي چه(

 ".كنم مي اند،خواهش خسته. رسيدند نازنين،تازه و نيما":گفت و كشيد صدايي پر نفس

 !بيرون برو اتاق از  -

 .رم نمي نپوشي اي ديگه لباس تا  -

 .كنم عوض لباسمو خوام مي!بيرون برو  -

 )زد مي موج نگاهش،پيروزي در(

 .منتظرتم در پشت  -

 "!خريديم،بپوش امروز كه آبيه بلوز اون":داد ادامه لبخند با سپس

 .)پوشم مي را ام مشكي بلوز.(كردم خشم،نگاهش و حرص با

 "!ببينمش بيار رو نوش گل برو":گفت بهار گل به شام،كيارش از قبل

 .كشيد كوتاهي فراوان،جيغ ذوق با آمد،نازنين نوش گل همراه كه بهار گل

 !ببين موهاشو واي!عروسكه داره،عين تپلي پاي و دست چه!خوشگله چه نيما،ببين واي  -

 .زدم مي لبخند تنها من اما. فشرد مي آغوش در را او و رفت مي اش صدقه قربون مدام و

 "نه؟ بده،مگه ما به تپل ي بچه تا دو خدا كاش اي":گفت من به رو نازنين

 "!نه":گفتم و دادم باال را لبم

 .كردند نگاهم متحير سه هر
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 "!چي؟ براي":پرسيد نازنين

 .شم نمي دار بچه وقت هيچ كه من. نداره چيزي دردسر جز به بچه  -

 را ،سكوت تصنعي اي خنده با نيما. شد بار غم و كسل نوعي به فضا و كرد نازنين،سكوت. شد درهم كيارش ي چهره
 .شكست

 چند تا،بلكه دو و يكي نه ترسم مي و است بچه عاشق نازنين. راحتي بچه ونگ،ونگ از!حالت به خوش كيارش  -
 !بخواد بچه تا

 :بازيافت را شوقش و شور هم نازنين.نشاند چهره در ساختگي لبخندي و كرد جور و جمع را خودش كيارش

 .خوام نمي بيشتر بچه دونه يه خير،من نه  -

 ".كنم نياز و نذر اميدوارم،بايد":،گفت گرفت آسمان سوي به را دستانش نيما

 "!نكن بدجنسي نيما":گفت كيارش

 و رابطه از شاكي او. كرديم مي صحبت ديروقت تا نازنين و من و رفتند رختخواب به زودتر كيارش و نيما شب آخر
 .بود كيارش با من بد برخورد

 .نداريم مشكلي هم با ما  -

 .كنم صحبت باهات خواسته ازم و گفته چيزايي يه هم ضمن،عمه در. كني خر توني نمي كه منو  -

 !)مامانه گل دست اين پس(

 كنيد؟ نمي دعوا هم با نيما و تو مگه. نداريم مشكلي هم با ما كه گفتم هم مامان به  -

 نشه؟ حرفشون شوهر و زن شه مي مگه  -

 چيه؟ حسابت حرف پس  -

 . بود نگران عمه  -

 .نگرانتم و كردي پنهون ازم رو چيزي كنم مي حس خودمم چه گر  -
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 "!نكردي ديوونه هم من تا بخواب برو پاشو. اي ذليل،ديوونه شوهر توئه":،گفتم خنديدم و زدم پشتش به آرامي به

 شبود،سرد مشخص.بود خوابيده آن روي و كرده پهن زمين روي پتو بود،يك گذاشته روشن را خواب چراغ كيارش
 چارغ اما كشيدم دراز تخت روي. سوخت برايش دلم. بود كشيده پيشاني باالي تا را آن و شده مچاله پتو زير چون. شده

 .افتاد بيرون پتو از صورتش و دست و كرد حركتي. نكردم خاموش را خواب

 دوست ي ونهمرد هاي دست قدرتمنده،چه و بزرگ چه دستاش. شه مي تر مهربون اش مردونه ي خواب،چهره توي(
 .)بود لفظي اشتباه گفتم،آره اشتباه حتما! ندارم دوستش كه من اما ؟!داشتني دوست گفتم!!!داشتني دوست! اي داشتني

 رفتم،آهسته سرش باالي و شده بلند. بود شده سردش خيلي انگار. كشيد سرش باالي تا را پتو دوباره
 .كردم لمس را اش دست،شانه با ناچار به. شد نمي بيدار و بود خواب اما"كيارش،كيارش":گفتم

 !كيارش!شو بلند كيارش  -

 .نشست رختخواب توي نگران و ديد،دستپاچه را ام چهره كه همين و شد باز نيمه چشمانش

 !شده؟ چيزي  -

 .بودي شده بود،مچاله سردت زمين روي. بخوابي تخت روي بيايي كردم بيدارت نه  -

 )ماليد را چشمش(

 .بخوابي راحت تو تا خوابيدم زمين روي  -

 .شه مي خودت،سردت اما  -

 .باش راحت نداره،تو اشكالي  -

 )گذاشت بالش روي را سرش(

 ! خواب تخت روي راحتم،بيا من  -

 "!مطمئني؟":گفت ناباورانه و نشست دوباره

 !شو بلند آره  -
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 .)كند مي رعايت خودش كه خوب چه.(فاصله با خوابيد،اما كنارم

 عميقش خواب گر نشان منظمش هاي نفس صداي.  شدم مي كالفه داشتم و بود كرده بمخوا بعدازظهر،بي خواب
 چراغ. گذاشتم راستم دست كف روي را سرم و چرخيدم سمتش به!) برده خوابش زود ،چه حالش به خوش.(بود

 اما!) ببره بمكاش،خوا!جوريه؟ يه حالم امشب خدايا،چرا. نيست طور اين نه،نه!مهربونيه مرد كيارش.(بود خواب،روشن
 دستام اش مردونه شد،دستاي نمي عصباني اصالً و بود مهربون من با وقتها اون بخير يادش. (بود فراري چشمانم از خواب

 !)برد مي خوابم كاش. دونم دونم،نمي نمي!نيست؟ حاال مگر...بود مهر پر كرد،نگاهش مي نوازش را

 حماقت حماقت،بزرگترين خورم،اين مي گول دارم.(بود ناآشنا برايم كه داشتم،حالي غريبي شب،حال آن
 .شدم كالفه ناگهان!)زندگيمه

 .شدم بيدار خواب از نازنين غرغر با صبح

 چي دستت از بيچاره كيارش اين!،بجنب نبودي؟پاشو آلو خواب كه تو!خواب بسه،خوش!خوابي مي قدر چه يكتا  -
 !كشه مي

 "كردي؟ شلوغش چيه":گفتم و ماليدم را چشمانم

 !برم تو بابا،رو  -

 "چنده؟ ساعت مگه":پرسيدم حوصله بي

 .يازده نزديك  -

 "كجان؟ بقيه":گفتم و كشيدم صدايي پر ي خميازه و نشستم

 .خانم شدن بيدار منتظر پايين  -

 بشه؟ چي كه  -

 ".مسافرت نيومديم كه هيچي،ما كه":داد جواب تمسخر با

 .يام مي منم برو بابا،تو خب  -

 "!يكتا":گفت ماليمت با كه رتم مي حمام سمت به داشتم
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 چرخيدم سمتش به

 !زدي مي حرفو اون نبايد ديشب  -

 !حرف؟ كدوم  -

 .شي نمي دار بچه وقت هيچ كه همون  -

 "!چي؟ براي":پرسيدم عصبي لحني و برافروخته اي چهره با

 .نبود خوب هم نيما شد،جلوي ناراحت كيارش -

 .بيني مي بعد برو،وگرنه پاشو هم وت. گم مي باشه،بازم الزم. گفتم رو حقيقت

 

* * * * * 

 

 با.شدم دقيقه،بيدار سي و شش ساعت. رفتم مي آموزشگاه به بايد و بود فرد كاري،روز روز برگشتيم،اولين كه تهران به
 همان به نكتا مشكي،شلوار مانتو. نمودم زيباتر را ام مليح،چهره آرايشي با و ايستادم آينه مقابل بعد و رفته حمام به شوق
 مي تر خواستني را ام ام،چهره چانه زير كوچك اي گره با و بود مشكي اش رنگي ي زمينه كه روسري و پوشيدم رنگ

 به را روسري باشم،همين زيبايي نهايت در خواستم مي وقت هر من و بود گفته نازنين را اينها تمام البته. كردم سر كرد،به
 .كردم مي سر

 شده جدا خوابمان اتاق بوديم،دوباره برگشته مسافرت از كه وقتي از. شدم روبرو كيارش با شدم خارج كه اتاقم در  از
 همين است،به انفجار حال در دانستم مي. شد ميخكوب جا همان و افتاد صورتم به نگاهش.بود رفتن ي آماده نيز او و بود
 .گرفت را دستم كنم،اما عبور كنارش از گرفتم تصميم دليل

 عجله؟ اين با كجا  -

 ".معلومه،آموزشگاه":دادم جواب لحن همان با) داشت خشم از هايي رگه لحنش(

 !بشور رو صورتت برو  -
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 .كرد بيشتر را انگشتانش فشار او كشيدم،اما را دستم

 .شه مي برم،ديرم بايد!كن كنم،ولم گفتي،نمي كه كاري  -

 .بري ذارم بري،نمي خوام نمي  -

 .بود اوج در صدايش و پي در پي هايش متورم،نفس گردنش سرخ،رگ اش چهره كه كرد يم بيان را جمالت اين حالي در

 "!كني؟ تعيين تكليف برام بخواي كه باشي كي":گفتم عصبانيت شدت همان با و افتادم لج سر

 .رفتم در سمت به عصبي و شتاب با. شد آزاد و كشيدم قدرت با را دستم سپس

 "!كن يكتا،صبر":زد فرياد خشمگين

 .)بود شنيده را صدايمان جون عمه حتما.(شد بلند تلفن زنگ صداي بودم كه ها پله توي. ندادم هميتا

 

* * * * * 

 

 و بود مطلبي نوشتن حال در ميزش پشت نويد!داشت عاشقانه هواي و حال گويي و بود متفاوت كامالً آموزشگاه فضاي
 .كند بلند را سرش شد،نويد سبب پايم يصدا. داد مي قرار گلدان درون را سرخ گل شاخه چند فرنوش

 !كردي ما از يادي عجب!خانم يكتا سالم  -

 .نبودم موفق كه بدهم نشان شاد را خودم داشتم قصد بپذيرم،اما را نويد شور و شادي كه بودم آن از تر حوصله بي

 .سالم  -

 از شادي. ديد مي را اتاق داخل كه ودب گرفته قرار طوري فرنوش ميز. نشستم و انداخته ها مبل بين ميز روي را كيفم
 .كشيد پر نويد ي چهره

 !گذشت؟ خوش  -

 .نبود خالي،بد جات  -
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 !شده؟ چيزي  -

 طور؟ چه  -

 شده؟ حرفت دكتر نيستي،با سرحال  -

 )كرد بود،طغيان طغيان براي تلنگري انتظار در كه خشمي(

 !كن نويد،ولم دادي گيري چه  -

 و شدم بلند. كس همه و چيز همه بودم،از كفري. كرد نگاهمان و كرده بلند ،سربود نشسته ميزش پشت حاال كه فرنوش
 !گريختم مي همه از بايد. برداشتم را كيفم

 )آمد سرم پشت نويد(

 گفتم؟ چي شده؟مگه چت!كن صبر...يكتا،يكتا  -

 .ادايست مقابلم و رسيد بهم. نبود بردار دست نويد اما. شدم خارج آموزشگاه از بلند هاي گام با

 .برگرديم بيا  -

 و دار خش صدايي با سپس!)نداره گناهي كه كردم؟اين ناراحت رو اين چي بريا.(شد سرازير گرفت،اشكم را دستم
 "!ببخشيد":ناليدم آهسته

 آروم تا بكش فرياد من بكشي،سر فرياد خواست دلت وقت هر. نيست خواهي عذر به نيازي":داد غم،جواب پر لحني با
 ".بشي

 .نشست روبرويم و بست را اتاقش در هم نويد. رفت و آورد برايم خنك آب ليواني برگشتيم،فرنوش كه اهآموزشگ به

 بشي؟ كالفه و بخوري غصه طور اين تو شده باعث چي!بزن حرف خدا رو يكتا،تو  -

 .گرفت مي قرار زباله سطل درون دستمال پشت دستمال و نداشتم را هايم اشك اختيار ديگر

 "!كردي مي دل و درد برام كاش اما. نزن نداري،حرف دوست اگه":داد ادامه و دكشي عميقي نفس

 ".كنم ناراحتت خواستم نمي":گفتم بغض پر صدايي با
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 .بگو كنه،بهم مي اذيتت دكتر اگه!نداشتيم را ها حرف اين هم با كه چي؟ما براي تعارف همه اين  -

 كنه؟ مي اذيتم كيارش كني مي فكر چرا  -

 .نيستي خوشحال توق هيچ آخه  -

 .كردم سكوت

 !كنه؟ مي آموزشگاه،اذيتت ياي مي كردي؟نكنه ازدواج باهاش نداري؟چرا دوستش  -

 .)نيست اما...اما...آشامه خون كيارش كنه مي فكر حاال. بزنم حرف شدم؟بايد خفه چرا.(بودم سكوت در هم باز

 .كنه نمي اذيتم اون  -

 .كرد نگاهم ناباوري با

 !كن باور  -

 !چيه؟ مشكلت پس  -

 "...نويد":ناليدم مستاصل

 كنم؟ صحبت دكتر با خواي مي. شي مي گير گوشه و افسرده بدي،دوباره ادامه طوري همين اگه!بزن حرف يكتا  -

 "!نه واي":دادم جواب هول و دستپاچه

 "!نه؟ چرا":شد،گفت مشكوك نگاهش

 .دوني نمي كه تو... آخه  -

 .زد لبخند سپس"ياد؟ نمي خوشش من از دكتر كه دونم؟اين نمي رو چي":پرسيد محبت و حوصله با

 .شكايتي و گله هيچ بود،بدون لبخند و آرامش از ،پر ناهش. دوختم چشمش به حيرت،چشم با

 .داشتم حسي بودم،چنين اون جاي منم اگه شايد. دم مي حق بهش. شدم متوجه اول روز همون از  -

 !خوبي خيلي نويد  -
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 كنم؟ صحبت دكتر با پس  -

 .نداشتم بدي احساس هيچ ديگه. كردم مي آرامش احساس

 .كنم مي خبرت شد الزم اگه نه  -

 دي؟ مي كني،قول داشتي،خبرم احتياج كمكم به اگه بده قول  -

 ".كالس سر برم بايد ديگه":دادم ادامه و كردم نگاه ديواري ساعت به سچس "دم مي قول":گفتم و زدم لبخند

 .كنم مي كاريش يه. نداري،نرو حوصله اگه  -

 !)نويد مهربوني قدر چه(

 .رم نه،نه،مي  -

 ي حوصله وقتي اخه. ندارم نباشند؛حوصله حياط توي جون عمه و عاليه كاش.(رفتم خانه به نويد،زودتر اصرار به غروب
 !)كنم تحمل را ديگران تونم مي طور ندارم،چه خودمو

 كليد اينكه از قبل!)نرفته مطب يعني!اومده زود چه.(بود در پشت كيارش هاي كفش اما.نبود حياط در كسي خوشبختانه
 !)نيام خونه شد مي كاش.(گرفت در،جاي چهارچوب در او ي چهارشانه هيكل و بلند قد و شد باز شود،در قفل وارد

 "!تو بيا":گفت جدي شد،خيلي ترديدم متوجه وقتي

 باز ضرب اتاق،به درِ كه بودم لباس تعويض حال رد. رفتم اتاقم به يكراست و شدم وارد و درآوردم را كفشم حرص با
 .گرفتم جلويم و كشيده لباسي چوب از را مانتو شتاب با. شد

 "!نيستم،شوهرتم غريبه كه پوشوني؟من مي خودتو چرا":گفت و زد پوزخندي

 )شد مي آهسته،نزديك هايي قدم با(

 !پوشم مي لباسمو تا بيرون برو   -

 نرم؟ اگه  -
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 پيراهنش ي دكمه سمت به دستش كردم حس. بود شده خاصي جور كالمش،يك لحن و نگاه. ردمك پيدا بدي احساس
 .بگيرد صورت شكل اين به مان رابطه اولين خواست نمي دلم. كرد مچاله را وجودم نگراني. رود مي

 "...نه حاال...كيارش":گفتم دستپاچه

 .شده روز چند به مهلت،تبديل روز سه كي؟دو پس  -

 .شامِ وقت حاال...اما. باشه  -

 "!اي؟ گرسنه":گفت ماليم و شد نرم لحنش

 "بله"كه دادم تكان را سرم دروغ به

 .بياره زودتر رو شام عاليه گم مي  -

 بغضي و شد دريا چشمانم دوباره!بود؟ سرنوشتي چه اين. دادم تكيه ديوار به را گريان،سرم و بيچاره من و رفت سپس
 پذيرشش كردم مي بودم،حس اومده كنار خودم با!شده چم خدايا.(داد فشار دهنده ابعذ نيروي با را گلويم ساله چند

 !)شم مي خفه خدايا،دارم!ترسم؟ مي قرارم،چرا بي ام،چرا كالفه چرا!دلچسبه آسون،حتي

 .زدم لبخند. بود اين دليلش! مطمئنا. داشتند ها عروس تازه كه بود حسي ترسم،همان و قراري،كالفگي بي احساس شايد
 عصباني منم خب.(شدم عصبي فكردوباره اين از.كند بدرفتاري من با و شده عصباني كيارش كه نكنم كاري گرفتم تصميم

 !بود ساله چندين او كردم؛قدرت عجز احساس و رفت هم توي هايم اخم سپس)كنم مي بدرفتاري و شم مي

 ".بزنم قدم خوام مي":شام،گفتم از بعد

 )كرد نگاهم متحير(

 !دهسر هوا  -

 .بزنم قدم خواد مي دلم  -

 .خوريم مي سرما  -

 .دقيقه بيست فقط. رم مي تنهايي  -
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 توي بري تنها شب وقت اين":،گفت بود دلچسب برايم چرا دانم نمي كه خاصي لحن با!) قشنگي اخم چه. (كرد اخم
 ".بريم بپوشم لباس!خيابون

 و باد صداي جز.كنم خلوت خود با را دقيقه بيست ان از يا ثانيه نداد اجازه حتي. كرد صحبت مدام و زد قدم كنارم در
 .داد نمي را آنها ديدن و شنيدن ي اجازه كيارش وقفه بي صداي اما. نبود تاريكي،چيزي

 مي تمنايش،له پر نگاه زير و بودم نشسته تخت لب. داد تكيه آن به و بسته را در آمد،آهسته اتاقم به برگشتيم وقتي
 !بودم پذيرفته نبود،خودم ساخته من از كاري و بود هرسيد فرا زمانش. شدم

 !)دارد؟ را آموزشگاه،ارزشش به رفتن(

 را گذاشت،سرم ام چانه زير دست. نشست زانو پاهايم،دو جلوي و برداشت قدم آرام.بگريزم نگاهش از تا بود پايين سرم
 .دزديدم او از را نگاهم. كرد نگاه چشمانم توي مستقيم و كرد بلند

 "!يكتا":كرد،گفت مي منتقل من به را آرامش كه حنيل با

 .كردم بلند سر ناخودآگاه

 واقعي؟ شوهر و زن بشيم،يه شوهر و زن خواي متنفري؟نمي ازم هنوزم  -

 .شد چشمانم،دريا هم باز

 .كنم مي تحمل و ذارم مي پا دلم سخته،روي برات اگه  -

 .گذاشتم اش شانه روي را ناباورانه،سرم حركتي با!)بزنم حرفي يه بودم؟بايد نكرده نياز احساس مگه(

 را موهايم ديگرش دست و شد حلقه ام شانه دور دستش يك!همينطور هم خودم.دربياورد ،شاخ تعجب از بود نزديك
 .التهاب و بود بود،عشق چه هر. داشتم ديگري بدي احساس هيچ نه و ترسيدم مي نه ديگه. كرد نوازش

 !است داشتن دوست قابل و خواستني عاشق،چه انچهمهرب چه او شدم متوجه شب آن

 همه آن من،غرق و نفسش وجودش،صداي عطر و او عشق نور از بود نور پر و روشن اتاقم. بود نبود؛روز شب،شب آن
 دستان نيازمند قدر چه!بودم محتاجش كه محبت همه آن او،مست ي عاشقانه هاي زمزمه از مدهوش عطشِ و عشق

 !عطش و بود بود،عشق چه هر. نبود سرمايي ديگر. بودم اش عاشقانه كالم و نمهربا نوازشگر،نگاه
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 !)كنه؟ مي كار چي جا اين كيارش!(بود او ي سينه روي سرم...من و بود خورشيد نور از پر شدم،اتاق بيدار وقتي صبح

 وقايع زدم؛زيرا لبخند. بود خشنودي و آرامش از سرشار اش چهره. كشيدم كنار آهسته. بود افتاده ام شانه دستش،روي
 !بودم آورده ياد به را گذشته شب

 .رفت مي گيج سرم. ايستادم كمر به ناله،دست و آه با. پيچيد كمرم جانكاه،در دردي كه شوم بلند خواستم مي

 "شده؟ چيزي يكتا":است،پرسيد بخش نيرو كردم حس كه صدايش

 )چهره در لبخندي با همراه چرخيد سمتش به گردنم(

 .ره مي گيج سرم و گرفته درد خيلي نيست؛كمرم خوب محال  -

 .بكشم دراز تخت روي كرد كمكم و شد بلند دستپاچه

 .گيرم مي تماس مدرسه با خودم. كن امروز،استراحت. بخوري زمين شدي؟ممكنه بلند چي براي  -

 .رفت شتاب با و "!دارم دوستت يخيل خيلي":گفت وارد اي،زمزمه بوسه با همراه و كشيد باال ام چانه زير تا را پتو سپس

 !شدم حامله بود كرده فكر جون عمه. بودند مراقبم عاليه و جون بازگشتش،عمه زمان تا

 ".ببينه منو ي بچه داره آرزو اون":گفت و زد كردم،لبخند تعريف كيارش براي وقتي

 !نره يادت وقت هيچ بشم،اينو دار بچه خواد نمي دلم  -

 .درماندگي و سوال از پر شنگاه و شد محزون اش چهره

 

 :سيزدهم فصل

 روز طول در. نبوديم غافل يكديگر از مطب؛اما و بيمارستان نيز آموزشگاه،او و من،مدرسه. بوديم شده كار درگير دوباره
 .شدم مي صحبتش تمايل،هم با هم من.شد مي خبر با حالم از و گرفت مي تماس مرتبه چندين

 داشت،پشت سن سال پنجاه حدود كه رفتم،زني مطب به داشتيم،سرزده دعوت جهانگير دايي ي خانه روزها همان از يكي
 .كرد بلند ،سر پايم صداي با. زد مي ورق را اي مجله و بود نشسته منشي ميز
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 .بفرماييد بله  -

 دارند؟ نشريف دكتر. بخير تون سالم،وقت  -

 داشتيد؟ وقت به  -

 نه  -

 .باشيد داشته قبلي وقت بايد!متاسفم  -

 ...اما  -

 شادي از صورتش،پر و افتاد من به بود،نگاهش كوچكي دختر كه بيمار پدر با خداحافظي حين در كيارش. شد باز اتاق درِ
 .شوم داخل كرد اشاره. شد

 "...كه دكتر،ايشون اما":گفت منشي

 "!ري مي رزودت خودت گفتي كه تو":داد ادامه من به رو و بست را در سچس "!همسرمه ايشون":گفت و خنديد

 .بريم هم با بيام خواست مي دلم  -

 "ناراحتي،برگردم؟ اگه":دادم ادامه ساختگي دلخوري با و كردم مكث كمي سپس

 رو ديگه مريض تا چند بايد يارم،اما مي در بال خوشحالي از دلم،دارم عزيز":گفت و گرفت دستانش ميان را صورتم
 ".كنم ويزيت

 .مونم مي خب،منتظرت  -

 ".بشين بغلي اتاق توي برو پس":گفت و وسيدب را صورتم

 .بشينم انتظار سالن توي دارم دوست  -

 ".داري دوست طور هر":گفت خنده با

 !)شدم شكاك قدر چه.(بگيرم نظر زير را منشي بتوانم راحتي به كه كردم انتخاب را صندلي انتظار سالن در
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 بايد كرد مي فكر طفلك.(كرد مي عذرخواهي مدام نيز من از .بود احساسم ي گفته بود،اين وجداني با و مهربان زن منشي
 .)باشد داشته غيب علم

 تلفن با گذشته از شادتر نويد!وقت هيچ آمد نمي پدر،كه جز به بودند آمده رسيديم،همه كه جهانگير دايي ي خانه به
 گفتند؛گونه مي شادي با شهين دايي زن و مادر. ام شده غافل همه از كه كردند مي گله دنيا و رويا. بود مشغول همراهش

 دوستم خودم خاطر به. داره دوستم واقعاً.(كرد مي نگاهم لذت و عشق با كيارش و. شدي سرحال و گرفته رنگ هايت
 .)داره

 .نشستم كنارش و رفتم او سمت به. كرد قطع را اش مكالمه نويد

 زدي؟ مي حرف كي با  -

 "!فضولي گهم":گفت وصفي قابل غير شادي با و زد چشمكي

-  نويد نشو لوس ، ا! 

