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 یباسمه تعال
 

 سرآغاز در دم...
 سرآغاز در َدم: سرآغاز در َدم:

خانم... خانم عزیز ...شما نمیتونین همینطوری سرتونو بندازین پایین وارد -
 اتاق رییس بشین ، اقای مهندس االن وقت ندارن...!

بی توجه به تذکرش وارد اتاق شددددم ، دنمالم اومد ورو به اون :فت: اقای 
 وقت شما...مهندس من بهشون :فتم که 

سرشو باال :رفت و نگاه خالی و بی روح و بی تعجمش و از روی صورت من 
 به چشمهای خانم شکوری دوخت و :فت: شما بفرمایید خانم شکوری...

 شکوری چشم غره ای بهم رفت واز اتاق خارج شد.
دسدته :لم رو روی میز :ذاشدتم . روی صدندلی جلوی میزش نشدسدتم وبه 

 چشمهاش خیره شد.
 :فت: امری داشتید... خشک

 جوابشو ندادم.
 ادامه داد و:فت: مشکلی دارین؟

 بله تنهایی...-
 به پشتی صندلیش تکیه داد و:فت: چرا بر:شتی؟

 سالم... بهم سالم نکردیم...!-
 خودکارشو برداشت وسرشو مدام فشار میداد و تق تق میکرد.



 ه ...!_جواب سالم واجمه... المته میدونم که اول :فتنش م*س*تحم
 خیره تو چشمام زل زده بود و هنوز داشت تق تق میکرد.

 چشمامو بستم و:فتم: این کار ونکن...
 مسخره :فت: هنوز حرص میخوری؟

 نخورم؟-
 خودکار و پرت کرد روی میز و:فت: فکراتو کردی؟

 اره...-
از جاش بلند شددد ولمه های کتشددو عقد دادو دسددتهاشددو توی جید جین 

 ش خریده بودم فرو کرد و :فت: حرف اخرت چیه؟سیاهی که دو ماه پی
 حرف اخرم چیزی نیست که تو دوست داری بشنوی...-

شو با بی قیدی باال انداخت و:فت: خوبه ... به هر حال مهریه ات  شونه ها
 اماده است... هر وقت اماده بودی بگو بریم اقدام کنیم...

 من حرفی از طالق زدم؟-
شونه بهم نگاه میکرد ، با همون خیر:ی :فت: با تعجد بهم خیره شد از سر 

 پس چی؟
 بر:شتم...-

 با طعنه :فت:
 بعد از سی و دوروز... لطف کردی...!-
 خواهش میکنم... قابلی نداشت...!!!-

 به سمت پنجره رفت و:فت: کجا بودی؟



قت - با اون و ماه و دو روز و  یک  مام این  تا بودم و ت فکر کن پیش سددتن
اینکه هیچ عذاب وجدانی داشددته باشددم... شددد تا میگذروندم.... بدون 

 صمح. صمح تا شد...
 تند به سمتم چرخید و:فت: نیدددددددداز...

با لمخند جواب حرص صددورتشددو دادم و:فتم: این چیزی نمود که دوسددت 
 داشتی بشنوی...؟

 دندوناشو روی هم سایید و :فت:
 این چیزیه که خودت دوست داری بگی...-
یش بینی ان... در عینی که دوست دارن به شکشون اطمینان مردا غیر قابل پ-

شه...  شون یه دروغ محض با شک ست دارن  پیدا کنن اما به همون اندازه دو
 این طور نیست اقای...

 سرشو تکون داد و:فت: حرفای پر کنایه ات کی میخواد تموم بشه...
 هروقت شک وابهام تو تموم بشه... اقای مهندس...-

 ت: به من نگو اقای مهندس...!با عصمانیت :ف
 تو اینم شک داری؟-
 نیاز...-
صابتو تحت کنترلت - ستی که حتی نمیتونی چند لحظه اع چه جور ادمی ه

 داشته باشی...
شدم  صندلیش... از جام بلند  شو پرت کرد روی  شرد و خود شو ف شقیقه ها
یک لیوان اب براش ریختم و:فتم: کاش اونقدر که دیگران واروم میکردی  و
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خودتم میتونسددتی اروم کنی... همیشدده همینی... سددعی میکنی برای دیگران 
ند چبری باالی منمر ولی هیچ وقت به حرفهایی که میزنی اعتقاد نداری... هر

من اشددتماه میکنم انگار ... قمال هم نه بقیه رو اروم میکردی ... نه منو... نه 
 خودتو... نه ستنتا رو...!

 به صورتم خیره شد و:فت: چرا بر:شتی؟
 _چون زنتم!

سال پیش  شاره اش رو دور تا دور لیوان چرخوند و:فت: ا:ه یک  شت ا انگ
 بود میگفتی چون دوستم داری...

به خیابون و رفت امد پر ازدحام اتوممیلها و ادم ها خیره کرکره رو کنار ز دم و
 شدم و:فتم: یک سال پیش ؟

"یک سددال پیش و تو نهنم پررنک کردم ... عدد یک که به سددال چسددمیده 
صرفا  سال پیش، اما نه  شه یا حتی دو  سال ونیم پی شاید منظور یک  بود... 

 تمام و کمال ، فقط یک سال پیش."
ه دادم:یک سال پیش؟ ... یک سال پیش یه عاشق پیشه ی اهی کشیدم و ادام

 احمق بودم...
 حاال چی هستی؟-
 یه احمق عاشق پیشه...!-

 بهم نگاه کرد و:فت: از ستنتا چه خمر؟
 دیشد خیلی هات بود ... میخواست بیاد سراغم...-
 نددددیدددددداز...-



سی یک - ساعت و  شت  ثانیه ... چیه؟ به اندازه ی یک ماه و چهار روز و ه
 سی دو ... سی وسه... سی وچهار... سی و پنج... سی و شیش...

 بس کن...-
شدم - شوشش خیره  شمهای م سِت ... مکثی کردم . به چ به این اندازه از دو

 اهسته :فتم: ... خیالت راحت باشه اقای مهندس!...
 به من نگو اقای مهندس...-
 به مهندس بودنتم شک داری؟-

 م خیره شد.چیزی نگفت وفقط به
 میز ودور زدم . به سمت قفسه ی کتابخونه که در کنج اتاق قرار داشت رفتم .

یه سوال ... به مهندس بودنت بیشتر شک داری یا به خ*ی*ا*ن*ت من با  -
 ستنتا که از قضا صمیمی ترین دوست شوهر فعلیمه؟

 کالفه موهاشو تو چنگش :رفت وجوابمو نداد.
ستم و:فتم: او ش شت لمه ی میز ن شک دا ستنتا بودم اونم به تو  ن موقع که با 

وبه اینکه ممادا من باتو رابطه ای داشته باشم... مسخره است نه؟ حاال همین 
شددک وتو داری... زند:ی من شددده شددک ... تردید... شددک... تردید... 

 ابروهامو باال دادم و به چهره ی دمغش نگاه کردم.
 نیاز...-
 هوم؟-
 کجا بودی؟-
 دوست... خونه ی یه-
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 یک ماه تمام... چطور تونستی بی خمر بذاری وبری؟-
میخواستم فکر کنم... میخواستم فکر کنی... میخواستم در ارامش تصمیم -

 بگیرم... میدونستی زنده ام... همین کافی بود.
 نیاز...-

بهش نگاه کردم. عصددمی بود... پشددت پلکش می پرید.فکش منقمض شددده 
شتر بود.اینا همه ی حالتهایی  شتر و بی شونم میداد داره هر لحظه بی بود که ن

 عصمی میشه...
 چرا اینقدر اسممو صدا میزنی...-

با عصمانیت از جاش بلند شد . رو به روم ایستاد و :فت: یک ماه تمام معلوم 
 نیست کدوم :وری بودی...

 بخاطر همین اسممو مدام صدا میزنی؟-
 لعنت به تو... که...-
 هیششش...-

ستم وباز کردم ... نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به معکوس چشمامو ب
 شمردن:ده... نه... هشت... هفت ...!...

بلند سددرم داد کشددید: نیاز خفه شددو... تمام این مدت کجا بودی؟ سددرت به 
بذاری وبری... حتی  ماه تموم بی خمر  یک  مه؟ چطور تونسددتی  چی :ر

کل شددهر ودنمالت :شددتم... از نمیدونم زنم کجا رفته... کجا بوده؟ میدونی 
بیمارسددتان و خونه ی اقوام واشددنا بگیر تا پزشددکی قانونی.... فکر میکردم 

 دزدیدنت....
 البد ستنتا...-



 دستشو برد باال که بزنه تو صورتم...
شقیقه اش رو بمینم...  سته روی  ش ستم عرق ن چهره اش منقمض بود. میتون

 بود ، میخواست بزنه ... دستش با فاصله ی کمی از صورتم هنوز باال
 خیره تو چشمهام بود و منم منتظر که دستش روی صورتم فرود بیاد .

 اما نزد.... اروم دستشو پایین اورد ... در اتاق باز شد.
 شکوری اهسته پرسید: حالتون خوبه اقای مهندس؟ طوری شده؟

 با حرص :فت: شما بفرمایید خانم شکوری.... بیرون ...
 ر و بست و :فت: چشم...شکوری با حرص د

 به سمت صندلی رفتم وروش نشستم.
 از توی کیفم ... ادامس نیکوتین و همراه با سیگار وینستون دراوردم .

با مسخره :فتم: ستنتا بهم ادامسشو معرفی کرد که سیگارشو ترک کنم...! به 
شم که ادامس نیکوتین رو ترک  سیگار میک شدم ... دوباره  سش معتاد  ادام

ندس  کنم... قای مه مه ا جال بذارم...  نار  کدوم و ک گه نمیتونم هیچ  االنم دی
مگه نه؟... حاال هم میجوم... هم میکشم... بمین به کجا رسیدم که با سیگار 

 و ادامس اروم میشم!!!
 سرشو با حرص تکون داد و:فت: برمیگردی خونه؟

 نه تا صمح میخوام تو شرکتت بمونم.سیگار بکشم و ادامس بجوم!-
یه شدددامی  کمی فت: بریم  ته : عد اهسدد ظه ب ند لح فت . چ تاق راه ر در ا

 بخوریم... بعدمیریم خونه... امشد باید تکلیفمو با تو روشن کنم...
 ُا ُا ... تو تنها کسی نیستی که برای این زند:ی تصمیم میگیری...-
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شین داری... بریم  شین دارم... تو هم که ما شدم و:فتم: من ما واز جام بلند 
 ان )...( دلم شیشلیک میخواد.رستور

 چیزی نگفت و منم از اتاقش رفتم بیرون.
توی ماشین نشسته بودم . به سمت پاتوق همیشگیمون میروندم. اونم پشت 

 سرم میومد.
 با صدای موبایلم خم شدم تا از داشمورد برش دارم.... ستنتا بود.

 بله؟-
 سالم...-
 چیکار داری؟-
 کلید ها رو کجا :ذاشتی؟-
 دم به مش رحیم...دا-
 چه خمر؟-

 حرفی نزدم!
 نمیتونی حرف بزنی...-
 بتونمم میلی ندارم با تو حرفی بزنم...-
 فقط خواستم بگم ...-

 میون حرفش پریدم و:فتم:
 خداحافظ...-

شو تا  صدا شتم و شین :ذا سی دی تو ما شمورد ویه  :وشیمو پرت کردم تو دا
 اخر بلند کردم.

 دنمالم اومد و:فت: کی بهت زنک زد؟از ماشین پیاده شدم... 



همونی که یه ماه و دوروز خونه اش بودم... وبه چشددمهاش خیره شدددم... -
 تاکی میخواست این شک و از خودش دور کنه... تاکی میخواست؟!

 با هم وارد رستوران شدیم... :ره ی کراواتشو شل کرد و:فت: چی میخوری؟
هل و پنج دقیقه ی پیش بهت به سددداعت م یم نگاه کردم و:فتم: دقیقا چ

دقیقه هم  45:فتم که ه*و*س شددیشددلیک کردم... حافظه ات به اندازه ی 
 یاری نمیکنه؟

صدا  شد و شت از کنار میزمون رد می شو فوت کرد وپیش خدمتی وکه دا س نف
 زد.

 سفارش غذا و مخلفاتشو داد ... از جام بلند شدم تا دست و رومو بشورم.
 ... از جام بلند شدم تا دست و رومو بشورم. سفارش غذا و مخلفاتشو داد

به اینه خیره شدم ... موهای هایالیتمو زیر شالم فرستادم... رژ :ونه ام کامال 
محو شددده بود. دسددتهامو شددسددتم وباز به خودم نگاه کردم... نفسددمو فوت 
شته  ضی که تو :لوم بود اجازه ی خروج دا ست بغ صال دلم نمیخوا کردم. ا

که :یر کرده بودن، اجازه ی فرود داشته باشن! نفس عمیق  باشه... اشکهایی
سه ... چهار... پنج...  شمردن... یک ... دو...  شروع کردم تا ده  شیدم و ک

 شش ... هفت... هشت ... نه... ده!
 از دستشویی بیرون اومدم.

شیدم و مقابلش  صندلی و عقد ک ستش بود.  اخمهاش تو هم بود. :وشیم د
 نشستم.

 نقمض بود.تمام صورتش م
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 با عصمانیت :فت: ستنتا بهت زنک زده بود؟
 تو که داری می بینی... هنوزم شک داری ؟ ا:ه بگم نه خوشحال میشی؟-

باعصمانیت کف دستشو به میز کوبید و:فت: پس تمام این مدت وپیش اون 
 عوضی بودی...

 عوضی اونه یا تو؟-
 چیزی نگفت.

 نگاهشو ازم :رفت...
 زمزمه کردم:

 یه یا تو که زنتو بهش معرفی کردی؟...اون عوض-
 نفس پرحرصی کشید و با دو دست موهاشو عقد کشید.

ست که چقدر  ضولی میکرد بهم میخورد. اینم میدون حالم از اینکه تو کارم ف
بدم میاد مثل موش و :ربه رفتار کنیم... اما هنوز تو شک بود و تردید... هنوز 

 بهم اعتماد نداشت.
 حرکتاش... ازاین بی اعتمادیش! بیزار بودم از این

 :وشیمو پرت کرد سمتمو :فت: خیلی اشغالی...
نه به اندازه ی تو که به زنتم رحم نکردی... یا بهتر بگم . به دوسددتت رحم -

 نکردی!
مثل همیشدده از این شدداخه به اون شدداخه پرید با پوف بلند باالیی بح  و 

 خاتمه داد و حرف دیگه ای رو پیش کشید.
خاصی :فت: چرا دروغ :فتی که دو ماه و چهار روز و هشت ساعت با لحن 

 ازش خمری نداری؟



 به ساعت م یم نگاه کردم...
 یک ساعت پیش این حرف و زده بودم.

بهش نگاه کردمو :فتم: دقیقا شددصددت دقیقه قمل :فته بودم که ه*و*س کردم 
ساعت ستنتا حد اقل نیم  شلیک بخورم... این مدت زمان بی خمری از   شی

 قمل تر از ه*و*س شیشلیک بود... اون یادت بود اما این نه...
 نفسشو تند بیرون فرستاد .

تا همین - نداشددتم...  ندس... من ازش هیچ خمری  قای مه دروغ نگفتم ا
 تماس چند دقیقه پیش...

 پس چرا :فتی دوستی که تو توی خونه ی خراب شده اش بودی...-
ستم...- ستت... خونه ی اون بودم... خونه ی دو . یا بهتر بگم... خونه ی دو

 و بهش نگاه کردم .
از بهتش هیچ عکس العملی نشون ندادم... نفسمو فوت کردم و کمی دلستر 

 توی جام ریختمو سرمو با نوشیدن طعم استواییش :رم کردم...
 هنوز میخ بود... هنوز شوک بود.

این  داری بهیه لمخند کج زدمو:فتم: چرا همتون نهن کثیفی دارید.... فقط 
فکر میکنی که یک ماه ودو روز و با سددتنتا بودم.... حتی یک لحظه هم به 

 نهنت خطور نکرد که شاید اون تو خونه نموده باشه ....
 چشماشو بست وباز کرد و:فت: نمی فهممت نیاز....

یدم و - که خودم طرحش و کشدد نه ای  ید خو منم تو رو نمی فهمم... کل
سابقمو ند ست  شتم... دو یدم... به جز تو با هیچ احد دیگه ای هم رابطه دا
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سمت باال  شاره امو به  شت ا شتمو انگ سینه ام :ذا ستمو روی  شتم... د ندا
 :رفتمو :فتم: به خودش قسم... من خمطی نکردم...

سم.... به بارالهی متعالی.... من به  سین ق شمامو بستم و:فتم: به تمام قدی چ
به اتش بکش تو خ*ی*ا*ن*ت نکردم... آه ای پرورد :ار... من را هم اکنون 
 ا:ر دروغ سرخ بر زبان جاری میکنم...

 نیاز .... تمومش کن!-
به اتش وعذاب :رفتار - نداری؟ دیدی  چیه... معجزه ی خدا رو هم قمول 

 نشدم؟
 محض رضای خدا جدی باش!-
 جدی باشم که تو هم نان به مزخرفاتت ادامه بدی؟-

سته  سمو بیرون فرستادم... اه :فتم: نمیخوای تمومش کنی؟ بذار برای یه نف
 بارم که شده در ارامش غذامونو بخوریم....

 _ هیچ وقت فکر نمیکردم زند:یم به این روز بیفته...
 چرا؟ اینقدر از حضورم ناراضی هستی؟-
 عذاب وجدان دارم...-
 به خاطر ستنتا ؟-
 من و اون درست مثل برادر بودیم...-
 بیخیال باش!سرتو باالتر بگیر...و -

 اهی کشید و:فت: همیشه سایه اشو روی زند:یم حس میکنم...
 _میتونی بگی از کی این سایه رو زند:یت افتاد؟

 نگاهشو ازم :رفت.



میدونی جفتتون عین همید... میدونی چی جالمه؟ اینکه جفتتون از زند:ی -
 چخودتون حرف میزنید.... نه زند:ی مشدترک که یه طرفش منم.... انگار هی

 مردی نمیتونه واژه ها رو جمع ادا کنه....
 همیشه به خاطر مسائل کوچیک ناراحت میشی...-

خواسددتم حرفی بزنم که غذامونو اوردن.... پیش خدمت به خاطر اینکه دیر 
 غذا رو سرو کرد عذرخواهی کرد.

 مشغول شدم... اونم با بی میلی با غذاش بازی میکرد.
و این مدت که نمودی خیلی بهت فکر یه کمی از دلسددترش خورد و:فت: ت

 کردم...
 به نتیجه ای هم رسیدی؟-

 بهم نگاه کرد و:فت: چرا با ستنتا نموندی؟
 این نتیجه نیست.... سواله...-

هنوز سددنگینی نگاهشددو رو خودم حس میکردم. میلی نداشددتم که باز هم به 
لیل دسواالت پر از شک و تردیدش جوابی بدم. خسته شده بودم بس که باید 

 و توجیه میاوردم.
 به چشمهای خسته اش خیره شدم. لد به غذاش نزده بود.

 چرا نمیخوری؟-
نفس عمیقی کشددید و:فت: یک سددداله دارم باهات زند:ی میکنم ... هیچ 

 وقت نتونستم واکنش هاتو پیش بینی کنم...
 بخاطر همین غذا نمیخوری...-
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شه شقابش پرت کرد و:فت: همی شو توی ب ه یه یه چیزی و ب با حرص چنگال
 موضوع بی ربط و مزخرف ربط میدی...

اقای مهندس طمق فرمایش خودتون ... رو زمین که وایسی به اسمونم ربط -
داری... نفس که بکشددی به هوا ربط داری... همه چیز مثل یه زنجیره اسددت 

 که بهم ربط دارن... تو این دنیا هیچ چیزی نیست که بی ربط باشه...
 رو هم نمیتونم درک کنم...فلسفه بافیت -
 مهم نیست... من درک میکنم که تو منو درک نمیکنی...-

 ابروهاشو داد باال و:فت: جدی؟
 اره... درک کردن یه مرد چندان کار سختی نیست...-
 ولی درکم نمیکنی!-
تا بتونم تو رو بفهمم... این - باید خودمو نمینم  چون دلم نمیخواد .... چون 

 کار مشکلیه...
 زخندی زد و جوابمو نداد.پو

 غذام تموم شده بود ... بهم خیره شد و:فت: بلند شو بریم...
 تو نخوردی؟-
 من میل ندارم... بلند شو...-

یه  رف پالسددتیکی برامون  نه  مت صددددا زدم و:فتم: ممک خد به پیش  رو 
 بیارید؟

 پیش خدمت سرشو تکون داد و کسرابا بهت :فت: نیاز ...
 بیاد پایین...دیگه نمیترسم شأنم -

 سرشو تکون داد و:فت: خوبه... پرهیزکار شدی...



 _:اهی از رفتارات سرسام میگیرم کسرا!!!...
 کسرا: من چی؟ من باید از رفتارای تو چی بگیرم؟

 جوابشو ندادم مشغول شدم و غذاشو توی  رف ریختم.
... 

ر کیفمو تدر وبا کلید خودم باز کردم، کلیدی که یک ماه بیشتر بالاستفاده آس
نخ کش کرده بود . نفس عمیقی کشددیدم، بوی نمودنم تو خونه بیداد میکرد. 
شت  شت. پ شی میذا شو توی جا کف شت کفش ها شدم ، اونم دا وارد خونه 

 سرم بود ومیتونستم حضور و :رمای تن و نفس هاش و حس کنم...
 حتی میتونستم نگاه پر از شکش رو که روی من ثابت بود و حس کنم!

ماشای دکور خونه ای که بیشتر از سی و دوز نمودنمو به رخم میکشید بدون ت
 به اتاق رفتم.

لماس هامو عوض کردم ، آینه ی جدیدی به میز کنسددول نصددد شددده بود، 
کمی به دست و روم کرم زدم و از دستشویی توی اتاق استفاده کردم ،رغمتی 

سرویس بهد سواکم از  شدن م شتم به هال برم بعد از تموم  شتی که کنندا ج ا
اتاق بود بیرون اومدم .روی تخت دراز کشددیده بودم... کسددرا وارد اتاق شددد 

 اروم کنارم دراز کشید و:فت: بیداری؟
 اره...-
 به چی فکر میکنی؟-
 به ستنتا...-

 با غیظ :فت: ممکنه مسخره بازی وبذاری کنار؟
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 این چیزیه که تو دوست داری بشنوی...-
صادق با- ست دارم من دلم میخواد تو  شی نه اینکه چیزی وبگی که من دو

 بشنوم....
پس اعتراف میکنی که دلت میخواست بشنوی من دارم به ستنتا فکر میکنم -

 و احتماال دنمال یه بهانه برای دعوا و بح  بودی؟ مگه نه؟
 روی تخت نشست و:فت: تو مشکلت چیه؟

حال ایراد :رفتن- مدام در  که  ندارم.... این تویی  ی... و فقط من مشددکلی 
جا  به این کار  که مقصددری  وفقط خودتو میمنی وخودتو قمول داری... تویی 

 بکشه.
 نفس عمیقی کشید و:فت:بر:شتی بمونی؟

 _میترسی که بمونم؟
 نفس کالفه ای کشید... جوابمو نداد!

 _از چی میترسی کسرا؟
 کسرا روی تخت خودشو پرت کرد و:فت: از تو نیاز... از تو میترسم!

عمیقی کشیدم. چراغ خواب کنار تخت و روشن کردم . کسرا بهم نگاه نفس 
 میکرد.

 آه خسته ای کشیدم و پرسیدم:هنوز دوستم داری کسرا؟
 پوزخند تلخی زد و بغضی :لومو :رفت. بهش نگاه کردم. بهم خیره بود...

کمی از نور توی صورتش افتاده بود. چشمهای عسلیش برق میزد. با اخم و 
. نگاه سردش باع  لرزم شد.با این همه لمخندی زدم . دست فکی منقمض..

 توی کیفم کردم . پاکتی از توی کیفم که درست کنار پاتختی بود در اوردم.



 به ارنجش تکیه داد و پاکت و ازم :رفت.
سرا به همراه  ست و برادرم ک شده بود: "برای دو شته  شی نو روش با خط خو

 بانو"
 ت بیرون کشید.اروم و یه دستی کارت و از پاک

 
 شوق فشردن دستهای شما برایمان انتظاری است شیرین.

 
 "به نام خالق عشق"

 هنگامه و ستنتا
 بس که لمریزم از تو، مي خواهم

 چون غماري ز خود فرو ریزم
 زیر پاي تو سر نهم آرام
 به سمك سایه تو آویزم

 
 آري، آغاز دوست داشتن است

 :ر چه پایان راه ناپیداست
 پایان د:ر نیندیشممن به 

 که همین دوست داشتن زیماست...
 "فروغ.فرخزاد"
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 زند:ی تنها یاد:اری از محمت هاست.
 دست در دست هم نهادیم وسفر دوستی اغاز کردیم

 در انتظار حضور :رم و صمیمانه ی شما هستیم.
 

 سمیع زاده و زارع
ی کوبید مبا دستهای خیس عرق درحالی که ضربان قلمم به تندی تو سینه ام 

 شماره رو :رفتم.
 نگاه های سنگین اطرافیان و حس میکردم.

بوق اتوممیل و چراغ قرمز سر چهارراه هم مزید بر علت شده بود تا کالفگیم 
دوچندان بشدده. همجنس های فضددول زیادی خیره خیره نگام میکردند و این 

 بیشتر وبیشتر عصمیم میکرد.
شماره رو : صفحه ی بی توجه به نگاه ها دوباره  شغال میزد.  رفتم. بار قمل ا

ست خیس عرقیم کمی کند کار میکرد. دیگه زیادی  سیم بخاطر د :وشی لم
 قدیمی شده بود.

 با شنیدن صدای سیما که تند :فت:من سر قرارم ...
 نفس راحتی کشیدم و:فتم:دارم میام...

 سیما: نیاز یه نره به اعصابت مسلط باش!
م. چطور میتونسددتم؟ چطور میتونسددتم دیگه منتظر جمله ی بعدی نموند

مسلط باشم؟ اصال چرا باید مسلط می بودم؟دوست داشتم به زمین وزمان 
 چنک بزنم.



مدام چتو  هامو  یدم وزانو باهم :ره خورده بود. لممومیگز مه چیز درهم و  ه
 راست میکردم.

دسددتهام هم نان عرق میکرد و دود و دم و هیاهوی خارج از اتوب*و*س و 
و کنجکاو زنان داخل اتوب*و*س همه و همه باع  میشدددند تا  نگاه خیره

 واقعا فکر کنم اصال هیچ توجیهی نیست تا به خودمو اعصابم مسلط باشم!!!
با دیدن محل مورد نظر که کمی جلوتر از ایسددتگاه مربوطه بود، خودم و به 

 جلوی اتوب*و*س رسوندم. امیدوار بودم راننده قمل از ایستگاه بایسته!
راننده خواهش کردم و اون روی ترمز زد. در باز شدددد. یک نفر فرصدددت از 

 طلد هم پیاده شد!کارتمو ازکوله دراوردم.
از پله ها پایین رفتم و جلوی دسددتگاه ایسددتادم دسددتمو دراز کردم وکارت 
اعتماری به دستگاه چسموندم با صدای تک بوقی نفس کالفه ای کشیدم و از 

 اتوب*و*س فاصله :رفتم.
عرِض جوی بزرگ بی ابی رو با :ام بلندی طی کردم و خودم رو به کافی  فورا

 شاپ رسوندم.
سیما کنجی نشسته بود و سرش هم تو :وشی خم. احتماال داشت به من یا 
پیام میداد یا زنک میزد. به سددمت میز رفتم .سددالم خفه ای :فتم و خودم و 

 روی صندلی سیاه پرت کردم.
:فت:وای نیاز... داشددتم بهت اس ام اس سددیما یه لحظه نیم خیز شدددد و

 میدادم. چی شده؟
 پسرجوونی جلو اومد تا سفارش بگیره.سیما اشاره کرد "بعدا" و پسر رفت.
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شیدم ...  سر هم ک شت  شتم چند نفس عمیق و پ صورتم :ذا ستهامو روی  د
 لرزش لمها و چونه ام دست خودم نمود .

 سخت زمزمه کردم : سیما دارم خفه میشم.
 می صندلی اشو جلو کشید و :فت:سیما ک

شده - شی... مامانمم نگرانت  شده ... داری منو میک نیاز یه کالم بگو چی 
 بود. صداتو که پای تلفن شنید فکر کرد چی شده...

به نقطه ی نامعلومی روی میز خیره شدم و سیما :زینه ها رو ردیف کرد:حال 
 پدر ومادرت خوبه؟

 ه ای انتخاب کرد:پوزخندی زدم و سیما :زینه ی دیگ
 نادین باز :ند باال اورده؟-

 به عالمت نفی سرمو تکون دادم و سیما اروم پرسید:
 خاله ات اینا باز چیزی :فتن؟-

سر انگشت  شک بدون اجازه ی من راه خروج و پیش :رفته بود . با  یه قطره ا
 پاکش کردم و :فتم: نه...

 سیما: کیوان مزاحمت شده؟
 _نه...

 سیما:فرزاد؟
_وای... سددیما نه... یه چیز افتضدداحه که تا اخر عمرتم بهش فکر کنی عمرا 

 بتونی حدس بزنی...
 سیما کالفه :فت:یه کالم بگو چه مر:ته ... اه ...!



نفس عمیقی کشددیدم و سددعی کردم لرزش چونه امو کنترل کنم ، بی ثمر بود 
 چون بدتر صدام خش دار و :رفته تر شد درهمون حال :فتم:

 ابرومون داره میره... ابروم رفت... حس میکنم بدبخت شدم!!! -
سددیما با چشددمهای :رد شددده از نگرانی :فت:نیاز خواهش میکنم بگو چی 

 شده... داری منو می ترسونی...
ضیح بدم یا توجیه  ستم حرف بزنم؟ یا تو شیدم چطوری میتون دماغمو باال ک

 ی بود؟!کنم یا بح  کنم یا ... خدایا این دیگه چه مصیمت
سددرمو بین دسددتهام :رفتم و با ز به نقطه ی نامشددخصددی زل زدم.چشددمهام 
قدرت حفظ و نگهداری اشددکهامو نداشددتن و اونها بی مهابا روی صددورتم 

 غلت میزدند.
 دیگه علنا داشتم :ریه میکردم.

سید:با  سته پر سیر نگاهمو تعقید کنه اه شی کنه تا م سیما بدون اینکه تال
 ؟کسرا مشکل پیدا کردی

 شدت :ریه ام بیشتر شد و:فتم: حاال چطوری به کسرا بگم؟
سددیما پوفی کشددید و :فت:نیاز چی شددده؟ موضددوع چیه؟ میخوان زوری 

 شوهرت بدن؟ نکنه کیوان؟؟؟بالیی سرت اورده...
 _ نه... هیچ کدوم. اصال موضوع من نیستم...
 _ نه... هیچ کدوم. اصال موضوع من نیستم...

 چی؟ سیما: خفم کردی... پس
 با هق هق خفیفی :فتم:
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 _با چه رویی بگم چی شده...
 سیما:به قران میزنمت...

 دماغموباال کشیدم .دیگه داشتم به هق هق میفتادم!
 سیما مضطرب مفصل انگشتهاشو می شکست.

لممو :زیدم و درحالی که به تصویر خودم که روی میز سیاه رنک کافی نقش 
 مامانم...بسته بود ، خیره شدم، اهسته :فتم: 

 سیما هول :فت: خاله مریم طوریش شده؟ چی شده؟
 محکم لمموبین دندون هام فشار دادم.

 حقیقت به زبونم نمیومد.
 نفس عمیق دوباره ای کشیدمو اروم تر :فتم: نه... فقط...

 سیما خیره نگام میکرد و من اروم :فتم:مامانم حامله است!
 سیما مات به من خیره شد.

شکهایی  سلما ا شوخی نمود یا م صورتم غلت میخوردند  که بی مهابا روی 
اسددترسددی که قمل از دیدارمون تو کالم من مشددهود بود یا این که حتی یک 
سفید کهنه ام بد  شکی  شال م شفته ام که زیر  شونه هم نزده بودم به موهای ا
صد فکر کنه که دارم  سیما یه در شد تا  فرم مونده بودند هیچ کدوم باع  نمی

 خی میکنم!باهاش شو
شوخی احمقانه  شتم تا یکی بهم بگه این ماجرا یه  وای که چه نیاز ممرمی دا

 است.
 سیما اونقدر شوکه بود که نمیدونست چه بگه...



مادر دوستش ، که استاد دانشگاه بود که چهل وچهار سال سن داشت که من 
شت حاال  ساله دا شش  ست و  سر بی ساله اش بودم که یه پ ست ودو  دختر بی

 له بود؟!حام
ست برای  سیما نمیدون شت واقعا انگار  سکوت جفتمون :ذ چند لحظه به 
شون بده . در اینکه من نیاز نامجو ، واقعا نیاز  شی باید ن دلداری من چه واکن
سی بهم بگه امروز  شتم تا ک شتر نیاز دا شک نمود اما... بی شتم  به دلداری دا

 احمقانه ترین شوخی دنیا رو مادرم باهام کرده!
سیما که در فکر بود  از شیدم و رو به  شدم و نفس عمیقی ک سته  سکوت خ

 :فتم: می بینی ... می بینی سیما ... بدبخت شدم!
 سیما پوفی کشید.

چند لحظه بهم زل زد ... م*س*تقیم بدون اینکه پلک بزنه به من نگاه میکرد 
 من هم به چهره ی سمزه و صورت :رد و تتلش که ته چهره اش به شادی میزد

 نگاه میکردم.
ساله ام  چشمهای میشی خوشرنگی داشت و مژه های بلند. دوست هشت 

 بود . ازدوره ی دبیرستان تا به االن ...
خه چرا  فت: ا ند کجی و معوجی : با لمخ ما  یدم و سددی نفس عمیقی کشدد

 ؟خیلی خلی... خیلی هم حاد نیست... خوب میتونه سقط کنه!
 بلند :فتم:یه ب ه ی پنج ماهه بی توجه به مکانی که توش حضددور داشددتیم

 رو؟؟؟
 ماهه مامانت حامله است؟5سیما شوکه تر ازقمل :فت:چدددددی؟ 
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صدای خش داری :فتم:  شیدم ... باز :ریم :رفت و با  شونیم ک ستی به پی د
 ماهه حامله است من حتی پنج ساعت هم نیست که خمردار شدم! 5اره... 

 وری نفهمیده؟سیما کالفه :فت: مگه میشه ... مامانت چط
ارنج هامو لمه ی میز دودی :ذاشددتم و اروم با انگشددت اشدداره شددقیقه هامو 
سر  هر  ست.  شده ... ولی حامله ا سه  ساژ دادم و :فتم: فکر میکرده یائ ما

 بر:شته به من میگه دکتره یه کاری کرد که صدای قلمشو بشنوم!!! خدایا...
شو محکم زیر دندون :رفت تا خنده اش کام شه ، هرچند سیما لم ال کنترل ب

به هیچ وجه موفق نمود سددرمو پایین انداختم از حاال باید این سددر به زیری و 
 یاد میگرفتم و:رنه!

اره سیما میخندید باید هم میخندید... درواقع خودم هم میدونستم بیشتر از 
اینکه :ریه دار باشدده خنده دار بود. اما نه از نوع خنده دار مسددخره ، بیشددتر 

ار از نوع خوشحال کننده! ولی برای من یه عذاب علیم و دردناک بود! خنده د
 من بیست و دوسالم بود ورود یه ب ه ی جدید ...

کامال نا:هانی به سددمتش چرخیدم هنوز میخندید ... با حرص و اخم پهنی 
ضحکه ی  سخره و م شدیم م ست...  :فتم:اره بایدم بخندی... خنده دارم ه

 عام وخاص!
لمخندی زد و:فت:نیاز باور کن اونقدرا هم که فکر میکنی بد سیما عمیق تر 

ست حرف دیگه ای  سمت بوده که ... خوا سته دیگه ... ق ست... خدا خوا نی
 بزنه که وسط حرفش پریدم ...

با شددماتت :فتم:ا:ر پارسددال با کیوان ازدواج میکردم خانم دکتر نامجو االن 
 صاحد یه نوه بود نه یه ...



 ... کالفه بودم!!! باقی حرفمو خوردم
 سیما دستهاشو درهم قالب کرد و:فت:پدرت چی میگه؟

 هیستریک بلند داد زدم: خیلی خوشحاله!
 سیما دیگه نمیتونست خودشو کنترل کنه بلند زیر خنده زد .

سیما تو رو خدا...  سیما خواهش میکنم نخند...  سیما ...  منم با غیظ :فتم:
 من بدبخت شدم!

دستم :ذاشت وبا صورتی که انتهاش هنوز پر از خنده سیما دستش و روی 
 بود :فت: نیاز چرا سخت میگیری...

با بغض :فتم:کسددرا بفهمه چی؟ مادر من حامله اسدددت ... مادر من که 
سالشه  44نزدیک نوه دار شدنشه... سیما خیلی مسئله ی بدیه... مامان من 

ین اتفاق ناجوره؟ ... اسددتاد دانشددگاهه... پدرم مهندسدده... میدونی چقدر ا
 بخدا ا:ر بدونی... خنده دار نیست... ابرومون رفته!

شوخی می داد :فت:چه ابرو ریزی ای؟؟؟ مامان  سیما با کالمی که مزه ی 
و بابات سددن و سدددالی ازشددون :ذشددته درسدددت ولی این چه اشددکالی 
داره؟حکمت خداسددت ... هم سددن وسدداالی مامان تو هزار تا درد و مرض 

ون مریم جون ... اینقدر سالمت هست که صاحد یه نی نی دارن دور از ج
 شده!

 داشتم دیوونه میشدم با دندون قروچه :فتم:سیما به قران میزنمت...
سددیما با خنده :فت: نیاز تو رو خدا بیخیال... این خیلی بامزه اسددت که تو 

 صاحد یه... وایسا بمینم مامانت پنج ماهه است؟ ب ه چیه؟
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 خشک :فتم:پسر!
چشددمهاش برقی زد و:فت: خوبه که ... صدداحد یه داداش دیگه هم  سددیما

 میشی...
با حس دردی بی درمون داشددتن :فتم: سددیما... سددیما میکشددمت... این 

 بدترین اتفاقی بود که میتونست رخ بده! من جواب مردم و چی بدم؟
 سیما ابروهاشو باال داد و :فت:واه ... نیاز خل شدی...

رش نیم قرن تفاوت سددنی داره... وای خدا اقا شدداپور پرت :فتم: بابام با پسدد
 نامجو پنجاه سالشه داره دوباره پدر میشه...

 سیما میون حرفم پرید و :فت:ولی دلش حسابی جوونه... اخی...
نفس عمیقی کشیدم خوشمختانه چشمه ی اشکم فعال خشک شده بود .با یه 

چی میشدده؟وقتی  لحن جدی :فتم:سددیما ... میفهمی اون ب ه به دنیا بیاد
سالشه .... بابام هفتاد سالشه! میفهمی این  64بیست سالش بشه مامان من 

 یعنی چی؟
سن مامان خودتی...  سالته ... یهو دیدی  44سیما:اره نیاز اون موقع تو هم 

 خودتم تو این سن ب ه دار شدی!
 میخواستم جیغ بکشم.

 با حرص :فتم:این امکان نداره!!! من خودمو میکشم...
سیما بلند خندید و من با اخم وتخم ادامه دادم: اره بخند ... بایدم بخندی... 

 این اتفاق برای خودت میفتاد چی؟
سددیما: باور کن خیلی خوشددحال میشددددم... اصددال خودم ازش مراقمت 

 میکردم...



 میخواستم سرمو به میز بکوبم... کالفه :فتم:چرا هی کس منو درک نمیکنه.
 یه؟سیما: اخه مشکل تو چ

 خسته :فتم: کسرا...
 سیما:کسرا ؟ مگه به کسرا :فتی؟

 _نه ... ولی وقتی بخواد خواستگاریم بیاد که می فهمه...
 سیما:خوب این چه مشکلیه؟

 یک لحظه چشمهامو بستم و دوباره باز کردم.
نفس عمیقی کشیدم و فکر کردم ا:ر نتونتم مادرمو بکشم سیما برای مرگ به 

 کرده.شدت خودشو اماده 
 چنگی به موهام زدمو :فتم: خانواده ی کسرا... !

 سیما:خوب خانواده ی کسرا چی؟
 اهی کشیدم و:فتم:خد اوناخیلی سنتی هستن... میدونی که...

 سیما:چه ربطی به این داره که تو صاحد یه داداش شدی؟
تا حرف  یدم و:فتم: مردم هزار  باالیی کشدد ند  صددورتم درهم رفت پوف بل

 میزنن...
ا ابروهاش و باال داد و:فت:دیوانه ... اخه چرا اینقدر برات این عمل سددیم

زشددت و ناپسددنده؟خوب پدر ومادرت زن و شددوهرن؟ و با خنده :فت:مگر 
 اینکه خالفش ثابت بشه ... وریز خندید!

یک کردم و:فتم:مطمئنی ا:ر این اتفاق برای خودت میفتاد  بار چشددمهامو 
 همین حرف ومیزدی؟
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 زد و:فت: مامان من لوله هاشو بسته! سیما لمخند محوی
چشددم غره ای بهش رفتم و سددیما :فت: بمین خیلی داری قضددیه رو بزرگ 
میکنی... پذیرفتن یه عضو جدید خوب اصال اشکالی نداره ... تازه باید کلی 

 خوشحالم باشی...
 _ ا:ر کسرا و ازدست بدم چی؟

ر خت ... واقعا ا:حتی با فکر کردن به این موضددوع هم قلمم تو سددینه میری
 بخاطر همین مسئله اونو از دست میدادم!

سیما با تعجد :فت:نیاز واقعا به شدت خل شدی... ا:ر کسرا بخواد تو رو 
شدن مادر  سئله  44بخاطر باردار  شم این م ساله ات ترک کنه چه بهتر! بعد

 فقط برای تو بزر:ه ... نادین هم مشکل داره؟
مه خوشدحالن... واقعا نمیفهمم چرا... دسدتی به صدورتم کشدیدم و:فتم: ه

هیچ کس فکر این نیسددت که این ب ه پس فردا به دنیا بیاد هم سددن ب ه ی 
منه... همه اونو به چشددم نوه ی خانم نامجو نگاه میکنن نه ب ه اش ... نه 

 برادر من!
شت. حس  شه یه پا دا صورت مرغ من مثل همی شید . در هر سیما پوفی ک

به  میکردم سددیما هم ترجیح میده خیلی خودش رو برای مجاب کردن من 
شم ... بعد  شتم مجاب ب صوال عادت ندا سته نکنه چون ا زحمت نندازه و خ
از عمری فقط حرف خودمو زدن ...کوتاه اومدن تو راسددته ی کاریم نمود ... 

 وای خدا این مصیمت بود!!!
سیما  سر هم  شت  سکوت های پ سته از  شد خ ساکت  سیما چند لحظه 

 صال چرا این اتفاق افتاد؟:فتم: ا



سددیما بی حوصددله :فت:خوب پدر و مادرت بخوان میتونن ب ه رو سددقط 
 کنن!

_ بابام اصال راضی نمیشه داره براش سیسمونی میخره باورت میشه؟ با نادین 
تازه  با حرص و بغض ادامه داد:مامانم  رفتن براش تخت خواب بخرن... و 

پنج ماهه حامله اسددت... کاش زودتر  ویار کرده یعنی دقیقا از وقتی فهمیده
جدی میگرفتیم... کاش میفهمیدیم تهوع با عوامل یائسددگی خیلی فرق داره 
کاش... خیلی دیر شدده وای سدیما... مامانم به بوی پیاز داغ حسداسدیت به 
نه ... من چطوری درس بخونم  نه داغو ما اوضددداع خو یده... سددی خرج م

 واحدامو پاس کنم...
 من خیره شده بود. سیما با لمخند به

 بی توجه به چهره ی سیما :فتم: اصال چطوری به کسرا بگم؟
سرا... وای  سرا ک شتی ... هی ک صورتم فوت کرد و:فت:ک شو تو  س سیما نف
نیاز این پسره تو رو جادوت کرده... اصال بهت پیشنهاد ازدواج داده؟ میدونی 

 ا:ر خواستگاریت نیاد تویی که ضربه میخوری؟
 فتم و پشت چشمی براش نازک کردم...رومو ازش :ر

اهسته :فتم: از روز اول رابطه ی من کسرا بنا به ازدواج شروع شد ...خودت 
 که تمام مدت شاهد بودی.

سیما:منکر این نیستم ... درست کسرا از هر لحاظ ایده اله... ولی واقعا تا به 
تا به حال یک بار دیگه هم از این   پیشددنهادحال بجز همون اولین بحثتون 

ناراحتیت  90حرفی زده؟اونقدر موضددوع و جدی :رفته؟ تو االن درصدددد 
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بخاطر واکنش کسرا و خانواده اشه... درحالی که تو اصال خانواده ی کسرا و 
شون  سی جز یه برخورد دورا دور هیچ از نزدیک حتی باها شنا ندیدی و نمی

دامه ی سددالم علیک هم نکردی... حتی نمیدونی که اون واقعا قصدددش از ا
 رابطتون چیه ...

 مات به دهن سیما خیره شدم.
 سیما ابروهاشو باال داد و:فت: باز چی شد؟

لتهامو پر باد کردم و :فتم: توروخدا من وراجع به احساسم به کسرا به شک 
 ننداز...

سددیما:احسدداسدداتو کاری ندارم ... دارم میگم به کسددرا بگو زودتر تکلیفتو 
 مشخص کنه.

 این شرایط؟ با جیغ :فتم: تو
سددیما با اخم :فت:هیس عزیزم... اینجا یه مکان عمومیه... پس تو کدوم 
شددرایط؟ بعدشددم تو االن مگه تو چه شددرایطی هسددتی؟ هرکی ندونه من که 
میدونم تو چقدر خواسددتگار خوب داشددتی که بخاطر این اقا کسددرا ردشددون 

اد... فرزکردی؟ از پسددرخاله ات :رفته تا پسددراقای مشددیری زاده!حتی همین 
 حاال یه برادر کوچولو هم به جمعتون اضافه شده ... این اصال بد نیست!

به انگشهای باریک وکشیده ی سیما که به حلقه ی ساده و نگین داری مزین 
 بود خیره شدم.

پنج ماهی میشددد ازدواج کرده بود ... اه بغض داری کشددیدم و سددیما :فت: 
 ت؟نیاز یه نره فکر کن قمح این مسئله کجاس

 _سیما ا:ر ب ه های دانشگاه بفهمن میشم سوژه!



سیما با کالفگی ولحن زاری داری :فت:اخه از کجا...تو داری درستو تموم 
میکنی ... همه چیز تموم میشدده! میخوای ارشددد شددرکت کنی... پروژه هاتو 

 تکمیل کنی هان؟
_چهار ماه دیگه صدداحد یه برادر میشددم ... وقتی برای درس خوندن پیدا 

 یکنم...نم
سددیما: بیا خونه ی ما اینقدر درس بخون جونت دربیاد... تازه کسددرا هسددت 

 کمکت میکنه!
 _وای خدا ... االن :یج :یجم...

سرا  شد منتظر تماس ک ساعت ده  سیما:االن برو خونه... یه دوش بگیر... 
خت  عدش هم بگیر ت ید و ب مت کن مه چی و هی ی صددح باهم از ه باش 

 بخواب. خوب؟
  کشیدم و :فتم:به کسرا بگم؟دماغمو باال

 سیما: نمیدونم ا:ر فکر میکنی ارومت میکنه بگو...
 _ دوست دارم رو در رو بهش بگم...

سیما:خوب زنک بزن بگو بیاد... منم به حسام زنک بزنم بیاد چهارتایی شام 
 وباهم باشیم؟

 تند :فتم:وای... نه نه... با این قیافه نمیخوام منو بمینه...
د مضددحکی زد و :فت: نه که خیلی سددرشددو بلند میکنه تو رو سددیما لمخن

 بمینه؟؟؟
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از تصددور چهره ی کسددرا لمخندی ریزی زدم و اروم :فتم: همین کاراش منو 
 اسیر کرده دیگه...

سددیما ایشددی :فت و حس کرد م حتی فکر کردن به کسددرا باع  میشدده اروم 
 بشم.

کردم و غر زدم باالخره  بعد از یه مدت کوتاه که پیش سیما موندم و درد و دل
 تصمیم :رفتم به خونه بر:ردم.