 .گم بكُش،نمي خودتو  -

 .نفهميدم باشه،اگه  -

 "گذره؟ مي چطوره،خوش خودم دختر":گفت و آمد ما سمت به جهانگير دايي

 .نگذره خوش بهش و باشه داشته خوبي اين به اي دايي آدم شه مي مگه  -

 كه منو عزيز ي خواهرزاده جون،هواي دكتر":گفت بشنود كه صدايي با بود نشسته سالن سمت آن كه كيارش به رو
 "داري؟

 ".زندگيمه ي همه يكتا. جون دايي بله":داد جواب متانت با و زد لبخند او

 .شد صحبت هم او با و نشست نويد شام،كنار از بعد حتي!!)نويد پيش اومدم نيست نكرد؟ناراحت اخم كيارش چرا(

 را گوشي و شده كرده،خم عبور قسمت آن از ظاهر به. رفتم مي كش را آن جوري يك بايد. بود عسلي ،روي نويد گوشي
 اسمش يعني!چي؟ يعني.(بود شاعر نام شماره،به آخرين.نشد متوجه بود كيارش با صحبت غرق چنان هم او. برداشتم
 .گذاشتم جايش سر را گوشي و كرده يادداشت را شماره سپس!)شاعره؟
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 "داشتي؟ كار چي نويد گوشي با":گفت نازنين

 .خواستم مي رو آموزشگاه هاي بچه از يكي ي ،شماره هيچي  -

 !يكتا؟ دوني مي  -

 رو؟ چي  -

 .بشم خاله قراره  -

 ".خوشحالم،خوشحال":گفتم و كشيدم آغوش در را كوتاهي،او جيغ با

 .كردند مي نگاه ما به واج و هاج همه

 ".بدونيم هم ما شد؟بگيد خبر چه دفعه يه":گفت نيما

 ".شه نمي":فتگ نازنين

 .كرد مي نگاه مشكوك اما شادي با كيارش

 ".آينده مامان تبريك":گفتم نسرين به آهسته

 ".ممنون":داد جواب خوشحال هم او

 ".بيفتيد عقب نسرين از نبايد هم نازنين و تو":گفت من به رو دايي زن

 ".كرديم عروسي تازه ما!مامان":گفت معترضانه نازنين

 .مخواي نمي بچه هم ما  -

 ادامه مادر و ".گيره مي قهرش نزن،خدا ها حرف اين از ديگه":كردند اعتراض هم با دو هر مادر و شهين دايي زن
 تو ي بچه براي مو عشق ي خوان،همه نمي بچه ديگه كه دنيا و رويا. خريدنم بچه لباس و سيموني عاشق من":داد

 ".گذاشتم

 .درآورد را حرصم و زد لبخند موذيانه نازنين. كردم مي سكوت كردم،بايد سكوت

 "كشيدي؟ جيغ چي براي":پرسيد اتومبيل،كيارش داخل شب آخر
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 .اس حامله نسرين  -

 .پدرام حال به خوب،خوش چه  -

 .كشيد صدايي پر نفس سپس

 

 :چهاردهم فصل

 

 ابراينبدهم؛بن دست از را برف روي زدن قدم لذت خواستم نمي و بود باريده هم رفتم،برف مي آموزشگاه به بايد
 سرم. كرد جلب را توجهم اتومبيلي بوق صداي كه بودم نرفته زيادي راه هنوز. كردم انتخاب روي پياده براي را مسيري
 شنيدن از پس و داد ،سالم رويي خوش با و شد پياده. كرد مي تدريس آموزشگاه در كه بود نويد دوستان از يكي. چرخيد
 ".باشم خدمت در بفرماييد":سالمش،گفت جواب

 !)محل بي خروس(شم نمي مزاحم  -

 .بفرماييد كنم مي خواهش  -

 اين به رسيد تا كرد صحبت هوا و آب وضع و ديوار و در از اول. شدم سوار و شد ادب،حكمران تا كرد اصرار قدر آن
 .بفرستم مادرتون و پدر خدمت مادرمو بديد اجازه اگه. هستيد باوقاري خانم دختر كه؛شما

 ...من.ردمك نگاهش حيرت با

 .كنم دست به را ام حلقه رفت مي يادم هميشه. بود خودم تقصير

 .كردم ازدواج من اما  -

 .شد متحير او حاال

 .كردم ازدواج ساله يك به نزديك  -
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 و او صداي بود،اما بسته نويد اتاق درِ. شدم وارد او از زودتر و شدم پياده و كردم تشكر آموزشگاه مقابل.  خواست عذر
 و بود نشسته نويد فرنوش،مقابل.كنم باز را در اجازه بدون شد باعث ام اندازه از بيش كنجكاوي.آمد مي ريديگ شخص

 .داشت اي گرفته ي چهره هم كرد،نويد مي گريه. بود نويد هاي دست درون دستانش

 ".شدم مزاحم ببخشيد":گفتم و انداختم زير به را سرم خجالت با

 .رفت ميزش پشت نويد و كرد ترك را اتاق فرنوش. شدند بلند هبودن،دستپاچ شده غافلگير دو آن

 اين اما!بكنم وحشتناك و بد فكرهاي نويد مورد در توانستم نمي و خواستم نمي. بود كرده ام احاطه متفاوتي احساس
 برخورد يكديگر باعشق، هم عالقه،شايد با حتي... حتي و راحت چه كه بودم ديده را دو آن بارها و بارها. نبود مرتبه اولين
 بود كيارش با حق يعني.(كنم محكوم را نويد خواست نمي دلم هم باز اما. بودم كرده غافلگيرشان هميشه البته. كردند مي
 !)نيست؟ خوبي پسر نويد و

 فرقي هيچ و كودكيمه دوران مهربونِ و خوب بازي هم اون. كنم فكر طور اين نه،نه،نبايد.(دادم تكان سر وحشت با
 !كردند مي فرق ها آدم اما!)هنكرد

 حس كه طوري داشت،به بدي سوز شدم،هوا خارج كه آموزشگاه از. نشدم زمان گذر متوجه كه بود مشغول فكرم قدر آن
 .شوم تبديل يخي آدم به است ممكن لحظه كردمهر مي

 .شدم پرت اتومبيل داخل شتاب با. بود منتظرم اتومبيل داخل كيارش

 .نباشي ستهخ!خودم ،خوشگل سالم  -

 روشنه؟ سرده،بخاري خيلي هوا. سالم  -

 .كنم مي زياد شو درجه!عزيزم روشنه  -

 "نداشتي؟ خوبي روز":،پرسيد شد متوجه گويا. بودم كالفه و حوصله بي

-  بود بد بد! 

 !چي؟ براي  -

 .كرد سوارم و ديد منو نويد دوستهاي از يكي آموزشگاه راه توي  -
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 "!شناختي؟ مي كجا از رو نويد دوست":داشت،گفت خشمش نترلك در سعي. زد ترمز روي محكم

 .داره موسيقي ندريس آموزشگاه توي كه هايي همون از يكي!نشو هول  -

 "!شدي؟ سوار چرا":گفت. بود نشده مجاب هنوز كشيد،اما راحتي نفس

 .كرد اصرار خيلي  -

 پ.نيست كننده قانع  -

 ".كنه خواستگاري ازم تا بشم سوار كرد اصرار":گفت ام يدهرس انفجار به مغز نه،اما يا بگويم دانستم نمي

 "!آبرو بي كرده غلط":زد فرياد و شد ناهماهنگ اش چهره خطوط

 .باشم كرده ازدواج كرد نمي فكر  -

 .رسم مي حسابش به فردا  -

 "!كن بس خدا رو كيا،تو":ناليدم خسته و درمانده

 !فهمي زنمي،مي كنم؟تو بس رو چي  -

 هر ماشين سوار داد اجازه بهت شدي،كي سوار حقي چه به!شدي مي سوار نبايد":زد غر خانه به رسيدن تا و كرد شروع
 نداري حق ديگه!داده خودش به اي اجازه چنين او كه كردي رفتار طوري حتما. خودته تقصير اصالً!بشي؟ ناكس و كس
 "...بري آموزشگاه خواد نمي اصال. كنم صحبت نويد با آموزشگاه،بايد بري تنها

 "!كردي ام خسته!نه؟ يا شي مي خفه":زد فرياد و آمدم ستوه به سرانجام

 قفل داخل از را در و رفتم اتاقم نداشتم،به را اش حوصله ديگر. سپرد ام چهره به را اش خيره نگاه حيرت با و شد ساكت
 .داشتم كم را يكي نويد،اين ي قضيه از بعد. كردم

 چند. گرفتم دستانم ميان را سرم و نشسته تخت لب. كردم پرت اي گوشه و رآوردهد را ام روسري و مانتو حرص با
 .چرخيد دستگيره و خورد در به آهسته ضربه

 كردي؟ قفل را در چي يكتا،براي  -
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 .ندادم جواب

 !بخور شام كن،بيا باز را جون،در يكتا  -

 ".خورم نمي شام":دادم جواب خشمگين

 !بيا پاشو. شه مي سرد عزيزم،غذا  -

 .خوام گم،نمي نمي مگه  -

 .كنم مي كن،خواهش باز را در!جون يكتا  -

 !كيا،برو،برو،برو  -

 .كن باز را در بايد  -

 !ببينمت،برو خوام بشنوم،نمي صداتو خوام نمي  -

 .مردم يه منم. بده حق بهم!ببخشيد. شدم مي عصباني عزيزم،نبايد  -

 )خورد مي بهم استدالل اين از حالم(

 .مكن نمي باز  -

 !بخوري بايد كه شام  -

 .شدم شد،بيدار مي پايين و باال مدام كه در ي دستگيره صداي بود،با برده خوابم. ندادم را جوابش ديگر

 .شكونم مي را نكني،در باز اگه..يكتا،يكتا،خوابي  -

 .بخواب سالن توي امشب كيا  -

 "!كن باز را در گم مي بهت":زد فرياد

 ".نمك نمي باز":دادم جواب خونسرد

 .بره آبروت و بشه متوجه جون عمه تا زنم مي فرياد قدر اون باشه،منم  -
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 .كردم باز را در!)شه مي بد بهم نسبت جون عمه ديد معناست،اما بي آبرو ي كلمه چه گر!...بكنه كارو اين اگه(

 مي نگاهش خيره يرهخ!جذاب و تيپ خوش.بود تنش شكالتي اي ژيله و رنگ همان به شلواري و كرم اي مردانه پيراهن
 .كردم

 "!بخور غذا برو":گفت آميز تحكم لحني ،با شد وارد و زد كنارم دقايقي از بعد  -

 "خوام نمي":گفتم و انداختم باال شانه

 !كردي؟ قفل را در چرا!چيه؟ ها بازي بچه اين  -

 .خودته تقصير  -

 ؟!خودمه تقصير  -

 زني مي ربط بي حرف بله،زياد  -

 !افته؟ مي اتفاقي چه بشم ديوونه اگه دوني مي. شم مي هديوون دارم كم كم  -

 !افته مي بدي هاي اتفاق بشم ديوونه منم اگه  -

 "!كجا؟":گفت و گرفت را برداشت،دستم كنم،خيز ترك را اتاق تا برداشتم را بالشم

 .بخوابم رم مي  -

 "!اينجاست خواب خوابي؟اتاقب كجا":شدند،گفت مي له هايش دندان زير ها كلمه گويي حرص با و شمرده شمرده

 .بخوابم ديگه جاي يه خوا مي دلم امشب  -

 .بخوابي جا اين خواد مي دلم منم و  -

 و درك مرا كسي داشتم احتياج قدر چه. كرد بغل و كشيد خود سمت به انداخت،مرا تخت روي و گرفت را بالش سپس
 جاي آغوشش نكردم،درون مخالفتي هيچ كنم،پس فراموش را تلخ وقايع تا بودم محبت نيازمند قدر چه. كند حمايت
 .شدم قرارش بي و عاشق نگاه مست و گرفتم

 .كردم مي محكومت بخشيدي؟نبايد يكتا،منو  -
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 !كيا  -

 !كيا!چي؟  -

 كيا؟ نگم  -

 .گي مي قشنگ خيلي!چرا،چرا،بگو  -

 )بريد را ام جمله...(كيا  -

 !كيا،بگو دلِ جون  -

 )دادم نشان وردلخ را خود.(دي نمي اجازه كه تو  -

 !بزن رو حرفت حاال. كيا گي مي قشنگ خيلي آخه. شدم زده ذوق كن باور  -

 خواستم مي":گفتم آويزان هاي لب با!)كنند مي لوس رو خودشون باباهاشون براي كه هابب بچه(لوس، هاي بچه مانند
 ".بخشيدمت بگم

 .كرد بوسه غرق مرا و دل ته از اي خنديد،خنده

 و تنش پر برخوردهاي ،دوباره كردم مي صحبت او با اگر...!كنم،اما صحبت كسي با فرنوش و نويد دمور در داشتم دوست
 .كنم چه دانستم نمي...هم نازنين شد،با مي شروع مان سرانجام بي دعواهاي

 

 :پانزدهم فصل

 .برد ويدن و او ي رابطه به پي شد مي راه اين از شايد. شدم دوست فرنوش با. گذشتند مي وقفه بي روزها

 .بود شده جدا شوهرش از آموزشگاه تاسيس از قبل ماه دو فرنوش

 با سال دو.دادند عذابم قدر چه دوني نمي. بودند خودش عين هم اش خونواده!بود،خيلي بيرحم خيلي اون":گفت مي او
 بچه ي وسيله هب تا بشيم دار بچه داشت قصد بشم جدا ازش خوام مي بود فهميده كه آخر ماه چند كرديم زندگي هم

 ".كنه اسيرم
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 .افتاد هق هق به و نداد امانش گريه سپس

 ".شدي راحت كه شكر رو خدا!نكن گريه ديگه":گفتم و گرفتم آغوش در را سرش

 ".كنه مي تهديدم و شه مي سبز راهم سرِ هم هنوز. نشدم راحت هنوز":گفت و كرد بلند را سرش

 ! نباش بكنه،ناراحت تونه نمي غلطي هيچ  -

 )خورد را حرفش...(نويد به اگه  -

 !چي؟ نويد به اگه  -

 ؟!برسونه آسيب پناهي آقاي به اگه  -

 .افته نمي اتفاقي نباش،هيچ نگران  -

 !بد باشه،خيلي كس آدم،بي كه بده خيلي  -

 "!نداري؟ رو كسي هيچ تو":پرسيدم غمگين و متعجب

 .گيرند نمي ازم سراغي هيچ كه نامهبونند رقد اون خواهرم و برادر و مكردند فوت مادرم و پدر. كس هيچ  -

 !كني؟ فرار اش خونواده و شوهرت دست از تونستي جوري چه  -

 ".دارم دوستش مهربون،خيلي و خوب دوست يه كمك به":داد جواب لبخند با و درخشيد زيبايش چشمان در اميد نور

 ".نشه ديرم كه برم نداري كاري اگه":گفتم نويد به وقت آخر

 دنبالت؟ ياد نمي كترد مگه  -

 .برم خودم قراره  -

 .رسونمت مي كن صبر  -

 .رم مي بيفتي،خودم زحمت توي خواد نمي  -

 !كني؟ مي تعارف  -
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 روز هر يعني(گفتيم جاي نويد اتومبيل داخل سه بعد،هر دقايقي. نفهميدم را اش اشاره من،معناي و اشاره فرنوش به
. گر ويران و سوزان كر،آتشي پا به ذهنم در اي جرقه ناگهان!)باشه بدي دختر ياد نمي فرنوش به!رسونه مي رو فرنوش
 !)تونه نمي نه،فرنوش واي...(كه اين كند،يعني رفاقت بيوه زن يك با پسري وقتي و نبود دختر و بيوه زن يك فرنوش

 هاي چراغ. نبود خانه رد كسي و بودند رفته مهماني به عاليه و جون عمه. گرفت خانه،دلم تاريكي از كه شدم حياط وارد
 در برق،سالن كليد فشار با. كردم باز را در و چرخاندم قفل داخل را كليد پيمودم را ها پله ناتوان و كردم روشن را حياط

 برايمان بود گفته عاليه به صبح،كيارش نداشتيم؛چون هم شام. بودم خسته و گرسنه خيلي. شد غرق دلچسبي روشنايي
 رفع براي. خوردم شيريني عدد يك و شير ليوان يك. كردم باز را يخچال درِ و رفتم پزخانهآش به. نكند درست غذا

 .رفتم حمام به روحي آرامش و خستگي

 تماس همراهش باتلفن. كرد احاطه را وجودم نگراني كم كم. بود نيامده كيارش گذشت،اما مي بازگشتم از ساعت يك
 از!كنم؟ چه دانستم نمي.زدم مي قدم ،مدام نگران و مستأصل. داد ينم جواب كسي را مطب تلفن. بود گرفتم،خاموش

 صداي كه بگيرم تماس نيما با داشتم نياوردم؛قصد نهايت،طاقت در. بودم كرده فراموش را نگراني،گرسنگي شدت
 مي يكي تا ود را هاي پله شتاب با. ايستادم آن جلوي و كرده باز را در. كشيدم راحتي نفس خوشحال. شنيدم را اتومبيلش

 .كرد

 ايستادي؟ جا اي چرا!عزيزم سالم  -

 ! مردم نگراني كردي،از دير قدر چه  -

 .نكنه خدا  -

 !چيه؟ اينا  -

 .كنم پرداخت مو بدهي خوام مي امشب. بدهكارم كسي به ماهه چند  -

 ؟!كي به  -

 "بري؟ خواي مي دوباره كيا":دادم ادامه ناراحت و مأيوسانه سپس

 "گرفت درد داخل؟دستم بيام دي مي اجازه":گفت و بوسيد را صورتم

 ".كني پرداخت رو ات بدهي توني مي هم فردا!نرو كيا":گفتم و رفتم كنار
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 .برد آشپزخانه به را غذا هاي بسته محتوي نايلون و گذاشت ميز روي را بسته

 .ام گرسنه خيلي كه بخوريم شام بيا حاال  -

 و بود من به حواسش. كردم مي بازي غذايم با و بود شده كور اشتهايم. كنم پنهان را اخمم توانستم نمي و بودم دلخور
 .شد نمي محو اي ثانيه داشت لب روي كه لبخندي

 !بخور رو غذات  -

 .نيستم ديگه بودم،اما گرسنه خيلي  -

 چي؟ براي  -

 !بذاري تنهام بازم خواي نيست،مي انصاف كيا،اين  -

 ".شي مي خواستني قدر چه قيافه اين با دوني نمي يكتا":زد،گفت نه،قهقهه كه خنديد،خنده

 !نكن اَه،شوخي  -

 ".كنيم مي فكري يه ات تنهايي مورد در بخور،بعد رو غذات. باشه،باشه":گفت و خنديد زهم با

 .نخوردم هم باز

-  ها شم مي ناراحت يكتا!ديگه بخور د! 