صرم با حرفهای ارمان  شنجی بعداز  هر نمود و تمام ع صابم به مت هرچند اع
شده بود ولی در کل حداقل از اینکه پیش یکی :فته بودم  سیما پر :رایانه ی 
بنظرم عیمه که با برادرم بیسددت و دوسددال اختالف سددنی داشددته باشددم حس 

 تم!بهتری داش
ها فکر  ید زدن ویترین  یاده روی و د نه رفتم ، حین پ به خو با اتوب*و*س 

 میکردم کسرا االن به چه چیزی فکر میکنه؟!
با لرزش :وشیم تو جیمم اونو بیرون کشیدم . تا قمل از باز کردن پوشه ی پیام 

 فکر میکردم سیما باشه ، اما با دیدن اسم راد لمخندی به لمم اومد.
 هم بود.چه حاللزاده 

 _سالم خانم. خوبی، روز خوبی داشتی؟
 تند تایپ کردم:سالم... خسته نماشی مرسی خوبی؟

 وجواب روز خوبی داشتی و ندادم چون :ند ترین روز زند:یم بود امروز!
شدم و از  ستمون می شتم وارد کوچه ی بن ب ست وقتی دا بعد از پنج دقیقه در

میگذشتم پیام دوم کسرا هم کناررنوی چهار چرخ پن ر مشکی اقای حسنی 
 رسید: بله ، عالی. چه خمر؟



 _سالمتی ... شما چه خمر؟
با دیدن در سددفید رنگمون که شددیشدده کاری دودی داشددت و نمای مرمری 
اپارتمان شددش طمقه ، کلید و از زیپ جید کوچیک کوله ام که مخصددوص 

ش شتر برای :ذا شتم وبی ن تموبایل بود اما من هیچ وقت توش موبایل نمیذا
جعمه ی ادامس ریلکس و کلید استفاده میکردم دراوردم...زیپ کولمو نمستم 
باره کلیدموتوش میذاشددتم... روش یه پیکسددل نایک سددفید  چون باید دو

 چسمونده بودم و اونو هم صاف کردم...
 پیغام سوم کسرا اومد:

 _خمری نیست. راستش خوشحال میشم فردا نهار و باهم باشیم.
اد . ممکن بود من ناراحت بشددم؟ که فردا نهار را با اون باز این بشددر تز د

 نماشم؟ اصال چنین اتفاقی ممکن بود؟ نه خدایی...
هنوز جلوی در بودم هنوز زیپ جید کوچیک کوله ام که به یک پیکسدددل 
سمیده بودم وفکر میکردم  ستی چ شیم هم دو د نایک مزین بود ، باز بود و :و

 ب محترمانه ای می تونم بدم!درجواب این دعوت محترمانه چه جوا
صدا نکرده بود وقتی  سممو خالی  سی که چندین ماه از:ار یک بار ا وقتی ک
سیما نگام هم نمیکرد وقتی زیاد مهربون  شما میکرد وقتی به قول  شما  اکثرا 
یه جمله ی  به قولی ب ه مثمت بود نمیشدددد حرفهای نهنمو در  و مودب و 

باید درست مینوشتم بدون غلط همراه  زیادی صمیمانه بدون فکر پیاده کنم،
با نقطه و ویر:ول سددرجا ، یادش بخیر اون اوایل چقدر لحنشددومسددخره 

 میکردم.هرچند بیشتر اون اوایل خربودم!
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جواب مثمت قاطعمو در جمله ی بله خیلی هم خوشددحال میشددم نوشددتم. 
حتی کلی فکر کردم بنویسم خوشحال میشوم یا میشم! دراخر به :زینه ی دو 

 رای دادم.و همونو ارسال کردم.
 درو باز کردم.

شمهای قرمزم نگاه کردم.  سته و چ شدم در اینه به چهره ی خ سور  سان وارد ا
 نوک بینیم هم سرخ بود و کامال مشخص بود کلی :ریه کردم.

 صدای شلوغی از خونه تو راهرو پی یده بود.
ندم و پیام خم شدم وچسد کتونی هامو یه دستی باز کردم. همونطور خم مو

 چهارم کسرا رو باز کردم.
_پس من فردا جلوی دانشگاه منتظرت هستم . شد خوبی داشته باشید نیاز 

 جان.
 لعنت خدا به من... باید مینوشتم میشوم!

از جانی که بعد از نیاز نوشته بود غرق لمخند شدم... قمال ا:ر دوست پسرام 
 جور توهین تلقی میکردم. از این لحن استفاده میکردن مسلما اون لحن و یه

 مثل پیام های فرزادکه مدام برای حرصی کردن من میگفت:نیاز جان بدرود!!!
حتی یک موفق باشددید هم تنگش میزدند و تمام... ولی کسددرا که اسددتفاده 

 میکرد بیشتر منو به رویا می برد. کال حض میکردم.
ه م.با دیدن خالکفش هامو :وشه ای پرت کردم و در خونه رو با کلید باز کرد

مهناز و پسددرش کیوان خنده ی مکالمه ی کوتاهم با کسددرا جاشددو به اخمی 
 ترش داد.

 اصال منتظرشون نمودم.



 مامان مریم جلو اومد و :فت: معلومه تا االن کجایی نیاز؟
رو به خاله مهناز سددالم خشددکی دادم و شددالمو روی چوب رختی کنار در 

 اویزون کردم.
 کردم ... بابا شاپور خان نامجو جلوم ایستاد. د:مه های مانتومو باز

 ناچارا محض احترام عادت مآبانه اول من سالم کردم.
شدداپورخان لمخندی زد و:فت:سددالم نیازم ، کجایی دختر ... مادرت که از 

 نگرانی داشت سکته میکرد.
 نادین مسخره :فت: با اون دوست عتیقه اش بوده البد ...

باریک کردم حیف کیوان نشددسددته بود و:رنه با حالتی تدافعی چشددمهامو 
 جواب خوبی برای لفظ عتیقه داشتم!

 رو به مامان مریم :فتم: :فتم که میرم با سیما قرار داشتم.
 نادین باز مسخره طعنه زد: به نام سیما ... به کام معلوم نیست کی!

 کیوان رو به من :فت: چه خمر دخترخاله...
قدم نو رسیده بود . حیف کسرا چند لحظه منظورش از این چه خمر احتماال 

پیش بهم :فته بود جان، و:رنه اعصابم اونقدر متالشی بود که تمام تقصیرات 
 دنیارا :ردن کیوان بندازم و هرچی به دهنم میرسه نثارش کنم.

سوال و  صله ی  نگاهمو از کیوان :رفتم وبی توجه به جمع به اتاق رفتم. حو
 وبا خیال راحت نفس عمیقی کشیدم. جواب نداشتم.در اتاق و بستم
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اولین چیزی که در وهله ی اول باع  ارامشم میشد میز اینه ام بود که پر بود 
شمعی  سرا ، دو تا عطر... یک :ردنمند با پالک فیروزه و یک جا از هدایای ک
کوچیک که وسطش یه سنک امیتیست خیلی شیک داشت که به مناسد ماه 

 تولدم بهم هدیه داده بود.
سیقی و جعمه ی جواهر  شمرنک که جعمه مو ساعت رومیزی با عقربه های 
سد روز زن بود .با یه عالم  سرا به منا هم لقد میگرفت یکی از هدیه های ک

 کتاب... اعم از درسی و غیر درسی!
اتاقم یه میز اینه ی سفید داشت که در امتدادش ویترین عروسک هام و کمد 

ه ام زیر پنجره حضورش رو اعالم میکرد لماس و :ذاشته بودم تخت ست این
شته بودم ،در کنج  سفیدمو :ذا سیاه که روش لپ تاپ  ... و یک میز تحریر 
دیگه ی اتاق یعنی رو به روی تختم قرار داشددت . کل اتاق مربعیم به همین 

 چهار تا تیر وتخته ختم میشد.
ز اکرکره های سورمه ای جلوه ی خاصی داشت و تابلوی طرح کوبیسمی که 

فرزاددوسددت پسددر سددابقم :رفته بودم بجز سدداعت دیواری ای که خودم 
 خریدمش تنها اویزهای روی دیوار بودند.

روی صددندلی میز اینه ام نشددسددتم و کش موهای نسددکافه ای مو باز کردم. 
شلوارک جین که پایین پاچه هاش ریش ریش بود و پوسید:ی  شلوارمو با یه 

 دم.داشت عوض کردم وبیخیال تاپ ستش ش
یه تی شددرت اسددتین کوتاه قرمز تنم کردم و خودمو راضددی کردم همینطوری 

 جلوی کیوان  اهر بشم.



زیاد برام مهم نمود قمال تو سددفر ترکیه با مایو جلوش جولون میدادم این یکی 
 دیگه زیادی با حجاب بود.

 عجید دلم میخواست باز :ریه کنم.
 کسرا...و دعوت فردا! ا:ه کسرا میفهمید چی؟؟؟ و کسرا... المته یاد

دلیل موجهی بود تا تو کمدم تا کمر فرو برم و فکر کنم چی بتوشم! نگاهم به 
مانتوی کرم رنگی خشک شد با شال قهوه ای و جین قهوه ای بدک نمیشدم . 
همیشه ی خدا تو انتخاب لماس برای رفتن پیشش دچار مشکل میشدم چون 

سددنده یاکال هیچ ا هار نظر کسددرا هیچ وقت به من نمیگفت چه رنگی می پ
 خاصی نمیکرد.به قول سیما اصال به من نگاه نمیکرد!

دوباره روی صددندلی مقابل میز اینه ام نشددسددتم . تو این هفت ماهی که با 
کسری اشنا شده بودم همه چیز عالی بود. بیشتر از عالی... واقعا نمیدونستم 

 چه صفتی به کار بمرم.
شت. ب سرا به من احترام میذا ه معنای واقعی احترام، یه بار هم از دهنش یه ک

 حرف ناشایست حتی یه ضمیر ناقابل تو هم نشنیده بودم.
سنگین بود .کم حرف بود در واقع به جا حرف  شوخی هاش  بی ادب نمود، 
میزد، به جا میخندید، به جا سددنک صددمور ،به جا شددوخی میکرد ، مهربون 

پاک بود. خیلیا از متانت ومت شددخص بودنش پیشددم تعریف بود. خالص و
میکردند و درسددت بود که دلم میخواسددت خرخره ی تک تک اونایی که از 
مهندس کسددرا راد تعریف میکردند بجوم ولی موضددوع اینه در پس تمام این 
ید. از اون  یدن خرخره، نوقی زیر پوسددتی تو وجودم میجوشدد حس جو
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تم، ابقم نداشاحساسات افتخار امیز که در قیاس با هیچ کدوم از دوستای س
 قملی ها همگی یک چیزی کم داشتن کسرا زیادی به چشمم کامل بود.

 حتی روند دوستی و ایجاد رابطه مون هم متین وسنگین پیش رفت.
شوهر فعلی  سابق و  سیما بود. درواقع نامزد  سام نامزد  سرعموی ح سرا پ ک

 سیما...
سیما بودن ولی من  شکده ای من و  شون هم دان سرا جفت سام و ک تا خود ح

نامزدی و عروسددی سددیما اصددال کسددرا رو نمیشددناختم حتی به عنوان یه هم 
دانشددکده ای هم برام چهره اش اشددنا نمود فقط حسددام و میشددناختم اونم 
بخاطربرخورد هاش با سیما ... سیما و حسام از طریق یه دوست مشترک یا 

ی میشن رفبهتر بگم یه زوج مشترک برای انجام یه پروژه توی دانشگاه بهم مع
 و همون یه اشنایی اونها رو به فرجام بادا بادا ممارک بادا میرسونه!

 به هرحال اولین بار که کسرا رو دیدم توی نامزدی سیما بود...
سام  سی هم دورا دور زحمت هایی که برای ح سالم یه جواب و توی عرو یه 

 و مراسم میکشید و شاهد بودم.
اشو می یدیم هرچند که کامال اتفاقی تو منزل سیما هم با کمک هم جهیزیه 

به قوت  یه جواب  یه سددالم  نه ی  یدیدم و همون برخورد محترما باز اونو م
خودش پا برجا بود... سددیما چند باری اونو دعوت کردو درتمام این مراسددم 
ها من هم حضددور داشددتم. چون سددیما تک فرزند بود و خواهر نداشددت و 

سام هم برادرش از دو تا معلوله و  سرا رو برادر خودش ح شگاهه و ک سای تو ا
سالم و علیک میکردیم...  شگاه ا:ر :ذری میدیدمش  میدونه! کم کم تو دان
هیچ وقت فکرشم نمیکردم کسی مثل اون بتونه منو جذب خودش کنه! یعنی 



یاد ... ولی همون عمرا  پیش خودم میگفتم عمرا من از این بشددر خوشددم ب
 کردن ها عاقمت کار دستم داد.

ی از درسددهام ناله میکرد مو کم اورده بودم... اون به دادم رسددید چون یه وقت
روزی از همون روزا با یه چهره ی سددرخ و سددر به زیری خفه زمزمه کرد که 
شنگی  شم در دروس کمکتون کنم ! االن از یاد اوریش حس ق شحال می خو
دارم ... اولش برای خنده ومسددخره بازی میخواسددتم بهش نزدیک بشددم... 

ن همیشدده اون یه پسددر سددر به زیر وخجالتی بود و اصددال توجهی به من چو
 نشون نمیداد... منم که عادت نداشتم کسی محلم نذاره بهرحال...

سخره اش کردم  وقتی برای اولین بار این جمله رو با این لحن :فت تو دلم م
 ... ولی کم کم اسیرش شدم!

ر... حتی بیشتر ، صحمت بیشتاحمقانه ترین بهانه برای تماس بیشتر ، دیدار 
 این بهانه هم شیرین و متین و سنگین بود . درست مثل خودش... !

هنوز هم منو نیاز خالی صدددا نمیکرد بعداز :ذشددت هفت ماه ، هنوز نیاز 
 خالی خطاب نمیشدم... :اهی جان :اهی خانم :اهی نامجو!

که بوی کشددوی ویترن عروسددک هامو باز کردم. یه دفتر خاطرات قفل دار 
 عطر میداد و بیرون اوردم.

 اولین هدیه ای بود که کسرا بهم داد.
خاطر  با ارزش بود ب ید ... برام خیلی  با قفل وکل به رنک صددورتی  یه دفتر 
همین هی ی توش ننوشددته بودم،نمیدونسددتم چی باید توش بنویسددم ... 

 خاطره، شعر، اتفاقات روزمره...، اصال بلد نمودم خاطره بنویسم ...
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ونده بودم چطوری بعضیا خاطراتشونو مینویسن... مثال از پیش کسرا بودن م
 باید مینوشتم؟

لمخندی زدم ... حیفم میومد توش چیزی بنویسددم ولی همیشدده خیلی دلم 
شم ... حتی تو دوره ی دبیرستان هرشعری  شته با شعر دا ست یه دفتر  میخوا

و :وشدده ی کتابام که قشددنک بود یا رو در و دیوار مدرسدده و کالس میخوندم 
مینوشتم ا:ر میخواستم همه ی اون :وشه نویسی هارو جمع کنم خودش یه 
دفتر شددعر میشددد ولی کی حوصددله داشددت! باید یه تصددمیم میگرفتم برای 
نوشددتن شددعرهایی که در اینده میخونم ومیشددنوم ... ولی هراز :اهی بوش 

با این  حال یخرده میکردم حیف که هر دفعه از بو و عطرش کم میشدددد ... 
اروم شدددم، یه هفته ای بود کسددرا رو ندیده بودم. این یاد:اری ها و هدیه ها 
بهم این حس ومیداد که کسددرا رو کنار خودم تصددور کنم... بخصددوص که 
شت  ست خودش بهم داده ، تازه برام توش یاددا خودش برام خریدتش و با د

با دسددتخط  هم نوشددته بود... یعنی صددفحه ی اولش برام یه بیت از حافظ
 قشنگش نوشته بود:

 "دست از طلد ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید"
 دفترچه رو به سینه ام چسموندم وروی فرش اتاق دراز کشیدم.

 به لوسترم ونور مهتابی رنگی که ازش ساطع میشد خیره شدم.
 چشمام درد :رفت و بستمشون ...

ی اولین بار این بیت و خوندم ... اونقدر ضددربان نفس عمیقی کشددیدم.وقت
قلمم باال رفته بود که خودمم باورم نمیشد با خوندن یه بیت که معنی درست 

 و درمونشم نفهمیده بودم به اون حال و روز بیفتم.



شتم ... تازه  سی بهش ندا شعر هیچ ح دقیقا تا قمل از این دفتر و خوندن این 
سیجی ومذهد نما هم میدادم. میخواستم کلی هم بهش لقد دلقک وب ه ب

شم که فهمیدم جوک خودمم  ست با سخره بازی و جوک باهاش دو سر م از 
 که میخواستم کسرا رو مسخره کنم!

کم کم که شددناختمش فهمیدم خدایا چه دلقکی بودم من ... ادمی که هیچ 
ادعایی نداشددت تازه کلی هم از تریپ  اهرنماها بدش میومد در عین پاکی 

قت و م هاش و با یداد کلی  جازه م یذاشدددت و بهم ا به من احترام م هربونی 
بگذرونم.وقت :ذرونی هایی که خیلی پاک و درسدددت بودن ، کافی بود یه 
صداش درمیومد که برو خونه، دیر وقته ... خانواده  شم  شش با شتر پی ربع بی

 ات!
شده بود که خیلی زود  همین رفتارهای کوچیک کوچیکش اونقدر برام بزرگ 
سعی نمیکرد منو به  صوص که  شد. بخ اعتقادات وباورهاش هم برام محترم 

 راه راست هدایت کنه ...
شه  شه ولی باید مراقد با سی ا:ر خودش بخواد میتونه عوض ب میگفت هرک

 که عوضی نشه!
 کال ادم جزیی نگری بود و باع  میشد منم جزیی نگر بشم!

برای تمام بح  هایی که  برای تک تک حرفهایی که میزد ارزش قائل بودم .
با دلیل و منطق منو مجاب میکرد ارزش قائل بودم . بخصددوص که با تمام 
ایمانش تو کار منم دخالت نمیکرد . و همین باع  میشددد خیلی برام محترم 

 باشه!
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یا وقتی برام بی بهونه و با بهونه، بی مناسمت و با مناسمت ... محض یاد:اری 
اسدداتی شدددم و عقلمم پا به پای حسددم پیش هدیه میخرید ... یخرده احسدد

 میومد.
شتر جنمه ی  شمندو مادی نمودند و بی سرا که المته خیلی ارز تمام کادوهای ک
معنوی داشددتند رو چشددمم بودن  چون از روی پاکی و بی منتی بهم هدیه 
میشدددن . یه کتاب حافظ ... یه قران که با خط فوق العاده ای که اردیمهشددت 

 ه خریده بود...برام از نمایشگا
همیشده برام خرج میکرد بدون منت و :له،کاری که تو مرام دوسدت پسدرای 
قملیم نمود! برای قملی ها باید جمران میکردم اما کسددرا توقع جمران نداشددت . 
صراحت  شم ! هرچند همین هم خیلی با  صادق با شت باهاش  فقط توقع دا

 ه بود!ازم نخواسته بود. جالمه ... کسرا هی ی ازم نخواست
شتر ازخودم  سرا رو بی سیدم میتونم ک دقیقا بعد یه مدت کوتاه به این نتیجه ر

 دوست داشته باشم! وای چه اعتراف بی پرده و غلیظی...
سات  سا شتن چنین اح هرچند بار اولم نمود که تو این هفت ماه بخودم از دا

 منطقی ای می بالیدم. حتی عقلمم تاییدم میکرد!
تاد... باز نهنم رفته بودم به روزهایی که تک تک اون هدیه نگام به میز اینه اف

 ها رو با خجالت و شرمند:ی بهم میداد و به یاد بیارم...!
کار عزیز ترم و توهم  نه ی عزیزم و اف به در خورد از میز ای که  قه ای  با ت

 استشمام عطر کسی که فکر میکردم کنارمه اما کنارم نمود، دل کندم .
 رافی :فت:نیاز شام...نادین بلند و تلگ



دفترمو سددرجاش :ذاشددتم و از اتاق بیرون زدم. به دسددتشددویی رفتم تا سددر 
 وصورتمو بشورم . حس میکردم کل صورتم با الیه ی دوده پره!

چند بار صورتمو با اب و صابون مخصوص شستم حین استفاده از حوله به 
ساده و ابروهای نازک و خطیم نگاه کردم.  شمهای قهوه ای  سکافه چ رنک ن

ای ابروهام کمرنک شدده بود و داشدت به رنک مشدکی و اصدلی خودشدون 
 درمی اومد. ریشه های موهام هم بیرون زده بود.

لمهای نازکم هم بی رنک و روح بودند. صددورت :ردم خیس بود . تنها پوئن 
شون  سال ن سن و صورتم منوکم  شت این بود که اجزای  مثمتی که چهره ام دا

 یدم باید موهامورنک میکردم.میدن... اهی کش
 اینطوری که ریشه بیرون میزد دوست نداشتم.

لمخندی زدم و فکر کردم کسددرا اولین بار فکر کرده بود که من شددونزده هفده 
 سال دارم!

 لمخندم عمیق تر شد اوم...
شه ...  ساله با ست و هفت  شم نمیکردم که بی منم که اولین بار دیدمش فکر

 اد. درواقع حدسم با واقعیت سه سال اختالف داشت.جا افتاده تر نشون مید
نمیدونم بخاطر اینه که سددربازی رفته بود سددنشددو بیشددتر میدیدم یا بخاطر 
چشمهای درشت و عسلیش که ترکید روشن و خاصی به صورت سمزه اش 

 داده بود یا قد بلندش ... شاید هم اخالق متین و سنگینش!
ردم هفت ماهه حال و روزم اینه، مشت اب سردی به صورتم پاشیدم وفکر ک

 الکی الکی نهنم سوق پیدا میکنه به سمت کسرا!
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حیف روشددو نداشددتم در مقابلش الل میشدددم و:رنه مشددتاق بودم که ... آی 
 منحرف... صدای شیکمم بلند شد!

با صدای قار و قور شیکمم فکر کردن رو کنار :ذاشتم و از دستشویی بیرون 
 اومدم.

 را رو خودم حس میکردم.نگاه سنگین کیوان 
 محل نذاشتم وپشت میز نشستم.

 مامان مریم :فت:فردا دانشگاه داری؟
 _نه ... چطور؟

 مامان لمخندی زد و:فت:هی ی خواستیم بریم خرید :فتیم تو هم بیای.
 اخمی کرد مو:فتم: نه  هر کار دارم . باشه یه وقت دیگه.

 چه کاری واجد تر از خاله مهناز با لمخند دخالت کرد و :فت:خاله حاال
 خرید برای ...

 تند وسط حرف خاله اومدم و :فتم: :فتم که خاله ، کار دارم .
 مامان نفس عمیقی مثل اه کشید و منم فکر کردم حق دارم...!

یاز رون برات  با خود شددیرینی دیس مرغ وجلوم :ذاشدددت و:فت: ن کیوان 
 بذارم؟

 _نه پسرخاله ... مرسی من سینه دوست دارم!
 کیوان تیکه ای مرغ برای خودش :ذاشت و:فت:از درس ها چه خمر؟

بهش نگاه کردم. هیچ ویژ:ی مثمتی نداشت جز قد بلندش که فقط مثل چنار 
بود و همین باع  میشدددد تا فکر کنم خون به مغزش نمی رسددده و از همه 
مهمتر اینکه دیتلمه ای بیش نمود. کارش هم چرخیدن در بازار موبایل بود به 



الح مغازه داشت اما در واقع ارث پدری بود که شد یه سقف تویه پاساژ اصط
پر رفت و امد و پولی که مفت مفت دسددتش می رسددید و مفت تر خرج 

 میکرد.
واقعا نمیدونسددتم رو چه حسددابی مامانم قمل تر ها اصددرار میکرد با کیوان 

 ازدواج کنم! حتی در خوردن رون وسینه ی مرغ هم تفاهم نداشتیم!!!
یه چ شددم چرون تر و هیز تر از کیوان خودش بود این یکی روتو سددفر ترک

 فهمیده بودم!
 سرم به غذا خوردنم :رم بود.

 خاله مهناز رو به مامان :فت: مریم عزیز زیاد حالش خوب نیست ...
شید وبا نگرانی که تو لحنش موج میزد :فت:اره منم دیروز  مامان هم آهی ک

 بود.بهش تلفن کردم ... حال ندار 
بابا دخالت کرد توی بح  و :فت:خودم اخر هفته عزیز ومی برم پیش یه 

 دکترقلد خوب... دکتر صمدی هم به هرحال سن وسالی ازش :ذشته ...
خاله ومامان همزمان اه پر دردی کشددیدند وبا چهره های تو هم داشددتند با 

 غذاشون بازی میکردند.
زیز که از من و شددما سددرومرو کیوان به خیال اینکه بامزه اسددت :فت: بابا ع

 :نده تره . مامان من اینقد که شما ازدواج مجدد نداشتی غصه اش :رفته ...
 خاله مهناز با چپ چپ :فت:خوبه خوبه...

نادین هم با نیشخند :فت:حاال مامان ، عزیز جریان یه نوه ی جدید و بفهمه 
 حالش از منو شما هم بهتر میشه...
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به  به کیوان :فت:خاله برات مامانم خندید و بح  و تعارف کشددید و رو 
 بکشم؟

 وای خدا مگه دیگه چقدر میخواست کیوان بخوره!
بعد از صرف غذا که بیشترش به دلداری های خاله مهناز به مامانم درباره ی 
بده و  ید نگرانی بخودش راه  ما مان ن ما بارداری،  که دوران  حال عزیز و این

چرت و پرت نادین و کیوان :ذشددت  محمت های بابام به مامانم وحرفهای
به  من غذامو درارامش تموم کردمو فقط تنها بشددقاب خودمو را برداشددتم و

 اشتزخونه رفتم.
 با حس حضور مریم بدون اینکه به مامانم نگاه کنم :فتم:من میرم بخوابم...

 مریم دستمو کشید و:فت:نیاز...
... نی نویساهسددته و تند و صددریح :فتم: قسددمت ، حکمت، تقدیر، پیشددو

هرچی... من راضی نیستم... نه راضی ام ... نه خوشم میاد ... نه خوشحالم 
به عنوان برادرم  قت  یاد هیچ و یا ب بدن باش  گه... مطمئن  نه هیچ چیز دی  ...

 قمولش نمیکنم.
 صدای بابا شاپور بلند شد که با تحکم :فت:نیاز...