 .كردم خوردن به شروع

 سپس".پذيرفتي منو وقتي بدهكارتم،از ماهه چند":گفت داشتني دوست و شيرين لحني با و نشست شام،كنارم از بعد
 "!كن بازش":گفت و گرفت مقابل را بسته

 نقص بي او جانب از نيز مان عشقي زندگي و بود نقص ما،بي جنسي زندگي!بود مهربان چه او. كردم نگاهش ناباورانه
 .كرد مي مند عالقه او به نيز مرا كم كم كه چنان بود،آن

 اي عالقه جواهر به كه مني. شدم آن مبهوت كه زيبا قدر زيبا،آن جواهري سرويس. كردم باز را سست،كادو انگشتاني با
 .نداشتم
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 !قشنگه كيا،خيلي  -

 !كن باز رو يكي اون حاال  -

 ن،ازممنو كيا":گفتم شادي بسيار،با ذوق از حيرت،كه روي از نه كردم بازش وقتي. بود تر سنگين و بزرگتر ديگر بسته
 ".شد نمي بهتر اين

 .بخرم داشتم قصد كه بود كتابهايي از پر بسته

 

 :شانزدهم فصل

 

  كه پبذيرم توانستم مي نه. داشتم ترديد همچنان فرنوش و نويد مورد در من و گذشت ماه چند

 .باشم اعتنا بي هايم شنيده و ديده به توانستم مي نه و... آنها

 و شب،نيما آن.گذراندم مي تابستاي،روزگار روزهاي تحمل از پكر و حوصله ،بي هميشه مانند من و بود ماه شهريور
 .آمدند مان خانه به نشيني شب براي نازنين

 "شده؟ دعوات كيارش با بازم":پرسيد آهسته نازنين

 .نه كه دادم تكان را سرم

 !چي؟ پس  -

 .هيچي  -

 هيچي؟ مطمئني  -

 .آره خب  -

 "افتاده؟ اتفاقي چه!بگو رو راستش يكتا":گفت نگراني با
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 و بهار شناسي؟تحمل نمي منو مگه":گفتم. زدم مي داشتم،حرفي شك كه موضوعي مورد در نبايد. بگويم چه دانستم نمي
 ".ندارم رو تابستون

 .افتاده اتفاقي شناسمت،مطمئنم مي چون و شناسمت مي  -

 .شده مون حرف نويد با  -

 .شد گشاد چشمانش حيرت از

 !شه؟ مي مگه  -

 .داشتيم نظر ختالفا  -

 !چي؟ سر  -

 .نداشتم دوست كنه،من نصب ديوار به داشت دوست نويد كه رو پوسترهايي از يكي  -

 ".ندارين تفاهم هاتون گي بچه عين هنوز پس":گفت خنده با

 ".شدم پيروز ها،من وقت همون عين و بله":گفتم و زدم لبخند اجبار با

 !طور؟ چه  -

 .كرد واهيخ معذرت و گرفت تماس باهام  -

 و من آمدن تا و آمدند مي ساعت همان روز هر نويد و فرنوش رفتم،البته آموزشگاه به زودتر ساعت يك بعد روز صبح
 دربسته اتاق از شان خنده صداي. گرفتم دستم و درآوردم را كفشهايم شدم،حتي وارد صدا بي و آهسته. بودند بقيه،تنها

 سپس!)برگردم كنم؟بهتره كار چي خدايا.(كشد بند به را نفرت،وجودم و مادياعت بي و انزجار احساس. آمد مي نويد ي
 هايي گام با. نداشتم را خيال و فكر تحمل ديگر. كردم مي تمومش بايد. ايستادم بعد برداشتم،اما عقب به قدم چند

 شده شرمنده. وردندخ مي صبحانه و نشسته هم روبروي. فشردم را دستگيره لرزان دستي با و رفتم اتاق سمت سست،به
 !)احمقم سر بر خاك.(بودم

 .جاست اين ببينم خواستم گذاشتم،مي جا رو وسايلم از يكي ديشب ببخشيد  -

 "!گذاشتي؟ جا چي،كجا":داد جواب خندان نويد
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 !دونم نمي  -

 !بود زيبايي زن او!)خوبه دندون خمير تبليغ براي.(گذاشت نمايش به را زيبايش هاي دندان و خنديد فرنوش

 بيايي؟ لحظه يه شه مي نويد  -

 در و شد خارج اتاق از سپس".خورم نمي ديگه من عزيزم":گفت فرنوش به رو و كشيد سر را اش داد،چايي تكان سري
 .بست را

 "...بايد نويد،تو...نويد،...ن":گفتم بريده خجالت،بريده با

 ".شدم متوجه وقته خيلي. بودي كرده كش بهم.دونم بزني،مي حرف خواد نمي":گفت و گرفت دهانم جلوي را دستش

 "!نگفتي،بدجنس هيچي چرا پس":دادم جواب برافروخته. گرفت حرصم كردم،هم تعجب هم

 .خنديد بيشتري بدجنسي با

 "!شده؟ متوجه هم فرنوش":پرسيدم كالفه

 )بود عشق از ،پر صدايش لحن و نگاه(

 !يكتا كن مهربونه،باور و پاك اون  -

 !نه؟ يا شده متوجه  -

 .بود شده متوجه  -

 رفتيد؟ پيش كجا تا  -

 ".نشنوم شرافته،ديگه با و پاك زن يه فرنوش!چيه؟ منظورت":گفت شد،جدي خشم از سرشار نگاهش

 ؟!چرا پس  -

 برايش دلم. شده تحقير و ديدمش،خرد پارك توي روز يه. تنهاست فرنوش. داريم دوست رو ديگه هم ما  -
 كار بهش جا اين و گرفت طالق تا كردم كمكش هم بعد. كنه دل و درد رامب تا كردم ثابت را نيتم حسن. سوخت

 .نكن بد فكرهاي هم ديگه. كنم ازدواج باهاش دارم قصد حاالم...كردم،حاالم اجاره خونه براش دادم،حتي
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 مي معذرت ازت":گفتم. كردم دور خود بود،از بد هاي انديشه و ترديد و شك چه كشيدم،هر كه عميقي نفس همراه
 ".خوام

 !كن عذرخواهي فرنوش از. بودي ديوونه هميشه تو. نيست الزم  -

 "!داري رو هواش هم قدر چه":گفتم دلخوري با

 "!شد چيه؟حسوديت":گفت و خنديد

 ".خير نه":گفتم و درآورده شكلكي

 "!يكتا":زد صدايم كه رفتم مي اتاق سمت به

 )چرخيدم سمتش به(

 .باش داشته دوستش و نذار تنهاش. كنه پر رو تنهاييش تونه نمي نهاييت به من وجود. تنهاست خيلي فرنوش  -

 .ست ديوونه كي شد معلوم حاال. نبود سفارش به نيازي  -

 

 

* * * * * 

 

 خشمگين را نويد كه غروب هاي روي روزه،پياده هر فرنوش،خريدهاي وجود. بودند گرفته ديگري بوي و رنگ روزهايم
 و داشت مالكيت حس فرنوش به نسبت و شد مي غيرتي نويد كه بود جالب برايم.اشتد وامي خنده به مرا و كرد مي

 !بود مطيع و مظلوم فرنوش

 از بعد خواد نمي دلم بودم گفته":كرد مي توبيخ را نشود،او فرياد به تبديل صدايش داشت سعي كه حالي در خشم با نويد
 "باشي،درسته؟ خيابون توي هوا شدنِ تاريك

 .شنيدم نمي كه بود آهسته قدرآن فرنوش صداي

 چيه؟هان؟ غروب دم روي پياده اين پس. رسونمت نمي چيزم همه بي شب،خود هر مگه  -



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  260 

 جرأت اگه!بكش داد برمش،حاال مي اوردي؟من گير چيه،مظلوم":گفتم و كردم باز را بياورم،در طاقت نتوانستم ديگه
 "!بكش داد داري

 !نكن دخالت يكتا  -

 !تازوني مي خوب هم گه،تو نمي هيچي بيچاره اين. نكن دخالت يكتا)درآوردم را ادايش سپس.(ساكت  -

 ".ها شي مي ،ناراحت گه مي چيزي عصبانيه،يه نويد. برو جون يكتا":كرد زمزمه آهسته و گرفت را دستم فرنوش

 ".گم نمي هيچي چي هر!كرده غلط":دادم جواب بلند

 ".رسونيم مي دنبالم،توام اومد كه كن،كيارش جمع رو سايلتو":گفتم فرنوش به رو.  شد خارج اتاق از نويد

 !نه واي  -

 ؟!نه چي براي  -

 !چي؟ نويد،نويد  -

 .باش زود. شده گذاشتي،پررو الالش به لي لي بس از!كن ولش  -

 .يام نمي نه  -

 چي؟ براي آخه  -

 ... و خونه ياد مي...بيام شما با اگه  -

 چي؟ خونه ياد مي  -

 )شد خيره زمين به و كرد سكوت(

 ؟!كنه مي بلند دست روت نويد نكنه ببينم  -

 .كشه مي فرياد فقط!نه واي  -

 خبر بي بذار. خودمون ي خونه برمت مي. نرو خونه امشب اصالً)كردم فكري سپس(خودته تقصير هم اون كه  -
 .بشه ادب تا بمونه
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 .بشه اذيت ندارم يكتاجون،دوست نه  -

 .كنم مي آدم رو وپرر آقاي من،اين اما!متاسفم برات  -

 خانم":پرسيد آبدارچي.نشستم مقابلش خشم با. برد مي شربت برايش آبدارچي و بود نشسته كناري اتاق در نويد
 "داريد؟ ميل درخشان،شربت

 .ممنون نه  -

 ".نداشتم انتظار خان،ازت نويد":گفتم رفت كه آبدارچي

 .بگم بهت چيزي يه نذار برو پاشو  -

 .بگو داري جرأت اگه  -

 .كرد كوتس

 .برمش مي ما،يعني ي خونه ياد مي فرنوش امشب  -

 !كرده بيخود فرنوش  -

 ".برمش خود،مي با يا خود بي":گفتم قيدي بي با و شدم بلند

 .كني مي ام كالفه داري يكتا  -

 ".دوني مي خودت بري جايي اگه":گفت فرنوش به تحكم با و آمد خودش اتاق از سرم پشت

 .برمش ميره،مي  -

 .كشمت مي خودم بذاري بيرون رو پات اگه شفرنو  -

 ".كردي مي دخالت نبايد عزيزم":گفت او و كردم تعريف برايش را ماجرا اتومبيل توي. آمد كه كيارش

-  ،ده مي دستور هي گه،اونم نمي هيچي فرنوش ا. 

 .شه نمي ناراحت فرنوش شايد خب  -
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-  نشد ناراحت ميشه چي؟مگه يعني ، ا! 

 .شه نمي ناراحت و خانومه خيلي وشفرن! دلم عزيز  -

 "؟!نيستم خانوم من يعني":گفتم و گرفتم گر

 .شد مي مان دعواي وگرنه كرد ختم را قائله ماهرانه اي گونه به و زد لبخند

 

 

 

 :هفدهم فصل

 

. نبود ارمكن شدم،كيارش بيدار كه خواب از. داد مي زمستان آمدن از بر و شده سرد هوا. بود پاييزي روزهاي از يكي صبح
 )كجاست؟ كيارش.(شدم مچاله آن زير و كشيدم باال ام چانه زير تا را پتو

 رختخواب توي بيشتر دقيقه چند تونم آموزشگاه،مي برم قراره امروز. (شوم جدا پتو و تخت از خواست نمي دلم
 با كيارش بعد دقايقي. تادنيف اتفاقي دويدم،اما دستشويي سمت به شتاب با. دارم تهوع حالت كردم حس ناگهان.)بمونم
 .شد وارد تازه نان

 شدي؟ من،بيدار گل  -

 "بيدارم":دادم رفتم،جواب مي آشپزخانه سمت به كه حالي در

 !قشنگم ،عشق بخير صبح  -

 "!بخير صبح":گفتم حوصله بي

 ".بريزم چايي برات بشين":نياورد،گفت خودش روي به

 .رساند آموزشگاه به مرا هم بعد. كرد خوردنم به مجبور حتي و كرد درست ريخت،لقمه چايي برايم

 .بود داده گير چيزي چه به بار اين نبود معلوم. آمد مي نويد صداي هم باز
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 "جون،كجايي؟ فرنوش،فرنوش":زدم داد بلند صداي با

 "!كن منه،صبر پيش":داد جواب او جاي به نويد

 .بود بلند فيكا حد به نويد بايستم،صداي گوش ينبود نياز. ايستادم در پشت

 .بپوشي رو مانتو اين ياد نمي خوشم  -

 .شد نمي شنيده فرنوش صداي هم باز

 بخري؟ مانتو ندادم پول بهت مگه. ببينمش تنت خوام نمي ديگه. تنگه نيست،خيلي چشه،چش  -

 .نشنيدم كه فرنوش صداي و

 كنم روشن رو مون تكليف ودترز چه هر بايد!كني مي ام ديوونه داري ديگه خريدي؟فرنوش اينو رفتي يكتا با  -
 .نكني عمل خود سر قدر اين تا

 مي آه مدام و زد مي چنگ موهايش زد،ميان مي قدم خشمگين و ناراحت نويد. رفتم شد،داخل خارج اتاق درِ از فرنوش
 .باشد گرفته قرار تنگنا در كه كسي مانند. كشيد

 !بشين دقيقه يه نويد  -

 .بود نشده حضورم جهمتو گويا. كرد نگاهم متحير و گيج

 .دارم كار باهات  -

 .نشست مقابلم

 !ها كنه مي فرار دستت از كني؟آخرش مي اذيت همه اين را فرنوش چرا  -

 .ميرم مي اون بدون. نترسون نگو،نگو،منو  -

 !كني؟ مي اذيتش چي براي  -

 )گرفت دستانش ميان را سرش.(ندارم تحمل شدم،داغونم،ديگه كالفه  -

 !ري؟ندا رو چي تحمل  -
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 .كنم زندگي اون از دور تونم نمي فرنوشم،ديگه عاشق من،من  -

 .خواد مي رو همين هم فرنوش. تموم و جشن يه هم كن،بعد صحبت مادرت و پدر با!نداره كاري كه اين  -

 ...مادرم و پدر دونم،اما مي  -

 چي؟ مارت و پدر  -

 ؟!نشن راضي اگه  -

 .هخانوم و ،خوشگل فرنوش ؟!نشن راضي چي بريا  -

 .نداره اي خانواده ضمن در. هست هم بيوه زن ،يه فرنوش  -

 نداشت،اما ،ايرادي موضوع ،اين نويد و من ي عقيده به! زهر تلخي ،به تلخ و جانگداز حقايقي. شد آشكار برايم حقايقي
 !دست انگشتان تعداد به شايد. بودند كم ما چون اشخاصي

 ؟!كني كار چي خواي مي  -

 .شم مي وونهدي دونم،دارم نمي  -

 ...ريختنِ روزش،اشك و شب بيچاره. شه مي خراب چيز همه فرنوش،بدتر به دادن گير با كنم،اما مي دركت  -

 در فرنوش،پشت و نويد. رفتم دستشويي به شتاب آيد،با مي گلويم سمت به ام معده محتويان كردم حس ناگهان
 .زدند مي صدايم مدام نگراني با دستشويي

 "؟!شد ،چي تايك":گفت مي نويد

 "!جون،خوبي؟ يكتا":فرنوش

 .بنشينم كرد كمكم شدم،فرنوش كه خارج

 "خونه؟ بري خواي مي":گفت نويد

 .نه،نه،خوبم  -
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 غمي. است باردار داد خبر نازنين كه اين تا. ام نشده بيمار كه بودم خوشحال و نداشتم تهوع حالت را آينده روز چند
 آزمايشگاه به روز همان كه بودم ترسيده قدر آن!بودم نكرده فكر موضوع اين هب هرگز. كرد له و فشرد را گران،قلبم

 رفتن راه و ايستادن توان حتي كه را بيجانم نگران،بدن و ناراحت كيارش. بد شد،خيلي بد حالم شب،دوباره. رفتم
 .گذاشت تخت روي و گرفت آغوش نداشت،در

 نخوردي؟ فاسد چيز امروز  -

 ".هيچي":دادم رمق،جواب بي

 ".شه مي خوب حالت!كن استراحت":گفت و بوسيد را زد،صورتم كنار را موهايم

 !بود بچه عاشق كيارش چه خواستم،گر نمي بچه من. شدم مي خفه داشتم ترس از

 ويران را دنيا و بكشم فرياد خواست مي دلم جوابش شندين با و بود آزمايش جواب گرفتن كارم بعد،اولين روز صبح
 اي بهانه و گرفتم تماس مدرسه با تلفني. دادم مي فحش كيارش به دل در و زدم مي قدم ها خيابان در هدف بي. كنم

 قدم از نه. كردند مي خش خش پايم زير زرد و خشك هاي برگ و بود سرد هوا. نداشتم را مدرسه ي حوصله. تراشيدم
 در به را خودش و شده اسير بست بن در كه فردي مانند. بردم نمي لذت ها برگ خش خش صداي از هوا،نه آن در زدن

 .رفتم مي خيابان آن به خيابان اين از هدف كوبد،بي مي ديوار و

 !)خوام خوام،نمي نمي بچه!كنم؟ كار چي بايد(

 كردن،پايين حمام از پس. داشتيم دعوت مادر ي خانه هم شب و برويم پايين ناهار براي بود قرار. برگشتم خانه به ظهر
 .كرد استقبال من از خاصش محبت همان با جون عمه. رفتم

 اي كلمه متوجه كه آن بي بودم جون عمه هاي صحبت ي شنونده ظاهر به كه قدر آن. بودم كالفه و درمانده و حوصله بي
 .باشم آنها از

 "!خوايد؟سالم نمي مهمون صاحبخونه":زد فرياد در جلوي همان از و شد وارد سرحال و شاد كيارش

 ".نباشي پسرم،خسته سالم":گفت جون عمه

 ،حفظ جون عمه حضور در كرد،اما نگاهم مبهوت و گيج. دادم را سالمش جواب اجبار روي از و كردم نگاهش انزجار با
 .كرد ظاهر
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 .كنيم استراحت پايين خواست هم ما از. كند استراحت داشت قصد عادت طبق جون ناهار،عمه از بعد

 .دارم كار كمي باال بديد،برم اجازه اگه  -

 !دخترم راحتي طور هر  -

 .كردم خداجافظي جون عمه كيارش،با به توجه بي

 )آمد بعد،خشمگين لحظاتي(

 !چي؟ يعني رفتار اين!ندارم؟ خبر و شده مون قهريم،حرف هم با...!شده؟يكتا چي دوباره  -

 "...حتي و بشه بشه،دعوامون حرفمون قراره":گفتم و ايستادم ويرانگر،مقابلش خشمي با

 !بزن حرف!چي؟ حتي  -

 .كنم حتي،تركت  -

 .رفت فرو موهايش ميان عصبي و عجوالنه ديگرش دست و زد كمرش به را دست يك

 !!شدي ديوونه بازم  -

 ".دادي آب گلي دسته چه بشي متوجه تا بخون":گفتم و كردم پرت صورتش توي را آزمايش جواب

 دقايقي،لبخند از بعد. برداشت را آن و شد خم زده بهتبود، حركت در آزمايش جواب و من ميان كه خيره نگاهي با
 .زدم فرياد و كنم تحمل نتوانستم. شد اش چهره مهمان عميقي

 بودم؟ خوام،نگفته نمي بچه بودم گفته  -

 ".پايين ره مي صدات!ساكت":گفت آرامش با

 .خوره مي بهم ازت حالم بفهمند همه بذار!جهنم به  -

 .شده كه اريهكنم؟ك كار چي گي مي خب،حاال  -

 پرت سمتش به محكم را بود،آن مبل روي كوسن كرد جلب را نظرم كه چيزي اولين. شدم مي احساسي ي تخليه بايد
 .افتاد و خورد اش سينه كوسن،به. كردم
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 فهمي؟ خوام،مي من،بچه،نمي!بكني فكري يه بايد  -

 ".نيست ساخته ازم كاري ،اما مفهم مي":داد كند،جواب منهدمش توانست نمي چيز هيچ گويا كه آرامشي با

 !كن راحت مزاحم اين شر از زودتر منو. شه نمي حاليم چيزا اين  -

 "!كن استراحت برو":گفت مهرباني برگشتم،با سالن به وقتي. آمد سراغم به تهوع حالت دوباره. كرد اخم

 كاريش يه خودم وگرنه!ودي،بكنب مسببش كه اي فاجعه براي فكري يه":گرفت،گفتم نشانه را او گرانه تهديد انگشتم
 ".كنم مي

 .بعد تا كن استراحت برو باشه،حاال  -

 "!بيرون برو اتاق اين از":گفتم بكشد،پرخاشگرانه دراز تخت روي كنارم داشت قصد

 .كرد ترك را ،اتاق سكوت در و آهسته

 دنبالش نداشتم حوصله. ودنب جاش سر بپوشم،اما را ام مشكي دامن و كت تا رفتم لباسم كمد رفتن،سراغ وقت عصر
 رنگم مشكي لباسهاي از كدام هيچ. نيافتم هم را آن بپوشم،اما را دامنش و مشكي هفت يقه بلوز گرفتم بگردم،تصميم

 "!كيارش":كشيدم فرياد خشمگين!نبودند

 .شد باز آهسته در

 .بفرماييد خانمي بله   -

 !نزن حرف اينجوري اَه،باهام  -

 چشم  -

 !كجاست؟ لباسهام  -

 كمدت توي  -

 .هام مشكي لباس  -

 كرده؟ فوت كسي ناكرده خواي،خداي مي چي براي  -
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 آرزوهام آره  -

 .بپوشي مشكي لباس خوام نمي. كردم جمعشون  -

 ؟!باشي كي تو دوم و كردي خود بي كه اين اول  -

 "!نكن زشت را قشنگمون روزهاي كنم مي يكتا،عزيزم،گلم،خواهش":ناليد ملتمسانه

 "كجاست؟ هام مشكي لباس":كردم تكرار را حرفم لجوجانه

 .شد خارج اتاق از سپس ".دونم نمي":شد،گفت سرخ خشم از اش چهره

 در هنوز كه اي قهوه دامن و بلوز بنابراين. بگردم ها لباس دنبال كه ودم آنب از تر حال بي. نشستم صندلي روي رمق بي
 .بود،پوشيدم لباسهايم بين كمد

 !بود نيامده هنوز طور،نويد همين هم رسيد،دخترش مي نظر به ،ناراحت گيتي الهخ. رسيديم همه از ديرتر

 .نشست نويد،كنارم مادر و رفت نزدش شد،كيارش تنها آشپزخانه در كه مادر

 !جون يكتا  -

 جون؟ خاله بله  -

 گي؟ مي رو حقيقت بپرسم چيزي يه اگه  -

 !بله  -

 شناسي؟ مي كه را فرنوش  -

 .آموزشگاست منشي  -

 !)داشت زن كلمه روي تاكيدي چه(زنيه؟ جور سته،چهدر  -

 .خوبيه دختر  -

 !دوني؟ نمي نيست،مگه دختر  -
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 ".خانومه خيلي شده،اما جدا و كرده ازدواج بار يه":دادم جواب خونسرد

 داره؟ قصدي چه نويد دوني مي  -

 .گفته چيزهايي يه  -

 را آخر ي جمله("زني؟ مي حرف دزديده،باهاش رو پشقا زنيكه!احمق ي شده،پسره دويوونه نويد":گفت عصبي  و كالفه
 )كرد بيان درماندگي با

 ...اما چشم  -

 باز رو در يكتا":زدند مي صدا در پشت از رويا و دنيا. دويدم دستشويي سمت به و دارم تهوع حالت كردم حس هم باز
 "!شد؟ چي يهو!كن

 "نيست؟ خوب حالش":شد اضافه نسرين صداي

 "!شده چي ببينم بيرون بيا يكتا":گفت شهين دايي زد

 ".نباشيد نداشته،نگران سازگاري اش معده با خورده كه غذايي. نيست چيزي":گفت كيارش

 )بدونه كسي خواست نمي دلم نزده حرفي شكر را خدا(

 .آمد نازنين بعد دقايقي اما. نداشتم را كسي ي حوصله. رفتم اتاقم به استراحت براي

 !شده؟ چت يكتا  -

 ".شدم مسموم انگار":گفتم و دادم تحويلش نديلبخ نيم

 !مطمئني؟  -

 خوبي؟ خودت  -

 .خوبم بله. شم،باشه خفه يعني  -

 ياد؟ مي دنيا به ديگه وقته چند  -

 .شدي مي حامله هم تو شد مي خوب چه. ديگه ماه هشت  -
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 !چرا؟  -

 .شدند مي جنس هم كه شد مي تر خوب چه و شدند مي سال و سن هم هامون بچه  -

 ؟!چرا ديگه  -

 .بشن صميمي هم تو،با و من مثل كه اين براي  -

 .شم نمي دار بچه وقت هيچ من شدي،چون ديوونه  -

 كنه؟ مي بازي باهاش و گيره مي بغل را نسرين پسر طور چه بيني نمي. است بچه عاشق كيارش!اي ديوونه تو  -

 .است بچه عاشق اون كه نداره ربطي من به  -

 .شه مي مربوط ايههمس زن به پس ببخشيد  -

 .نيست خوب حالم نازنين  -

 .رم مي باشه  -

 !مردم مي خواست مي دلم اصال...متروك ي جزيره افتاده،يك دور ي جزيره يك باشم،تو تنها خواست مي دلم

 .گرفت قرار چهارچوب توي او ي شانه چهار و قدرت پر هيكل و چرخيد پاشنه روي در

 !عزيزم نخوابيدي  -

 .گذاشت ام شانه روي را دستش و نشست كنارم. كردم او هب پشت و زدم غلت

 شدي؟ بهتر  -

 !بذار تنهام  -

 !بمون مامان پيش روز سه دو داري دوست اگه بگم خواستم مي  -

 بشه؟ چي كه  -

 نداري؟ دوست جوري،مگه همين  -
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 !تو دست از چنين شدم،هم مي خالص مزاحم اين دست از زودتر كاش  -

 كردي؟ شروع دوباره چرا. كنه يم ام ديوونه حرفا اين  -

 "؟!چرا دوني نمي":گفتم و برگشتم سمتش به خشم با

 "!دونم نمي":بود،گفت مستاصل

 .كردم شروع كه خودته تقصير!...ابلهي بس از  -

 "!دردناكه و تلخ حد اين تا من از بچه داشتن":گفت اندوه سراسر لحني با

 !بذار تنهام برو  -

 "موني؟ نمي يكتا":گفت مادر كه بروم يارشك با تا شدم آماده شب آخر  -

 .نياوردم را ،وسايلم آموزشگاه برم بايد فردا  -

 !مادر،نرو خب  -

 "!نيست كه خاله ي شه،خونه مي مگه":گفتم و خنديدم

 .ري نمي بگو بگير تماس نويد با  -

 يام،خوبه؟ مي آموزشگاه از بعد. مامان شه نمي  -

 !باش خودت مراقب يشههم از بيشتر و سالمت به باشه،برو  -

 )گفته مامان به كيارش پس(

 "خوابي؟ مي خواب اتاق توي":رسيديم،گفتم كه خانه به

 "بخوابم؟ نبايد":داد جواب غم پر لحني با و كرد نگاهم تاسف با

 .خوابم مي ديگه جاي بخواب،من  -

 !كن تمومش كنم مي يكتا،خواهش  -
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 تو":ناليدم بغض شد،با اشك هاي قطره به تبديل درونم غم و گرفت گرفت،بدجوري دلم كه بود جوري كالمش لحن
 ".خوام نمي بچه بگم كي كنم؟به تمومش كردي،من شروع

 "خواي؟ نمي بچه چي براي":پرسيد محبت از سرشار لحني با. گرفت آغوش در را سرم و آمد سمتم به

 .ريختم اشك و كردم سكوت

 .كنم كمكت بتونم عزيزم،شايد بگو  -

 يه با طور چه حاال. بپذيرم رو مزخرفاتش و زندگي نتونستم ،هنوز نتونستم نيومدم،هنوز كنار ودمخ با هنوز  -
 بيام؟ بشه،كنار زندگي اين وارد قراره كه ديگه موجود

 همينه؟ علتش مطمئني  -

 .بوسيد را موهايم و كشيد آهي. كردم سكوت دوباره

 .شه مي درست چيز همه ديگه روز سه دو تا!نكن فكر بهش  -

 

* * * * * 

 

 

 بايد. بيزارم قلمو و بوم از كردم مي حس و شدم مي تهوع حالت رنگ،دچار بوي از. شد مي بدتر حالم آموزشگاه داخل
 .شدند مي آموزشگاه به آمدن مانع نشود،زيرا متوجه كسي كردم مي تالش

 "شد؟ بد حالت دوباره":پرسيد آمدم،فرنوش بيرون كه دستشويي از

 .نيست چيزيم نه  -

 "!گي؟ نمي ما به و خبريه نكنه ناقال":گفت شادي با و زد لبخند

 .بود انگيزتر غم گريه از كه اي خنديدم،خنده
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 شتاب با و كرد طغيان وجودم در حسي. رفت و كرد رها كاغذ روي داشت دستش در كه خودكاري او و زد صدايش نويد
 .آوردم هجوم كاغذ سمت به

 .رفت مي كلنجار خودكار و غذكا اين با پيش دقيقه چند فرنوش

 

 است سردم من"

 است سرد هوا جا اين

 است گرفته مه هميشه آسمان جا اين

 اند شب مه همه خو فرشته هاي باكره جا اين

 حسرت هاي جاده اسير مهربان قلبهاي و

 مصنوعي هاي عشق لطف به جا اين

 هاست گل عطر از تهي بوستان و باغ

 كشيده لجن هب را وفايي،صداقت بي يتعفن بو

 لرزانده را عرش باكره ي ناله و

 ؟!لرزانده را عرش

 !هويتي بي تفكر لرزشي،چه عرشي،چه چه

 نديده نوري هيچ باكره

 تبعيديست گناهان بي سوزناك هاي ناله و پژمرده هاي گل ملتمس نگاه ز پر شهر

 ابديست محكومي و تاريكي اسير كبوتر

 است سردم من
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  سياهم پوست پالتو با من

 چرمم سياه هاي دستكش و

 ام شده دفن سرما آوار زير

 گريخته شهر آسمان از خورشيد

 مرده يخي قصر در كبوتر و

 است باكره گور قضاوت سياه گودال با شهر ي همه

 فوالدي مستحكم دژ در زندانبان و

 ...شهوت و عشرت قدرت،غرق آلود خون شمشير بر تكيه

 است سردم من

 كرده تصرف را شهر شهوت يخي قلب شب سياهي در

 جاريست خون،شهوت جاي ها رگ در و

 "است سردمان تبعيدي گناه بي هاي باكره ما،ما و

 

 .نشدم او بازگشت متوجه كه بودم شده شعر در غرق چنان

 كني؟ مي كار چي فضول خانم  -

 .كردم پرت ميز روي را كاغذ وحشت با

 "!ترسو مجرم":گفت و خنديد دل ته از

 "!گي؟ مي نوش،شعرفر":پرسيدم متعجب

 كني؟ مي فكر چي تو  -
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 .ندارم حوصله!نشو لوس  -

 .كنم مي سياه كاغذ گفت،ولي شه نمي كه شعر  -

 توئه؟ كرده،كار خطاطي نويد و بود ناشناس شاعرش كه شعرهايي تمام نكنه. بود قشنگ خيلي اين ديوونه  -

 .داد مثبت ،جواب سر تكان با و زد لبخند

 "!كني چاپ كتاب يه توني مي!ينآفر":زدم فرياد شادي با

 .نيستند چاپ قابل خودم نظر به گه،اما مي هم نويد  -

 

 .كنه مي را كار اين و عاقله نويد اي،اما ديوونه يه تو  -

 

* * * * * 

 

 .رفتم مي بايد نداشتم،اما را مادر اندرز و پند ي حوصله

 "!شدم غريبه من ديگه حاال":گفت و كرد بغلم شادي با او

 ؟!چي خوبم،براي مامان نكنه خدا  -

 !بشنوم كيارش از بايد من وقت اون. گه مي مادرش به شوهرش از شه،بعد يم حامله دختري هر  -

 .نبود مهمي چيز  -

 .دنياست اتفاي ترين بخش شادي و ترين تو،مهم شدن دار بچه من براي  -

 .دارم نمي نگه رو بچه اين من  -

 "!نزن وحرف اين ديگه":گفت و گرفت گاز را لبش

 .خوام نمي گم،بچه مي جدي  -
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 !نكن ناشكري!يكتا كن بس  -

 متوجه مادر كردن صحبت ي نحوه از. زد زنگ تلفن كه اين تا. آمديم نمي كوتاه كدام هيچ. گفت مادر و گفتم من عصر تا
 .است جون مامان صميمي گوهر،دوست خاله شدم

 ".تهران بياد رهبود،قرا گوهر خاله":گفت گذاشت مي را گوشي كه حالي در

 .داد مي را جون مامان بوي او. داشتم دوست را گوهر خاله. شدم خوشحال

 ياد؟ مي كي  -

 .رسه مي ناهار براي فردا  -

 !جون آخ  -

 كنم؟ درست داري دوست چي امشب براي  -

 .خونمون رم شم،مي نمي مزاحم ديگه  -

 داريم؟ تعارف هم با حاال تا كي از  -

 "...،آخه نه":،گفتم خنديدم

 خاله پيش خواي نمي بمون،مگه هم شب ضمن در. بياد زنم مي تلفن كيارش به. نداره اخه":گفت و كرد قطع را حرفم
 "باشي؟ گوهر

 !مسافرت گفت؛رفته مي مادر. نبود پدر هميشه مثل

 روي از كه بآّ هاي چكه و بودم نشسته اتاقم باز ي پنجره بودم،كنار باران صداي و بو عاشق كه من و باريد مي باران
 !)خوب س؛چه جمعه فردا.(كردم مي تماشا ريختم مي زمين روي و خوردند مي سر ها شاخه

 !)شدم مي خالص مزاحم اين دست از زودتر كاش.(آموزشگاه نه و دارم را مدرسه به رفتن توانايي نه كردم مي حس

 مي سرما. ببند را پنجره يكتا":گفت نگراني اب. شد حياط وارد و بست را در. بودم پنجره كنار چنان آمد،هم كه كيارش
 ".خوري
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 .بست را پنجره و شد اتاقم بعد،وارد دقيقه چند. كردم سكوت و انداختم باال شانه

 .خوري مي سرما عزيزم  -

 !)آمد نمي كاش. ندارم را اش حوصله(

 .نداره ربطي هم كسي بخورم،به سرما دارم دوست  -

 !ناراحتي؟ چيزي از  -

 .كني مي ام ديوونه ري،دا تو از  -

 عزيزم؟ چي براي  -

 خوام؟ نمي بچه بگم بازم الزمِ  -

 هميشه،خوش مثل. بود پوشيده جين شلوار و سفيد كتان كت. گرفت قرار روبرويم و گذاشت ام شانه روي را دستش
 !)ياد مي بهش قدر چه!(پوش

 .باشي داشته دوست جا بيرون؟هر بريم نيما و نازنين با فردا خواي مي  -

 .ياد مي گوهر خاله خير،فردا نه  -

 "!خوب چه":زد،گفت برق چشمانش

 "!يكتا":گفت عجز با خواب از ،قبل شب آخر

 .بگو  -

 .خواد مي بچه دلم ،خيلي خيلي من...من  -

 "...كيار":رفت،گفتم باال شدم،صدايم مي منفجر داشتم

 "!زشته. شه مي مامان،بيدار":گفت و گرفت دهانم جلوي را دستش

 ".كافيه پشتم هفت شدم،براي تو اسير كه همين":نگيرد،گفتم اوج كردم،صدايم كوشش  كشيدم عقب را دستش
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 "!!شدي من اسير تو":گفت آلود غم لحني با

 زن پاي و دست به كه زنجيريه ي مثابه به بچه. ياد مي بدم بچه كنم،از بازي را مادر يه نقش خوام نمي كيارش  -
 .باشم آزاد خوام مي. بمونند باقي انيزند هميشه تا شه مي بسته ها

 .كن محبت بهش فقط تو. گيرم مي پرستار براش!كن آزادي،باور تو  -

 .زنم مي داد و مامانيم ي خونه ره مي يادم نزن،چون حرف ديگه  -

 

 

* * * * * 

 بعد خورديم،اما ميصمي و شاد محيطي در را ناهار. آمد گشايي گره و آرامش،مهرباني دنيا يك با گوهر خاله هميشه مثل
 خاله با از اي لحظه خواست نمي دلم.كنم استراحت و بروم اتاقم به كرد مجبورم و آمد سراغم به تهوع حالت ناهار از

 .بدهم دست از را بودن گوهر

 "!بمون هم پسرم،امشب كجا":گفت مي كه شنيدم مي را مادر صداي

 .برم مامان،بايد ممنون  -

 !)؟!خونه بريم خواد مي يعني(

 .شد وارد او و شد باز در

 نداري؟ كاري گلم؟باهام شدي بيدار  -

 !كجا؟  -

 .دارم كار كمي خونه  -

 !خونه؟ بري خواي مي  -

 .عزيزم شما ي اجازه با  -
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 .يام نمي دوم،من و چه من به اينكه اول  -

 .بمون داري دوست وقت هر تا  -

 نمي دلم. مونم اينجاست،مي گوهر خاله وقتي تا":گفتم!)شده؟ چي!! نداشت را ازم دوري تحمل كه كيارش!!چي؟ يعني(
 ".ببينم هم رو تو خواد

 "!باشه،چشم":داد جواب خونسرد

 !)نداره؟ دوستم ديگه يعني.(شدم دلخور.رفت و بوسيد مرا سپس

 .كرد عمل كيارش و مادر سفارش به واقع در. كرد صحبت ديروقت تا و خوابيد من اتاق در گوهر شب،خاله آن

 گرفت را دستم و آورد جلو را دستش سپس"هستي؟ راضي شوهرت از":پرسيد نافذي نگاه بود،با نشسته تخوابتخ روي
 !جون مامان نگاه عين. بود مهربان و زد مي لبخند نيز كاوشگرش نگاه. زد لبخند مهرباني با و

 .خوبيه مرد  -

 هستي؟ راضي چي تو توئه،اما عاشق و رسه مي نظر به خوبي مرد بله  -

 .كرد مي دنبال را هدفي سواالت اين با شك بي

 .متعهديه و خوب،مهربون،فهميده مرد اون  -

 چي؟ اش عمه  -

 .داره دوستم هم خيلي. مامان مثل مهربون و ماهه،خوب  -

 نيست؟ مشكلي هيچ پس  -

 "باشه؟ مشكلي قراره مگه":گفتم و گذاشتم دستش روي را آزادم دسِ و زدم لبخند

 داري؟ دوستش  -

 "كنيد؟ مي بازجويي داريد گوهر خاله":گفتم و خنديدم ربا اين

 .بود اومد،نگرانت خوابم به) بود جون مامان منظورش(پيش،مهرانگيز شب چند!دخترم نه  -
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 .بست حلقه چشمانم در جون،اشك مامان ياد با

-  ا كني مي گريه ، ،ا! 

 )چكيدند فرو اشك قطرات(

 )زدم لبخند سپس( كنم نمي گريه نه  -

 !من كوچولوي مامان. باشه مبارك. اي حامله گفت مي ريمه  -

 .كردم سكوت و انداختم پايين را سرام

 نيستي؟ خوشحال  -

 .نه كه دادم تكان را سرم

 !چرا؟ آخه  -

 "دونم نمي":دادم جواب بغض با

 نداري؟ دوست رو دكتر  -

 ...حاال ،اما داشتم ،دوستش ام حامله بشم متوجه اينكه از قبل تا  -

 نداري؟ شدوست  -

 .خوام نمي بچه من!خاله  -

 شوهرت؟ طور نگرانته،همين قدر چه مهري دوني مي  -

 ".خوام نمي بچه":گفتم لجاجت با

 يه. داشت دوست بقيه از بيشتر را ها،تو نوه توي هم مهرانگيز. داره دوست بيشتر هاش بچه بقيه از را مهري،تو  -
 به رو مريضي،خودش فهميد وقتي. بود پيشم ي،يادته؟مهرانگيزشد مريض كه سالي اون. بودي اش چشمي نور جورايي

 بچه سر باليي چه نيست گفت؛معلوم مي مدام. نخوابيد نگراني از صبح تا شبم. آورد گير برگشت بليط تا زد آتيش و آب
 .نلرزون گور توي رو خدابيامرز اون تن. اومد ام
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 ".ببينه رو ات بچه داره ،آرزومهري":داد ادامه سپس كشيد موهايم روي دستي و كرد مكث

 !)كردم گيري چه(

 هم ديدنم به و زد تلفن مرنبه يك فقط كيارش. رفتيم جون مامان مزار ،سر گوزستان به مادر و گوهر خاله همراه بعد روز
 !نيامد

 .آمدند ديدنش به و شدند خبردار گوهر خاله آمدن از سايرين

 كجا؟خودم حالت اين با":آمد،گفت دنبالم كيارش وقتي. بروم مدرسه توانمب كه بود آن از تر خراب شنبه،حالم روز صبح
 ".گيرم مي تماس مدرسه مدير با

 و آشفته اي چهره با گيتي يازده،خاله ساعت حدود. مدرسه به رفتن توانايي داشتم،نه مخالفت توانايي نه. نكردم مخالفت
 .است نويد مورد در دانستم مي. كردند صحبت ادرم اتاق در گوهر خاله ،همراه ناهار وقت تا و آمد نگران

 "كرديد؟ مي صحبت نويد مورد در":پرسيدم گوهر خاله رفت،از گيتي خاله كه عصر

 "!دوني؟ مي هم تو":گفت و كرد نگاهم ترديد با

 چيه؟ اينا گيتي خاله مخالفت علت دونم ماهه،نمي خيلي. شناسم مي هم فرنوش تازه بله  -

 !خوبيه؟ ردخت فرنوش مطمئني  -

 .بياييد آموزشگاه به همراهم كنيد،فردا نمي باور اگه  -

 شناسيش؟ مي وقته چند  -

 كنيد؟ منصرف را نويد خواست شما از گيتي خاله. بيشتره سال يك  -

 .نگرانند خيلي آره  -

 ياييد؟ مي ،آموزشگاه فردا. ياد نمي گيرشون فرنوش از بهتر. مورده بي شون نگراني  -

 !صد در صد  -
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* * * * * 

 

 مهارت ديگران كردن مجاب در گوهر خاله بود؛زيرا اميدوار نويد حاال. شد عقيده هم من با و ديد را گوهر،فرنوش خاله
 كه روزه هر خريد و خودش صحبتهاي و مادر هاي التماس و ها گريه با. كرد مي متقاعد نيز يواش،مرا يواش او. داشت
 !بودند كرده تباني گويا. داشت كمرنگ حضوري كيارش. شد مي نوزاد لباس شامل

 شكوهي با عروسي جشن برپايي با فرنوش و هفته،نويد دو مدت در و كرد مجاب را نويد مادر و گوهر،پدر ،خاله سرانجام
 . كردند شروع را مشتركشان ،زندگي

 طاقت و سخت روزهاي چه.برگشتم ام خانه به نيز او،من رفتن با و بودم مادرم ي گوهر،خانه خاله همراه ماه يك مدت
 را كاري هيچ انجام ي حوصله من داد،اما مي انجام شرا كارهاي آساني به و نداشت مشكلي ،هيچ نازنين. بود فرسايي
 بگذارم كنار را بچه،كارم آمدن دنيا به تا داشت اصرار او. آمد مي بدم كيارش خود حتي و ،لوازمش،بويش خانه از. نداشتم

 به و شدم بارداري دوران افسردگي دچار. شد ،بدتر ام روحي و جسمي حال كه اين تا كردم مي زيلجبا هميشه مثل من و
 و نداشتم را مدرسه و آموزشگاه در تدريس توانايي! من جز به بودند خوشحال همه. رفتم مادر ي خانه كيارش،به پيشنهاد
 .شوم نشين خانه شد سبب امر همين

 سر چه.(كند آماده بچه براي مخصوص ويال،اتاق در داشت قصد هم كيارش و يدخر مي سيسموني شوق و ذوق با مادر
 !)اند خوش

 را اين فقط! دانم غمگين،نمي يا بودم خوشحال. داشتم گنگي گرفت،حس مي شكل وجودم در زنده موجودي كه اين از
 .بود نخواهم دوراني چنيني پذيراي گاه هيچ ديگر كه دانم مي

 مي بود،كوشش كنارم در كه مدتي. بود شده فراوانش شادي نويد،سبب كنار در زندگي. آمد مي ديدنم به مدام فرنوش
 .بود كرده ام فرسودگي،بيچاره و خستگي احساس. كرد نمي شاد مرا كس هيچ ديدار كند،اما شاد مرا كرد

خواستم نمي من بداند،ولي را نوزاد جنسيت داشت اصرار و بود شاد كيارش،شاد. 
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دكتر نزد كيارش برويم،همراه ديدنش به بود قرار كه روزي صبح. آمد دنيا بود،به ناز و يخوشگل دختر كه ننازني نوزاد 
 پزشكي معاينات انجام از پس و) بود كيارش صميمي دوستان از پويا دكتر دكتر،زنِ.(نوشت سونوگرافي برايم. رفتيم
 ".بشه نسزاري بايد شما درصد،خانم 99 احتمال مهرافروز،به دكتر":گفت

 .كرد سكوت و كرد نگاهم كيارش

 "!بهتر چه":گفتم دكتر به رو

 بياريد را سونوگرافي جواب شما. بشه انجام سزارين الزمه شرايطي در اما. بهتره طبيعي زايمان نه،چون كه بهتر  -
 .بعد

 تونه مي طور چه.(بشم مخوشگل دختر و تو گفت؛فداي مي مدام و بود شده برابر كيارش،صد شادي. بود دختر هم ما نوزاد
 !)عذابي نه و كنه مي تحمل دردي نه اينكه دليل به  شايد!باشه؟ خوشحال قدر اين

 خاصي لذت و شوق با جهانگير دايي. رفتيم جا آن به هم ما. بود آمده جهانگير دايي ي خانه به بيمارستان از نازنين
 .بودند جا ان هم فرنوش و نويد. شد دار غصه دلم ته. بود گرفته بغل را) نازنين دختر(نازآفرين

 شه مي تر ،خوشگل تو دختر نيما،از":داد ادامه و خنديد سپس".دختره هم ما ي بچه":گفت شوق با و نياورد طاقت كيارش
 "!ها

 عشق با سپس".رفته مامانش به نداره؛چون تا دنيا تكه،توي خان،دخترم كيارش. نيست عيب جوانان بر آرزو":گفت نيما
 .كرد نگاه يننازن به

 "!برسه من دختر مامان پاي به مامانمش محاله":گفت كيارش

 منو، دخترهاي":گفت و گذاشت فرنوش آغوش در را ،نازآفرين جهانگير دايي. گرفت نشانه را او و برداشت سيبي نيما
 ".ندارند حرف دوشون هر چون. نكنيد مقايسه هم با

 !)داشتنيه دوست جهانگير دايي قدر چه(

. شب نه و داشتم آرامش روز نه. نبود خوشايند برايم هم باز شوم،ولي بيزار خودم از كه قدر آن بود،نه شده بزرگ شكمم
 .شوم راحت زودتر چه هر كردم مي دعا و بودم كالفه و قرار بي

 .برد مي لذت شدنش مادر از و رسيد مي نوزادش بخه عشق با و بود گرفته مرخصي سال يك نازنين
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* * * * * 

 

 !گرفت دلم يكباره به چرا دانم خودمون؟نمي ي خونه يايد مي بيمارستان پرسيد؛از كيارش زايمانم،وقتي از قبل هفته دو

 دوباره!نبود توانم در. كنم حمايتش و باشم مراقبش بود قرار كه گشتم بازمي كوچك موجودي همراه بيمارستان از
 .شد ،باراني چشمانم

-  ،دوباره ا،گيره مي ات گريه تند تند چي براي دونستم يم كاش!گريه؟ ا! 