ستاده بود  سر حرفم ای سیدم .هنوز  صدای بلندش نتر صی از  م با لحن خا
:فتم: این ب ه ی شددماسددت ... نه من! پس مسددئولیتی هم در قمالش قمول 

 نمیکنم.
شتیم زمین  سرمونو :ذا شاید من و مادرت  شاپور با لحن مالیمی :فت: بابا 

 ... اون وقت تو نمیخوای از برادرت نگهداری کنی؟ مگه میشه نیاز؟



شدده... من ازاالن دارم میگم شددونه هامو با القیدی باال انداختم و:فتم: اره می
که هیچ مسئولیتی در قمالش ندارم... اصال به من ربطی نداره...  هرم بهتون 

 :فتم ، این خربزه ای که شما خوردید خودتون هم پای لرزش بشینید!
بابا دستهاشو مشت کرد و من بی توجه به اشکهای مامان ونیشخند کیوان و 

 سمت اتاقم رفتم. اخم نادین و دهن باز خاله مهناز به
لحظات اخر صدای نادین که بلند :فت:نیاز خیلی :ستاخی با بستن دراتاقم 

 یکی شد.
 چیز عجیمی نمود.

 من نیاز نامجو نمی تونستم بتذیرم ...!
 سرمو روی بالش :ذاشتم .
 ساعت پنج دقیقه به ده بود.

 هرشد ساعت ده کسرا به :وشیم زنک میزد.
نم استادادبیات بود. چقدر افتخار میکردم از چشمهام باز پر اشک شد. ماما

 داشتن چنین مادری... یا چنین پدری... و این فضاحت پیش اومده...!!!
 با لرزش موبایلم دماغمو باال کشیدم.

 صدای :رم کسرا بدون خش... صاف و بم :وشمو نوازش کرد.
 کسرا:سالم شد بخیر...

 _سالم خوبی؟شد تو هم بخیر.
 کسرا:خوبی؟

 ... _ مرسی
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 کسرا: صدات بنظرم :رفته است طوری شده؟
 _ نه اتفاقی نیفتاده...

 کسرا: مطمئنی؟
 نفس عمیقی کشیدم و تک سرفه ای کردم و:فتم: اره ...

 کسرا: باشه بیشتر اصرار نمیکنم ا:ر نمیخوای بگی...
 _ نه کسرا باور کن من طوریم ...

جان درو یاز  نه... ن نه  فت:  ید و: نت کسددرا میون کالمم پر غ نگو... از لح
 مشخصه . سرحال نیستی.

سش جمع بود؟ از این حس مهم  ست. اینقدر حوا لمخندی روی لمم نقش ب
 بودن نفس عمیق ارومی کشیدم و کسرا پرسید: امروز روز خوبی داشتی؟

 _اره ... یعنی نه خوب بود نه عالی ... نه بد ...
 کسرا:خوب خدا رو شکر حداقل سالمتی هوم؟...

 _اره ...
 کسرا: برای فردا دوست داری کجا بریم؟
 کمی فکر کردم و:فتم:پاتوق همیشگی...

 کسرا خندید... صدای خنده اش قشنک بود .
 توی :وشی :فت:میخواستم بمرمت درکه ...

 _باشه پس بریم درکه ...
 کسرا:چطور مخالفت نکردی؟

 _مخالفت؟
 کسرا:دیدی :فتم خوب نیستی... نمیگی چی شده؟



 را..._من خوبم کس
 کسرا:نه دیگه نشد... دروغ میگی!

 _من دروغ نمیگم... یخرده دلم :رفته.
 کسرا:کمکی ازم ساخته است؟

 بغض :لومو فشار داد و :فتم:نه ...
 کسرا:نیاز جان :ریه میکنی...

 با :ریه اروم :فتم:نه...
 کسرا شوکه :فت:نیاز خانم... چی شده؟

 _فردا باهم صحمت میکنیم...
که من ... و نفس عمیقی کشددید و :فت: ا:ر اینطوری راحت  کسددرا: تا فردا

 تری باشه... پس قطع میکنم استراحت کن.
 _مرسی کسرا...

 کسرا:سعی کن اروم بخوابی باشه؟
 _چشم ... امر دیگه؟

 کسرا خندید و:فت:عرضی نیست ... نیاز خانم؟
 _بله؟

 کسرا:هی ی ... خوب بخوابی.
 _هم نین... شد بخیر کسرا.

 د تو هم بخیر خانم.کسرا:ش
 تماس وقطع کردم.
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یه وقتا از خودم بدم میومد کسددرای خالی صددداش میکردم و اون همیشدده 
شته ی این همه ادب ومتانتش  شوند ادا میکرد! یعنی ک سوند و پی سمم وبا پ ا

 بودم.
 به بکراند :وشیم که تصویرکسرا بود زل زدم.

 تو فرحزاد ازش عکس :رفته بودم.
سور سته بود. با اون لمخند با یه پیراهن  ش شکی روی تخت ن مه ای و جین م

جذابش طوری که :وشدده ی چشددمش چین میخورد پر رو پر رو به من نگاه 
 میکرد.

صددورت مردونه ای داشددت. ابروهای قهوه ای تیره که به سددمت شددقیقه اش 
کشددیده شددده بودند و صددورت :ردی که دو تا چشددم درشددت عسددلی رو 

 درخودش جا داده بود.
سخره میکردم و میگفتم لماش دخترونه  لمهای شت که اوایل م سته ای دا برج

اسددت ... ولی کم کم حس کردم این عضددو یه حالت متفاوت تو صددورتش 
ایجاد کرده بخصوص با اون دندونهای سفیدش که وقتی لمخند میزد ترجیح 

 میدادم بیهوش بشم!
تیره که به  با این حال با تمام روشددنایی چشددمهاش و ابرو و موهای قهوه ای

ضاد تو کل چهره اش ایجاد کرده  شت که یه ت سمزه دا ست  خرمایی میزد پو
بود .از اون پسرهای بور نمود ولی سیاه سوخته هم نمود مابین اینها ... :ندمی 
، سمزه،چشم عسلی ... با یه هیکلی عضالنی و قد بلند ... چیزی که خیلی 

وی غمغمشدده... به توی صددورتش دوسددت دارم بخیه ی زیر چونه درسددت ر



کسددرای اروم و خجالتی من اون جای بخیه که نشددون از شددیطنت دوران 
 کودکی داشت خیلی میومد.

نفس کالفه ای کشیدم . از اینکه سر کالس استاد ریاحی که به زور صداش 
در میومد مدام چرت بزنم خسته بودم، مثال باهاش درس عمومی هم داشتم 

 صصی مفرح تر باشه!...که باید وضعیت به نسمت دروس تخ
نه  یه جور احمقا پاس کردنش  که میگرفت و  و مسددخره تر اینکه امتحانی 

 سخت بود! خوندن چیزهایی که به قواره ی نسل من نمیخورد!
ضمط میکرد  ستاد و  صدای ا شیدم که  شتم و روی :وشیم ک شیدم انگ اهی ک

سی وباید جزوه برداری و نت برداری  واقعا خودمم مونده بودم چرا چنین در
 میکردم!، کسرا بهم پیام نداده بود.

اصددال از برنامه ی امروزش خمر نداشددتم ، نمیدونسددتم امروز کالس داره ، 
دانشگاه میره ، نمیره، دلم به قرار  هر خوش بود که میخواستم نهار وباهاش 

 باشم و خمر حاملگی مادرچهل وچهار سالمو بدم!
م میگفت: ابرو بر ... لممو :زیدم البد ازم شیرینی هم میخواست... شاید ه

 و با صدای ریاحی که :فت: خانم نامجو با مایید؟ سرمو بلند کردم.
صدای ولوم پایینش :فت: بنظر  شت و با همون  سرم برندا ست از  ریاحی د

 خسته میاید؟
 _بمخشید استاد ، میفرمودید.

 اشید.بریاحی سری تکون داد و :فت:برای امروز کافیه ... روز خوبی داشته 
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سمون  سرای کال شمختانه تعداد پ شدم خو به جونش دعا کردم و از جام بلند 
 به شدت کم بود اونم بخاطر ساعت ارائه ی این درس ...

 یه کش و قوسی اومدم تا یادم بره چی به چیه...
 کولمو روی شونه ام انداختم و از کالس خار ج شدم.

مخصددوص ریختم . سددرم فایل های صددوتی اسددتاد ریاحی و تو یه پوشدده ی 
:اه به یکی خوردم.  پایین بود که نا خودآ

 سرمو باال :رفتم، طناز با خنده :فت: عاشقی ها...
 _سالم...

 طناز:علیک... کالس چی داشتی؟
 پوفی کشیدم و:فتم: انقالب داشتم...

 طناز: چیه تو همی؟
 اهی کشیدم و:فتم: هی ی... من میرم بوفه ... تو هم میای؟

 ا :روه کار دارم... اکی برو منم میام.طناز: نه ب
سینه  سورمو به  صله :رفت. کال سری تکون دادم وطناز هم با تعجد ازم فا

 چسموندم و از ساختمون بیرون زدم.
با یه عالم کالفگی و خسددتگی و فکر و خیال که تو سددرم وول میخورد به 

 اسفالت زمین خیره شدم... ا:ر کسرا منو بخاطر همین پس بزنه!
کشددیدم و روی نیمکتی رو به روی بوفه نشددسددتم . بیسددکوییت سدداقه  اهی

طالییمو از کیفم دراوردم، هنوز یه :ازم بهش نزده بودم که سددر وکله ی فرزاد 
 پیدا شد.



یعنی چند وقته یه اب خوش از :لوی من پایین نرفته ... خدا رحم کرده مار 
قدرم اد نسمت بدم؟ چاز پونه بدش میاد! یعنی حاضر بودم لفظ پونه رو به فرز

 بهش میومد...!
بدون اجازه کنارم نشست . با اخم کیف و بسته ی ساقه طالییمو برداشتم ... 

 اومدم بلند بشم که :فت:صمر کن باهات کار دارم...
 از اینکه سالم نکرد و اینقدر پررو بود خون خونمو میخورد.

 سرجام نشستم و زل زدم بهش. چنگی به موهاش زد و:فت:
 ین من فقط اومدم که..._بم

با حرص و دندون قروچه وسدط حرفش پریدم و:فتم: بهتره فکر اینکه دوباره 
 باهم باشیم واز سرت بیرون کنی!

 فرزاد چشمهاشو :رد کرد و:فت:میذاری حرفمو بزنم؟
 رومو ازش :رفتم و:فت: دارم نامزد میکنم...

 نمیدونم چرا جا خوردم.
باره بهش نگاه کردم ف رزاد ابروهاشددو طمق عادت باال داد و:فت: با بهت دو

بمین این دختره خیلی برام مهمه ... از چندتا ب ه ها هم پرس و جو کرده و 
 نشونی تو رو :رفته...

 با اخم :فتم: با من چی کار داره؟
 با اخم :فتم: با من چی کار داره؟

 فرزاد: میخواد مثال بیاد تحقیق!
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انسددان دوسددتانه و بشددردوسددتانه ام الزم پوزخندی زدم و:فتم: طمق و ایف 
 میدونم هرچی ازت میدونم وبهش بگم...

 فرزاد تند :فت:ولی نیاز...
 هوم؟ میخوای به احساسات هم جنسم خ*ی*ا*ن*ت کنم؟-

با کالفگی خاصددی که کمتر توش دیده بودم :فت: نیاز ،مهسددا خیلی برام 
 نگاه کرد. مهمه ... ا:ر تو... و با موش مرد:ی ومظلوم نمایی بهم

از حرکتش خندم :رفت. این فرزادی که االن جلوم بود و اینقدر م*س*تاصل 
ته بود میخوام  ند بهم :ف که تو ج*ی*گ*رکی درب با فرزادی  یداد  نشددون م

 بد*و*سمت تا طعم لمت دستم بیاد خیلی فرق داشت!
نداره ...  به من ربطی  تادم و:فتم: این موضددوع  تا نیف تک و حال از  با این 

 خودته! مشکل
 فرزاد با اخم :فت: نیاز یه چیز ازت خواستمااا...

 _فقط یه چیز؟
 با لمخند مرموزی :فت: چیزای دیگه هم خواستم که ندادی!

از وقاحتش حرصددم دوبرابر شددد . با کالفگی :فتم: خیلی پررویی... خیلی 
یاد من میگردم  هم پسدددت ووقیحی... میدونی چیه... حتی ا:ر سددراغمم ن

 هرچی میدونم و نمیدونم و میذارم کف دستش... پیداش میکنم
شیمونی :فت:نیاز باور کن  شدم که بند کولمو :رفت و با لحن پ ازجام بلند 
سا برام مهمه...  ستاد رو به رومو :فت: بمین مه شتم و متقابال ای منظوری ندا
 اینده ام ... :رین کارتمه ... زند:یمه... همه چیه... بمین ا:ر اومد سراغت...



لمو از دسددتش کشددیدم و:فتم: من دروغ نمیگم فرزاد خان ... پس بگو کو
 بح  دوست داشتنم نیست! جالمه واقعا...

قمل از اینکه بذارم فرزادحرفی بزنه کولمو رو شددونه ام انداختم و :فتم:بهتره 
 افکار کثیفتو اینقدربروز ندی ، روز خوش اقا!

 و وارد بوفه ، قسمت خواهران شدم.
 ی کالماس و عدسی ای میومد.اوف... چه بو

صندلی و با توجه به  شینم تا این بو انیتم نکنه، یه  ترجیح میدادم کنار پنجره ب
غرغرهای دختری که میگفت: عزیزم جائه... دنمال خودم کشددون کشددون به 

 کنجی بردم وروش نشستم. کالس بعدیم نیم ساعت دیگه شروع میشد.
 .فرزاد اعصاب خردمو خرد تر کردبیسکوییتمو تو کیفم چتوندم... حرفهای 

یعنی واقعا رو میخواد کسی که تادیروز زیر :وشت دوست دارم دوست دارم 
میگفت حاال بیاد بگه فالنی بیا به دختری که میخوام باهاش ازدواج کنم از 

 اون دوست دارم های دروغی هی ی نگو... انگار نه انگار... !
 چقدر احمقم خدا... یعنی بودم. واقعا من پیش خودم چه فکری کرده بودم؟

شونم خورد از فکر و خیالم بیرون اومدم ، با اخم به طناز  ضربه ای که به  با 
 نگاه کردم.

 خندید و کنارم نشست.
 با حرص :فتم: مریضی؟

صدات  ساعت  شت و :فت: دو  طناز دو لیوان اب جوش و لمه ی پنجره :ذا
 کردم. پرتی ها ... کجایی؟
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ست تو دلم :فتم ، خمر  شیدم و :فتم:د نداری چقدر :یج و منگم ... اهی ک
 رو دلم نذار...

 طناز : این فرزاد حدادی بود باهات حرف میزد؟
سددرمو تکون دادم که باز حرفهاش یادم اومد، به طناز توپیدم و:فتم: مرتیکه 
سرم برنمیداره ، تو هم که آنتن ، نری پخش  ست از  ی احمق نمیدونم چرا د

 کنی.
 خنده :فت: وویی. نیاز پاچه میگیری ها ... چی شده؟چیزی :فت؟طناز با 

 _چرند :فت ...
یه رو بفهمه ولی تمام  بدش نمیاد قضدد طناز یخرده نگام کرد مطمئن بودم 

 تالششو کرد و زبون به دهن :رفت و بیشتر چیزی ازم نترسید.
 بجای ارضای کنجکاویش :فت: ولی پسر خوشتیتیه!

مت چه فت سدد ظه فکرم ر مه ی یه لح بدک نمود ، بین ه ره ی فرزاد ، اره 
قورباغه های برکه ی معماری تو دانشددگاه ما و هم دوره های من ، واسددده 

 خودش یلی بود. هرچند یل تر ازاون رفته بود آلمان!
قد بلند و چشم ابرو مشکی... به شدت هم بخودش میرسید. یه پژو جی ال 

 .ایکس هم داشت و از ترم یک لماس مارک پوش بود
سرا رو چی بگم؟ با  ست ولی ک سرمو تکون دادم ... درجذابیتش انکاری نی
اینکه یه  رافتی تو چهره اش بود اما صدددای بم و مردونه ای داشددت و المته 
شو...  شو ... اخالق شمهاش و ... لمخندا شن چ شو . . . رنک رو هیکل و تیت

 اوووف...!
 چرا هر نمیشد؟



 ای فرزاد و کرد؟لمخندی زدم و طناز :فت:چیه؟ دلت هو
 حرفش به شدت بوی طعنه میداد.

ناز  بده، ط مه  به فکراش ادا جازه دادم  ندمو جمع نکردم و ا حال لمخ با این 
حرصددی :فت: فکر میکردم باهاش تموم کردی... با این پسددره هسددتی... 

 اسمش چی بود؟ محمد؟ چشم زاغه!
 ابروهامو باال دادم و:فتم:از زاغ منظورت عسلیه؟

 ونم ... همون... ازش خوشم نمیاد ... ب ه مثمت بسیجی!طناز: نمید
خندمو جمع کردم ... ای جان ... کسددرا هیچ وقت محل طناز نمیذاشددت ، 
بخصوص که چند باری من و کسرا رو هم کالم دیده بود سعی کرد تا از ته و 
سرا کال از دخترای این  شه ولی ک سرا نزدیک ب سر دربیاره و به ک توی ماجرا 

زون خوشددش نمیود. هرچند فرزادم از این تیپ دخترا دل خوشددی مدلی اوی
 نداشت.

 _محمد کسرا بسیجی نیست!
 طناز شونه هاشو باال انداخت و:فت:هنوز باهاش تموم نکردی؟

 لممو محکم :از :رفتم وتو دلم :فتم:خدا اون روزو نیاره!
شو باال داد و :فت: جالمه  م باهسرمو به عالمت نه تکون دادم وطناز ابروها

 موندین...
 زبونم ن رخید به طناز رک بگم هفت ماهه باهمیم و ...

ست که تریپ بی  سرا نی سید: از اون تیپ پ شد چون طناز پر فکرم ادامه دار ن
 برداره درست میگم؟”Boy friend“افی 
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 نفسمو فوت کردم و:فتم: اره...
 طناز چشمهاشو باریک کرد وبا لمخند خاصی :فت:خواستگاری کرده؟

از نهادم بلند شد!تمام مشکل من با کسرا همین بود ... سرانجام این رابطه آه 
رو نمیدونسددتم. همین باع  میشددد کلی فکر و خیال داشددته باشددم والمته 

 استرس، استرس از دست دادنش...!
یه لحظه از این فکر مو به تنم سددیخ شددد و طناز :فت: چطور بدون صددیغه 

 نده...باهات مونده؟ و خودش پقی زد زیر خ
بهش چپ چپ نگاه کردم و طناز چایی کیسدده ای و تو لیوان من و خودش 

 چرخوند و:فت: حاال واقعا ازش خوشت میاد؟
 _اره...

اونقدر صددریح :فتم که طناز یه لحظه دسددت از کارش که پایین و باال کردن 
 چای کیسه ای بود بکشه!

 بهم نگاه کرد و با حالت خاصی :فت: پس چرا پیش قدم نشده؟
شنیدن این جمله  شم برای حفظ درد ودلهام بی نتیجه موند چون با  تمام تال

 اهی کشیدم و:فتم: همین دو دلم میکنه...
 طناز چشمهاشو :رد کرد و:فت: کی بهتر از تو پیدا کنه؟ از خداشم باشه...

از تعریف طناز شددوکه و المته خوشددحال لمخندی زدم... چون طناز اصددوال 
 ت به کسی حتی عزرائیلم نمیداد.جون و صفت خوب و مثم

 طناز بایه جور ناباوری :فت: واقعا هیچ حرفی نزده؟
 _نه هی ی...

 طناز: ب ه ها میگفتن خیلی مذهمیه ...



ست... واقعا به یه چیزایی  شتر مومنه... یعنی مذهد نما نی ست... بی _اره ه
 اعتقاد قلمی داره و باورشون داره ... تظاهر نمیکنه .

شونه  صال طناز  شو به لمش نزدیک کرد :فت: ا ای باال انداخت و لیوان چایی
 چطوری باهاش اشنا شدی؟

 _پسرعموی شوهر سیماست...
طناز :هان... :فته بودیا... خد تو هی ی بهش نمیگی که مثال تکلیف منو 
روشددن کن و اینا؟ و یدفعه یه سددوال نا:هانی کرد و تند :فت: فرزاد وبخاطر 

 همین کسرا ول کردی؟
 لمخند کجی زدم و:فتم: خد نه... ولی من و فرزاد بدرد هم نمیخوردیم!

سرت  شی ولحنی که بوی خاک بر شو جمع کرد و با چند طناز لد ولوچه ا
 میداد :فت: اها!!!

 از قیافه اش خندم :رفت... بهتر از کسرا خوشش نمیومد. والله.
 اری؟دطناز بدون تعارف یه بیسکوییت برداشت و:فت:حاال واقعا دوسش 

 تند و بدون فکر :فتم:خیلی...
بیسکوییت تو :لوی طناز پرید و با چند ضربه که به پشتش زدم بجای تشکر 
:فت: بابا خیلی خلی تو... اخه اون...! و با حرص از :وشدده ی چشددمش به 
که  کار کنم ... تو  خد چی نده :فتم:  لت و خ جا با خ گاه کرد و منم  من ن

 میشناسی...نمیدونی چه جوریه... اخالقشو ن
 و حس کردم باید یه تو دهنی به خودم بزنم.

 اخه این حرفه میزنم؟
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 ا:ر بخواد کسرا رو بشناسه چی؟؟؟
زبونمو برای تنمیه خودم :از :رفتم وطناز با همون چندشددی :فت: حقم داره 

 نگیرتت... مخت پاره سنک برداشته!
شحال از اینکه طناز طر سف تکون داد و من خو شو از رو تا سر ز فکرش و 

 راجع به کسرا عوض نشده با دم نداشته ام :ردو میشکستم.
سر فرزاد هم خیلی انیتم میکرد فرزادم  صوص  سیدم ، بخ واقعا از طناز میتر
برای اینکه حرص منو دربیاره خیلی از طناز اسددتفاده میکرد.واقعا هم دختر 
ترم سددده  ما... از  ی قول سددد به  توپ  مخ زن  ته  م ل بود و ا لی  گ خوشددد

ش...:اهی باهاش هم کالس بودم :اهی هم :ذری، سالم علیک میشناختم
 داشتیم...

 طناز نگام کرد و مسخره :فت: االن تو فکرشی؟
 خندیدم و:فتم: نه دیگه اینقدرم ولو نیستم!

 خندید و:فت: چند وقته با همین؟
 _ حدود هفت ماه...

 طناز جیغ کشید:هفت ماه؟
نامزد بود چهار ماهه حامله و پشددت بند جیغش :فت: خواهر من سدده ماه 

 است... بابا چه جنمی داره پسره ... ای ول خوشم اومد!
 خیلی غلط کردی خوشت اومد!

وای اسم بارداری میومد مو به تنم سیخ میشد... مامانم!!! ا:ر طناز میفهمید 
 کل دانشگاه خمردار میشد، شاید سیسمونی هم میخریدن برای برادر عزیزم!!!

 از :ذاشتش به حساب حسم به کسرا ...اهی کشیدم که طن



و سددری از روی تاسددف تکون داد و :فت: خد... حاال واقعا میخوای ته 
 رابطتون به ازدواج بکشه؟

 _من که از خدامه ... کی بهتر از کسرا...
 طناز سری تکون داد و:فت: اکی... ولی نیاز از تو بعید بود!

 چرا؟-
ی بهت :یرنمیده؟ به رنک موهات، طناز: نمیدونم ... بهت نمیاد ... راسددت

 استین مانتوت ... الکت؟
شتر  شکیم که با کتونیم همرنک بود نگاه کردم و :فتم: میدونی بی به الک زر
به شخصیتم اهمیت میده ... میگه هرکسی یه اعتقاداتی داره و به اعتقاد همه 

 احترام میذاره ...
 طناز:چه فلسفی...

 ... میگم که پای حرفاش بشینی عاشقش-
سرا  سمت به ک سعی میکردم نظرادمی مثل طناز و ن شتم  شدم! چرا دا و خفه 

 مثمت کنم؟
 طناز بیخیال :فت: ولی خیلی داره معطلت میکنه ، هفت ماه خیلی زیاده!

 _میگی چیکار کنم؟
 و چایی وبرداشتم و بیسکوییت و زدم توش...
 طناز:هیچ نخی نمیده؟ چی پیش هم میگید؟

 ینده حرف میزنیم... از خودمون ... اتفاقات روزمره ..._نه ... بیشتر از ا
 طناز:تا بحال ب*و*سیدتت؟
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 قمل جوابم طناز خودش :فت:اوه... فکر کن اون...
 وباخنده :فت: حاال دستتو :رفته ای شا الله؟

 خندیدم و:فتم:نه ...
 طناز هم لمخندی زد و :فت: اصال این مرده؟

 باحرص :فتم:طدددنددددداز...
شده ... یا خندید  شو... بمین خد ا:ر پیش قدم ن سک ن و:فت:خیلی خد 

 خجالت کشیده یا هم...
 وسط حرف :فتم: یعنی منو برای ازدواج نمیخواد؟

طناز با خیر:ی تو صددورت من :فت:نه ادمی که هفت ماه برات وقت میذاره 
اینطوری نیسددت که تورو نخواد ... بهرحال زمان کمی نیسددت. تابحال دعوا 

 کردین؟
 _فقط دوبار...