 "جا؟ اين برگردي خواي مي":داد ادامه و كرد پاك را هايم اشك سپس

 "درسته":دادم جواب بغض با

 .نيستي خودمون ي خونه ماهه هشت به كي؟نزديك تا  -

 ".نكردم نگاهت سير مدت،حتي اين توي":داد ادامه و كشيد آهي

 !)بود بود،زنانه خط پشت هك شخصي صداي.(زد زنگ تلفنش

 خوبي؟ سالم عليك  -

 )بود صميمي او با قدر چه!(بيام نبود قرار  -

 !كرده؟ كار چي  -

 .اومدم  -

 "نداري؟ كاري برم بايد":گفت من به رو دستپاچه و پريشان

 !)شده جوري كرده،يه تغيير ها تازگي!(خداحافظي بدون و عجله رفت،با او و نه كه دادم تكان را سرم

 شايد كردم فكر خود با. است رفته خودمان ي گفت،خانه و گرفت تماس كه اين نبود،تا كيارش از خبري شب نيمه تا
 .بود نشده برطرف نيازش مدت اين در و بود مرد يك او حال هر باشد،به گفته دروغ
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 :هجدهم فصل

 رفتم؛زيرا بيمارستان به درد بدون و خودم پاي با من و رسيد كشيد،فرا مي را انتظارش كيارش كه را روزي سرانجام
 .نبود طبيعي زايمانم

 .بودند سرم باالي كيارش و مادر. آمدم هوش ،به ناله و درد با

 "!عزيزم باشه مبارك":بوسيدم،گفت و شد خم مادر

 كيارش،آن. است نرگس گل خود شدم شد،متوجه بهتر حالم كه كمي. بود كرده پر را اتاق نرگس گل به شبيه چيزهايي
 مادر،تنهايمان. بوسيد و كرد نزديك لبش به آرام آرام نيز ،بعد كرد مي نبود،نوازش وصل سرم آن به كه را دستم

 را كردم،چشمانم مي تحمل را شديدي درد.  نتوانستم كه كنم ،آزاد او دستان چنگ از را دستم كردم تالش من و گذاشت
 .روبرگردانم و شوند داج هم از را پلكهايم شد سبب لبم روي لبي گرماي. بستم

 !بذار راحتم  -

 ".كردي،سپاسگزارم هديه بهم كه خوشگلي دختر بابت. گم مي ،تبريك من عشق":رفتارم،گفت و سخن به توجه بي

 .شود كاسته دردم از كمي شد،شايد فشرده و مشت دستم توي مالفه سپس) ميرم مي درد از دارم احمق(

 "داري؟ درد خيلي":پرسيد نگران

 .ميرم مي دارم  -

 )رفت؟ كجا مامان.(برگشت پرستار دو همراه و كرد ترك را اتاق شتاب با

 .رفتند و كردند فرو سرُم داخل را هايي سرنگ پرستارها

 ".خوام مي آب":بودم،گفتم تشنه

 !بخوري آب عزيزم،نبايد  -

 .خوام مي ام،آب تشنه خيلي  -
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 .شه نمي حاضر حال در  -

 .آمد هم مادر.  ماليد ملب روي و كرد خيس دستمالي سپس

 .خوام مي ام،آب مامان،تشنه  -

 .كني تحمل دخترم،بايد شه نمي  -

 مي تبريك":گفت و شد اتاق كرد،وارد مي هدايت را آن جوان و زيبا پرستاري كه داري چرخ كوچك تخت و شد باز در
 آغوش در را نوزاد و كرد فمتوق تختم كنار را تخت سپس "!آورديد دنيا به خوشگلي دختر مهرافروز،چه خانم گم

 ".بنشينند همسرتون كنيد كمك كنم مي دكتر،خواهش آقاي":گفت كيارش به گرفت،رو

 ".برسيد كارِتون به ممنون،شما":گفت و گرفت پرستار از را نوزاد و خواند را نگاهم حرف كيارش

 .رفت زنان لبخند پرستار

 "كنارت،ببينيش؟ بخوابونمش":گفت كيارش

 .)باشم رفتارم مراقب مامان جلوي بايد.(داد تكان سر تاسف با مادر و گرداندمبر رو تنفر با

 "بگيرم؟ ناهار گمامان،براتون:گفت مادر به رو كيارش

 .بخورم چيزي تونم نمي بيمارستان پسرم،توي نه  -

 .نخورديد چيزي صبح شه،از نمي جوريكه اين  -

 .خورم مي هاربيمارستانه،نا از تر پايين كمي كه رستوراني رم مي  -

 .بريم پس  -

 .مونه مي تنها يكتا نه  -

 .ذارم مي تنهاتون ببخشيد. مونم مي پيشش بريد،من شما  -

 !پسرم كنم مي خواهش  -

 "نداري؟ دخترم،كاري برم":گفت و كرد من به رو سپس
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 !بيا نه،زود  -

 ".بخوره را ادرشم شير است،بايد گرسنه":گفت و آمد پرستار. كرد گريه به شروع رفت،نوزاد كه مادر

 اي.(كرد نگاهم التماس با نيز او. كردم نگاه كيارش به. داشتم درد و نبود خوب حالم. بدهم شيرش خواست نمي دلم
 به من و زد مي لبخند پرستار!بود سختي كار چه و بدهم شير نوزاد به كيارش كمك با شدم مجبور) بود نرفته مامان كاش

 .مداد مي را جوابش لبخند اجبار،با

 "داشتي؟ احساسي چه دادي مي شير بهش قشنگه؟وقتي شدن مادر":گفت شديم،كيارش كه تنها

 !تو از نفرت،نفرت احساس. خوره مي بهم شدن مادر از حالم  -

 .كرد نمايان را درونش اش،غم چهره ناهماهنگ خطوط و شد ناراحت

 خانه كيارش،به اصرار با شب،مادر. نبود گريزي راه نداشتم،اما را شان كدام هيچ ي حوصله چه آمدند،ر ديدنم به همه
 مي خطاب مهرافروز خانم مرا و بودند مراقبم شده،بسيار كه هم خودشيريني براي پرستارها. ماند كنارم خودش و رفت

 .كرد مي ناراحتم كه كردند

 .كرد ام ،كالفهكيارش صميمي لحن هم باز و زنانه صدايي هم باز. شد بلند كيارش تلفن زنگ صداي شب ده ساعت

 "خودمون؟ ي خونه بريم گلم":مادر،گفت آمدن از قبل صبح

 .بريم مهري مامان ي خونه بود قرار  -

 .خودمون ي خونه ريم باشي،مي مايل اگه درسته،اما  -

 ".نيستم مايل":دادم جواب حرص با

 

* * * * * 

 تنگ برات گفت؛دلم مي بار هر و آمد مي ديدنم به جون،مرتب عمه. بودم مادر ي خونه ديگر،ميهمان ي هفته سه
 خونه؟ ياي مي شده،كي

 "خوبه،نه؟ خيلي شدن يكتا،مادر":پرسيد نازنين روزي. آمدند مي ديدنم به زياد هم فرنوش و نازنين
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 "!نه":دادم جواب حوصله بي

 "!نه؟":گفت و كرد نگاهم متعجب

 باشه؟ خوب بايد چي درسته،براي  -

 ماه نه و اومده وجود به تو خون و پوست از كه كوچولو موجود يه!بخشه لذت":داد وابتعجب،ج از شده گشاد چشماني با
 "!نيست؟ بخش لذت بوده،اين همراهت و شكمت توي

 براي. بخشه لذت خوبه،هم هم جون نازنين. شنيدم رو حرفتون ببخشيد":داد جواب من جاي به و شد وارد در از كيارش
 لذت و خوب گن مي هم كنند،باز مي تحمل كه عذابي و سختي تمام با چون. ستا مادران پاي زير بهشت گن مي همينه
 ".بخشه

 "بخش لذت خوبه،نه نه نظرم به چون. بخشيدم تو به رو بهتش":گفتم و شدم كفري

 .خنديد سپس "بخشيد من به رو فداكاره،بهشت قدر چه بيني كي":گفت نازنين به رو كيارش

 !)صميميه؟ باهاش كيارش چرا!زنه؟ مي زنگ بهش قدر اين كه كيه اين.(رفت بيرون اتاق از و خورد زنگ تلفنش دوباره

 !شمام،كجايي؟ با!خانم يكتا  -

 !هان،چيه؟  -

 شه؟ نمي سير ات بچه و كمه شيرت راستي راستي  -

 !چيه؟ منظورت  -

 .بدي شير بهش نداري دوست كردم فكر  -

 .بدم هم خشك شير بهش كمه،مجبورم شيرم چون و دم مي ندارم،اما دوست  -

 .تون خونه بري فردا پس قراره گفت مي عمه  -

 ري؟ نمي كار سر سال يك تا كه درسته. آره  -

 .بشه سال دو هم بله،شايد  -
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 كني؟ مي تحمل جوري چه  -

 !رو؟ چي  -

 مزخرفات؟ اين از و داري موندن،شستن،سابيدن،بچه خونه توي  -

 مي تميز را خونه كارگر بار يه اي هفته درسته. دادم مي انجام را كارها اين رفتم مي هم سركار وقتي رفته يادت  -
 .بخشه لذت البته كه شده اضافه بهش هم داري بچه و دم مي انجام هم حاال.دم مي انجام خودم را آشپزي كنه،ولي

 ".كار سر بري و بخوري،بخوابي نيستند،فقط تو مثل كه همه":داد ادامه و خنديد سپس

 ".كنم نگهداري بچه اين از تونم نمي من كيا":گفتم كيارش به شب

 "نداره؟ اسم بچه،مگه اين گي مي چرا":گفت و داد تحويلم قشنگي اخم

 )بوديم پسنديده دو هر كه بود نامي آريانا.(خب،آريانا  -

 كرد؟ مي مراقبت ازش كي حاال تا  -

 .نديدي،مامان مگه  -

 .پرستار دهند،يا مي انجام را كار اين عاليه و جون باشي،عمه موافق وقت هر تا هم اين از خب،بعد  -

 .نه پرستار  -

 !نباش نگران خداشه،ديگه از جونم عمه  -

 .بيفته دستم از و كنم بغلش ترسم كوچولوئه،مي خيلي آريانا  -

 ".كوچولويي نازِ خوشگلِ مامانِ يه تو":گفت و بوسيد را صورتم دل ته از و خنديد

 ".نيومد خوشم":كردم،گفتم اخم

 .ريزه مي كني،ترست بار،بغلش دو يكي اگه  -

 .بودم گيج مدتها تا كه نواخت صورتم به محكمي سيلي چنان شدن مادر عذاب و برگشتيم،سختي خانه به وقتي
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 چه دانستم بودم،نمي تنها كه هنگامي اما و كرد مي مراقبت آريانا از او واقع در. نداشتم بود،مشكلي خانه كيارش وقتي
 بي وقت آريانا كردن بود،آرام مرگ از كردن،زجرآورتر عوض پوشك. دانستن،نداشتم به هم اي هعالق كنم،البته

 !شدن مادر به چه داد،مرا مي عذابم همه و او،همه به دادن قراري،شير

 خواي مي":گفت عذابم در شد متوجه كه كيارش. بودند آريانا مواظب جون عمه و كيارش مدت تمام در.گذشت هفته سه
 بشه؟ خوابمون ،اتاق سابقم خواب اتاق و كنيم زندگي جون عمه پيش شه،پايين مي ماهه هشت نا،هفتآريا تا

 .نيستم راحت جوري اون  -

 بگيرم؟ پرستار خواي مي  -

 "!نه":گفتم جدي و مجكم

 )بدم راه ام خونه به زن پرستار يه وقت نشده،اون معلوم زنونه صداي اون تكليف هنوز(

 مي جا آن و رفتم مي كيارش كار اتاق به او به توجه خوابيد،بدون نمي و كرد مي قراري بي آريانا كه ها شب بعضي
 نيز صبح. ببرد خوابش تا خواند مي الاليي برايش و گرفت مي آغوش در را صبح،دخترش نزديك تا هم كيارش. خوابيدم

 مهرباني،نگاهم و عشق،لبخند با. شد مي حاضر صبحانه ميز سر ، سرحال ، بود نخوابيده بيشتر ساعت سه دو كه وجودي با
 )كيه زنونه،مال صداي اون دونستم مي كاش(داشتم ايمان او مهرباني و عشق به ديگر!شكايتي هيچ كرد،بدون مي

 صدقه قربون هم وقتي اَه،چه.(رفت مي اش صدقه قربان كار اين حين در و كند عوض را آريانا پوشك داشت وظيفه عاليه
 .كرد مي حمام را او هم جون عمه!!) ره مي اش

 .دارم دوستش كردم مي حس و گرفتم مي آغوش در را دخترم. بود ريخته ترسم و بود گذشته ماه پنج

 .رفتم پايين زنان فرياد و گريان كه شدم دستپاچه كرد،چنان سرفه به خوردن،شروع شير هنگام روز يك

. بودم ترسيده خيلي. شد قطع اش سرفه تا زد پشتش به ضربه چند و گرفت را آريانا خونسردي و آرامش با جون عمه
 .شد مي كبود داشت دخترم صورت

 ".بزن پشتش به آهسته و دستت روي برگردونش!نشو ها،هول وقت اين":گفت جون عمه

 .ترسم شم،مي مي هول  -
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 ".اند طوري كنند،همين كسب تجربه وقتي تا مادرها ي همه":گفت و زد لبخند

 

* * * * * 

 

 خوام مي":گفتم صبحانه ميز سر. بروم كار سر گرفتم تصميم.  كرد مي ام كالفه و ،خسته بودن هدف بي و ماندن هخان در
 ".كار سر برم

 "داري؟ اي عجله چه":داد جواب دلخور و خورد گره هم در كيارش ابروهاي

 .رفتم مي اينها از داشتم،زودتر عجله اگه  -

 .بشه ساله دو آريانا كن صبر  -

 !نكن رشمچي؟فك  -

 .كن خانمي و خونه تو كار؟بشين سر بري داري اصراري چه حال  -

 )اند هم عين مردها ي همه(

 .گردم مي بر آينده،سركارم ي هفته دو يكي فهمي؟ظرف شم،مي مي نابود موندن خونه توي با من  -

 را آريانا ي وصلهح. امد آريانا ي گريه صداي. شد بلند نخورده كرد،صبحانه نگاهم دلخوري با و شد كالفه
 !خنديد مي نبود،و ناراحت. داشت آغوشش در را برگشت،آريانا وقتي و رفت بچه اتاق سمت به او نداشتم،بنابراين

 كني؟ مي درست شير براش يا دي مي بهش رو خودت شير  -

 .كنم مي درست شير براش. كنه نمي سير گنجشكم بچه يه خودم شير  -

 .كنم بغلش تا زد مي پا و دست و خنديد مي آريانا

 !يكتا  -

 "!بگو":شود،گفتم حل آب در خشك شير تا دادم مي تكان را شيشه كه حالي در
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 !منو؟ يا داره دوست بيشتر رو تو نظرت به  -

 "؟!كنه مي هم فرقي مگه!دونم نمي":گفتم و زدم لبخند

 

 "!خوبي قدر اين كه بشم فدات":گفت خنده با

 ".دم مي شير بهش بخور،من رو ات صبحونه":گرفتم،گفتم او از را بچه

 .بوسيدم و گذاشت آغوشم در را بچه

 ياي؟ مي دير شب  -

 .ميام مطب زا هميشه،بعد مثل  -

 !نري مطب شد مي كاش  -

 !!نرم؟ مطب  -

 .نري بيمارستان يا  -

 "!باشم؟ پيشت بيشتر داري شي،دوست مي دلتنگم":،گفت زد برق چشمانش

 .بود كرده خندان را اش فراوان،چهره شايد .كردم نگاه آريانا به و زدم لبخند

 .رم نمي بيمارستان و مطب رم مي هم فرد رم،روزهاي نمي مطب و بيمارستان رم مي زوج باشه،روزهاي  -

 "!جون آخ":زدم فرياد شادي با

 شكيار و من به نگاهي و كرد رها را پايش و بگيرد،شيشه را پايش شست خوردن شير هنگام داشت عادت كه آريانا
 .شد مان خوشحالي متوجه گويي. كرد خوردن به شروع و گرفت را پايش شست دوباره و انداخت،خنديد

 .داره شرط يه اما  -

 !شرطي؟ چه  -
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 .نري كار سر كه اين  -

 !ممكنه غير  -

 ".من مثل برو،اما كار سر باشه":  گفت ، نيست ساخته او از كاري و است جدي تصميمم دانست مي. برگرداندم رو ناراحت

 !چيه؟ منظورت  -

 .برو آموزشگاه عصر تا ظهر از هم فرد نرو،روزهاي آموزشگاه و برو مدرسه زوج روزهاي  -

 شه؟ مي چي نويد هنرجوهاي تكليف!عصر تا ظهر هم اون هفته در روز سه شه،فقط نمي  -

 بود؟ چي شون تكليف رفتي نمي كه مدت اين  -

 .بود گذاشته من جاي آشناهاشو از نويد،يكي  -

 !نرو بهتر،ديگه چه خب  -

 "!نكن شروع كيا،دوباره":گرفت،گفتم اوج صدايم و شدم كفري

 .كرد مي مان نگاه واج و هاج آرينا

 .باش هم ،تو ام خونه من وقتي يعني. باشه كم زمانش اما برو شي مي عصباني چرا عزيزم  -

 )كشيدم صدايي پر نفس(

 مي معني چه لعنتي صداي خدايا،اين. ( شد داغ صورتم و كرد يخ تهايمدس. افتاد دوران به سرم. زد زنگ همراهش تلفن
 سپس"!چي؟ براي آخه!چي؟":پرسيد نگران حالتي با كرد،بعد احوالپرسي صميمي و او،گرم) ؟!ده

 "باشه،باشه،اومدم":گفت

 .شد بلند شتاب با

 بود؟ كي  -

 .رفتم سرش پشت. نشنيد را صدايم

 !افتاده؟ اتفاقي!بود؟ كيا،كي  -
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 .دارم حضور هم من و است خانه در شد متوجه تازه گويا. برگشت عقب به تعجب با و يستادا

 چي؟  -

 شدي؟ ناراحت چرا!بود؟ كي گم مي  -

 .برم زود بايد. نيست خوب بيمارهام از يكي حال  -

 خدايا،خدايا!نه، واي!باشه؟ ميون در زني پاي اگه.(برگشتم صبحانه ميز سياه،سر و زشت تفكر دنيا يك با من و رفت او
 به!) چي؟ تازه،آريانا.بگيرم طالق خوام نمي ديگه. دارم دوست رو كيا نه،من...گيرم مي طالق تر بهتر،راحت اما!كن كمكم
 چي خيانت و پليدي و زشتي جز دنيا اين اومدي،مگه دنيا به چرا!من طفلك.(كردم نگاه بود آغوشم در كه دخترم
 !...)داشت؟

 .راند بيرون وحشتناك افكار ايدني از مرا عاليه صداي

 .كنم جمع را ميز كنيد نمي ميل خانم  -

 .كن جمع  -

 !شد مي چه دانم گرفت،نمي نمي تماس نازنين اگر و كرد مي ام بيچاره هولناك احساسات

 خوبي؟ يكتا الو  -

 "خوبيد؟ خوبم،شماها":دادم جواب ناالن صدايي با

 .بيار هم راحت لباس!جا اين بيا پاشو آره  -

 !چي؟ براي  -

 پيشم؟ ياي ماموريت،مي رفته شركت طرف از نيما  -

 .يام كشيكه،مي امشب هم خوب،كيارش چه  -

 .كردم مي پيدا نجات خوفناك خيال و فكر شر از تا رفتم مي بايد

 .بيا پاشو حاال همين  -
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 .اومدم باشه  -

 رفته نيما. نازنين ي خونه رم مي من":تمگف جون عمه به و پايين برداشتم،رفتم را آريانا و خودم نياز مورد وسايل
 ".مونم مي هم ماموريت،شب

 .برسون بگذره،سالم خوش. سالمت به برو!عزيزم باشه  -

 چشم  -

 و نازآفرين وقتي. بود نيما و خودش ي قيافه از مخلوطي نازآفرين،دخترش. خوبي مادر بود،هم خوبي همسر هم نازنين
 مي را هم حرف گويا. خنديدند مي و كردند مي صدا و دادند،سر مي تكان پا و دست هم بودند،براي هم كنار آريانا

 .رفتم نازنين نزد آشپزخانه به و گذاشتم نازآفرين كنار را آريانا. فهميدند

 !نازنين  -

 "!چيه؟":گفت و كرد نگاهم نگران

 !نداري؟ شك نيما به تو  -

 "!!شك":گفت كرد، مي درست ساالد كه حالي در

 !كنه؟ خيانت بهت يترس نمي آره  -

 !نيما  -

 ".كنه نمي خيانت بهم من،هرگز عاشق و متعهديه مرد نيما":داد ادامه و زد لبخند اطمينان با سپس

 "!حالت به خوش":گفتم و زدم برداشتم،گاز كاهو برگه يك

 .نديدم زنش عاشق همه اين را مردي حاال تا!! شدي؟ ديوونه  -

 كيه،نيما؟ منظورت  -

 .نيست زنش عاشق مردي توئه،هيچ عاشق كيارش كه قدر اون.خير،كيارش نه  -

 "!داري؟ شك كيارش به نكنه":گفت و شد موشكافانه نگاهش بعد
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 .دادم مثبت جواب سر تكان با

 .،هستي اي ديوونه گم مي وقتي!سرت بر احمق،خاك  -

 .شد بلند همراهم تلفن صداي

 كجايي؟ يكتا الو  -

 ".نازنين ي خونه":دادم جواب سرد سرد لحني با

 .رسوندمت مي گفتي بري،مي خواستي ندادي؟مي خبر چرابهم  -

 .بيام خودم خواستم مي  -

 !افتاده؟ اتفاقي  -

 .خير نه  -

 خوبند؟ نازآفرين و نازنين  -

 !)شه مي هم همه نگران.(بله  -

 !داشتيم؟ مشكل هم با ما  -

 .خير نه  -

 !بوديم؟ قهر  -

 .خير نه  -

 !زني؟ مي فحر جوري اين شده،چرا چي پس  -

 نداري؟ كاري  -

 !يكتا  -

 ...نگ خدا  -
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 .اونجا يام مي حاال كني،همين قطع اگه  -

 كنم؟ قطع شه مي حاال. ام حوصله بي كمي يه  -

 خوبه؟ حالش آريانا  -

 نداري؟ كاري. خوبه بله  -

 .دارم دوستت!باش خودت مراقب  -

 .كرد مي نگاهم تاسف اب و بود ايستاده آن جلوي چرخيدم،نازنين آشپزخانه سمت به وقتي

 !كشه مي چي تو دست از چاره كردي؟بي شك قهري،بهش باهاش چون  -

 بري؟ سركار خواي نمي  -

 .رم نمي كار ،سر نازآفرين سالگي دو تا  -

 .برم گرفتم تصميم من اما  -

 !جدي؟  -

 .بله  -

 .بشه،بعد ساله يه آريانا حداقل بذار  -

 .دمش پوسيدگي دچار كنم مي تونم،احساس نمي  -

 !نرو من نظر به  -

. شد آوار سرم بر دنيا كه ديد را اي صحنه چشمانم راه در!... گشتم برنمي كاش. برگشتم خانه به ناهار از بعد،پس روز
 چرخيدند،نابود مي سرم ها،دور خيابان و ها اتومبيلها،عابرها،مغازه. بود نشسته اتومبيل داخل كيارش كنار جوان زني

 !)نامرد رذلِ پست!نهايتت بي عشق بود خان،اين كيارش.(شدم شدم،داغون

 انتظار در سرنوشتي چه!افته؟ مي اتفاقي چه خدايا.(كردم نگاه گناهش بي ي چهره به. بود رفته خواب به آغوشم در آريانا
 !)كشيدم؟ رنج گنجايشم برابر دو كه من... من چرا،چرا،چرا!دخترمه
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 بي رفتن از نويد و شد شاد ديدنم از فرنوش. رفتم آموزشگاه به و سپردم نجو عمه به را خانه،آريانا به رسيدن محض به
 "!ناراحتي؟ افتاده،چرا يكتا،اتفاقي":شديم،گفت كه تنها!نگران ام موقع

 .ريختم مي اشك وقفه بي بارد مي و گيرد مي دلش كه بهاري ابر مانند. كند سرازير را اشكم تا بود كافي جمله يك همين

 !نكن بزن،گريه حرفشده؟ يكتا،چي  -

 .كرد مي سوال پاسخي،مدام شنيدن بدون او و كردم مي گريه فقط من و

 شده؟ طوري شده؟آريانا حرفت دكتر با  -

 ".شده چي كن تعريف برام كن،بعد گريه شي مي سبك وقت هر تا باشه":گفت سرانجام

 .بود نشسته كنارم مدت تمام در نويد. شد خشك اشكم ي چشمه تا گذشت مدت چه دانم نمي

 كني؟ مي تعريف برام حاال خب  -

 .همين بود گرفته دلم  -

 .شد باورم منم  -

 .بشه باز دلم تا شما پيش اومدم. بود گرفته دلم و بود رفته سر ام حوصله!كن باور  -

 شد؟ باز حاال  -

 !نويد.كنم مي فكر آره  -

 !بفرماييد  -

 برگردم؟ سركارم تونم مي آينده ي هفته از  -

 ".برگردي خوام مي خدا از":گرفت،گفت جان او ي هرهچ در شايد

 !)دارم را نويد كه خوب چه.(زدم لبخند

 .باشه هم تو هاي نقاشي دارم دوست. ام ديگه نمايشگاه يه فكر تو  -
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 .نكشيدم نقاشي مدتهاست  -

 "!كن بكش،عجله خب":كرد،گفت مي زيباتر را اش چهره كه زد،لبخندي لبخند

 ".باشه":گفتم خوشحالي با

 .دادند مي اجازه لعنتي صداي آن و كيارش اگر. داشتم نياز شايد اين به قدر چه. بود بخش شايد كشيدن نقاشي

 !بود برنگشته هنوز كيارش و كرد مي تابي بي جون عمه آغوش در آريانا. بود شده رسيدم،شب كه خانه به

 !شد هالك بودي؟بچه كجا دخترم  -

 .آموزشگاه بودم رفته  -

 اتاق از خارج تاريكيِ به خيره و ايستادم پنجره جلوي. برد خوابش سرعت به. دادم شيرش و گرفتم آغوش در را آريانا
 !بكنم بايد چه دانستم نمي. بود گرفته آسمان هاي ستاره تمام ي اندازه به دلم. شدم

 "ياد؟ مي دير نگفت جون،كيارش عمه":گفتم و پايين بود،رفتم كرده دير كيارش

 .بودند زياد هاش مريض شايد .عزيزم نه  -

 .داد مي خبر هميشه  -

 !عزيزم،بشين نباش نگران  -

 .نشستم كنارش.كرد مي مطالعه و بود نشسته اي گهواره صندلي روي شومينه كنار جون عمه

 خوري؟ مي چايي  -

 .ممنون  -

 برد؟ خوابش آريانا.بيار برامون شيريني و عاليه،چايي  -

 .برد خوابش زود خيلي  -

 .خواست مي رو مادرش آخه) زد لبخند(كرد مي تابي بي خيلي ام بچه  -
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 .دادم تحويلش جاني بي لبخند

 !كرده دير خيلي جون،كيارش عمه":گفتم نگراني با چايي خوردن از پس

 !بگير تماس باهاش خب  -

 گوشي در دلنشينش و مردانه بوق،صداي چند از پس. گرفتم را همراهش ي شماره. رفتم تلفن سمت به
 "بفرماييد":چيدپي

 كجايي؟ سالم  -

 جون؟ يكتا سالم،تويي  -

 .آره  -

 .رسم مي ديگه ساعت نيم راهم،تا توي  -

 "كنم؟ كار چي بري اگه ":گفت زنانه و ظريف صدايي لحظه همان در

 عشق پي بود كثافت آن با هنوز پس. شد ور شعله وجودم در بيزاري و نفرت. آمد كيارش ي آهسته هيس صداي سپس
 !شِحال و

 !عزيزم يكتا  -

 .بودم شده آمد،الل درنمي بدهم،صدايم جواب نبودم قادر

 دي؟ نمي جواب يكتا،يكتا،چرا  -

 )ببازم را خودم نبايد(

 !)كثيف بازِ حقه رذلِ شرافت بي(شنوم مي بگو  -

 .زني،ترسيدم نمي حرف چرا پس  -

 نداري؟ كاري. زد صدام عاليه آخه  -

 !عزيزم ،خدانگهدارام خونه ديگه ساعت نيم نه،تا  -
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 !)خوره مي بهم ازت حالم(

 .خدانگهدار  -

 خوب و بود عوضي يك او. شد مي تبديل يقين به شكم بيشتر لحظه هر!كجا؟ رفتم،اما مي بايد. كنم تحمل تونستم نمي
 .شد وارد هميشه از تر سرحال. باشم تنها او با خواستم نمي. ماندم بيايد،پايين تا.  كرد مي بازي نقش

 .زيبا بانوان بر المس  -

 .شد بد حالم. بوسيد را ام گونه و آمد اما!)نياد سمتم كاش.(بوسيد را او و رفت جون عمه سمت به

 .كردم ويزيت دار وقت هاي مريض بين مريض تا چند. كردم دير دلم؟ببخشيد عزيز خوبي  -

 !)كثافت دروغگوي(

 قادر. بوسيد و كرد بلند را دستش سپس"كجاست؟ اناآري":كرد،گفت نوازش و گرفت دستش در را نشست،دستم كنارم
 .كشيدم را دستم و شدم بلند. نبودم تحمل به

 .بزنم سر بهش خوابه،ميرم  -

 "بخوريد شام جا بيا،همين زود":گفت جون عمه

 !كنم؟ چه را كردم،شب فكر خود با بعد"!چشم":دادم كنه،جواب مخالفت كيارش كه آن از قبل شتاب با

 .كردم بغلش "!خوشگلم دلم،دختر عزيز بشم فدات الهي".شد بيدار در شدن باز يصدا با آريانا

 "!بشه فدات طوره؟بابايي چه گلم دختر":گفت و آمد ما سمت به!بياد نداشتم دوست. آمد كيارش پاي صداي

 ".بابايي بود شده تنگ برات دلم":گفت بوسيد مي كه حالي در و گرفت را آريانا

 !)دروغگو.(كردم نگاهش

 ".قشنگم عشق بود شده تنگ هم تو براي دلم":گفت و كرد نگاهم زمان هم

 به مرا ديگرش دست با داشت آغوش در را آريانا كه طور همان و آمد دنبالم. رفتم اتاق در سمت به و زدم لبخند اجبار به
 .گرفت آغوش در و چسباند خود
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 !كيارش كن ولم  -

 ".بود شده تنگ برات دلم":تگف گوشم كنار و كرد نزديك سرم به را سرش

 .زد صدايمان عاليه شكر رو خدا. نداشتم رو يكي اين تحمل

 !باال،باشه بيا زود شام از بعد  -

 ".بريم حاال":كردم،گفتم نگاهش

. بود نگران و برگشت،آشفته كه هنگامي. نداد جواب ما حضور در. زد زنگ اش لعنتي همراه تلفن دوباره شام از بعد اما
 ".نيست كردم،خوب جراحي امروز كه بيماري حال. بيمارستان برم بايد":گفت و زد موهايش ميان چنگي

 "!سالمت به برو":گفت جون عمه

 "!بخواب پايين ترسي مي اگه":گفت و كرد من به رو

 يايي؟ نمي صبح تا يعني  -

 .نيست معلوم ،اما بيام كنم مي سعي  -

 !)ام هالو كرده فكر(

 مي بودم،اشك شده ها ديوانه مثل. نبرد خوابم صبح تا. بود نرفته جا گرفتم،آن تماس نبيمارستا با بعد ساعت يك
 عشق،ان همه ان سرانجام بود اين. شد مي پاره پاره قلبم و خوردم مي غصه دختركم كردم،براي مي نثارش ناسزا. ريختم
 !كرد؟ باور شود مي را چيزي چه دنيا ينا بود،در اين عاشقانه هاي زمزمه معني!محبت؟ پر رفتارهاي همه التماس،آن همه

 حلقه كمرم دور را بوسيد،دستش را ام كشيد،گونه دراز كنارم. زدم خواب به را خودم. برگشت خانه به صبح شش ساعت
 .رفتم مادر ي خانه به و كردم اش آماده و دادم شير آريانا به. بود رفته شدم كه بيدار. برد خوابش سرعت به و كرد

 .گرفت آغوش در را اش نوه ديشا با مادر

 .بود شده تنگ براتون دلم. اومدي كردي خوب چه يكتا  -

 .بود شده تنگ دلم منم  -



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  303 

 خوبند؟ جون،عاليه،همه خوبه؟عمه كيارش  -

 ياييد؟ مي هم برم،شما ديدنش به خوام شده،مي تنگ گوهر خاله براي مامان،دلم.رسونند مي سالم و خوبند  -

 !ياد؟ نمي ردكت بري،مگه ديدنش به  -

 .داره كار اون  -

 .بذاري تنهاش نيست خوب!برو شوهرت با كن صبر  -

 ".نيست بيشتر كه روز چند":دادم جواب حوصله بي

 و تر دوست زن فاميل مردهاي تمام از و خوبيه مرد جون،كيارش يكتا ببين":گفت و كرد جابجا آغوشش در را مادر،آريانا
 ".بذاري تنهاش نبايد. نداره رو تو دوري تحمل اون. داد مهربوني با بايد رو مهربوني جواب. تره مهربون

 "!باشه،مامان،باشه":بودم،گفتم حوصله بي

 خوام مي":گفتم صبحانه ميز سر. بروم كار سر گرفتم تصميم.  كرد مي ام كالفه و ،خسته بودن هدف بي و ماندن خانه در
 ".كار سر برم

 "داري؟ اي عجله چه":داد جواب ردلخو و خورد گره هم در كيارش ابروهاي

 .رفتم مي اينها از داشتم،زودتر عجله اگه  -

 .بشه ساله دو آريانا كن صبر  -

 !نكن چي؟فكرشم  -

 .كن خانمي و خونه تو كار؟بشين سر بري داري اصراري چه حال  -

 )اند هم عين مردها ي همه(

 .گردم مي بر آينده،سركارم ي هفته دو يكي فهمي؟ظرف شم،مي مي نابود موندن خونه توي با من  -

 را آريانا ي حوصله. امد آريانا ي گريه صداي. شد بلند نخورده كرد،صبحانه نگاهم دلخوري با و شد كالفه
 !خنديد مي نبود،و ناراحت. داشت آغوشش در را برگشت،آريانا وقتي و رفت بچه اتاق سمت به او نداشتم،بنابراين
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 كني؟ مي درست شير براش يا دي مي بهش رو خودت شير  -

 .كنم مي درست شير براش. كنه نمي سير گنجشكم بچه يه خودم شير  -

 .كنم بغلش تا زد مي پا و دست و خنديد مي آريانا

 !يكتا  -

 "!بگو":شود،گفتم حل آب در خشك شير تا دادم مي تكان را شيشه كه حالي در

 !منو؟ يا داره دوست بيشتر رو تو نظرت به  -

 "؟!كنه مي هم فرقي مگه!دونم نمي":مگفت و زدم لبخند

 

 "!خوبي قدر اين كه بشم فدات":گفت خنده با

 ".دم مي شير بهش بخور،من رو ات صبحونه":گرفتم،گفتم او از را بچه

 .بوسيدم و گذاشت آغوشم در را بچه

 ياي؟ مي دير شب  -

 .ميام مطب زا هميشه،بعد مثل  -

 !نري مطب شد مي كاش  -

 !!نرم؟ مطب  -

 .نري مارستانبي يا  -

 "!باشم؟ پيشت بيشتر داري شي،دوست مي دلتنگم":،گفت زد برق چشمانش

 .بود كرده خندان را اش فراوان،چهره شايد. كردم نگاه آريانا به و زدم لبخند

 .رم نمي بيمارستان و مطب رم مي هم فرد رم،روزهاي نمي مطب و بيمارستان رم مي زوج باشه،روزهاي  -
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 "!جون آخ":زدم فرياد شادي با

 كيارش و من به نگاهي و كرد رها را پايش و بگيرد،شيشه را پايش شست خوردن شير هنگام داشت عادت كه آريانا
 .شد مان خوشحالي متوجه گويي. كرد خوردن به شروع و گرفت را پايش شست دوباره و انداخت،خنديد

 .داره شرط يه اما  -

 !شرطي؟ چه  -

 .نري كار سر كه اين  -

 !كنهمم غير  -

 ".من مثل برو،اما كار سر باشه":  گفت ، نيست ساخته او از كاري و است جدي تصميمم دانست مي. برگرداندم رو ناراحت

 !چيه؟ منظورت  -

 .برو آموزشگاه عصر تا ظهر از هم فرد نرو،روزهاي آموزشگاه و برو مدرسه زوج روزهاي  -

 شه؟ مي چي نويد هنرجوهاي يفتكل!عصر تا ظهر هم اون هفته در روز سه شه،فقط نمي  -

 بود؟ چي شون تكليف رفتي نمي كه مدت اين  -

 .بود گذاشته من جاي آشناهاشو از نويد،يكي  -

 !نرو بهتر،ديگه چه خب  -

 "!نكن شروع كيا،دوباره":گرفت،گفتم اوج صدايم و شدم كفري

 .كرد مي مان نگاه واج و هاج آرينا

 .باش هم ،تو ام خونه من وقتي يعني. باشه كم شزمان اما برو شي مي عصباني چرا عزيزم  -

 )كشيدم صدايي پر نفس(
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 مي معني چه لعنتي صداي خدايا،اين. ( شد داغ صورتم و كرد يخ دستهايم. افتاد دوران به سرم. زد زنگ همراهش تلفن
 سپس"!چي؟ براي آخه!چي؟":پرسيد نگران حالتي با كرد،بعد احوالپرسي صميمي و او،گرم) ؟!ده

 "باشه،باشه،اومدم":گفت

 .شد بلند شتاب با

 بود؟ كي  -

 .رفتم سرش پشت. نشنيد را صدايم

 !افتاده؟ اتفاقي!بود؟ كيا،كي  -

 .دارم حضور هم من و است خانه در شد متوجه تازه گويا. برگشت عقب به تعجب با و ايستاد

 چي؟  -

 شدي؟ ناراحت چرا!بود؟ كي گم مي  -

 .برم زود بايد .نيست خوب بيمارهام از يكي حال  -

 خدايا،خدايا!،نه واي!باشه؟ ميون در زني پاي اگه.(برگشتم صبحانه ميز سياه،سر و زشت تفكر دنيا يك با من و رفت او
 به!) چي؟ تازه،آريانا.بگيرم طالق خوام نمي ديگه. دارم دوست رو كيا نه،من...گيرم مي طالق تر بهتر،راحت اما!كن كمكم
 چي خيانت و پليدي و زشتي جز دنيا اين اومدي،مگه دنيا به چرا!من طفلك.(كردم اهنگ بود آغوشم در كه دخترم
 !...)داشت؟

 .راند بيرون وحشتناك افكار دنياي از مرا عاليه صداي

 .كنم جمع را ميز كنيد نمي ميل خانم  -

 .كن جمع  -

 !شد مي چه دانم گرفت،نمي نمي تماس نازنين اگر و كرد مي ام بيچاره هولناك احساسات

 خوبي؟ يكتا الو  -
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 "خوبيد؟ خوبم،شماها":دادم جواب ناالن صدايي با

 .بيار هم راحت لباس!جا اين بيا پاشو آره  -

 !چي؟ براي  -

 پيشم؟ ياي ماموريت،مي رفته شركت طرف از نيما  -

 .يام كشيكه،مي امشب هم خوب،كيارش چه  -

 .دمكر مي پيدا نجات خوفناك خيال و فكر شر از تا رفتم مي بايد

 .بيا پاشو حاال همين  -

 .اومدم باشه  -

 رفته نيما. نازنين ي خونه رم مي من":گفتم جون عمه به و پايين برداشتم،رفتم را آريانا و خودم نياز مورد وسايل
 ".مونم مي هم ماموريت،شب

 .برسون بگذره،سالم خوش. سالمت به برو!عزيزم باشه  -

 چشم  -

 و نازآفرين وقتي. بود نيما و خودش ي قيافه از مخلوطي نازآفرين،دخترش. خوبي مادر بود،هم خوبي همسر هم نازنين
 مي را هم حرف گويا. خنديدند مي و كردند مي صدا و دادند،سر مي تكان پا و دست هم بودند،براي هم كنار آريانا

 .رفتم نازنين نزد آشپزخانه به و گذاشتم نازآفرين كنار را آريانا. فهميدند

 !نازنين  -

 "!چيه؟":گفت و كرد نگاهم گرانن

 !نداري؟ شك نيما به تو  -

 "!!شك":گفت كرد، مي درست ساالد كه حالي در

 !كنه؟ خيانت بهت ترسي نمي آره  -
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 !نيما  -

 ".كنه نمي خيانت بهم من،هرگز عاشق و متعهديه مرد نيما":داد ادامه و زد لبخند اطمينان با سپس

 "!حالت به خوش":مگفت و زدم برداشتم،گاز كاهو برگه يك

 .نديدم زنش عاشق همه اين را مردي حاال تا!! شدي؟ ديوونه  -

 كيه،نيما؟ منظورت  -

 .نيست زنش عاشق مردي توئه،هيچ عاشق كيارش كه قدر اون.خير،كيارش نه  -

 "!داري؟ شك كيارش به نكنه":گفت و شد موشكافانه نگاهش بعد

 .دادم مثبت جواب سر تكان با

 .،هستي اي ديوونه گم مي وقتي!تسر بر احمق،خاك  -

 .شد بلند همراهم تلفن صداي

 كجايي؟ يكتا الو  -

 ".نازنين ي خونه":دادم جواب سرد سرد لحني با

 .رسوندمت مي گفتي بري،مي خواستي ندادي؟مي خبر چرابهم  -

 .بيام خودم خواستم مي  -

 !افتاده؟ اتفاقي  -

 .خير نه  -

 خوبند؟ نازآفرين و نازنين  -

 !)شه مي هم همه نگران.(بله  -

 !داشتيم؟ مشكل هم با ما  -
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 .خير نه  -

 !بوديم؟ قهر  -

 .خير نه  -

 !زني؟ مي حرف جوري اين شده،چرا چي پس  -

 نداري؟ كاري  -

 !يكتا  -

 ...نگ خدا  -

 .اونجا يام مي حاال كني،همين قطع اگه  -

 كنم؟ قطع شه مي حاال. ام حوصله بي كمي يه  -

 خوبه؟ حالش آريانا  -

 نداري؟ كاري. خوبه هبل  -

 .دارم دوستت!باش خودت مراقب  -

 .كرد مي نگاهم تاسف با و بود ايستاده آن جلوي چرخيدم،نازنين آشپزخانه سمت به وقتي

 !كشه مي چي تو دست از چاره كردي؟بي شك قهري،بهش باهاش چون  -

 بري؟ سركار خواي نمي  -

 .رم نمي كار ،سر نازآفرين سالگي دو تا  -

 .برم گرفتم تصميم من اما  -

 !جدي؟  -

 .بله  -
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 .بشه،بعد ساله يه آريانا حداقل بذار  -

 .شدم پوسيدگي دچار كنم مي تونم،احساس نمي  -

 !نرو من نظر به  -

. شد آوار سرم بر دنيا كه ديد را اي صحنه چشمانم راه در!... گشتم برنمي كاش. برگشتم خانه به ناهار از بعد،پس روز
 چرخيدند،نابود مي سرم ها،دور خيابان و ها اتومبيلها،عابرها،مغازه. بود نشسته اتومبيل داخل كيارش كنار جوان زني

 !)نامرد رذلِ پست!نهايتت بي عشق بود خان،اين كيارش.(شدم شدم،داغون

 نتظارا در سرنوشتي چه!افته؟ مي اتفاقي چه خدايا.(كردم نگاه گناهش بي ي چهره به. بود رفته خواب به آغوشم در آريانا
 !)كشيدم؟ رنج گنجايشم برابر دو كه من... من چرا،چرا،چرا!دخترمه

 بي رفتن از نويد و شد شاد ديدنم از فرنوش. رفتم آموزشگاه به و سپردم جون عمه به را خانه،آريانا به رسيدن محض به
 "!ناراحتي؟ افتاده،چرا يكتا،اتفاقي":شديم،گفت كه تنها!نگران ام موقع

 .ريختم مي اشك وقفه بي بارد مي و گيرد مي دلش كه بهاري ابر مانند. كند سرازير را اشكم تا بود فيكا جمله يك همين

 !نكن بزن،گريه شده؟حرف يكتا،چي  -

 .كرد مي سوال پاسخي،مدام شنيدن بدون او و كردم مي گريه فقط من و

 شده؟ طوري شده؟آريانا حرفت دكتر با  -

 ".شده چي كن تعريف برام كن،بعد گريه شي يم سبك وقت هر تا باشه":گفت سرانجام

 .بود نشسته كنارم مدت تمام در نويد. شد خشك اشكم ي چشمه تا گذشت مدت چه دانم نمي

 كني؟ مي تعريف برام حاال خب  -

 .همين بود گرفته دلم  -

 .شد باورم منم  -

 .بشه زبا دلم تا شما پيش اومدم. بود گرفته دلم و بود رفته سر ام حوصله!كن باور  -
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 شد؟ باز حاال  -

 !نويد.كنم مي فكر آره  -

 !بفرماييد  -

 برگردم؟ سركارم تونم مي آينده ي هفته از  -

 ".برگردي خوام مي خدا از":گرفت،گفت جان او ي چهره در شايد

 !)دارم را نويد كه خوب چه.(زدم لبخند

 .باشه هم تو هاي نقاشي دارم دوست. ام ديگه نمايشگاه يه فكر تو  -

 .نكشيدم نقاشي تهاستمد  -

 "!كن بكش،عجله خب":كرد،گفت مي زيباتر را اش چهره كه زد،لبخندي لبخند

 ".باشه":گفتم خوشحالي با

 .دادند مي اجازه لعنتي صداي آن و كيارش اگر. داشتم نياز شايد اين به قدر چه. بود بخش شايد كشيدن نقاشي

 !بود برنگشته هنوز كيارش و كرد مي تابي بي جون عمه آغوش در آريانا. بود شده رسيدم،شب كه خانه به

 !شد هالك بودي؟بچه كجا دخترم  -

 .آموزشگاه بودم رفته  -

 اتاق از خارج تاريكيِ به خيره و ايستادم پنجره جلوي. برد خوابش سرعت به. دادم شيرش و گرفتم آغوش در را آريانا
 !بكنم بايد چه دانستم نمي .بود گرفته آسمان هاي ستاره تمام ي اندازه به دلم. شدم

 "ياد؟ مي دير نگفت جون،كيارش عمه":گفتم و پايين بود،رفتم كرده دير كيارش

 .بودند زياد هاش مريض شايد. عزيزم نه  -

 .داد مي خبر هميشه  -
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 !عزيزم،بشين نباش نگران  -

 .نشستم كنارش.كرد مي مطالعه و بود نشسته اي گهواره صندلي روي شومينه كنار جون عمه

 خوري؟ مي چايي  -

 .ممنون  -

 برد؟ خوابش آريانا.بيار برامون شيريني و عاليه،چايي  -

 .برد خوابش زود خيلي  -

 .خواست مي رو مادرش آخه) زد لبخند(كرد مي تابي بي خيلي ام بچه  -

 .دادم تحويلش جاني بي لبخند

 !كرده دير خيلي جون،كيارش عمه":گفتم نگراني با چايي خوردن از پس

 !بگير تماس باهاش خب  -

 گوشي در دلنشينش و مردانه بوق،صداي چند از پس. گرفتم را همراهش ي شماره. رفتم تلفن سمت به
 "بفرماييد":پيچيد

 كجايي؟ سالم  -

 جون؟ يكتا سالم،تويي  -

 .آره  -

 .رسم مي ديگه ساعت نيم راهم،تا توي  -

 "م؟كن كار چي بري اگه ":گفت زنانه و ظريف صدايي لحظه همان در

 عشق پي بود كثافت آن با هنوز پس. شد ور شعله وجودم در بيزاري و نفرت. آمد كيارش ي آهسته هيس صداي سپس
 !حالشِ و

 !عزيزم يكتا  -
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 .بودم شده آمد،الل درنمي بدهم،صدايم جواب نبودم قادر

 دي؟ نمي جواب يكتا،يكتا،چرا  -

 )ببازم را خودم نبايد(

 !)كثيف بازِ حقه رذلِ شرافت بي(شنوم مي بگو  -

 .زني،ترسيدم نمي حرف چرا پس  -

 نداري؟ كاري. زد صدام عاليه آخه  -

 !عزيزم ام،خدانگهدار خونه ديگه ساعت نيم نه،تا  -

 !)خوره مي بهم ازت حالم(

 .خدانگهدار  -

 خوب و ودب عوضي يك او. شد مي تبديل يقين به شكم بيشتر لحظه هر!كجا؟ رفتم،اما مي بايد. كنم تحمل تونستم نمي
 .شد وارد هميشه از تر سرحال. باشم تنها او با خواستم نمي. ماندم بيايد،پايين تا.  كرد مي بازي نقش

 .زيبا بانوان بر سالم  -

 .شد بد حالم. بوسيد را ام گونه و آمد اما!)نياد سمتم كاش.(بوسيد را او و رفت جون عمه سمت به