 طناز:خد...
_یه بار سددر دیررسددیدن به قرار باهاش قهر کردم ... یه بارم ... اممم... یادم 
نیسددت ولی ... اهان ... سددر چیز... نمره ام کم شددده بود بهش غر زدم که 
تقصددیر اونه و باید برام نمره میگرفت که :فت من تقلد وکلک کارم نیسددت 

 م! هردوبارم خودش پیش قدم شد...... ولی اخرش برام :رفت پاس شد
 طناز:چه لوس...

 خندیدم و طناز :فت:پس خیلی دوست داره ...
 از این حرف یه مدل خوبی شدم وطناز :فت:خودتو جمع کن...

 _حاال میگی چیکار کنم؟



شو بگو تکلیفم چیه  طناز: یه حرفی... یه کاری... نمیدونم مثال تو پیش قدم 
 ...هان؟

 راحت نیستم که چنین چیزی بگم! _نه اونطوری باهاش
که نگو خره... بگو برام  فت:بهش م*س*تقیم  ناز کمی فکر کرد و : ط
صرار دارن! یه هم ین  شم خوبه... خانواده ام ا شرایط ستگار اومده ...  خوا

 چیزی...
ابروهامو باال دادم... چرا به فکر خودم نرسیده بود؟! بد حرفی هم نمود ... نه 

ه غرورمو میذاشدتم کنار نه هیچ چیز دیگه ... هرچند من پیش قدم میشددم ن
قمال از خواسددتگارهای قملیم هی ی بهش نگفته بودم و کسددرا هم هیچ وقت 
هی ی نمیترسددید. ولی میدونسددتم که میدونه قملی ها برام مهم نمودن و بی 
بهونه ردشددون کردم. حاال باید یه جوری وانمود کنم که کسددرا به شددک بیفته 

ا این ادم خیالی ازدواج کنم! و ا:ر من برای کسددرا مهم باشددم من میخوام ب
 حتما باید یه کاری بکنه . مرسی نقشه! خدا اموات طناز وبیامرزه.

طناز دوباره :فت: بمین اینطوری حداقل ا:ربراش مهم باشدده یه کاری میکنه 
 هان؟

 :یج :فتم:مثال چیکار؟
ری بگم ... ا:ر طناز دسددتهاشددو تو هم قالب کرد و :فت: خد مثال چطو

 براش مهم باشی پا پیش میذاره ... هوم؟
یه جوری که  باید عالی دروغ بگی...  سددری تکون دادم وطناز :فت: ولی 

 حسودیش بشه و بترسه...
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 با تعجد :فتم:بترسه؟ از چی؟
 طناز پوف کالفه ای کشید و:فت: خنگه ... از از دست دادن تو بترسه...

 رو غیرتش مانور ندی ها ...نیشخندی زدم و طناز :فت: ولی 
 _یعنی باید چیکار کنم؟

صرار  ستگاره بگو... مثال بگو خانواده ام ا شرایط خوبه خوا شتر از  طناز: بی
 میکنن. دیگه وقت عروسیمه و ... از این حرفها.

 یه لحظه منک به طناز نگاه کردم.
 چرا میخواست کمکم کنه؟

 ی شد؟یخرده با ریز بینی نگاهش کردم و طناز :فت: چ
 با اخم :فتم: چرا داری کمکم میکنی؟

 طناز یه بیسکوییت ونصف کرد و :فت: چرا میترسی؟
 _هیچ :ربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره...

ست و :فت: نمیخوام دوباره  ش سینه ن ست به  شو خورد و د سکوییت طناز بی
 فرزاد و تور کنی!

 _واه...
 میاد.طناز شونه هاشو باال انداخت و:فت: ازش خوشم 

 منظورش کسرا بود یا فرزاد... اولی باشه خونش حالله!
 _رابطه ی منو فرزاد تموم شده...

طناز:برای تو شدداید... ولی اون... دیدم امروز چطوری داشددت بال بال میزد! 
 میترسم باز...

 دستمو روی زانوی طناز :ذاشتم و:فتم: اون داره نامزد میکنه...



 دددی؟طناز چشمهاشو :رد کرد و:فت: چ
لمامو با زبون خیس کردم و:فتم: امروز بهم :فت داره نامزد میکنه... :فتش 

 که ا:ر نامزدش اومد سراغم ازرابطه ام باهاش هی ی نگم.
با  نامزد؟؟؟  فت: ید : که پشدددت پلکشددم میتر یه لحن عصددمی  با  ناز  ط

 کی؟میشناسیش؟
 _نچ... ولی اسم دختره ... اممم... مهسا بود فکر کنم.

 کرد به صدا دراوردن مفصل انگشتهاش ، ترق ترق. .. طناز شروع
 دستمو روی دستش :ذاشتم و طناز :فت: از ب ه های خودمونه؟

 _نمیدونم...
طناز اهی کشدید . یعنی اینقدر فرزاد براش مهم بود؟ اصدال به طناز نمیومد. 

 اینطوری شیفته وشیدا باشه.
 ش پیش من؟نفس کالفه ای کشید و :فت: ا:ر اومد سراغش میفرستی

 _ فرزاد ؟
 طناز: نه خره... پریسا...

 _منظورت مهساست؟
طناز:اره همین... و از جاش بلند شددد و:فت: ا:ر میفهمیدم کیه زیر ابشددو 

 میزدم...
 بخاطر کمکی که بهم کرده بود حس کردم باید جمران کنم...

نه  یدو ما م مد صددددوقی... اون حت حا اهمی کردم و:فتم: بمین... برو پیش 
 کیه... مهسا
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 با تعجد :فت:حامد؟
 _اره... بهرحال با فرزاد رفیق فابریکن... یادت نیست فرزاد و رضا و حامد؟!

 طناز: کیا کالس داره؟
 _فردا حامد بامن کالس داره ...

 طناز لمخند محوی زد و:فت: باهات فردا بیام مهمان؟
 _اوهوم...

 مشکلت حل بشه!طنازخندید و :فت: باشه ... پس تا فردا ... امیدوارم 
 خندیدم و:فتم: و هم نین...

شدم تا  طناز خندید و رفت تا یه کیکی برای خودش بخره و منم کم کم بلند 
 به کالسم برسم.

 تازه ساعت ده و نیم بود!!! کو تا  هر...
شدنش کلی مونده بود و  شدم، خوشمختانه تا پر  سوار اتوب*و*س  بدو بدو 

 بدم. رفتم ته اتوب*و*س نشستم. پرده ها یمیتونستم یه سامونی به قیافه ام 
 نارنجیشو کشیدم و از تو کیفم شال زرشکی مو دراوردم.

 مقنعه امو پایین کشیدم و شال سرم کردم.
سمو باال تر  صورت بی روحم زدم و کمی رژ لد ... کیلیت یخرده رژ :ونه به 

سکافه  یبستم و تو اینه ی کوچولوم نگاه کردم تا نتیجه ی کارمو بمینم.موها ن
ایمو با سر انگشت تو صورتم ریختم و شونه کردم . بدک نشده بودم هرچند 
دلم میخواست خط چشم بکشم ولی خد کسرا زیاد خوشش نمیومد غلیظ 
ارایش کنم.تجربه ی هفت ماهه ثابت کرده بود که هر وقت غلیظ بودم اصال 

 م بود!و چشمبه من نگاه نمیکرد ولی وقتایی که ساده بودم ب ه پر رو چشم ت



بخاطر همین همیشدده سددعی میکردم حتی االمکان سدداده پیش کسددرا برم. 
میدونستم زیاد خوشش نمیاد عجق وجق باشم. و المته نگاه عسلی خیره اشو 

 از دست میدادم.
 نفس راحتی کشیدم و هندزفریمو تو :وشم :ذاشتم.

. 
 

 اتوب*و*س کم کم پر میشد، ساعت دوازده و نیم بود.
ش سددداعت یک بود ، امیدوار بودم خیابون زیاد ترافیک وشددلوغ قرارم باها

 نماشه !
یه رسددتوران کوچولو بود تو میدون)...( ازش یه عالم خاطره داشددتیم. اولین 
باری که قرار بیرون :ذاشددتیم اینجا بود بخاطر همین پاتوقمون شددده بود و 

با  وخیلی دوسددتش داشددتیم ، با دیدن پراید نقره ای کسددرا نیشددخندی زدم 
 طومانینه و اروم وارد رستوران شدم .

 مثل همیشه :وشه کنار پنجره نشسته بود. ب م سرشم پایین بود.
 اروم جلو رفتم و صندلی وعقد کشیدم.

 به احترامم بلند شد و:فت:سالم خانم... دیر کردی نگران شدم. خوبی؟
 اهمی کردم وجدی :فتم: سالم. ترافیک بود! ممنون.

کلی قربون صدددقه اش میرفتم و المته تلفنی هم یخرده افسددار با اینکه تو دلم 
جدیتمو از دسددت میدادم اما همیشدده حضددوری از خجالتش درمیومدم و یه 
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قدر براش غش و  نه چ قت فکر نک یه و که  جدی جلوش بودم  غد و  دختر 
 ضعف میرم.

 وای چه بوی عطری هم میداد.
شددمک میزد که موهاش خوش حالت و خوش مدل و مردونه و کوتاه بهم چ

نیاز دسددتتو بکن توش و نازشددون کن ...درمقابل حسددم مقاومت کردم و به 
سته،  سوخته که عجید بارنک موهاش  تیتش نگاه کردم با یه پیرهن قهوه ای 

 رو به روم نشسته بود!
 کسرابهم نگاه کرد و:فت:خوبی؟ امروز روز خوبی داشتی؟

 !"این همیشه اولین سوالش بود..." روز خوبی داشتی
 سرد :فتم:

 _بد نمود ...
 کسرا: من برات چی سفارش بدم؟

 ابروهامو باال دادم و:فتم:خد مثل همیشه این دیگه پرسیدن داره؟
 کسرا پیش خدمت وصدا کرد و شیشلیک سفارش داد و مخلفات .

 بعدش هم به من نگاه کرد و :فت: چه خمرا نیاز خانم.
 کردم.جوابشو ندادم و از پنجره بیرون و تماشا 
 کسرا دوباره پرسید: چه خمر از درسا ...

 بازم جوابشو ندادم.
 کسرا کمی به سمتم خم شد و:فت: دیشد نگرانت شدم.

 نفسمو تو سینه حمس کردم.
 به قول ب ه ها :فتنی َپ نه َپ میخواستی نشی...



 کسرا دوباره :فت: ا:ر خودت نخوای اصرار نمیکنم!
 با اخم :فتم: چه اصراری؟

 به صندلی و:فت: اصرار اینکه بدونم چی شده! تکیه داد
 البد محض کنجکاوی میترسی ؟-

 کسرا م*س*تقیم تو چشمام زل زد و :فت: محض نگرانی میترسم ...
شون میداد چقدر نگرانمه ... چقدر حالش بده، نفس  صورتش ن وای حالت 

 عمیقی کشیدم و کسرا دوباره پرسید: نیاز جان؟
چید منم برای خودم جشددن و سددرور به پا  پیش خدمت مخلفات وروی میز

 کرده بودم... جان؟؟؟!!!
دسددتهامو توی هم قالب کردم. یخرده حرفهامو تو دهنم مزه مزه کردم. واقعا 

 میخواستم چی بگم؟
ناچار بودم ... از بال  به دروغی که اماده کرده بودم نمی رخید . ولی  زبونم 

 ود!تکلیفی خسته شده بودم. هفت ماه زمان کمی نم
ست داری  سمتم هل داد و:فت: میگم دو ساالد و به  سرا  شیدم و ک پوفی ک

 بعد غذا بریم...
 واقعا باید میگفتم؟

شک مفت... دروغگوی خوبی بودم،  سنک مفت ، :نج سیم اخر...  زدم به 
ولی جلوی کسرا خودمو کنترل میکردم! ولی بسه دیگه ... هرچقدر صمرکردم 

شه ! بیاد نازمو ب سی کنیم دیگه ... کی از من که پیش قدم ب شه و باهم عرو ک
 بهتر!
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 وسط حرفش :فتم : داره برام خواستگار میاد...
 ابروهاشو داد باال و مات با دهنی که کلمه توش ماسیده بود زل زد به من...!

 نفسم یه لحظه تو سینه حمس شد. نگاهش بیشتر از تصورم شوکه بود!
ص سرا یه جوری نگام میکرد که انگار تق شید ک شو ک یر من بوده یا ... اخم ها

 تو هم، دهنشو بست ... اب دهنشو قورت داد و به پشتی صندلیش تکیه داد.
 دستهامو توهم قفل کردم و کسرا :فت: کی؟

 _فردا...
 کسرا اهمی کرد و سلفونی که روی ساالد بود و کنار کشید.

 نگاه کرد.چنگال و با ارامش برداشت و بعد دست از کارش کشید و به من 
از نگاهش دلم سددوخت ... یه جوری نگام میکرد که انگار بار اخره ... یا ... 
حتی حس میکردم ته نگاهش یه طورایی داره بغض و حرص و نشددونم میده 

 ... شایدهم همش توهمات من بود از تماشای یه نگاه کسرا!
فت. توقع پایین نمیر ته بود و هی ی از :لوم  ین ا غذامونو اوردن. دلم :رف

ارامش واز کسددرا نداشددتم... دلم میخواسددت بگه که چرا و چی شددده و من 
هسددتم و منو یادت رفته ... بعد بگه من دوسددت دارم نیاز... من باهاتم ... 
سددرم داد بکشدده تو حق نداری هفت ماه رابطمونو خراب کنی ، من میخوام 

 !!!زند:ی مشترکبیام سراغت ما قراره زند:ی بسازیم . آینده، فردا... ازدواج، 
کم مونده بود از شدددت بغضددی که تو :لوم چنک انداخته به هق هق بیفتم و 

 اشکهام سرازیر بشن ، ولی به زور خودمو نگه داشته بودم.
شتم بهش نگاه میکردم . به  شده بود و من دا شغول خوردن غذا  سرا اروم م ک

یا  شنیده ...عکس العمل ارومش... انگار هیچ اتفاقی نیفتاده! انگار هی ی ن



انگار اصددال منتظر بوده چنین چیزی بشددنوه و چنین ارامشددی واز قمل تمرین 
 کرده!

 کمی دلستر خوردم و اجازه دادم بغضمو طعم لیمویی بشوره و بمره پایین.
یده چند قاشددق خورد و بعد از مک  بلند مدتی :فت:  کسددرا اروم و جو

 جوابت چیه؟
:خانواده ام اصددرار دارن! شددرایطش با حرص برای تالفی رفتار عادیش :فتم

 ایده آله...
کسرا یه قاشق دیگه اروم خورد ... نمیدونم چرا حس نمیکردم که حتی فکشو 
شه یا حرص بخوره یا ... هی ی! لعنتی هیچ عکس  صمانی با شار بده یا ع ف

 العملی نشون نمیداد.
 کسرا: نمیخوری؟

 بشقاب و پس زدم و زل زدم بهش.
 د و :فت:طوری شده؟سنگینی نگامو حس کر

 نه... هی ی...! هی ی نشده بود!!!
 نتونستم جلوی یه قطره اشکی که ازچشمم پایین چکید و بگیرم...

 کسرا سرشو پایین انداخت و قاشق وچنگال و توی بشقاب پرت کرد.
 قطره ی بعدی هم از چشم دیگم پایین چکید.

 کسرا اهسته :فت: میشه بترسم چرا :ریه میکنی؟
 چرا؟اینقدر احمق بود که نمیدونست... نمیدونست

 _فقط منتظر بهونه بودی نه؟
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 کسرا اروم :فت:من؟
پایین میومدن ... یعنی همینو  با شددتاب تر  ند تر و  یدم و قطره ها ت لممو :ز

 میخواست؟!
 بی صمرانه منتظر نظراتتون هستم. سعی میکم جواب هم بدم.

19. 
ک :فتم: فکر کنم باید به کسددرا نوچی کرد و اروم با یه صددددای خفه و :ن

 خواستگارم جواب مثمت بدم!
 کسرا نفسشو پوف کرد و اروم :فت: ممارک باشه.................!

 خشکم زد.
 بهت زده به سر پایین :رفته اش نگاه کردم.

شت. به محض لمس کوله ام ، نفس  ستم روی میز بی اراده دنمال چیزی : د
شد و بی هوا از  سم به هق هق تمدیل  صندلی با نف شدم طوری که  جا بلند 

 صدا پرت شد روی زمین...
لحظه ی بعد صدددای هق هقم هم بلند تر شددد. کل رسددتوران داشددتن به من 

 نگاه میکردن، کسرا از همه مات تر...
کیفمو برداشددتم و با تمام توانی که برام مونده بود پاهامو تکون دادم. بدو بدو 

ستوران بیرون زدم... وارد پیاده سیلی زد...  از ر صورتم  سرما تو  شدم...  رو 
 داشتم خفه میشدم.

 تو پیاده رو میدویدم...
:ریه میکردم ... بغضددم به هق هق تمدیل شددده بود.می لرزیدم ... نفس کم 

 میاوردم.



سرعتمو کم کردم ...  ستم... بعد اروم  شمامو ب با تمام حال زارم یه لحظه چ
شیدم ...  ستادم ... نفس عمیقی ک حتما دنمالم اومده مطمئن بودم سرجام ای

مالم، دلم میخواسدددت بگم شددوخی کردم ودروغ :فتم و اصددال  یاد دن م
خواسددتگاری نیسددت. بریم غذامونو بخوریم وبعدش هرجا خواسددتی منو 

 بمر...
 با این فکرها اروم به عقد چرخیدم...

حقیقت به صددورتم یه سددیلی زد... هیچ کس دنمالم نمیومد! کسددرا نیومد 
 . بی غیرت حتی براش مهم نمود که من ... ! با چشم :ریون...دنمالم..

 لعنتی ما هفت ماه باهم بودیم...
فرزاد:ریمو میدید جونش در میرفت برام که بخندونتم... بی انصدداف :فتی 
شتم نگاه میکردم به ادمایی که از رو به رو میومدن ...  شه؟! مات دا ممارک با

 کسرا نمود بینشون...!
 ؟کسرا کوشی پس

 دستمو جلو دهنم :رفتم که هق هقم جیغ نشه...
باره سددرمو عقد  رومو بر:ردوندم سددمت چهارراه. چند بار با ناباوری دو

 چرخوندم... اره ... کسرا نیومده بود دنمالم!
 فقط منتظر یه بهونه بود... هفت ماه منتظر یه بهونه بود؟؟؟

 کسرا بیا حرف بزنیم...
سرا ازش بیاد پامو کوبیدم رو زمین و با الت سیری که امیدوار بودم ک ماس به م

 نگاه کردم... دیگه همه چی تموم شد یعنی؟؟؟
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با دیدن یه تاکسی زرد بلند :فتم:در بست... عقد نشستم. ادرس و یه کلمه 
 ای :فتم ...

وسددرمو رو کوله ام :ذاشددتم وزار زدم... بی صدددا... چطوری باهام تا کرد! 
 ه دوست داشتم ... این همه من...!!!انگار نه انگار... من این هم

شد. همه چی... حتی به خودش  شدم ، دیگه همه چی تموم  شتم خفه می دا
 زحمت نداد که !!!

سموندم وزل زدم به  شه چ شی سرمو به  شدت :ریه نفس کم اورده بودم،  از 
 خیابون ...

 راننده از اینه بهم نگاه میکرد.
و چشم شدیم ومرد لمخند زشتی دماغمو باال کشیدم یه لحظه تو اینه چشم ت

 بهم زد.
 با حرص :فتم: نگه دارید...

 با نیشخند :فت: هنوز که نرسیدیم...
 خودمو به در رسوندم و:فتم: بهت میگم نگه دار...

باز کردم و اون مجموری  فت... و در و ثا گه دار ک با جیغ :فتم: ن ید و  ند خ
ت بازشا:رد به سمتش پرپارک کرد... یه اسکناس دو هزار تومنی از شیشه ی 

 کردم وبدو بدو به سمت پیاده رو رفتم.
به صددورت خیس  جد  با تع بایلش حرف میزد و با مو که  با دیدن دختری 
سرا بهم کلی پیام داده بود... به  شکم نگاه میکرد یاد :وشیم افتادم... البد ک ا
تندی تو کیفم دنمال :وشددیم :شددتم... یه لحظه از خودم نفرتم :رفت که 

 در وسیله تو کیفم بود، به هر جون کندنی :وشیمو پیدا کردم.اینق



 اروم با ترس ولرز قفل صفحه رو باز کردم...
 دو تا پیام داشتم.

بود ... ولی حس کردم همین  15یا  20هرچند چیزی که فکر میکردم عدد 
 دوتا پیامم غنیمته... !

 
ردم همین بود ... ولی حس ک 15یا  20هرچند چیزی که فکر میکردم عدد 

 دوتا پیامم غنیمته... !
 اولین پیام برای طناز بود.

ته بود: چی شدددد؟  ثارش کردم ، تو پیغامش نوشدد لد بودم ن هرچی فحش ب
 چیکار کردی؟

 همش تقصیر اون بود!
 نفسمو فوت کردم و اون یکی و باز کردم.

 مال کسرا بود.
 فقط یه جمله : هر وقت حالت بهتر شد ، با هم حرف میزنیم.

 نفس عمیق کشیدم.یه 
 از پوشه ی پیام خارج شدم. عکسش هنوز رو بکراند بود و بهم میخندید.

 چطوری تونست بگه ممارک باشه؟ یعنی اینقدر بی احساس بود؟؟؟
 :وشیمو تو کیفم انداختم... دستهامو به صورتم کشیدم .

و سددعی کردم به خودم مسددلط باشددم. دیگه نزدیک خونه بودم و با این قیافه 
 ر دیدم نرم خونه چون احتماال مامانم ب ه اش سقط میشد!بهت
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یخرده اطراف خونه قدم زدم تا پف چشمهام وقرمزی صورتم که بخاطر :ریه 
هام بود بخوابه و از بین بره ... یعنی باورم میشدددد دارم بخاطر کسددرا :ریه 
نداخته؟ یعنی اونم  به زار زدن ا باور کنم کسددرا اینطوری منو  میکنم؟ یعنی 

 ل فرزاد...مث
خاطر اخالق  خاطر کسددرا ... ب که فرزاد وول کردم. ب ند این من بودم  هرچ

 کسرا ، شخصیتش ... لممو :زیدم و تو کیفم دنمال کلید خونه :شتم.
هنوز بغض داشددتم ولی به خودم نهید زدم که توی حرفهای بعدی ای که 

یا ا میزنیم همه چیز درسددت میشدده ... وترسددی که بغضددمو دو برابر میکرد؟
 اصال بعدی وجود داره؟؟؟ ا:ر از دست بدمش...!

 وارد خونه شدم، یه نامه روی میز تلویزیون بود.
 خدا رو شکر کردم کسی خونه نیست.

مامان نوشددته بود که برای چکاپ رفته پیش دکتر و نادین و بابا هم که شددد 
 میومدن.

 نفس راحتی کشیدم وبه اتاقم رفتم.
 کارایی که داشتمو تکمیل میکردم.باید برای کالس فردام 

اما از شدت سردرد ترجیح دادم یه چرتی بزنم . واقعا احساس میکردم دیگه 
 نا ندارم ،  هر هم هی ی نخورده بودم ولی با این حال :رسنه ام نمود.

فقط دلم میخواست به هی ی فکر نکنم و خوابیدن بهترین راه بود برای اینکه 
 رفتاراشو جلو عقد نکنم.تو نهنم اینقدر کسرا و 

 سرم نرسیده به بالش ، از هوش رفتم...
 الی چشمهامو باز کردم فضای تاریک اتاقم چشممو نمیزد .



کورمال کورمال :وشیمو برداشتم و ساعت و نگاه کردم. یخرده که چشمم به 
و نیم بود ، :وشددی و روی  9نور :وشددی عادت کرد سدداعت و دیدم. نزدیک 

 شتم و دستمو زیر بالشم بردم.میز کنار تختم :ذا
صددددای تلویزیون از توی هال میومد هیچ رغمتی نداشددتم که از جام بلند 
بشم... بخصوص که سردرد بدی هم داشتم و خواب هیچ کمکی نکرده بود 

 تا کمی از خستگی ورخوتم کم بشه...
هندزفریمو به سددختی پیدا کردم، :وشددیمو هم برداشددتم و زیرپتو خزیدم... 

 کسرا فضای تاریک زیرپتو رو روشن میکرد.تصویر 
سدداعت بیسددت دقیقه به ده بود.تمام دلخوشددیم همین سدداعته... ا:ر زنک 
که براش مهم  یا بخواد بهم بفهمونه  یادش بره  نه... ا:ر  نه... ا:ر زنک نز بز
نیسددتم؟ا:ر این رابطه برای اون... یانه اصددال کی راجع به ازدواج وزند:ی 

 مشترک حرف زده بود؟
 ه نه... اون خودش :فته بود...ن

 نه اون چیزی نگفته بود...
 مغزم هنک کرده بود!