 .كردم ويزيت دار وقت هاي مريض بين مريض تا چند. كردم دير دلم؟ببخشيد عزيز خوبي  -

 !)كثافت دروغگوي(

 قادر. بوسيد و كرد بلند را دستش سپس"كجاست؟ آريانا":كرد،گفت نوازش و گرفت دستش در را نشست،دستم كنارم
 .كشيدم را دستم و شدم بلند. نبودم تحمل به

 .بزنم سر بهش خوابه،ميرم  -

 "ريدبخو شام جا بيا،همين زود":گفت جون عمه

 !كنم؟ چه را كردم،شب فكر خود با بعد"!چشم":دادم كنه،جواب مخالفت كيارش كه آن از قبل شتاب با
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 .كردم بغلش "!خوشگلم دلم،دختر عزيز بشم فدات الهي".شد بيدار در شدن باز صداي با آريانا

 "!بشه فدات اييطوره؟باب چه گلم دختر":گفت و آمد ما سمت به!بياد نداشتم دوست. آمد كيارش پاي صداي

 ".بابايي بود شده تنگ برات دلم":گفت بوسيد مي كه حالي در و گرفت را آريانا

 !)دروغگو.(كردم نگاهش

 ".قشنگم عشق بود شده تنگ هم تو براي دلم":گفت و كرد نگاهم زمان هم

 به مرا ديگرش دست با داشت آغوش در را آريانا كه طور همان و آمد دنبالم. رفتم اتاق در سمت به و زدم لبخند اجبار به
 .گرفت آغوش در و چسباند خود

 !كيارش كن ولم  -

 ".بود شده تنگ برات دلم":گفت گوشم كنار و كرد نزديك سرم به را سرش

 .زد صدايمان عاليه شكر رو خدا. نداشتم رو يكي اين تحمل

 !باال،باشه بيا زود شام از بعد  -

 ".بريم حاال":كردم،گفتم نگاهش

. بود نگران و برگشت،آشفته كه هنگامي. نداد جواب ما حضور در. زد زنگ اش لعنتي همراه تلفن دوباره شام زا بعد اما
 ".نيست كردم،خوب جراحي امروز كه بيماري حال. بيمارستان برم بايد":گفت و زد موهايش ميان چنگي

 "!سالمت به برو":گفت جون عمه

 "!اببخو پايين ترسي مي اگه":گفت و كرد من به رو

 يايي؟ نمي صبح تا يعني  -

 .نيست معلوم ،اما بيام كنم مي سعي  -

 !)ام هالو كرده فكر(
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 مي بودم،اشك شده ها ديوانه مثل. نبرد خوابم صبح تا. بود نرفته جا گرفتم،آن تماس بيمارستان با بعد ساعت يك
 عشق،ان همه ان سرانجام بود اين. شد يم پاره پاره قلبم و خوردم مي غصه دختركم كردم،براي مي نثارش ناسزا. ريختم
 !كرد؟ باور شود مي را چيزي چه دنيا اين بود،در اين عاشقانه هاي زمزمه معني!محبت؟ پر رفتارهاي همه التماس،آن همه

 حلقه كمرم دور را بوسيد،دستش را ام كشيد،گونه دراز كنارم. زدم خواب به را خودم. برگشت خانه به صبح شش ساعت
 .رفتم مادر ي خانه به و كردم اش آماده و دادم شير آريانا به. بود رفته شدم كه بيدار. برد خوابش سرعت به و كرد

 .گرفت آغوش در را اش نوه شادي با مادر

 .بود شده تنگ براتون دلم. اومدي كردي خوب چه يكتا  -

 .بود شده تنگ دلم منم  -

 خوبند؟ جون،عاليه،همه خوبه؟عمه كيارش  -

 ياييد؟ مي هم برم،شما ديدنش به خوام شده،مي تنگ گوهر خاله براي مامان،دلم.رسونند مي المس و خوبند  -

 !ياد؟ نمي دكتر بري،مگه ديدنش به  -

 .داره كار اون  -

 .بذاري تنهاش نيست خوب!برو شوهرت با كن صبر  -

 ".نيست بيشتر كه روز چند":دادم جواب حوصله بي

 و تر دوست زن فاميل مردهاي تمام از و خوبيه مرد جون،كيارش يكتا ببين":گفت و كرد جابجا آغوشش در را مادر،آريانا
 ".بذاري تنهاش نبايد. نداره رو تو دوري تحمل اون. داد مهربوني با بايد رو مهربوني جواب. تره مهربون

 "!باشه،مامان،باشه":بودم،گفتم حوصله بي
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 :نوزدهم فصل

 گنگ افتاد،هراسي باال ي طبقه به كه نگاهش. رفت ساختمان سمت به و كرد قفل ار اتومبيل در غمگين و خسته مهرافروز
 .شد وارد و زد را در سپس"!پايينه؟ يكتا خاموشه،يعني ها برق همه":گفت خود با. گرفت جان قلبش در

 جون،يكتا،كجاييد؟ عمه  -

 فاصله اتاق از بلند هايي گام با و ساكت گذاشت،يعني اش بيني رو را انگشتش و شد خارج اتاق از شتاب با جون عمه
 .انداخت،نشست مبل روي را خود كه مهرافروز كنار و گرفت

 كجاست؟ يكتا  -

 نبود؟ باهات مگه!!يكتا؟  -

 "!بود؟ من با":پرسيد متحير و شد خيز نيم

 با آموزشگاه،گفت رفت و سپرد من به رو برگشت،آريانا بعدازظهر و مادرش ي خونه رفت ديگه،صبح آره  -
 ".برده خوابش تازه كرده قراري بي خيلي هم آريانا.گرده مي بر خودت

 .بود شده ،نگران نشست راست او

 .نكرديم صحبت هم با امروز ما  -

 !زدي مي تلفن بهش بار سه دو روزي تو!ميشه؟ مگه  -

 .نكردم بود؛وقت شلوغ سرم  -

 يه پاشو. گشت مي بر حاال تا باشه،بايد رفته آموزشگاه اگه!كجاست؟ پس":شد،گفت هويدا جون عمه ي چهره در نگراني
 "!بزن نويد به تلفن

 .رفت تلفن سمت به كالفه و نگران

 !جان نويد سالم  -

 !كرديد ما از يادي. دكتر آقاي سالم  -



 

 

 يكتا  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  317 

 نداري؟ خبر نرسيده،ازش هنوز ،يكتا جان نويد  -

 "!بوده؟ كجا مگه":گفت و شد حيران هم نويد

 .بياد بوده راومده،قرا آموزشگاه امروز  -

 .بود اومده نيومده،ديروز امروز  -

 "!برس دادم به خدايا":ناليد و گذاشت سرش روي را دستش مهرافروز

 !خوبه تون حال دكتر،دكتر  -

 !كن كمكم. اموزشگاه ياد مي كرده،گفته ترك رو خونه ظهر از بعد يكتا  -

 !نرفته مهري خاله ي خونه  -

 .)بود غمش اوج گرنشان صدايش لحن.(بوده جا اون صبح  -

 نرفته؟ جاها نازنين،دنيافداريوش،اون ي خونه  -

 .دونم دونم،نمي نمي  -

 .گرديم مي دنبالش هم با يام مي االن باشه  -

 باشه؟ اومده سرش باليي اگه  -

 .اومدم من. كنيد كنترل رو خودتون!زنيد مي حرفيه چه نكنه،اين خدا  -

 .رفتند نويد اتومبيل نبود،با ندگيران به قادر مهرافروز نويد،چون امدن از پس

 "برده؟ هم رو آريانا":گفت نويد

 !رفته؟ كجا گذاشته،يعني  جون عمه پيش اونو نه  -

 .باشه نازنين پيش شايد!بگم چي واال  -

 بود؟ اومده آموزشگاه چي براي ديروز  -
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 .كرد گريه خيلي. رفته سر اش حوصله گفت  -

 "چي؟ براي!كرد گريه":گفت و كرد هشنگا حيرت چرخيد،با او سمت به مهرافروز

 

 .سركار برگرده خواد مي. گرفته دلش گفت زياد اصرار بعداز  -

 "!بود گرفته دلش":گفت وار زمزمه

 برگرده؟ كارش سر داديد نمي اجازه دكتر  -

 .مونه نمي كسي ي اجازه منتظر ،اون دوني مي كه خودت  -

 نداديد؟ اجازه يعني  -

 .باش ونهخ توي روز نصف گفتم فقط  -

 ي خانه از مهرافروز. نبود هم جا ان.رفتند مهري ي اي،خانه بهانه به. نبود رفتند،اما.... نازنين،داريوش،دنيا، ي خانه به
 نويد. داد تكيه ديوار به را دستش. اند شده سست زانوانش و شد كنده قلبش تپش كرد شد،حس خارج كه مهري

 .شد دستپاچه

 خوبه؟ تون حال!دكتر  -

 ناتوان صدايي با نااميد و مستاصل. نشست اتومبيل نويد،داخل كمك با و داد نباش،تكان نگران ي نشانه به را دستش
 "كنم؟ كار چي بگو!رفتي؟نويد كجا!يكتا":گفت

..... 

 .... و ها بيمارستان دكتر،به  -

 .كرد نگاهش خشم و دلهره با مهرافروز

 .باشيم نرفته كه نمونده جايي دكتر،ديگه اخه  -

 ".ديگه جاهاي بعد كالنتري بريم اول":گفت مهرافروز كه اين تا چرخيدند ها خيابان در هدف بي دتيم
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. برگشتند خالي دست و نگراني دنيا يك  ،نااميد،خسته،با شب نيمه از پس ساعتي. بود شده سردتر هوا و باريد مي برف
 .است نداشته وجود يكتايي وقت هيچ گويا

 "خوبه؟ حالتون!درخشان خانم سالم":داد جواب جون عمه و دز تلفن بعد،مهري روز صبح

 .شما لطف به ممنون  -

 .خريد نيست،رفته خونه يكتا  -

 .منه پيش بله،آريانا  -

 .بگيره تماس گم مي باشه،اومد  -

 !باشيد،خدانگهدار زنده  -

 .بود گرفته دستانش ميان را سرش و داده قرار زانو روي را ،آرنجش نشسته او مقابل مهرافروز

 .شه مي پيداش!نخور غصه قدر اين پسرم  -

 مي تر نگران را امر،مهرافروز اين و بود يكتا،خاموش همراه تلفن. شود ديوانه بود نگراني،نزديك از هم خودش اما
 مي نتيجه به كرد،كمتر مي رو و زير را مغزش هاي دانسته بيشتر چه هر) رفتي؟ كجايي؟چرا آخه!دلم يكتا،عزيز.(كرد
 .رسيد

 شان خانه ب غروب  و بود كرده شك مهري همه از بدتر و گرفت مي آرام تو آغوش در تنها و كرد مي تابي بي آريانا
 "!كنم مراقبت خوب سپردي،نتونستم بهم كه گلي دسته از بدم؟بگم چي رو مامانت جواب!گلم".امد

 ".آوردند تشريف درخشان كجايي؟خانم ،پسرم كيارش":گفت جون عمه

 را او سفت،گردن آريانا.شد سالن زير،وارد به سر و شرمنده"نبودي؟ نامهربون كه تو. شم مي ديوونه دارم!ايكتا،يكت"
 .بوسيد و گرفت آغوشش در را مهري،آريانا. بود چسبيده

 ياد؟ نمي پايين پسرم،يكتا  -

 بگويد؟ داشت گفت؟چه مي بايد چه
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 بود؟ شما پيش ديروز يكتا!مامان  -

 .عزيزم آره  -

 نزد؟ حرفي  -

 "حرفي؟ چه":پرسيد ترديد و شك با

 نگفت؟ نه،چيزي كه خاصي حرف  -

 .بري او ديدن به همراهش توني نمي و گرفتاري تو و شده تنگ گوهر خاله براي دلش گفت فقط  -

 "!بشيد ساله صد اميدوارم!مامان،ممنون ممنون":كشيد فرياد شوق با و شد خوشحال مهرافروز

 شما":پرسيد و كرد جون عمه به رو بعد"ياد؟ نمي يكتا خبره؟چرا چه جا اين":گفت و ردك نگاهش نگران و متحير مهري
 "خبره؟ چه جا مهرافروز،اين خانم بگيد

 ".رفته يكتا!مامان":گفت كيارش

 "رفته؟ كجا!رفته چي يعني":پرسيد نگران و شد،آشفته بلند

 .كجاست ميدمفه حاال اما.نكرديم گشتيم،پيداش دنبالش جا هر. رفته ديروز از  -

 .گذاشت قلبش روي را شد،دستش پريده رنگ مهري ي چهره

 رفته گوهر خاله ي خونه نيست،بايد نگراني جاي!باشيد درخشان،آروم خانم":گفت و گرفت او از را جون،آريانا عمه
 ".باشه

 "!باشه جا اون باشه،اميدوارم جا اون بايد آره":ناليد بيحال مهري

 نگران رفتنش،جز اما. كرد مي تابي بي گشت،آريانا برمي زودتر بايد. شد راهي فراوان ينشاط با شب همان مهرافروز
 .برگشت گران غمي با خالي دست. نداشت سودي گوهر خاله كردن

 دچار كه بيمار چند بالين بر. بود رفته جنازه شناسايي قانوني،براي پزشك به داريوش يا نيما يا نويد همراه مرتبه چندين
 .رفته فرو زمين در بود شده اي ،قطره يكتا. بود رفته نيز بودند دهش فراموشي
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 "!افتاد؟ برام شومي اتفاق چنين كه شدم مرتكب گناهي چه خدايا"

 )باشه؟ فهميده اگه!باشه فهميده را مادرش و زليخا موضوع نكنه.(كرد اصابت سرش بر پتكي ناگهان

 عشقش يادآور كه دخترش گرفتن آغوش در تنها. نداشت را كس هيچ ي حوصله. بود شده اندوه و تلخي از او،پر روزگار
 .كرد مي داد،آرامش مي را او بوي و بود

 موج خانواده افراد هولناك،ميان هراسي و غم. گذشت مي مادرش شدن ناپديد از هفته سه بود؛زيرا شده تر تاب آريانا،بي
 و بود شده ناپديد يكتا. باشد ثمربخش كه اين شد،بدون مي برپا دلواپس و غم از پر محيطي در خانوادگي جلسات. زد مي

 !نبود بازگشتش به اميدي

 غمي عاليه،در و جون عمه و افتاده بيماري بستر در هم مهري. شد مي تر افسرده و تر تكيده روز به روز مهرافروز
 .زدند مي پا و گران،دست

 

 

 :بيستم فصل

 به كه صبح شود،اما مي كاسته هايم غم از كمي و روم مي نزدش كه مبود خوشحال. رفتم گوهر خاله شهر به شب همان
 زيبا هتلي در بيايد،بنابراين دنبالم و كرده پيدايم كيارش دادم بروم؛احتمال او ي خانه به نبايد شدم متوجه رسيدم جا آن

 .شدم ،ساكن

 صبح تا ها شب.كردم مي روز را ها شب و شب را محبت،روزها و عشق از تهي قلبي هايش،با انسان و دنيا از سير و خسته
 هستند،اون پست قدر اين ها ادم خدايا،چرا اما. اونا روي كشيدم،اينم رو جورش همه من. نيست مهم.(ديدم مي كابوس
 كجاست؟حالش من خدايا،آرياناي!نسوخت دخترم براي كنه؟دلش نابود رو زندگي يه تونست طور اون،چه...زنونه صداي
 ...)كنه؟ مي تابي بي داره يا خوبه

 هتل از ام نقاشي وسايل با ها،همراه صبح. شد مي ضجه سپس و هق هق به تبديل اشكم رسيدم،قطرات مي كه جا اين به
 .برميگشتم شب و شدم مي خارج

 هايم،تخليه رنج و ها ها،نگراني غصه تمام تا بود راهي اين اصل كنم،در كامل را نقاشي تابلوي يك روزي شد نمي باورم
 بودم،خود كرده اعتماد كيارش به كه اين از و دادم مي قرار بازخواست مورد را خود دايم. بود غم ،سراسر وجودم. وندش
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 فرقي چه بقيه با كيارش مگه. بودم نديده نامردي،زياد كه من!كردم؟ اعتماد كيارش به چرا.(دادم مي قرار شماتت مورد را
 ...)را زگارترو خدا!كردي،كيارش سياه را روزگارم!داشت؟

 كه شدم مي تر كردم،مطمئن مي فكر بيشتر چه هر!كنم نفرينش تونستم نمي چرا دونم رسيدم،نمي مي كه جا اين به و
 بي آرياناي براي بميرم!(شد؟ مي چه آريانا تكليف اما.شدم مي جدا او از بايد. كنم زندگي كيارش با نيستم قادر ديگر

 عاشق اون اما!خوبه آره.گيرم مي رو آريانا سرپرستي جاش به و گيرم نمي يهمهر!شه،مامان؟ مي چي گناهم،سرنوشتت
 !)نبود؟ من عاشق كنه،مگه تحمل تونست مي منو دوري مگه...كنه تحمل رو دوريش تونه نمي هم لحظه يه و آرياناست

 به مرا بقيه و ها ،بچه نازنين، ،داريوش ،رويا ،دنيا مادر براي دلتنگي. كرد نمي رهايم اي آريانا،لحظه و گرفتن طالق فكر
 !نداشتم تحمل جز اي هميشه،چاره مثل و كشاند مي جنون مرز

 انگيزه،بدون شدم،بدون مي بيدار آلود پف و سرخ چشماني با ها صبح و ريختم مي اشك خواب،ساعتها از قبل شب هر
 !اميد

 موقعيت و كننده كالفه و خيره هاي نگاه آن با. لهپي بد چه و بود دانشجو بود،گويا امده هتل به جواني پسر كه بود روز دو
 فريبنده و زيبا هنوز آيا.كردم نگاه خودم به و ايستادم آينه مقابل. آورد مي بوجود من با شدن صحبت هم براي كه هايي

 ختمكاش،ب. داشت قرار بود،مقابلم كرده تمام حقش در را زيبايي خداوند كه ظريف اندامي با جواني زن ي بودم؟چهره
 !)داره حق جوان پسر پس!(بود زيبا هم

 داره عمر تا كه بيارم جا ازش حالي يه يعد و بشم دوست باهاش طوره چه: (زد جوانه ذهنم در زهرآگين فكري ناگهان
 به و كردم جمع را وسايلم. داشتم كم را يكي نابسامان،همين اوضاع اين توي. شدم منصرف سرعت به اما) نكنه فراموش

 .رفتم يديگر هتل

 .بودم محروم ديدارش از رحمانه بي چه و كشيد مي پر گوهر خاله براي دلم

 من بر فراواني اندوه چه و بودم نديده را قشنگم آرياناي كه بود روز هشت و بيست. داشت قرار زيبا پاركي هتل نزديك
 مي پارك در را وقتم بيشتر و شتمندا هم را ان ي حوصله. بودم نكشيده نقاشي كه بود هم روز چهار سه. راند مي حكم

 .بودند شده آب ها برف و گرم ها. گذراندم

 .بودم شده خيره آسمان در نامعلوم يا نقطه به و نشسته نيمكت روي

 بشينم؟ جا اين تونم خانم،مي ببخشيد  -
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 و دمز لبخند زحمت به. بود ايستاده بود،مقابلم نشسته كالسكه داخل كه كوچكش دختر با همراه جواني زن
 .كشيدم كنار را خودم سپس "!بفرماييد":گفتم

 ي بچه دختر. رفتم اش صدقه قربان و زدم لبخند رويش به. بود من آرياناي سال و شن هم. شدم دخترك تماشاي محو
 كنترل را رفتارم نبودم قادر. فشردمش خود به و كردم بغلش. كنم بغلش تا كرد باز را بود،دستانش رويي خوش
 .برد پناه مادرش آغوش به و افتاد گريه هب دخترك.كنم

 .كند ساكت را دخترش تا آورد بيرون عروسكي و كرد كيفش در دست جوان زن

 ...عروسك اين. ديدم مي چه خدايا

 و دست كف اندازه به عروسكي. بود عشق روز،روز آن. داد هديه من به را عروسك اين كيارش كه را روزي":آمد يادم
 و كمرك پشت را دستش يك شتاب با كيارش. گرفتم صورتم جلي را ان و زدم آلودي شوق فرياد نشديد با. زيبا بسيار
 آستين لبم دار،رژ و گير اين در. بوسيد را لبم و چسباند صورتش به را صورتم و داد قرار ام شانه پشت را ديگرش دست
 ".كرد رنگي را عروسك چپ

 چي اينها دست اما!من خودشه،عروسك!من خداي.(ببينم را عروسك چپ آستين تا رفت جلو ترديد با و آهسته دستم
 .باشم مسلط اعصابم بر كردم كوشش. شدم مي ديوانه داشتم)كنه؟ مي كار

 است؟ هديه عروسك اين ببخشيد  -

 را تعريفش خيلي كه دكتري پيش تهران ببريمش كرد سفارش بود،دكترش مريض دخترم بله":گفت و خنديد جوان زن
 اسباب از پر اتاقش. بود بستري بيمارستان هم،همون دكتر دختر. بود بستري بيمارستان توي دخترم هفته يك. كرد مي

 دخترم به دكتر،اينو ي عمه خاطر همين به. شد مي آروم عروسك اين با اما كرد مي قراري بي زياد دخترم. بود بازي
 ".كرد هديه

 افتاده اتفاقي چه نبودم در!شنيدم مي افتاد،چي كار از دم،مغزمش حس كردم،بي شد،يخ سرد كم م بعد شد داغ بدنم اول
 بود؟

 بود؟اسم چي دكتر اسم":امد،پرسيدم مي باال چاه ته از كه صدايي ،با فراوان كوشش با و كردم جمع را نيرويم تمام
 "دخترش؟
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 آريانا دخترش اسم. روزمهراف مهرافروز،كيارش دكتر":داد جواب سرخوشي همان بود،با نشده حاالتم متوجه جوان زن
 ".كنه مي صدق موردش در ، شفاست دستش دكتري گن مي كه اين. ماهر بخواد دلت تا و جوونيه دكتر. بود

 !شد؟ بود؟خوب چي دخترش مريضي  -

 .بشه مرخص دكتر دختر بعد روز بود قرار و شد مرخص پيش ي هفته دخترم. استفراغ و اسهال  -

 وسايلم ، نگران و آشفته.بود شده سوال از پر اش چهره. كرد ترديد،نگاهم و شك با نجوا زن. كردم خداحافظي عجله با
 شادي اين. رفتم گوهر خاله ديدار به جا ان از و گرفتم بليط بعد روي براي و رفتم هواپيمايي آژانس به. كردم جمع را

 .نداشتم اش بهبودي به اميدي كه قلبم عميق زخم به بود مرحمي

 :كرد نوازش را گوشم گوهر خاله دلنشين خانه،صداي زنگ شردنف از پس دقايقي

 !بفرماييد  -

 خواي؟ نمي مهمون!جون خاله سالم  -

 "خودتي؟!يكتا،يكتا":پرسيد ناباورانه

 برگردم؟ يا كنيد مي باز را جون،در خاله بله  -

 !عزيزم بفرما  -

 خسته،بي من و بگيرم جاي آغوشش در تا گشود را دستانش او. تركيد گوهر،بغضم خاله ديدن محض به.  شد باز در
 اش شانه دور را دستم و گذاشتم اش شانه روي را سرم. كردم رها آغوشش در را خودم ناالن و خورده پناه،درمانده،زخم

 ام گريه صداي. ببرند تاراج به هم را ان كه اين يا و باشد مهر،رويايي پر آغوش اين ترسيدم ترسيدم،مي مي. كردم گره
 نوازش را موهايم ، سكوت در. شود خالي دردم پر دل داد اجازه صبور و مهربان چه گوهر خاله و بود كرده پر ار خانه
 .بوسيدم گرفتم،بعد آرام تا كرد

 !شده؟ بشه،چي فدات خاله الهي  -

 !بيرحمي روزگار چه!بودم شده دل نازك خيلي. شد پر چشمانم در اشك دوباره

 .كرد نوازش آرام آرام و گرفت را دستم. بودم نشسته گوهر خاله مقابل
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 .شي مي سبك طوري بگو،اين برام  -

 خبر؟ چه بقيه و مامان از خاله  -

 .نيست خوب حالش ام مهري،بچه  -

 .شدم خيره گوهر خاله به ها ديوانه مانند و نشستم زانو دو روي

 !داره گناه كشه؟اون مي چي مهري خبر؟نگفتي بي چرا!دخترم توئه نترس،نگران  -

 "طوره؟ چه مامان حاال،حال. كنم تحمل تونستم نمي كنيد باور":دادم جواب بغض با. شد دريا چشمانم

 .بهتره  -

 چي؟ آريانا حال  -

 گرفتي؟ تماس خونه دوني،با مي كجا از تو  -

 ".هخون برگشته و شده مرخص كه شه مي اي هفته يه و خوبه هم آريانا":داد جواب گوهر خاله. كردم تعريف را ماجرا
 "بگيرم؟ تماس مهري با دي مي اجازه":داد ادامه طوالني مكثي با سپس

 متوجه كه بودم غرق خود برهم و درهم افكار در قدر آن. رفت تلفن سمت به شتاب با گوهر خاله. دادم تكان را سرم
 .آمدم خود به دستش تكان با سرانجام. نشدم او گفتگوي

 .جايي اين شه نمي كنه،باورش صحبت باهات خواد مي مهري  -

 "!خوبم مامان سالم":گفتم آهسته شرم از سرشار لحني با

 اجازه گريه "...ياد؟ مي ما سرِ باليي چه رفتي،نگفتي گذاشتي. بري ذاشتي نمي خبر بودم،بي خوب اگه":داد جواب گريه با
 .نداد او به صحبت ي

 ...نداشتم اي چاره!مامان ببخشيد  -

 .كردم گريه هاي هاي و تركيد بغضم

 "كني؟ گريه سوزناك قدر اين شده باعث دردت،چي پر دل اون براي بميرم الهي":گفت آلود بغض صدايي با مادر
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 .كرد صحبت مادر با و گرفت را گوشي گوهر خاله. كردم مي گريه بدهم،فقط جواب تونستم نمي

 .برگشتم تهران به زود صبح و ماندم گوهر خاله كنار را شب

 مي باربر و من كنار از تحير يا بعضي و لبخند با بعضي. كرد مي جلب را مسافرين كوچك،نظر و گبزر بوم چندين حمل
 .ببرم كيارش ي خانه به را تابلوها خواستم نمي. رفتم آموزشگاه به راست يك فرودگاه از. گذشتند

 گذشته،برخوردي مثل من اپرسشي،ب هيچ ام،بدون كننده غافلگير بازگشت از متحير و ديدنم از فرنوش،خوشحال و نويد
 .داشتند صميمي

 "!بود شده تنگ برات معرفت،دلم بي":گفت فرنوش

 "خوري؟ مي چايي":پرسيد هم  نويد

 .ممنون  -

 كار ،بي مدت اين توي بينم مي":گفت و كرد اشاره تابلوها به بياورد،سپس شيريني و چاي برايمان گفت آبدارچي به
 "بوده شلوغ هم هيچ،سرت نبودي

 .يدخند و

 چه!عاليه":گفت و كرد نگاه دقت با يكي يكي را انها و رفت تابلوها سمت به. نزدم حرفي كردم،اما وري يك را سرم
 "!كشيدي؟ خودت بگو كردي،راست

 !)شده تنگ براتون دلم قدر چه.(كردم سكوت باز و زدم لبخند

 ".برم عيد خريد براي تو با داشتم اومدي،دوست شد خوب چه":گفت فرنوش

 ".بريد دوتايي يكتا با ذارم مي من مگه":گفت بدجنسي با يدنو

 !نويد  -

 "!برو تنهايي. نداره حرف خودت ي سليقه!جان فرنوش":گفتم هم ومن

 .زدم چشمكي سپس
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 "!رم مي گي؟تنهايي مي راست":گفت فرنوش

 گنج گرانترين صاحب گويي كه نويد و بود شده تر عميق شان بودند،عشق كرده ازدواج وقتي از. افتاد كردن غلط به نويد
 كنه فكر كسي خوره مي بهم حالم كه شه؟من نمي خسته فرنوش! اَه.(كرد مي اسكورت را فرنوش جا شده،همه دنيا

 !)هاست زن ي بقيه مثل اون. شه نمي خسته فرنوش اما. منه صاحب

 .كردم روشن را همراهم تلفن مدتها از شدم،پس خارج كه اموزشگاه از

 !ننازني سالم  -

 خودتي؟!بزن خودتي؟حرف!يكتا  -

 اي؟ خونه. باشه كي خواستي مي. بابا،خودمم آره  -

 .آره  -

 .اونجام ديگه ي دقيقه چند تا  -

 .كرد استقبال من از شادي و اشك با نازنين

 رفتي؟ چرا!يكتا  -

 .خنداندم را او و درآوردم شكلكي برايش و كردم بود،نگاه آغوشم در كه نازآفرين به و انداختم باال شانه

 گفت؟ مي راست. رفته يكتا چرا دونم گفت؛نمي مي كيارش  -

 ذره يه آريانا براي برم،دلم بايد حاال. ببرم كيارش ي خونه را چمدونم خواست نمي دلم. ندارم حوصله نازنين  -
 .شده

 .نبود بردار دست نازنين اما

 .بياد شسر باليي ترسيديم مي...كيارش. خوردند مي غصه خونواده ي همه  -

 )كنه مي بازي نقش خوب بس از. (زدم پوزخندي

 ".كشيده عذاب خيلي مدت اين توي!كن كرد،تحمل بدرفتاري باهات اگه":داد ادامه نگران و ملتمسانه
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 .رفتم در سمت و شدم بلند سپس "؟!نبودم نخوردم،درمونده نكشيدم،غصه عذاب من":گفتم و كردم طغيان رودي مانند

 ...يكتا،يكتا  -

 ".كنم مي خواهش!نشو ناراحت يكتا":گفت و آمد سرم تپش

 .برم مي را چمدونم يام مي بعد. خدانگهدار  -

 شده خراب اين توي پامو نبود،هرگز اينجا آريانا اگه. ( نداشتم حركت شد،توان سست كيارش،زانوهايم ي خانه نزديك
 )كنه،چي؟ بدرفتاري باهام جون عمه اگه...ذاشتم نمي

 پر هاي پرمهرش،عشقش،نگاه رفتارهاي با كيارش و بودم امده خانه اين به ناچاري روي از و ااميدازدواج،ن از پس
 هم خودش و...  و زيبا باغي به رو اي بود،پنجره گشوده برايم دنيا اين در تازه اي بخشش،پنجره آرام لحن و نوازشش

 .بود كرده ويران را پنجره اين

 .فشردم را زنگ لرزان،كليد دستاني با

 سپس "...بزرگ خانم. اومدين،بفرمايين،بفرمايين خوش!خانم":گفت هيجان بود،با شبيه ناله به كه صدايم شنيدن با عاليه
 .نشنيدم چيزي ديگر و گذاشت را گوشي

 روز از ساعت اين در البته. نبود كيارش اتومبيل كه كردم شكر را خدا. چرخيد پاركينگ سمت به سرم و شدم حياط وارد
 باشه،حق هم اگر البته!نباشه بد جون، عمه رفتار كاش.(كرد مي پذير امكان را چيزي هر من بد شانس اما. بودن خانه

 .)داشت

 "!دختر كشتي رو ما كه تو":ناليد بغض پر صدايي با و كرد بغلم و زد لبخند رويم بود،به ايستاده در مقابل جون عمه

 .ببوسم،نگذاشت را دستش تا برداشتم اش شانه روي از را سرم!!نكرد جون،دعوايم عمه! بود مهربان قدر چه

 !كاريه؟ چه اين  -

 .)كرد بغلم دوباره(

 .كردم مي اذيت را شما نبايد ببخشيد  -

 .برگشتي سالمت و سالم كه اينه مهم. نيست مهم ديگه! نگو،هيچي هيچي  -
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 "ه؟شد تنگ براش دلت!ببين را دخترت بريم بيا":داد ادامه و گرفت را دستم سپس

 جواب بي وقتي. كنم صحبت توانستم نمي. بود كرده اشك از پر را چشمانم و بود بسته را گلويم سمج،راه بغض
 .كرد ماند،نگاهم

-  ها شم مي ناراحت!نكن گريه ديگه ، ا. 

 پي اشك قطرات. نشستم زانو دو روي مقابلش. كرد مي بازي عروسكش با و بود نشسته مخصوصش صندلي روي آريانا
 هاي گونه و كرد حركت صورتش سمت به لرزانم دستان. خوردند مي سر پايين به و رقصيدند مي هايم گونه روي پي در
 خنديد،دختركم مي و كرد مي صدا و سر و زد مي پا و بود،دست شناخته مرا تازه كه آريانا. كرد لمس را كوچكش و تپل
 .كند جدا من از را او كسي ترسيدم مي. مشفشرد بغلم توي كردم،محكم نياوردم،بغلش طاقت. خنديد مي

 بشين بيا دخترم":گفت مان هواي و حال تغيير براي جون عمه بودندو صحنه اين گر نظاره عاليه،گريان و جون عمه
 "!بيار برامون نوشيدني يه":داد ادامه عاليه به رو و "!بخور چيزي

 كه شد چه دانم نمي. بود گرفته ست را لباسم و بود باندهچس ام سينه به را سرش آريانا.نشستم جون عمه مقاب مبل روي
 .شد روان اشكهايم كرد،باز مكيدن به شروع لذتي چه با طفلكي و گذاشتم دهانش در ام سينه

 !عمه؟ چيه  -

 .شده خشك شيرم  -

 تناراح زودتر،خودتو ماه يه شد،حاال مي خشك زودي به و بود كم خيلي شيرت كه تو!عزيزم نداره اشكالي  -
 !نكن

 ببرم؟ مامان ي خونه به خودم با را آريانا ديد مي جون،اجازه عمه  -

 .شه مي رفتي،ديوونه بفهمه شده،اگه دلتنگ بري؟كيارش خواي مي چي براي  -

 ".برم بايد":دادم جواب غروب از تر انگيز غم لحي با

 !كنم تنبيه رو قدرنشناس ي پسره اين تا گذشته؟بگو چي بينتون گي نمي  -

 .غلطيدند هايم گونه بلور،روي هاي دانه اشك،مانند قطرات هم باز
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 .كنيد رفتار عاقالنه هردوتون اميدوارم!عزيزم،برو باشه  -

 ببرم؟ را آريانا ديد مي اجازه پس  -

 !عزيزم ببرش  -

 

* * * * * 

 

 

 نمي آرام.كرد يم گله اي لحظه و فشرد مي آغوش در اي ريخت،لحظه مي اشك اي بوسيد،لحظه مي مرا اي لحظه مادر
 چون شايد. بدانند را رفتنم علت تا كردند نمي اصرار كدامشان هيچ كه بودم خوشحال. كرد گريه آريانا كه اين تا گرفت

 .بداند خواست مي او...كيارش اما. كردند نمي دارم،اصرار مزخرفي اخالق چه دانستند مي و شناختند مي مرا

 چه.(بوديم هم چشم در خيره و بود برده مان مات دو نخست،هر ي ثانيه ندچ. امد پريشان و بعد،دلخور ساعت سه دو
 !)جذابي،نامرد قدر

. وحشتناك نگاهش و سرخ سرخِ اش چهره متورم،رنگ گردنش شد،رگ خطي خط اش چهره خطوط. كرد طغيان ناگهان
 .آور،لرزاندم وحشت برقي و رعد مانند نيز صدايش

 !رفتي حقي چه بودي؟به كجا حاال تا  -

 !)بميري تا بكش داد قدر اين دم نمي جواب(

 .شد مي صبح كجا ها شب  -

 بي و پست خودت عين همه كردي فكر!شو خفه":زدم فرياد. شد پاره پاره قلبم و تكه تكه احساساتم.زد مي تهمت داشت
 "شرافتند؟

 . هم من رفت،دست باال دستش

 "!جان،بسه ها،كيارش بچه":گفت و امد جلو مادر
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 "!كشيدم عذاب قدر چه بوديد شاهد كه شما":گفت رنج از پر لحني با رماد به رو

 شخصي كند تحمل توانست نمي. كرد ترك را خانه آريانا همراه بعد دقايقي و انداخت پايين را سرش و شد شرمنده مادر
 .كند توبيخم و بكشد فرياد سرم

 !بده شدي؟جواب الل چرا  -

 "!برس كاريت كثافت به برو. نداره ربطي هيچ بهت":زدم دفريا گرفته اوج و خشم از پر صدايي با

 پي و كشت ديگرم دست. گرفت را مچم رفت،اما باال هم من دست. نشست صورتم توي بار اين و رفت باال دستش دوباره
 مي عذابي چه و نبودم بودم،قدرتمند ناتوان قدر كردم،چه مي حقارت احساس قدر چه.شد كوبيده اش سينه بر پي در
 .دهم فراري را اشك تا ساختم ور شعله وجودم در را نفرت!شيدمك

 .ببينمت خوام نمي دادگاه روز تا  -

 "!دادگاه":گفت و شد وحشي چشمانش

 .كشم مي كنار رقيب نفع به خودمو!باش خوشحال  -

 چه دوني مي .دي مي تحويلم پرت و چرت اومدي كه هم رفتي،حاال مدت همه اين!شو شو،خفه خفه":ناليد عميق رنجي با
 و نداشتم خواب ها شب. شدم مي زنده و مردم رفتم،مي مي اي جنازه هويت تشخيص براي بار كشيدم؟هر زجري

 "!بودي كرده پشت كس همه ،به خودخواهي با تو و كرد مي بيشتر را هاش،غمم تابي بي با دخترت. قرار و روزها،آرام

 "رفتي؟ بودي،چرا كجا بگو":زد فرياد و كرد طغيان دوباره

 !نداره ربطي بهت  -

 )پيچاند را دستم(

 !كن وحشي،ولم! آخ  -

 !بزن حرف. كشمت كشمت،مي مي  -

 .دادم فشار هم روي را هايم پلك. كردم مي گريه نبايد اما خواست مي باريدن ي چشمانم،اجازه ابر
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 باهاش تر راحت خواي نمي ماشينت؟مگه توي بود كي دختره نكشيد؟اون ته عشقت نشدي،مگه سير ازم مگه  -
 بهم رو آريانا فقط،فقط. گيرم مي طالق و كشم مي كنار برم،خودمو نمي رو گم،آبروت نمي كس هيچ كني؟به برقرار رابطه

 .آريانا كنم،فقط مي بده،التماست

 از دور حركتي در كيارش ناگهان. شدند اشك،سرازير قطرات و شود هايم اشك راه سد نبود قادر هم نفرت ديگر
 .كرد نوازش و كرد،بوييد بوسه غرق و فشرد خود به ،مراانتظارم

 ...)اگه شه مي امني گاه تكيه چه و داره قدرتمندي دستاي چه!شده ديوونه(

 !كن كن،ولم ولم  -

 !كن سوءتفاهمه،باور اش سوءتفاهمه،همه  -

 .كنم نمي باور رو هيچي ديگه  -

 ".داره واقعيت كني،چون باور بايد":كشيد،گفت خود دنبال و گرفت را دستم

 .بيام باهات خوام بري؟نمي مي كجا منو  -

 

 

* * * * * 

 

 

 .شد متوقف طبقه چند ساختمان يك مقابل اتومبيل بعد ساعتي

 !شو پياده  -

 را اتومبيل در و شد پياده. نشدم پياده. بود كرده سگوت هم او. بودم دوخته خيابان به سكوت،چشم در را مسير تمام
 .گرفت را دستم و گشود

 !شو پياده  -
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 !خواد نمي دلم  -

 .برمت مي و كنم مي بغلت شده!بياي بايد  -

 اي صميمانه احوالپرسي و زد لبخند كيارش ديدن با. برود داخل داشت قصد و كرد باز را ساختمان ،در سالي ميان مرد
 .شناسند مي را او همه كه بود شده مشتبه برايم حاال. كرد

. فشرد را زنگ و رفت راست سمت واحد سمت به. بود دستش در چنان هم دستم. تيمرف يĤخر طبقه به آسانسور توسط
 "!جون،سالم عمو":گفت شادي با و كرد باز را ساله،در شش پنج اي بچه پسر

 آرامش از سرشار نگاهي با و كرد تر محكم را انگشتانش حصار. كردم نگاه كيارش به نفرت و خشم با و كشيدم را دستم
 .كرد كرد،نگاهم مي ذوب را ترديدها و ها غم كه ،آرامشي

 "كيه؟!پرهام":پرسيد اي زنانه صداي

 !دكتره،ماماني عمو  -

 !كن خب،تعارفش  -

 !)شنيدم؟ كجا را صدا آشناست،اين صدا قدر چه( 

 !بفرماييد جون عمو  -

 !كن ولم يام نمي  -

 ".بده انجام داري دوست كاري نشدي،هر مجاب ،اگه تو بيا":گفت ماليمت با

 احوالپرسي خوشرويي با) بود كيارش منشي.(امد ما سمت به و شد خارج اتاق از هم صدا آن ورودمان،صاحب با همزمان
 .كرد تشكر كيارش از ادامه در و كرد

 را يكتا. بياد خانم زليخا ترسم بياريد؛مي يزداني،تشريف خانم":گفت كيارش كه رفت مي آشپزخانه سمت به يزداني خانم
 ".دربياد اشتباه از تا آوردم

 "...اي،چيزي ميوه يه حاال":گفت و زد لبخند يزداني خانم
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 ".بريم زودتر بايد":گفت و بريد را حرفش

 .)نشست سپس(باشه  -

 .كنيد تعريف رو ها اتفاق يكتا،تمام براي كنم مي خواهش  -

 را مون زندگي ما و خوبيه ردم دكتر. كنيد افتخار همسري چنين داشتن به بايد مهرافروز، خانم":گفت يزداني خانم
 پيش سال يك زليخا،دخترم، شوهر":داد ادامه سختي به و بست حلقه چشمانش در اشك سپس ".هستيم ايشون مديون
. كرديم جور رو خونه كرايه بدبختي با كنه پيدا كار زليخا تا. پرهام پسرش و زليخا و موندم و من. مرد و كرد تصادف
 بماند. داشت نظر دخترم به... ":داد شد،ادامه روان اشكش دوباره"...نگذره ازش خدا. بود ساله چهل مردي خونه صاحب

 اون دست از تا كرد كمكمون و نگذاشت تنها رو بده،ما خيرش فهميد،خدا را ماجرا دكتر وقتي. كشيديم عذابهايي چه
 كنه مي فكر منه، نامِ به خونه اين دونه نمي زليخا. خريد برامون را خونه اين و كنيم پيدا نجات ، ناموس بي ي مرتيكه
 "!باش داشته اطمينان بهش خودت هاي چشم از بيشتر و نكن شك شوهرت به. مستاجريم هنوز

 !بودم زده تهمت كيارش به خدايا،من. فروريختم درون از. افتاد دوران به سرم

 هايم شانه روي از گران باري گويي. دمبو يافته باز را ام رفته دست از داشتم،آرامش بهتري احساس اتومبيل داخل
 .بود شده برداشته

 .كرد نزديك لبش به و گرفت را دستم كيارش

 "!باشه رانندگيت به حواست ضمن خيابونيم،در كيا،توي":گفتم

 !بشم،چشم گفتنت كيا اون فداي من  -

 بودي؟ اومدي،كجا صبح پنج ساعت و رفتي كه شب كيا،اون  -

 .بود رفته فرو ابدي و عميق آرامشي رد اش كردم،چهره مي نگاهش

 .داشت يادآوري قصد و بود كرده فراموش گويا...شب اون  -

 يزداني شب،خانم اون آخه.زليخا وقت سر بود داشت،رفته يدك چيز،كليد همه بي ي مرتيكه...":داد ادامه درد پر لحني با
 "...بود بستري بيمارستان توي و بود شده مسموم
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 "!بخ":پرسيدم وحشت با

 .داد نجاتش شما قهرمان شوهر  -

 !جوري؟ چه  -

 .كردند دستگير جرم ارتكاب حين در را چيز همه بي اون و بردم خودم با هم را پليس راه سر  -

 بود،رنگ رنگ سبز شان هاي شاخه نوك و بودند زده جوانه درختان. امد مي بهار بوي. چرخيد خيابان سمت به سرم
 فرارسيدن تكاپوي در مردم و بود ها،شلوغ خيابان!)بودم نكرده توجه حاال قشنگي،تا بزس رنگ چه(جوان و شاداب سبزي

 .امد مي بهار هم نوروز،باز

 "نزني؟ تهمت بهم ديگه دي مي قول":ابدي،گفت عشق،عشقي از سرشار نگاهي با كيارش

 .دم مي قول دادم،يعني تكان را سرم

 ".بخوريم چيزي يه بريم موافقي":پرسيد و كرد عوض را دنده

 ".مايلي طور هر":گفتم زنان لبخند

 "!گذشت؟ طوري چه ماه يك اين كني تعريف خواي نمي":گفت كه بودم خوردن بستني مشغول شاپ كافي داخل

 !)بود تفاوتي بي محبت،فقط بود،نه خشم كالمش،نه لحن در(

 لحظه تا خانه ترك ي لحظه از نيز من. ادد نشان شنيدن منتظر را خود و داد تحويلم جان بي لبخندي. كردم بلند را سرم
 .كردم تعريف برايش را بازگشتم ي

 ".كنم مي باور دارم،پس اطمينان بهت و زنم نمي كنم،تهمت نمي شك بهت":گفت دلنشين لبخندي با

 .گرفت قرار انگشتانم روي و خورد سر ميز روي دستش. گرفت جاي ام چهره در دل ته از لبخندي

 .دارم دوستت جونم از بيشتر!كن ا،باوريكت دارم دوستت  -

 !كيا دارم دوستت منم  -

 !بودم نيازمندشان چون را،شايد پرقدرتش دستان و را،نگاهش را،عشقش اش داشتم،مهرباني دوستش آري
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 .مون خونه بريم زودتر آريانا دنبال بخور،بريم را ات بستني شكالت  -

 .خورم نمي ديگه  -

 و گوشم كنار آورد پايين را سرش و كرد وارد دستانم بر گر نوازش فشاري. فتيمر اتومبيل سمت به دستش در دست
 "چي؟ تو!شده تنگ برات دلم خيلي خيلي و دارم دوستت خيلي خيلي":گفت

 )زدم لبخند و.( منم  -

 !بريم زودباش پس  -

 

* * * * * 

 

 

 .كرد ،برگزار بازگشتنم مناسبت به بزرگي جشن جون عمه

 شي مي مشهور داري نكنم گفت؛غلط مي نويد. شد انتظار از دور استقبالي تابلوهايم نمايشگاه،از ،درنوروز تعطيالت از بعد
 .افتاد خواهد اتفاق اين بعد،حتماً هاي سال در كردم حس و نشست دلم به حرفش چرا دانم نمي و

 خبر،چه اين و است كرده موافقت فرنوش شعرهاي مجموعه چاپ با ناشري كه داد خبر نمايشگاه،نويد ي اختتاميه روز
 !بود بخش شادي و شيرين
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 پايان

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «

wWw.98iA.Com 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