صورات و توهمات و تفکرات من تو این هفت ماه این  یعنی واقعا فقط تمام ت
بود که باالخره کسددرا میاد وبه من پیشددنهاد ازدواج میده ... ولی چر ا اینقدر 

ماشددداکرد ؟! منتظر بهو یال و خونسددرد رفتنمو ت نه بود؟؟؟همینو بیخ
 میخواست؟؟؟ یعنی باور کنم همه چی تموم شد؟
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شم که  شحال می سیم خو شناختی از هم بر ولی یادمه که :فت ا:ر بتونیم به 
سددرانجام این رابطه ازدواج باشدده... حتی :فته بود همسددر اینده ی من این 
ویژ:ی ها رو داره و بیشددتر اوقات از من تعریف میکرد و حتی :فته بود دلش 

میخواد با من رابطه ی بدی داشددته باشدده ، رابطه ای که همه :یر شددده و بی ن
 فرجامه... اره دقیقا همینا رو بهم میگفت.

 و:رنه...
حتی یادمه اون لحظات از :فتن واژه ی فرجام خنده ام :رفته بود... یادمه تو 

 دلم مسخرش کردم بخاطر این همه سخت صحمت کردن!!! "فرجام" !!!
 به ساعت باز خیره شدم. اهی کشیدم و

خدا میدونه چقدر عصددمی و بالتکلیف بودم . سددکوت  هرش بیشددتر برام 
 عذاب اور بود ...از اینکه دنمالم نیومده بود... فرزاد اینطوری ولم نمیکرد!

از اینکه تصددور کنم همه ی حرفها و رفتارهاش فقط صددرفا بخاطر احترامه و 
صدحمت میکرد و رفتار میکرد  شداید هرکسدی جای من بود باهاش اینطوری

سمش؟ چقدر این عدد برام زیاد بود  شنا ستم ب ... یعنی تو این هفت ماه نتون
 ... زمان زیادی بود!!! خیلی...

 یه لحظه نفسم تو سینه ام حمس شد ... ا:ر زنک نزنه؟!
 یعنی احساسات من همه اشتماهه؟ یعنی کسرا ...
م باهم جور درنمیو عادالتم  گه میشدددد؟ چرا م د؟ حتی ا:ر فرزاد هم بود م

مسلما یه حرکتی از خودش نشون میداد ولی کسرا ، برعکس تمام تصورات 
که  که ازش انتظار میرفت، وای  قا برعکس چیزی  یاهام عمل کرد. دقی ورو
چه فکرا و رویاهایی پیش خودم نکرده بودم ، تمام روزهای من پر بود از تک 



اینقدر ارزش نداشددتم که با  تک جزییات رفتاری کسددرا ولی من حتی براش
یا بهم زنک  یاد دنمالم  یا ب اون حالم بهم اجازه نده از رسددتوران بیرون برم، 

 بزنه.
حواسددم نمود که :زینه ی تکرار و زده بودم و چند دقیقه ای میشددد که اهنگی 

 رو مکرر :وش میدادم.
 وای که اصال حواسم به چیزی نمود!

 ا ...این از خانواده ام ... اینم از کسر
 ساعت پنج دقیقه به ده و اعالم میکرد.

یه اسددترس وحشددتناک عینهو خوره همه جونمو احاطه کرده بود... داشددتم 
دیوانه میشدم! ا:ر زنک نمیزد. ا:ر ... فقط زل زده بودم به ثانیه شمار شمرنک 
ساعت رو میزی و خدا خدا میکردم زنک بزنه، حتی کم مونده بود نذر ونیاز 

زنک میزد چی بهم میگفت؟ چی بهش میگفتم؟ ساعت دقیقا ده کنم ... ا:ر 
 بود.

یه لحظه نفس نکشددیدم ... ثانیه شددمار عقربه ی بزرگ ورد کرد، از کوچیک 
 هم :ذشت ... چشمام به تر شدن میرفت که لرزش :وشیمو حس کردم.

یه نفس راحت کشیدم و به تصویر کسرا نگاه کردم که عکسش و شماره اش 
ده بود.یه نفس راحت کشددیدم و حس کردم درد سددرم رو به روی صددفحه افتا

 افوله...!
یام  یاتم ریجکت کردم ، داشددتم براش پ با تمام ا:ر ها و فرضدد با این همه 
مینوشتم که حال خوبی ندارم که باز زنک زد. سماجتش باع  شد تمام فکر 
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شه ... حاال با لمخند ریجکتش کردم. هنوز متن پیاممو  شته نو خیالم کم ب نو
 بودم که پیام اومد.

شیده بود و بدون نخیره تو پیش  شتنش زحمت ک با هل متنی که کلی برای نو
 نویس ها پاک کردم و پیامشو خوندم.

_"ا:ر نمیخوای با من حرف بزنی بهت حق میدم ولی بهتره بهم فرصت بدی 
 تا توضیح بدم."

 و دوباره زنک زد.صمرکردم خود به خود قطع بشه!
 بازی شده بود، لمخندی زدم و منتظر شدم تا پیامش بهم برسه. حاال برام

 و رسید ...
 _"نیاز جان جوابمو نمیدی؟ از  هر نمیدونی چه حالی ام"

 لممو :زیدم و فکر کردم یعنی عصر نخوابیده؟ من که تخت :رفتم خوابیدم!
م ارو تختم چهار زانو نشستم ، حاال قضیه مهیج شده بود ... و یه پیام دیگه بر

 اومد:
نه  به خو تا سدددالمم  خدا ریجکتم نمیکردی فکر میکردم ح جان ب یاز _"ن

 نرسیدی!"
 نیشخندی زدم و دوباره زنک زد وقطع کردم.

 بعد پنج دقیقه پیام اومد:
 _"نیاز خانم بذار توضیح بدم."

 نوشتم:
 _میتونستی  هر بگی!

 نوشت:



 کنم." _" هرفرصت نشد، نمیخواستم با اون حالت دفاع کنم یا توجیه
 خواستم بنویسم : پس چرا :فتی ممارک باشه که پیام اومد:
 _" نیاز جان فردا بعد از دانشگاه میام دنمالت باشه؟ بیام؟"

 بی فکر نوشتم:
 _بیا...

شدنی خاموش کردم. لذت مهم بودن ، لذت  صف ن شیمو با یه لذت و و :و
ب  هرم انیت کردن ... لذت ب گونه ای بود ولی دوای سددر درد و حال خرا

 شد.
 از تخت پایین پریدم و از اتاق بیرون زدم.

بابا داشددت روزنامه میخوند و نادین هم مشددغول تماشددای تلویزیون بود و 
 مامان تو اشتزخونه اشتزی میکرد.

 نادین مسخره :فت: دنیا رو اب بمره نیاز خانم و خواب میمره ...!
صدام کر شتزخونه  ستم جوابشو بدم که مامان از تو ا ین د و:فت:نیاز بیا اخوا

 پیازا رو سرخ کن ...
شم وبا حرص :فتم: به  شته با شتن پنج دقیقه ارامش دا لممو :زیدم ا:ر :ذا

 من هیچ ربطی نداره ...
بابا با عصددمانیت روزنامه اش و کناری انداخت و:فت: ال اله اال الله... نیاز 

 تو چت شده؟
 رو عوض کردم.حرفی نزدم و کنترل واز روی میز برداشتم و شمکه 

 مامان از اشتزخونه :فت: نیاز...
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 نذاشتم بقیه ی حرفشو بزنه و با عصمانیت :فتم: مامان منو ول کن...
 نادین:باز تو دانشگاه چی شده که بد خلقی هاتو اوردی خونه؟

 شونه هامو باال انداختم و:فتم: چی میخواستی بشه؟
 بابا بلند شد و:فت: با صدای عق زدن مامان سرمونو به سمتش خم کردیم و

 حالت خوبه مریم؟
 بابا صندلی وبراش کشید و:فت: بیا بشین ...

 نادین با چپ چپ :فت: بلند شو برو پیازا رو سرخ کن...
 _به من چه مربوط... خودت برو...

 نادین: نیاز او ن رو سک منو باال نیارا...
 _مثال باال بیاد چه غلطی میکنی؟

منم جیغ زدم و از دسددتش در رفتم تو اتاق درم  نادین تنداز جاش بلند شددد و
 بستم... وحشی!

یه مشت به در زد و:فت: خنده شوخی هات واسه بقیه است به ما که میرسی 
 طلمکاری!

با حرص از تو اتاق داد زدم: دو نفر دیگه دنمال هوا و ه*و*سشونن... من باید 
 جور شو بکشم؟

 وفت کنی...!نادین: باشه دیگه ... تو که شام نمیخوای ک
 و دیگه صداش نیومد.

پشت در اتاق نشستم ... با یه خیز کوتاه خودمو به میز کنار تخت رسوندم و 
 :وشیم وبرداشتم.

 روشنش کردم و چند لحظه به عکسش خیره شدم.



 نخیر، خمری از پیام وناز کشی نمود.
د! کال ادم سددمج وکنه ای نمودن اقا کسددرای ما...! هم خوب بود ... هم بد بو

بهم نمی چسددمید کسددی نازمو نکشدده ... هرچند نیاز جان :فتنش میرزید به 
 صدبار سمج بازی وناز کشی!!!

 فصل سوم:
کولمو رو شددونه ام انداختم که :ذری طناز ودیدم ... دم حامد شدددده بود 

 وداشت ازش امار میگرفت.
سریع وا میداد ، قمل از اینکه  سری هم باهاش حرف میزد  خوشم میومد هرپ

ید میرفتم سددرکالس ، دلم م با نه خودمو از جلوش محو کردم .  نو بمی
شنج کنه هم کار وزند:یمو خراب  صابمو مت ست با حرفهاش هم اع نمیخوا
یداد من وکسددرا قهر  ها رو تحویلم نم نه ... ا:ر دیروز اون چرت وپرت  ک

 نمیشدیم.
 که کسرا بر:رده بهم بگه ممارک باشه و دلم اتیش بگیره!

سختی دا شدت :رسنه، تمام روز  سته و المته به  شتم ، هم کالفه بودم هم خ
دیروز هی ی نخورده بودم نه نهار نه شام، فقط صمح یخرده کیک و چایی از 

 بوفه خریدم.
 یعنی خوشم میومد سریه پیاز سرخ نکردن چه اعتصابی کردم!

 وارد کالس شدم با دیدن سیما لمخندی زدم که اخم کرد.
 تعجد :فتم:علیک سالم عروس خانم ... چه بد قلق؟کنارش نشستم وبا 

 سیما پوفی کشید و :فت: نیاز تو هنوز دست از کارات برنداشتی؟
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 با :یجی :فتم: چه کاری؟
 سیما: امروز فریده رو دیدم...

 _فریده؟ کدوم فریده...
 سیما: نادریان!

 _خد...
 سیما:میگفت جلو بوفه با فرزاد دل میدادی وقلوه میگرفتی!

دندون قروچه ای کردم و:فتم:نادریان کی میخواد دسددت از سددر ک ل من 
 برداره!

شدی؟ اخه فرزاد  شد و :فت:نیاز واقعا تو آدم ن صندلی خم  سیما روی میز 
 ادمه؟؟؟ کسرا رو فروختی به ...

و با تاسف سری تکون داد و باخنده :فت:سیما ترمز کن باهم بریم... قضیه 
یست. من والله با فرزاد خیلی وقته صنمی ندارم اونطوری که تو فکر میکنی ن

 خودت که شاهدی...
 سیما غیظی :فت: ب ه ها دیدنتون!

 _بله داشتیم صحمت میکردیم ... ولی دل وقلوه نمیدادیم!
 سیما اخم تندی کرد و:فت:خواست که بر:ردی؟

_نه بابا ... و قضددیه رو براش تو چند جمله تعریف کردم. هرچند خیلی دلم 
سددت از طناز واتفاق دیروز هم بگم ولی نشددد ... یعنی سددیما بح  میخوا

 وکشوند سمت کسرا و :فت:
 _ا:ر بدونی دیشد چه حالی داشت کسرا ...

 نیشخندی تو دلم زدم و:فتم: چطور مگه؟



ستگارش  سام وکار :رفته بود ا:ر نیاز به خوا شد مخ من و ح سیما:تمام دی
 جواب مثمت بده چی میشه و ...

 خ کردم.یه لحظه ی
سیما ادامه داد: منم نه :ذاشتم نه برداشتم اب پاکی وریختم رو دستش :فتم 
اینجوری که تو قاپ نیاز خانم ما رو دزدیدی ... اون دیگه به هیچ کس نگاه 
شمکی بهم زد  شه ... وچ نمیکنه ... المته یه جوری :فتم که غرورت حفظ ب

 اشتم!و:فت: نگران نماش! کلی واسه ی توی تحفه مایه :ذ
 با :یجی :فتم: دیگه چیا :فت؟

ستگار جدیداش جواب بده چی...  سرا؟ اهان... :فتش ا:ر به خوا سیما: ک
یاز پنج  تاجایی که میدونم ن اخه خانواده اش اصددرار دارن... منم :فتم که 
شددیش ماهه که خواسددتگار نداشددته، بس که همه رو رد کرده و :فته قصددد 

ون پی یده و خدا رو شددکر فعال کسددی ازدواج نداره... تو فامیل و محلشدد
 مزاحمش ...

 و به من :فت:نیاز چرا رنگت پرید؟
 _سیما تو چیکار کردی!!!

شو باال انداخت و :فت: چیو چی کار کردم؟:فتم که نگران  شونه ها سیما 
 نماش... لو ندادم که چقدر...

 _سیما من خودم به کسرا :فته بودم برام خواستگار اومده!
 مک  کردو :فت:چی؟سیما یه لحظه 

http://www.roman4u.ir/


سش... من  ستم وا سیما ... خالی ب ستهام :رفتم و:فتم: وای  سرمو میون د
میخواستم تکلیفم روشن بشه ... میخواستم احساس واقعی کسرا رو نسمت 

 به خودم بفهمم...
 سیما:اوه... خد یعنی االن دروغت رو شد؟

حش فچشمامو بستم ویه نفس عمیق کشیدم اصال دلم نمیخواست به سیما 
 بدم یا حرفی بزنم!

 24ترجیح میدادم سدداکت باشددم و چیزی نگم... باورم نمیشددد در عرض 
سدداعت دروغم رو شددده بود. پوفی کشددیدم وسددیما دسددتشددو روی شددونه ام 

 :ذاشت و:فت: خد چرا دروغ :فتی؟
 _من فقط میخوام تکلیفم روشن بشه... تاکی صمر کنم؟

 اماد:ی ازدواج و داری... سیما ابروهاشو باال داد و:فت: یعنی واقعا
 _چرا که نه؟ کی بهتر از کسرا...

سکوت کردم که المته به  ستاد اجمارا  ست حرفی بزنه که با ورود ا سیما خوا
سرا  سیما رو برای ک ستم فکر کنم چطوری :ند شد چرا که میخوا نفعم هم 

 ماست مالی کنم.
م و از دو ساعت عذاب اور تموم شد و از سیماخیلی سریع خداحافظی کرد

 دانشگاه خارج شدم.
سرخیابون  سرا دنمالم بیاد معموال  شد ک سرخیابون رفتم ... هربار که قرار می

 جلوی بانک پارک میکرد.
شون میداد که مال  با دیدن یه پراید نقره ای که راننده توش نمود ولی پالکش ن

 کسراست جلو رفتم.



 بهش نگاه کنم. به تنه ی ماشین تکیه دادم که صدای مردونه اش باع  شد
 کسرا:سالم...

 _سالم ...
 هیچ وقت نمیذاشت من اول سالم کنم.

 لمخندمو فرو خوردم و کسرا :فت:بریم به جای تالفی نهار دیروز...
مدم  ید ... او مدم چیزی و جمران کن یدم و :فتم: من نیو میون حرفش پر

 توضیحاتتونو بشنوم.
 !کسرا در ماشین وبرام باز کرد و:فت:بله چشم...

و یه دسته :ل از لیلیوم های سفید وزرد ونارنجی و از روی صندلی برداشت 
 و به سمتم :رفت.

 نوق وشوقمو تو یه کلمه ی سرد ممنون خالصه کردم.
با اینکه دیگه هیچ کدورت ودلخوری ای ازش نداشتم ولی میخواستم حفظ 

ر د اهر کنم ... یعنی با توجه به حرفهای سددیما که المته نمیدونسددتم چق
سرا باز کرده و با اون :ریه زاری دیروزمم که یخرده پیش  شت من وپیش ک م
صیتمو حفظ کنم و خودمو  شخ ستم جمران کنم و  سرا وا داده بودم ، میخوا ک
که من براش پر پر میشددددم،  حاالبراش بگیرم . دلم نمیخواسدددت فکر کنه 

 درست... شخصا براش پر پر میزدم ولی دلیل نمیشد که بدونه؟!
 سکوت بینمون رو شکست و :فت:بریم یه جایی که ... کسرا

 _من ترجیح میدم توضیحات شما رو بشنوم.
 کسرا بهم نگاه کرد.
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به سددرم نزنه نگاش کنم و اونم بعد از مکثی  تا  ثابت نگه داشددتم  :ردنمو 
 نگاهشو ازم :رفت و :فت:میخواید تو ماشین صحمت کنیم؟

خودم زده بودم دیگه با چه  از لحنش دلم م اله شددد. ولی چون اسددتارتشددو
 رویی اعتراض میکردم!

از لحنش دلم م اله شددد. ولی چون اسددتارتشددو خودم زده بودم دیگه با چه 
 رویی اعتراض میکردم!

 اهسته :فت:میشه کمربندتونو بمندید...
خدایی عین خودم لجماز بود . حاال من یه چیزی :فتم تو چرا جدی :رفتی! 

بق کرده و :رفته بنظر میرسددید و:رنه رسددما خدا رحم کرده بود خودشددم 
 میکشتمش!

به سمت دربند میروند . سر  هر وسط هفته بود و خیابونها به نسمت خلوت 
... جلو یه ج*ی*گ*رکی که دکورش حالت کلمه وفضددای سددنتی داشددت ، 

 ایستاد.
قدر دلم قیلی  بدم چ که هیچ نشددون  بدون این باز کرد و منم  مد برام در و او

، رفتم به سمت تخت ها ، با اینکه اواخر ابان ماهه ولی هوا خیلی ویلی رفته 
 خوب و مطموعه وکلی لذت تو این سوز و سرماست.

قالی ه ی قرمزی که روش پهنه و چند جاش  به  لمه ی تخت نشددسددتم و 
احتماال با نغال سددوخته ، خیره شدددم.بعد سددرمو بلند کردم دیدم داره با مرد 

 دکه ای خوش وبش میکنه...



سفید دل هر ق شکی و پیرهن  سی و جین م دش بلند بود، با اون اور کت طو
دختری ومی برد.چشمهای عسلیش از دور هم قابل تشخیص بود. چشمای 

 عسلی و مردونه... انگار توش المپ روشن کردن!
 سرمو پایین انداختم. ترسیدم یهو بر:رده و دستم براش رو بشه...!

مخند مردونه ای بهم زد وکنارم نشست. با حس عطر کسرا سرمو بلند کردم.ل
بار اول بود با این فاصله کنارم مینشست . همیشه میرفت کنج تخت یا رو به 

 روم مینشست. اما حاال دقیقا کنارم با یه وجد فاصله ...!
سا که  شید ... از اون مدل نف شو تو هم قالب کرد و یه نفس عمیق ک پنجه ها

 !تهش میگی آخیش ... زند:ی چه خوبه
 این حسش به منم تزریق شد و متقابال یه نفس اروم و کوچولو کشیدم.

 بهم نگاه کرد و :فت: خد نیاز خانم چه خمرا؟ روز خوبی داشتی؟
یخرده خیره خیره نگاهش کردم که با لمخند شددیطونی روشددو ازم :رفت و رو 
به مردی که پشددت دکه کمی اون طرف تر از تخت ما بود بلند :فت: حاجی 

 یه قوری و دو تا لیوان میاری؟ برامون
پیرمرد سری تکون داد و چند لحظه بعد با یه سینی نقره ای که توش یه قوری 

 چینی سفید با :لهای صورتی وبنفش بود ، بر:شت.
کسددرا برام چایی ریخت و :فت: هیچ وقت فکرشددم نمیکردم یه روزی ... 

 ..چنین موقعی... مقابل یه دخترخانمی... تو دربند بشینم .
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سرشو بلند کرد و یدونه از اون نگاها که نفسمو میگرفت بهم انداخت.از اون 
نگاه عسلی ها که کمتر وقتی خیر:یش نصیمم میشد ... از اون مدل نگاها که 

 میخندید و تهش کلی حرف بود...
صمیم :رفت  سه بقیه ی جمله اش که به انن خدا اون لحظه ت له له میزدم وا

 لمته!الل بشه ، زبونم الل ا
 برام چای ریخت و:فت: عجد هوای خوبی...

 زهرمار... حرفتو بزن!
 اخه یکی نیست بگه چی وبه چی ربط میدی!!!

شو دراورد و یه با اجازه :فت و رو تخت  شا شید و کف سر ک شو  سرا چایی ک
 چهار زانو نشست.

با اینکه لحظه لحظه کنارش بودن واسددم خوب ولذت بخش بود ولی دلم 
 نه حرفشو بزنه...میخواست جون بک

اهمی کرد و اهسددته :فت: دیروز که اون حرفها رو بهم زدی... و با لمخند 
 خاصی ادامه داد: یعنی باور کنم اشکات بخاطر من بود؟!

 سرمو شرمنده پایین انداختم. توقع نداشتم اینقدر واضح به روم بیاره.
اسم وخودشو کمی خم کردو :فت: یعنی اینقدر خوشمختم که کسی مثل تو 

 :ریه کنه؟!
 یه لحظه حس کردم نمیتونم نفس بکشم.

 کسرا تصمیم به قتل من :رفته بود.
 اروم تر با یه لحن بم ومردونه :فت: تو که خواستگار نداری شیطون!

 شیطون؟؟؟



 لممو :زیدم. تیره ی کمرم خیس عرق بود. از کسرا بعیده...
صورتمو نوازش کرد. شید که تمام بازدمش  شد یه نفس عمیق ک ه اونقدر داغ 

بودم که کم مونده بود عرق کنم، حتی میدونسددتم صددورتم :ر :رفته ... من 
دختر ازادی بودم روابطم با پسددرا در حد دسددت :رفتن بود و حتی :ذاشددته 
بودم فرزاد :ونمو بد*و*سدده یا مثال با کیوان و پسددرای فامیل دسددت میدادم 

شده ی  سی میکردم ولی این نزدیکی رعایت  شت منو به وروب*و* سرا دا ک
 جنون میکشید.

 
شده  صورتمو نوازش کرد. اونقدر داغ  شید که تمام بازدمش  یه نفس عمیق ک
بودم که کم مونده بود عرق کنم، حتی میدونسددتم صددورتم :ر :رفته ... من 
دختر ازادی بودم روابطم با پسددرا در حد دسددت :رفتن بود و حتی :ذاشددته 

 با کیوان و پسددرای فامیل دسددت میدادم بودم فرزاد :ونمو بد*و*سدده یا مثال
شت منو به  سرا دا شده ی ک سی میکردم ولی این نزدیکی رعایت  وروب*و*

 جنون میکشید.
 کم مونده بود ریغ شرم و حیا رو سر بکشم وبترم م*ا*چش کنم.

یعنی دقیقا داشددتم لمه ی تخت و محکم فشددار میدادم که یه هم ین حرکتی 
 ه.که از من بعید نمود، سر نزن

 کسرا خودش وعقد کشید و اروم :فت: پدرم سال پیش فوت شد...
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یخرده نسددیم و باد کمکم کرد که از :رمای :ونه هام کاسددته بشدده، بهش با 
خجالت نگاه کردم و کسددرا اهی کشددید و ادامه داد: دو تا خواهر دارم ، یه 

 برادر... فکر کنم تو عروسی سیما خانم و حسام دیده باشیشون؟
 سیما رو جلوی من خانم صدا کرد خوشم اومد.از اینکه 

که داشددتم دوران  ید  که بودم تو ع باز  مه داد: سددر سددری تکون دادم و ادا
مرخصددیمو میگذروندم، مادرم و داییم بریدن و دوختن که اال و بال من باید 
زن بگیرم... اونم کی ، زهرا سادات دختر داییم... کسی که از ب گی باهاش 

حرفی نزدم ولی زهراسادات از این رو به اون رو شد، سه  بزرگ شده بودم ...
سادات زنک زد پاد:ان و بهم تلفنی  سربازیم که زهرا  چهار ماه مونده بود از 
:فت: ا:ر سددربازیت تموم بشدده وبر:ردی و بخوای با من ازدواج کنی و این 
وصددلت وعروسددی صددورت بگیره خودمو اتیش میزنم. ته جمله اشددم یادمه 

 تو عین داداشمی...:فت: محمد 
یه نفس راحت کشیدم و کسرا لیوانشو پر چایی کرد و :فت: برای من نه مهم 
بود ، نه مهم نمود... خالصه وقتی بر:شتم یه کله به مادرم و داییم همه چی و 
سرش به  سادات  شد که زهرا :فتم، :فتم زهرا منو نمیخواد و داییم هم پاپی 

سر خونه کجا :رمه و فالن و بهمان ... ولی  شکر رفت  سال پیش خدا رو  دو
شهرستان زند:ی میکنن...  شت ... االنم  ستش دا زند:یش، با همونی که دو

 یه پسر یه ماهه داره ...
 و :وشیشو از توجیمش دراورد و به سمتم :رفت.

عکس یه ب ه ی نوزاد با چشمهای خاکستری و سه چهار تا شوید رو سرش 
 بکراند :وشیش بود.



کسرا :فت: ا:ر میدونستم اینقدر برات مهمم زودترپیش قدم لمخندی زدم و 
ست کردنای این مدتم بخاطر این بود که از  ست د ستش تمام د شدم... را می

 حس شما نسمت بخودم خمری نداشتم!
دسدتهام میلرزیدن، انگشدتهامو توی هم قفل کردم و کسدرا :فت: بیا و دیگه 

م، وقتی سیما خانم بهم :فت بهم دروغ نگو... دیروز کم مونده بود سکته کن
چند ماهه که خواستگارات و بخاطر بهانه ها رد کردی و کسی طالمت نیست 

 کم مونده بود بیام خونتون و خواستگاری کنم ...
کلی توجیهی که میخواسددتم واسدده اش بیارم دود شددد رفت هوا... بدجوری 

 م مو :رفته بود.
 المته شیرین بود.

کسرا اروم :فت: ا:ر قابل بدونی ، شماره ی منزلتونو لمخند زیر زیرکی زدم و 
با مادرم و  با مادرتون یه :فت و :ویی بکنن و یکی از این روزا  بدم مادرم، 

 داییم برسیم خدمتتون...
 و دوباره صورتشو نزدیک صورتم کرد.

 نتونستم نگاش کنم ، یه قطره عرق از سمت شقیقه ام سرخورد روی :ونه ...
 فت:نیازم... و با مکثی :فت: نیاز من میشی؟کسرا زیر:وشم :

یه لحظه یادم رفت دم وبازدم چطوریه ، :رمایی و کنار دسددتم حس کردم ، 
شو حس کنم! یه لحظه  ستم :رما ستم بود و میتون ستش میلیمتری نزدیک د د
دسددتشددو بلند کرد که بذاره رو دسددتم ... اما پس کشددید ... خواسددتم از این 
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شم ولی ا سرمو باال اوردم نگام با نگاهش تالقی کرد و کارش ناراحت ب روم 
 یادم رفت باید از اینکه اون دستمو تو دستش بگیره ناراحت بشم!...

 بهم لمخند مهربون و مردونه ای زد نفس عمیقی کشیدم و از جاش بلند شد.
 قمل اینکه حرفی بزنم :فت: منتظرجوابت میمونم... و ازم فاصله :رفت.

اب کرد و بعد رو کرد به من و دستشو :ذاشت رو جلوی دکه ی حاجی حس
 سینه ، سمت چتش و برام یه تعظیم کرد و رفت.

جلوی دکه ی حاجی حساب کرد و بعد رو کرد به من و دستشو :ذاشت رو 
 سینه ، سمت چتش و برام یه تعظیم کرد و رفت.

دسددتهای یخمو :ذاشددتم رو صددورت تد دارم و چند تا نفس عمیق و پی در 
کشیدم. اون به احساس من شک داشت ؟ یا من به اون؟ منتظر یه حرکت پی 

ستگاریم؟ من جواب بدم؟ دخترداییش که  شم؟ بیاد خوا از من بود؟نیازش ب
ازدواج کرده بود وب ه داشت؟براش مهم بود و نمود؟یه عشق یا یه عادت؟ از 

 ب گی... جوونی... سربازی... وای :یج شدم، سربازیشو نصفه ول کرد؟
هرا سددادات با کی عروسددی کرد؟ داییش مخالف بود؟ اووف... من نیازش ز

 بشم؟ منو میخواست؟؟؟ برسه خدمتمون؟کجا؟چی شد؟
 حاال چرا رفت... ؟؟؟

 با صدای پیرمردی که اومده بود سینی چای و بمره به خودم اومدم.
 _دخترم اژانس منتظرته...

 با تعجد :فتم:اژانس؟
 زنم برات ماشین بیاد.حاجی: اره، نامزدت :فت زنک ب

 نامزدم؟



 یه حس داغ تو تنم رخنه کرد. نامزدم؟کسرا... فدای نامزدم!
 لمخندی زدمو از پیرمرد تشکر کردم.

 یه مرد میانسالی جلو اومد و:فت:شما ماشین خواستید خانم؟ برای )...(؟
 _بله...

 در عقد وبرام باز کرد ونشستم.
صو شه رو پایین دادم... باد خنکی به  شیم شی رتم خورد .با حس لرزش :و

 سریع از کوله ام بیرون اوردمش:
 _مراقد خودت باش خانمم.

 لد برچیدم و طعم خانم اون بودن و :ذاشتم برای یه وقت بهتر.
 براش نوشتم:

 _چرا خودت منو نرسوندی؟
 بعد چند لحظه پیام اومد:

به ک م. ن_دیگه نمیتونسددتم پیشددت بمونم ، یه نظر حالله ، امشددد باید تو
 چیزی نمونده نیازم بزودی زود. ا:ر قابل بدونی.

 لممو :زیدم.
 این نموندن می ارزید به صد تا حضور فرزاد وامثال اون!

 بعد چندلحظه برام پیام زد:
 _به عقد نگاه کن!

با هول به عقد نگاه کردم... برام چراغ زد. براش دسددت تکون دادم و دوباره 
 خزیدم تو :وشیم.
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 براش نوشتم:
 _نظر دورادور حالله؟ جوابمو نده ،تصادف میکنی.خداحافظ.

و :وشی و محکم به سینه ام فشار دادم، از اینکه حرفمو :وش داد هم یخرده 
شدم از اینکه ب م  شحال هم  شتم جوابمو بده ولی خو ست دا یه جوری دو

 چه حرف :وش کنه!
که کسددرا بزودی میاد خواسددتگاریم... چق باورم نمیشددده  در وای خدا... 

خوشددحالم که باالخره این ارتماط به یه سددرانجامی رسددید و ... وایی... دلم 
 میخواست جیغ بکشم!

شتم که :فتم: اقا  شتم تو کیفم دنمال دو تومنی میگ شدم، دا شین پیاده  از ما
 تراول همراهمه...

 راننده:حساب شده ... خانم.
 و رفت.

باز  ود نیشددم تا بنا :وشلمخندی زدم که با دیدن یه پراید نقره که سددر کوچه ب
 شد.

 اومدم برم سمتش که دنده عقد :رفت.
 وهمون لحظه صدای :وشیم بلند شد.

 _بله؟
 کسرا:رسیدی؟

 _یعنی نمی بینی؟
 کسرا: من که :فتم فعال از دیدن شما معذورم!

 خندیدم و جلو رفتم کسرا دنده عقد :رفت ...



 اخم کردم و:فتم: داری فرار میکنی ازم؟
 جانم دارم از ه*و*س فرار میکنم...کسرا:نه 

 بالحنی که رنجید:ی داشت :فتم:یعنی این حست به من یه ه*و*سه؟
 کسرا: تا وقتی همه چیز درست پیش نره ، بله...

 حرفی نزدم ویه قدم دیگه جلو رفتم و اونم باز دنده عقد :رفت.
 م؟شکسرا اروم :فت: میخوای پیش خدایی که من وبا تو اشنا کرد شرمند ه ب

 یخرده فکر کردم و:فتم: نچ...
کسدرا: برو خانمم. برو به سدالمت ... زودتر به مادرت بگو تا با سدر بیام ... 

 باشه؟
 با لمخند ریزی که مطمئن بودم ازا ون فاصله نمی بینه :فتم: نچ...

شت و درحالی که  شین :ذا سقف ما شو رو  شین وباز کرد و ارنج یهو در ما
 ت: نه؟بهم زل زده بود با هل :ف

 _اره دیگه ... نه...
 یه قدم به سمتم اومد و یه قدم به عقد رفتم.

 خندید و:فت:مثل دیروز شیطون شدی...
و یه قدم دیگه به سمتم اومد و منم دو قدم عقد رفتم و:فتم: خدا وشرمند:ی 

 یادت رفت؟
 خندید و :فت:امشد بارون میاد...

 خندیدم و:فتم: چه ربطی داشت؟
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با لمخند  به اسددمونم ربط کسددرا  مهربونی :فت: ... رو زمین که وایسددی 
داری... نفس که بکشددی به هوا ربط داری... همه چیز مثل یه زنجیره اسددت 
باشددده...  که بی ربط  یا هیچ چیزی نیسدددت  که بهم ربط دارن... تو این دن

 نیازم... حاال منم به تو ربط دارم ... مگه نه؟
 بیه... بارون نمیاد...خندیدم وبی ربط :فتم: نچ... هوا افتا

 کسرا:میاد حاال بمین... و اهسته :فت: بخاطر همه چیز ممنون!
 با تعجد :فتم: بخاطرچی؟

کسددرا: یه قدم جلو اومد و:فت: بخاطر دیروز... یه قدم دیگه عقد رفتم و 
صادقانه  :فت: بخاطر وجودت... یه قدم جلو اومد و:فت: بخاطر احساس 

ف قد رفتم و : قدم ع یه  تادم ات...  هات... ایسدد یه  خاطر :ر ت: حتی ب
 :فتم:خوشحال شدی که :ریه کردم؟

شکی  شکها بهم فهموند که  سرا: بخاطر من بود... بخاطر جفتمون، اون ا ک
 که به حسم دارم روا نیست. ولی قول میدم همین یه بار باشه...

 ته دلم کیلو کیلو قند نوب میشد.
 با این حال جدی :فتم:

 _قول مردونه؟
 مردونه...کسرا: 

 یه قدم جلو اومد و منم یه قدم دیگه عقد رفتم.
 باخنده :فت:حتی بخاطر دروغتم ازت ممنونم...

 یه قدم جلو اومد و :فتم:پس منتظر بودی من پا پیش بذارم؟
 یه قدم عقد رفتم و:فت: منتظر بودم مطمئن بشم...



 _شدی؟
 کسرا: اون اشکا به من دروغ نمیگفتن!

 اشکا نیومدی؟_چرا قمل اومدن اون 
 کسرا یه قدم جلواومد و:فت:ترسیدم...

 _حاال نمی ترسی؟
 یه قدم عقد رفتم و:فت: حاال؟ میخوای منو بترسونی شیطون؟

 خندیدم و :فتم: تا چی پیش بیاد...
 کسرا: برو شیطون ... دیگه حنات واسم رنگی نداره. دستتو خوندم.

 :فتم: بفرما تو... و یه قدم جلو اومد ومنم جلوی در خونه ایستادم و
 خندید و اهسته :فت: خداحافظی نمیکنم...

 _چرا؟
 کسرا: نمیخوام امید دوباره دیدنتو از خودم بگیرم.

اووووف... مرسددی ... تو روخدا بمین چطوری با روح وروان من بازی میکنه 
 هاااا... شیطونه میگه بدوم بترم ب*غ*لش!

 ؟پنج شنمه بیایم خدمتتونکسرا لمخندی زد و :فت: میشه جور بشه همین 
 خندیدم وکسرا :ردن خم کرد و:فت: زود جوابمو بده ها ... باشه؟

 حرفی نزدم و:فت:دسته :لت موند پیشم!
 _امانت پیشت باشه ، برام خشکش کن...

 خندید و تلفنشو قطع کرد.
 دوباره دستشو :ذاشت رو قلمش وبرام تعظیم کرد.
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مد سددراغم و رومو کانب او نه در  باز اون غرور  ازش :رفتم و رفتم تو خو
 وبستم که پیام اومد.

 _چپ چپ نگام میکنی زهر چشم بگیری شیطون.
یعنی دلم میخواست وا برم از خوشی... چه چشمای عقابی و تیزی داشت. 
هی ی از دیدش مخفی نمیموند... چشددم خلمانی من!معلوم نیسددت چقدر 

تازه از نظر حالل هم حرف م یزنه. از نوقم نیشددم تا خیره خیره نگام کرده، 
 حلزونی :وشم باز بود!

 براش نوشتم:
 _اروم برون ،

اومدم بنویسددم خداحافظ که یاد حرفش افتادم... نگم خداحافظ که امید 
 دیدن دوباره رو از جفتمون نگیرم. برای همین ادامه ی جملم نوشتم:فعال.

 برام نوشت:
 _مراقد خودت باش نیازم... فعال.

سا شده بود یه کله بدون توجه به ا شح  سور با تمام ادرنالینی که توخونم تر ن
پله ها رو باال دویدم... اونقدر انرژی داشددتم که دلم میخواسددت همشددون 

 تخلیه بشن...!
 به هرقیمتی ، الهی فدای طناز بشم...

 در وبا کلید باز کردم و خودمو پرت کردم تو خونه.
 ...مامان دستشو :ذاشت رو سینه اشو :فت: چته دختر



شم و مامانمو ب*غ*ل کنم که انگار یه اب یخ خالی کردن  اومدم یه جیغ بک
شد! من هنوز جریان بارداری مامان وبه  ستر  شم همه یهو خاک سرم و اتی رو 

 کسرا نگفته بودم!!!
 با لمخند مامان به خودم اومدم و:فتم:سالم.

 سری تکون داد و:فت: چیه خوشحالی... چشات برق میزنه.
 کشیدم و:فتم:هی ی همینطوری!نفس عمیقی 

مامان سددری تکون داد و:فت: برو یه دوش بگیر ، شددد عمه ات اینا میان 
 اینجا...

صدام  شتزخونه  سمت اتاقم میرفتم که مامان از ا شتم به  شه ای :فتم ودا با
 کرد: نیاز...

 _بله؟
 مامان:همیشه همینطوری باش.

همه ی سدداال اینطوری نیشددخندی زدم و:فتم:ا:ه شددما و بابا میذاشددتین من 
 بودم!!!

 و به اتاقم رفتم ودرو بستم.
 تمام خوشیم یهو فروکش کرد.

سرا میفهمید ...  شدم باز نگرانی عین خوره افتاد تو جونم، ا:ر ک وارد حموم 
 ا:ر میفهمید وبخاطر همین منو ول میکرد یا...!

 یه ابرو ریزی وحشتناک بود ، اهی کشیدم و زود از اب :رم دل کندم.
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یه تاپ سفیدتنم کردم با شلوارک :لمهی ... پشت کامتیوترم نشستم تا کارای 
 مربوط به پروژه ام رو انجام بدم.

ستم و از اتاقم خارج  صفحه رو ب شتزخونه ...  صدای مامان که :فت: بیا ا با 
 شدم.

مامان داشددت سددمزی خرد میکرد بهم لمخند خسددته ای زد و:فت: کمکم 
 میکنی؟

 داختم و :فتم: چیکار کنم؟شونه هامو باال ان
شوقمول کرده بود لمخندی زد و :فت: یخرده پیاز خرد  با تعجد از اینکه حرف

 کن...
سینی محتوی پیاز ها رو  ستم،  ش صندلی ن سری تکون دادم و کنارش روی 

 روی اپن :ذاشتم و مشغول پوست :رفتن شدم.
 ره؟مامان کمی نگام کرد و :فت: چه خمرا نیاز؟ دانشگاه چطور میگذ

 زبونم و طمق عادت بین دندونام فشار دادم و:فتم: همه چی خوبه چطور؟
 مامان لمخندی زد و :فت:یه خرده ریز تر خرد کن.

بدون لجمازی قمول کردم و مامان نفس عمیقی کشید و :فت:امروز یه خمری 
 شده!

 _واه چه خمری؟
 

نک  هات ر یذاری مو فت: داری م گاه کرد و: مان یخرده تو صددورتم ن ما
 خودشون بشن؟

 اره ... بده؟-



 مامان ابروهاشو باال داد و :فت:نه چرا بد باشه، خیلی هم خوبه...
شنک مامان بهم مهلت داده بود حرف بزنم. به  لمامو با زبون تر کردم، یعنی ق
این میگن شددمم مادرانه، چون شددصددتش انگار خمردار شددده بود میخوام یه 

 چیزایی بگمش.
هامو با سرشونه ام پاک کردم و مامان :فت:امروز دماغمو باال کشیدم و اشک

 رفتم سونو:رافی
 به هرقیمتی ، الهی فدای طناز بشم...

 در وبا کلید باز کردم و خودمو پرت کردم تو خونه.
 مامان دستشو :ذاشت رو سینه اشو :فت: چته دختر...

شم و مامانمو ب*غ*ل کنم که انگار یه اب یخ خالی کردن  اومدم یه جیغ بک
شد! من هنوز جریان بارداری مامان وبه  ستر  شم همه یهو خاک سرم و اتی رو 

 کسرا نگفته بودم!!!
 با لمخند مامان به خودم اومدم و:فتم:سالم.

 سری تکون داد و:فت: چیه خوشحالی... چشات برق میزنه.
 نفس عمیقی کشیدم و:فتم:هی ی همینطوری!

شددد عمه ات اینا میان مامان سددری تکون داد و:فت: برو یه دوش بگیر ، 
 اینجا...

صدام  شتزخونه  سمت اتاقم میرفتم که مامان از ا شتم به  شه ای :فتم ودا با
 کرد: نیاز...

 _بله؟

http://www.roman4u.ir/


 مامان:همیشه همینطوری باش.
نیشددخندی زدم و:فتم:ا:ه شددما و بابا میذاشددتین من همه ی سدداال اینطوری 

 بودم!!!
 و به اتاقم رفتم ودرو بستم.

 وکش کرد.تمام خوشیم یهو فر
سرا میفهمید ...  شدم باز نگرانی عین خوره افتاد تو جونم، ا:ر ک وارد حموم 

 ا:ر میفهمید وبخاطر همین منو ول میکرد یا...!
 یه ابرو ریزی وحشتناک بود ، اهی کشیدم و زود از اب :رم دل کندم.

یه تاپ سفیدتنم کردم با شلوارک :لمهی ... پشت کامتیوترم نشستم تا کارای 
 بوط به پروژه ام رو انجام بدم.مر

ستم و از اتاقم خارج  صفحه رو ب شتزخونه ...  صدای مامان که :فت: بیا ا با 
 شدم.

مامان داشددت سددمزی خرد میکرد بهم لمخند خسددته ای زد و:فت: کمکم 
 میکنی؟

 شونه هامو باال انداختم و :فتم: چیکار کنم؟
شوقمول کرده بود لمخندی زد  ز خرد و :فت: یخرده پیابا تعجد از اینکه حرف

 کن...
سینی محتوی پیاز ها رو  ستم،  ش صندلی ن سری تکون دادم و کنارش روی 

 روی اپن :ذاشتم و مشغول پوست :رفتن شدم.
 مامان کمی نگام کرد و :فت: چه خمرا نیاز؟ دانشگاه چطور میگذره؟

 زبونم و طمق عادت بین دندونام فشار دادم و:فتم: همه چی خوبه چطور؟



 ان لمخندی زد و :فت:یه خرده ریز تر خرد کن.مام
بدون لجمازی قمول کردم و مامان نفس عمیقی کشید و :فت:امروز یه خمری 

 شده!
 _واه چه خمری؟

نک  هات ر یذاری مو فت: داری م گاه کرد و: مان یخرده تو صددورتم ن ما
 خودشون بشن؟

 اره ... بده؟-
 خیلی هم خوبه...مامان ابروهاشو باال داد و :فت:نه چرا بد باشه، 

شنک مامان بهم مهلت داده بود حرف بزنم. به  لمامو با زبون تر کردم، یعنی ق
این میگن شددمم مادرانه، چون شددصددتش انگار خمردار شددده بود میخوام یه 

 چیزایی بگمش.
دماغمو باال کشیدم و اشکهامو با سرشونه ام پاک کردم و مامان :فت:امروز 

 رفتم سونو:رافی...
 بود؟_چطور 

 لمخند کجی زد و:فت: برات مهم شده؟
 _برای من که نماید مهم باشه مامان!

ست  صی بدون حقوق درخوا شگاه و مرخ شید و :فت:رفتم دان مامان اهی ک
 کردم.

 _فکر کردم میخوای باز نشسته بشی...
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ست روز حقوق... نمیدونم! هنوز روش فکر  سابقه و بی سال  ست  مامان:بی
 اد.نکردم... بذار بدنیا بی

 واهسته پرسید: واسه اسمش چی پیشنهاد میکنی؟
 به قیافه ی :رد و تتلش نگاه کردم.

سدداله بود ولی هیکلش و خوب نگه میداشددت با ورزش  44با اینکه یه خانم 
وکوه اخر هفته ودوره ی دوستان تو استخر... ، صورت تتلی و سفیدی داشت 

 م.و لد و مدل دهن و چونه ام و ازش به ارث :رفته بود
 در کل خیلی شمیه بودیم هرچند که بیشتر نادین شمیه مامان بود!

 مامان دوباره :فت:نگفتی اسم چی پیشنهاد میدی؟
 بدون فکر فقط برای اینکه جوابی داده باشم :فتم:

 نیما... نوید...-
مامان لمخندی کجی زد و عین دخترچهارده سدداله ها نوق کرد و:فت: یعنی 

 بذاریم؟میگی با "ن" اسمشو 
 _من نیاز، نادین... اینم باید با "ن" باشه دیگه.

مامان چشددماش برقی زد و منم به سددمت سددینک رفتم تا پوسددت پیاز هارو 
 داخل سطل اشغال بریزم.

 شیر اب وباز کردم و داشتم دستهامو میشستم که :فتم:مامان...
 مامان:جانم؟

بود و روی میز شددیر اب و بسددتم و بشددقابی که متحوی پیاز های خرد شددده 
 :ذاشتم، تابه ی تفلونی واز کابینت دراوردم و:فتم: باید یه چیزی بگم...

 مامان روشو به سمتم :رفت و :فت:چی؟



به حد نیاز تو ماهی تابه روغن ریختم و :ذاشددتمش روی شددعله ی مادر ... 
 بزر:ترین شعله ی اجاق :از!

 مامان منتظر:فت:چیزی شده نیاز؟
ا احساس داغ شدن روغن محتویات بشقاب وتوش نفس عمیقی کشیدم و ب

خالی کردم، داشددتم به صدددای جلز و ولزشددون :وش میکردم که مامان باز 
 صدام کرد :نیاز...

 و تو یه جمله :فتم: اخر هفته هستین خونه...
 مامان ابروهاشو باال داد و:فت: برای چی می پرسی؟

ادای دخترای شرمنده  لممو :زیدم و دستهامو تو هم قالب کردم، نمیخواستم
سرا  سی که به ک سا صال نمودم... ولی اح و با حجد و حیا رو دربیارم چون ا
شدم و این یه  شرمنده می شرمش  سرا فکر میکردم از  شتم یا کالوقتی به ک دا

 حس کامال غیر ارادی بود.
واقعا نمیخواستم صورتم :ر بگیره وصدام بلرزه، یا دست وپامو :م کنم... با 

ییم جلوی کسددرا کم میاوردم . نفسددمو فوت کردم ومامان نگران تمام پر رو
 :فت:دختر تو که داری نصفه جونم میکنی، اخر هفته چه خمره؟

 با من من زبونمو رو لمام کشیدمو :فتم: برام خواستگار میاد.
مامان چشددمهاشددو :رد کرد و دسددتمو :رفت و منو روی صددندلی نشددوند، 

 گار؟خودشم رو به روم نشست و:فت:خواست
شتم با ریش ریش های رو میزی ترمه طالیی بازی  سرمو انداختم پایین و دا

 میکردم که مامان باز :فت:میشناسیش؟ دوستته؟
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 حدسش کارمو راحت تر کرد.
یه نفس عمیق کشددیدم تا التهابمو تسددکین بدم. به سددختی اب دهنمو قورت 

 دادم و :فتم: دانشجوی ارشده ... تو دانشگاه ما...
 مش چیه؟مامان:اس

 دماغمو باال کشیدم و:فتم:محمد کسرا راد...
 مامان دستشو روی دستم :ذاشت و:فت: با هم دوستین؟

 جواب ندادم.
 مامان باز :فت: چقدر میشناسیش...

 اومدم بگم:خیلی...
شد و :فت: به به . مامان خودم  شتزخونه پیدا  سر وکله ی نادین تو ا که یهو 

... 
 م بلد نیستی...و رو به من :فت:عفریته سال

 با چشم و ابرو بهش اولتیماتوم دادم از این حرفش نمیگذرم!
شگله  سید و :فت: خانم خو صورت مامان وب*و* شت و  نادین محلم نذا

 من از کیفت یه تراول برداشتما باشه؟
ضی بهش بکنه رو به من :فت:نیاز لپ  ست حرفی بزنه و اعترا تا مامان خوا

 کاردارم...تاپتو شد بذار بیرون اتاق من 
 با اخم :فتم: بله؟

 نادین:زهرمار... چرا عین قاطر نگاه میکنی...
محل فحشش نذاشتم وبا حرص :فتم: تو خواب بمینی... من دزدم دست تو 

 نمیدم!



نادین دسددتهاشددو :ذاشددت رو میز وبه سددمتم خم شددد و:فت: دم در اوردی 
 کوچولو... شنیدی چی :فتم ... لد تاپت شد بیرون نماشه...

 مثال چه غلطی میکنی..._
 نادین مشتشو رو میز کوبید و:فتم: مگه خودت لد تاپ نداری؟

 نادین: فکر کن خرابه!
 _من لد تاپمو نمیدم...کور خوندی اونو یه ساعت دستت بدمش!

 نادین با حرص و اخم :فت: خیلی بی جا میکنی...
 ی مامان دخالت کرد و:فت:بس کن دیگه نادین... چرا زورمیگی، وسددیله
 خودشه نمیخواد بده... بعدشم مگه نمیخواستی بری بیرون، به سالمت!

 از اینکه مامان طرف منو :رفت و اقا نادین حسابی سوخت حالم جا اومد.
 با چشم و ابرو اشاره کرد بهم میرسیم.

محلش نذاشددتم داشددتم با :وشدده ی ناخنم ور میرفتم که صدددای در ورودی 
 اومد وفهمیدم نادین رفت.

 مامان :فتم:از کی خونه است؟ رو به
 مامان: تو حموم بودی اومد خونه...تو اتاقش بود تا االن!

اومدم بلند بشددم که مامان مچ دسددتمو :رفت و:فت: کجا؟ حرفمون تموم 
 نشده.

 لمخندی زدم و:فتم: پیاز وهم بزنم.
 لمخند نگرانی زد و دستمو ول کرد.
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ما می به  یه؟  یپ ادم چه ت فت: ید و اروم : خوره؟ فرهنگش... اهی کشدد
 رفتارش...خانواده اش... نیاز رابطه ات باهاش چطوره؟ نیددداز... نکنه...

دیدم مامان داره تحلیل میره ، خوندن نهنش سددخت نمود. رو به روش فوری 
سرا یه ادم خیلی مذهمیه،  شو :رفتم و تند تند :فتم: ک ستهای یخ ستم ود ش ن

تا خ یه برادر... جز خونواده اش هم معمولی وسددنتی ان... دو  واهر داره 
خودش وخواهر کوچیکش بقیه ازدواج کردن، پدرش پارسدددال فوت کرد... 
بارم دسددتمو  یه  نه روزه میگیره ... حتی  ماز میخو یه، ن مذهم مان خیلی  ما

 نگرفته... اصال نگاهمم نمیکنه...
مامان لمخند کجی زدبا خیالی که میدونستم راحت شده :فت: پس چطوری 

 دیده؟قاپ تو رو دز
لمخند شددرمنده ای زدم و مامان دسددتشددو برد زیر چونه امو :فت: از لحاظ 
فرهنک وطمقه ... نیاز تو ب ه نیسددتی... من و میشددناسددی در حق تو و نادین 
سخت :یری نکردم ولی :رگ بارون دیده ام... یه عمر با هم سن وساالی تو 

 سر و کله زدم... نمیخوام دختر خودمم...
 مامان کسرا رو بمینید عاشقش میشید. با قاطعیت :فتم:

 مامان ابروهاشو باال داد و :فت: تو دانشگاه اومد جلو؟
 وای اصال یادم رفت از ارتماطش با سیما و حسام بگم.

لمخند کج و معوجی زدم و:فتم: مامان پسرعموی حسامه ... شوهر سیما... 
س سی  شکده ای بودیم ولی اولین بارم تو عرو  یما منو دید وبا این که هم دان

منم دیدمش... اصال بخاطر فوت پدر کسرا بود که عروسی حسام وسیما هم 



عقد افتاد ... بعد از اشددناییمون تو عروسددی ، رفت و امد های بعدش تو 
 خونه ی سیما وحسام فهمیدم ارشد دانشگاه ما میخونه و...
 مامان زیر لد :فت:سیما... همون که عقدش منم اومدم؟

سیما و بعد بهم نگاه کرد سرمو تکون دا سمت عقد  دم و مامان فکرش رفت 
 و :فت: خانواده ی پسره بد نمودن...

 لمخند فاتحی زدم و مامان :فت: شماره ی خونه رو بهش دادی؟
 با خجالت سرمو به عالمت اره تکون دادم.

مامان نفس عمقی کشددید و:فت: باشدده   ا:ر زنک زدن یه قرار میذاریم تا 
 رای اشنایی... و با تحکم :فت:نیاز فقط برای اشنایی!بیان... فقط ب

 نفس راحتی کشیدم انگار یه بار از روی دوشم برداشته شده بود.
 مامان هنوز تو فکر بود.

 اهسته :فتم: پس من به کسرا میگم که به مادرش بگه...
مامان م*س*تقیم نگام کرد و تند جملمو تکمیل کردم: اخه باید به کسددرا 

 همینطوری نمیشد که بهتون زنک بزنن... خمر میدادم
شیدم که بوی  شو ازم :رفت و منم یه نفس عمیق ک مامان با چپ چپ نگاه

 پیاز داغ سوخته پی ید تو دماغم.
دن کشیدم ورفتم سمت :از... مامان ضربه ای به شونه ام زد و:فت:  د د یه هی

 دو روزه پست میارن.
خواست حرفی بزنه که :فتم:من هنوز زبونمو بین دندونام فشار دادم و مامان 

 بهش نگفتم که تو حامله ای...
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مامان سری به عالمت باشه تکون داد و من ادامه دادم: مامان... یه چیز دیگه 
 هم بگم؟

 مامان :بگو...
_ا:ر قرار به ازدواج شددد و مراسددم... لمهامو ترکردم وسددرمو انداختم پایین 

 و:فتم:میخوام قمل از زایمانت باشه...
مان... نمیخوام تو  ما مه  عا برام مه هاش :رد شدددد و:فتم:واق مان چشددم ما

 عروسیم تو با یه ب ه به ب*غ*ل...
 زیر :از وخاموش کردم و :فتم: این تمام خواهشمه!

 و از اشتزخونه بیرون رفتم.
سرا رو بمینن حتما  ستم وفکر کردم ا:ر مامان وبابا ک ش تو اتاقم روی تخت ن

خار میکنن... ک مام وجود حس بهم افت با ت خاب بود! اینو  سددرا بهترین انت
 میکردم.

بدم ... ولی حس کردم بهتره یخرده  تا این خمر وبهش  :وشددیمو برداشددتم 
مغرور باشم وفکر نکنه که چقدر منتظر بودم، هرچند منتظر بودم ولی خوب 
نه به این شدددت ... هرچند خیلی هم با همین شدددت منتظر بودم...اووفی 

نی خدا منو یا خیلی ُاپن مایند افریده بود یا خیلی ولنک وباز... کشیدم ... یع
 اخه دختر یخرده غرور... یخرده جمروت...!!!

 و به بکراند :وشیم زل زدم.
اهی کشددیدم و با خیالی نه چندان راحت روی تخت به پهلو دراز کشددیدم... 
ند:یمون... براش اشددتزی  نه ز منو کسددرا عروسددی کنیم، بریم سددر خو

 .وووی...کنم..



صحمت کنیم، بح   سافرت ، باهم  شما قدم بزنیم ... بریم م بعد با هم بریم 
کنیم... بعد برام بی بهونه :ل بخره ... هی بگه دوسددتم داره... وقتی  هرا از 
شم...  شته با سرکار خسته کوفته میاد براش یه اب پرتقال خنک تو یخ ال دا

 تا میادبراش بریزم...یا نه... تو زم*س*تونا براش چایی دم کنم و 
بعد بهش بگم تا بری دسدددت وروتو بشددوری غذا حاضددره... و باهم نهار 
وبخوریم و کسرا اصرار اصرار که  رفها رو بشوره ... منم بگم نه و تو خسته 
ای ، باز تعارف کنه و بگه خوب تو هم خسته ای... بعد کلی سرو کله زدن و 

 ...کنیم، عصر دو تایی میشوریم تعارف کردن کسرا بگه بریم حاال استراحت
 منم قمول کنم و دستشو بندازه دور کمرم و ...

شمایی که  سرا ب*غ*ل کردم و فکر کردم وقتی تو چ شمو جای ک وایی... بال
توشددون المپ روشددنه خیره بشددم چیا باید بگم؟یه لحظه حس کردم کسددرا 

لت م جا نه... از خ گاه میک فه رو همینجور داره تو نهنم منو خیره خیره ن ال
 روسرم کشیدم...

 خل شدم خدا! خلم کردی کسرا...
سدداعت بیسددت دقیقه به ده شددد بود، صدددای تلویزیون از توهال میومدم . 
مطمئن بودم که مامان بعد از تماس مادر کسددرا به بابا جریان ومیگه و منم 
شم ،  سعی میکردم جلوش افتابی نما صحمتم با مامان حتی االمکان  بعد از 

میکشددیدم هم یه جورایی دلم نمیخواسددت مدام از رابطه ام و هم خجالت 
 اندازه ی رابطه ام با کسرا سین جیم بشم.
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ساعت  شماری برای  شیم نگاه میکردم وثانیه  ساعتی بود که به :و تقریما نیم 
 ده ...

حتی دلم میخواسددت برای سددیما تعریف کنم ، ولی از اونجایی که فردا تو 
سددت این موقع شددد زنک بزنم و مزاحمش دانشددگاه میدیمش دلم نمیخوا

 بشم. حتما حسامم کلی بهم فحش میداد!!!
 ساعت ده دقیقه به ده بود... عجما   حاال ا:ر میگذشت این زمان کوفتی.

 پوفی کشیدم که صفحه ی :وشیم روشن وخاموش شد.برام پیام اومده بود.
 _سالم نیازم. شمت بخیر. با خانوادت صحمت کردی ؟

 :رفت ، انگاری دیگه نتونسته بود این ده دقیقه رو طاقت بیاره.خنده ام 
قه هم  که این ده دقی ندادم... برای این با مردم ازاری جواب  یدم و پوفی کشدد
بگذره از اتاقم خارج شدم. رفتم دستشویی و صورتمو شستم. برای وقت پر 

 کردن مسواکم زدم.
 حاالفقط پنج دقیقه مونده بود.

 ار... اعصابم از دست عقربه ها قاراش میش بود.اووف... چه قدر کش د
 وارد اتاق شدم و روی تخت دراز کشیدم.

 :وشیم دو تا پیام دیگه داشت.
 هرجفتشم از کسرا بود:
 _نیازم جواب نمیدی؟

 _بد موقع مزاحمت شدم؟
 مونده بود. کسرا تماس :رفت. 22و با اینکه هنوز دودقیقه به ساعت 

 تاثیر نمود جوابشو دادم.با لمخندی که توی لحنم بی 



 صدای :رمش تو :وشم پی ید .
 _سالم خانم... خوبی؟

 _سالم مرسی...زود زنک زدی ، دو دقیقه مونده بود.
 کسرا م مو :رفت و:فت: چشمت به ساعت بود؟

لممو از این سددوتی بی اراده :از :رفتم وکسددرا با لحنی که نگرانی توش موج 
 میزد :فت: به پدر ومادرت :فتی؟

 ز شیطنتم :ل کرد و:فت:چیو ؟با
 کسرا وا رفته :فت: یادت رفت؟

 _خد نمیدونم در مورد چه موضوعی صحمت میکنی...
 کسرا:پس یعنی اینقدر برات بی ارزش بوده که به این زودی یادت رفت؟

از حرفش دلم ریخت و ترسددیدم باز نگه و نترسدده واصددرار نکنه... یه لحظه 
 ه ی خواستگاری وبه خانواده :فتی؟سکوت کردم و کسرا :فت: این قضی

 نفس راحتی کشیدم و:فتم: اهان اونو میگی...
 کسرا:باز شیطون شدی سرکارم میذاری؟

 _کی من؟
 کسرا خندید و :فت:دروغ :وی خوبی نیستی نیاز خانم...
 خنده ام :رفت و کسراباز مصرانه پرسید:حاال :فتی یا نه؟

 _اوهوم...
 درم بگم فردا به منزل زنک بزنه؟کسرا کمی مک  کرد و:فت: به ما
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کمی سددکوت کردم وکسددرا با یه دلهره که برام خیلی شددیرین بود و از پای 
 :وشی هم میتونستم لمسش کنم :فت: نیاز جان ، جوابمو نمیدی؟

اصرارش برام قشنک بود ، با اینکه خودم کمی تا قسمتی پیش قدم شده بودم 
صره و م سیم غرق ولی از اینکه میدیدم اونم خیلی م یخواد زودتر به نتیجه بر

 لذت و خوشی میشدم.
 برای بارسوم پرسید: نیاز خانم... خانمی... نمیگی چی شد؟

 _خد نمیدونم چی باید بگم... داشتیم راجع به چی حرف میزدیم؟
 کسرا خنده اش :رفت و منم از خنده ی اون ریز ریز میخندیدم.

ا میتونم برای خواستگاری ب با لحنی که بوی شوخی میداد :فت: دختر خانم
 مادرتون صحمت کنم؟

 _اوهوم...
 کسرا تند ، رو هوا اوهوم منو :رفت و:فت:مرگ کسرا ...

 زبونمو :از :رفتم ... خدا اون روزو نیاره.
از هیجان وتالطمش منم هیجان :رفتم و:فتم: اره دیگه، ولی صددرفا جهت 

 اشنایی...
جواهری باید هفت خان رسددتم و کسددرا: اون که صددد المته ... برای هم ین 

 :ذشت.
 وایی... جواهر منظورش من بودم؟!

 کسرا نفس عمیقی کشید و:فت: میدونی داره بارون میاد؟
فوری رو تخت نیم خیز شدم و پنجره رو باز کردم ... بوی نم خاک تو مشامم 

 پی ید ...



 کسرا زمزمه کرد: بخاطر لطافت حس تو اسمون ه*و*س باریدن کرده ...
دسددتمو دراز کردم تا قطره های بارونو بگیرم. کسددرا هم برام اروم صددحمت 

 میکرد و بیشترازم تعریف میکرد.
یا خدا... همینطور که داشتم از شدت الفا ی که نثارم میکرد نوب میشدم و 

 غش وضعف میرفتم ، برام پشت خطی اومد.
 یعنی برخر مگس معرکه ، لعنت! این وقت شدددد... یعنی کی میتونسدددت

 باشه؟!
 با تمام بی میلیم به کسرا :فتم: برام پشت خطی اومده...

 کسرا با تعجد :فت:ساعت ده ونیمه...
 _خد فعال باید قطع کنم.

 و با نیشخندی منتظر جوابش نشدم و جواب دادم.
 صدای پر حرارت سیما تو سرم پی ید.

 ؟؟با جیغ :فت:نیددددددددددددداز... کسرا ازت خواستگاری کرد؟؟؟ اره؟
 خندیدم و :فتم: اطالعات واز کجا اوردی؟

 سیما بهم توپید و:فت:علیک سالم...
_بله بله... سالم سیما خانم... حال شما احوال شما... ساعت ده ونیمه ... 

 مزاحم دخترمردم شدی؟ خودت مگه شوهر نداری؟
 سیما خندید و:فت:زهرمار... تعریف کن بمینم...

 تا نشنیده ها رو بگم..._تو تعریف کن بمینم چی شنیدی 
 سیما: خدا نکشتت که دو کلوم زورت میاد حرف بزنی.
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حقش بود هی ی نگم... االن وقت زنک زدنه، خدا رحم کرده میدونه که من 
سدداعت ده با کسددرا هرشددد قرار صددحمت دارم... تازه داشددتیم به جاهای 

 هیجانی صحمتمون میرسیدم...خروس بی محل!
زنک زد به حسام ... منم :ذاشتم رو ایفون و همشو سیما با هول :فت: کسرا 

بال  بال  پای تلفن  یاز ... ب ه ی مردم چنان  :وش دادم . چیکارش کردی ن
ست چیکار بکنه چی بگه... والله اونجوری که من از  صال نمیدون میزد که ا
ضی...  شم که را ستی... خود ضی ه سر دراوردم این بود که تو را حرفهاش 

ی تو... چون خونواده ی خودش که همه چی و سددتردن  فقط مونده خانواده
 دست کسرا.

 نیشم تا بنا :وشم باز شد.
 سیما با خنده :فت: پس یه عروسی افتادیم نه؟

 _با نوق و شوق :فتم ... چه جورم.
 سیما: مریم خاله چی :فت؟

_فعال که باید یه قرار بذاریم برای اشددنایی بیان ... بقیه اش هنوز مشددخص 
 نیست.

سرا وخانواده اش خیلی سیم ا بهم امیدواری داد که مطمئنا مادر وپدرم از ک
 خوششون میاد.

تا سدداعت یازده با سددیما از هردری صددحمت کردیم ، بیشددترم اداب زند:ی 
 مشترک وزناشویی و المته خانواده ی خوب کسرا...



المته کم وبیش میدونسددتم که اونا عین کسددرا ادمای اروم و مهربونی هسددتن 
و تا اسددترس خیلی بزرگ برام مونده بود: یکی رویارویی با خونواده ی ولی د

 کسرا ، یکی هم :فتن بارداری مامانم.
هرچند به قول سددیما این اصددال ربطی به کسددی نداره ولی دروغ چرا باع  

 شرمند:یم میشد.
صل  شارژ و بهش و سیم  شت. شارژ هم ندا شیم طفلی داغ کرده بود ،  :و

 فت تا پیام دارم.کردم که تازه فهمیدم ه
 همه هم از جاند کسرا.

 _کی بهت زنک زده؟
 _نیاز جان ساعت یازده است هنوز داری باهاش صحمت میکنی؟

 _میشه بگی کیه؟
 _ از دوستان هستن؟

 _نیازم خوابی؟
 _زنک بزنم؟

 _نیازم جواب نمیدی؟
از نوق وشوق توجهش دلم قیلی ویلی میرفت . یخرده به خودم مسلط شدم 

مردم ازاری نوشتم: یکی از دوستان بود. االن خستم، بعدا صحمت  وبراش با
 میکنیم ،

صفحه ی :وشی خیره خیره نگاه کردم که باالخره به مرادم رسیدم.  یخرده به 
 کسرا پیام داد.
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 _باشه نیازم، خوب بخوابی. بعدا بهم بگو کی بود.
شد... تو چیکار داری ساعت یازده  شه  ی ک باش تا بگم. چه غیرتی هم می

 بود؟! باهات عروسی نمیکنما...
 بکراند :وشیمو ب*و*سیدم و تو رخت خوابم فرو رفتم.

 با حس روشن و خاموش شدن صفحه ی :وشیم پیام رو باز کردم.
 کسرا بود.

ست   ارزو میکنم در ان نزدیکی  ستن به دنمال جایی ا ش _وقتی لمخند برای ن
 ها باشی.

 وبکشه...نفسمو فوت کردم، این پسر میخواست من 
بی جواب :ذاشددتمش که کمی مزه ی غرورنداشددته امو ب شدده ، لمخندی به 
احساساتم زدم و ازشون خواستم شور و شوقشون همیشه توی قلمم پا برجا 
بمونه، از تک تک ضددربان قلمم خواهش کردم که اینقدر برای کسددرا نتته، از 

مو تا غرور نفسهام خواستم تا بی تاب کسرا نماشن و از خودم خواهش کردم
در برابرش حفظ کنم . غروری که میدونستم به شدت عقد کشیده و حاضر 
سرا  سی که متعلق به ک شده بود، نمود! ح سی که تو وجودم پیدا  به دوئل با ح

 بود ، حسی که تمام وجودم ازش لمریز بود...
شنش به من یاد اور این  شمهای رو سرا نگاه کردم. برق چ به چهره و لمخند ک

زمان زیادی برای همیشه با اون بودن نمونده، نفس عمیقی کشیدم،  میشد که
یای قشددنک و دخترونه به رنک  یک رو با هزار و توی نرمی بالش فرو رفتم و

 سفید و از جنس دوست داشتن... به خواب رفتم.



با صدددای االرم :وشددیم با رخوت از خواب بیدار شدددم. حس میکردم پنج 
 دقیقه است خوابیدم!

دلم میخواسددت بخوابم ولی ترجیح دادم از این خواسددته ام تا بعد از با اینکه 
  هر چشم پوشی کنم.

شویی رفتم  ست سمت د سی اومدم و از روی تخت پایین پریدم. به  کش وقو
شگاه وبعدش  شورم، برنامه ی امروزم رفتن به دان ست ورومو ب ستم د میخوا

شت بهم میخور شگاه بود.دیگه حالم از قیافه ام دا د، ابروهام نامنظم هم ارای
شده بود و یه حالت نامرتد و  شت بودن وموهامم از حالت فارا خارج  و پرپ

 جنگلی داشت.
 چند مشت اب یخ تو صورتم پاشیدم و مسواک زدم.

از دستشویی بیرون اومدم، مامان و نادین وبابا خونه نمودن... به ساعت نگاه 
 تیاز به حساب میومد.کردم، هنوز دو ساعتی وقت داشتم و این خودش یه ام

به یه جین و  به اتاقم رفتم ، کارامو دسددته بندی کردم و لماس تو خونه ای مو
 تاپ تغییر دادم که ا:ر دیرم شد سریع یه مانتو روشون تنم کنم.

شتن چتر  ست و بیخیال بردا ش ساس ابری بودن هوا لمخندی رو لمم ن با اح
سورمه  شیدم و یه مانتوی کتون  شتم، شدم، جورابامو پو ست :ذا ای و دم د

مقنعه ی سددورمه ایم هم اتو کردم و رفتم به اشددتزخونه تا تو خندق بال یه 
 چیزی بریزم.یعنی با صدای قار و قورش منو کشته بود.

 با صدای ایفون ، یه نیم نگاه به ساعت انداختم تازه هشته ...
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تماال ح:وشی وبرداشتم با دیدن تصویر نادین پوفی کشیدم و درو باز کردم. ا
 باز یه چیزی جا :ذاشته بود.

باره به اشددتزخونه رفتم تا ادامه ی صددمحونه امو  باز کردم و دو در ورودی و
 بخورم.

نادین بدون توجه من به اتاقش رفت ،منم بسدداط صددمحونه روجمع و جور 
حاضددر  گاه  به دانشدد ید برای رفتن  با گه کم کم  تاقم رفتم دی به ا کردم و 

ستادم کر شدم.امروز با ا ست به این یه می صال دلم نمیخوا شتم و ا سیون دا ک
 مورد دیربرسم.

لماس هامو تندی تنم کردم و به یه ارایش ملیح رضدددایت دادم، از اتاق زدم 
بیرون... با دیدن سددوئیچ نادین که روی میز قرار داشددت درسددت رو به روی 

 ممل هایی که در نشیمن بودند ، لمخند موزیانه ای زدم و سوئیچ و برداشتم.
 نادین میتونه با اتوب*و*س بره.

شوق ونوق  صابمو خرد نکنه . با  شه واع :وشیمو خاموش کردم تا مزاحمم ن
شکده میروندم ، فلش پروژه هام که توش چند تا اهنک هم بود  سمت دان به 

 و :ذاشتم بمینم این سیستم مسخره ی نادین میتونه اونا رو بخونه یا نه ...
صدای خواننده ی شدن  صدا رو  با بلند  محموبم، به ریش نادین خندیدم و 

 زیاد کردم. :ازشو :رفتم پیش به سوی دانشکده!
تمام کارام و دوند:ی هام حدود دوسددداعت و نیم طول کشددید، احسددداس 
میکردم صدددای اسددتاد هنوز تو سددرم دنک دنک میکنه، بس که لحنش خش 

 دار و:رفته بود.
 حیف استاد خوبیه ...



. صدای کلید ها تو کیفم میومد ، نیشخندی زدم و کیفمو روی شونه انداختم
تا یه چایی بیسددکوییتی  به بوفه رفتم  پارکینک برم  به سددمت  قمل از اینکه 
به محل مورد نظرم نرسددیده بودم که صددددای  ریف دختری  بخورم.هنوز 

 باع  شد سرجام بایستم.
 خانم بمخشید...-

 ستاده بود.به سمتش چرخیدم، درست پشت سرم با چند قدم فاصله ای
 _بله امری داشتید؟

جلو اومد ودستشو به عالمت اشنایی دراز کرد و:فت: شما خانم نیاز نامجو 
 هستید؟

 _بله ... و دستشو فشردم و :فتم:شما؟
موهای خوش حالت بلوند مادرزادیشددو توی مقنعه فرسددتاد و:فت: میتونم 

 چند لحظه وقتتونو بگیرم؟
 بخورم._داشتم میرفتم بوفه یه چایی 

 لمخند جذابی زد و:فت:چه خوب... پس مهمون من.
شونه هامو باال انداختم و با هم به سمت بوفه رفتیم. در تمام طول مسیر چند 
ساکت  شت یه میزجفتمون  صندلی کنار هم پ قدمی و حتی جور کردن دو تا

 بودیم.
 ازم پرسید:با قهوه موافق ترم یا چای ، که قهوه رو ترجیح دادم.

 سمت پیشخون فروش اغذیه رفت ومنم نشستم.اون به 
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به  یدادم  هایی میزدم ولی ترجیح م حدس  یه  ند  گاه میکردم هرچ بهش ن
 حدسم اعتماد نکنم و منتظر باشم خودش ، خودشو معرفی کنه.

دو تا لیوان پالسددتیکی روی میز :ذاشددت و درحالی که پودرقهوه رو داخل 
و:فت: من یادم رفت خودمو  هرکدوم از لیوانا خالی میکرد ، کنارم نشددسددت

 معرفی کنم، مهسا هستم... مهسا شهابی نژاد...
 _خوشمختم خانم شهابی نژاد...

مهسا یه تای ابروشو باال داد و :فت: فکر کنم تا حدی منو میشناسید اینطور 
 نیست؟

انگشددتمو باال ی بخاری که از لیوانم بلند میشددد :ذاشددتم و:فتم: ابدا... بار 
 زیارت میکنم. اوله که شما رو

 مهسا:منم همینطور... ولی...
 لیوان و برداشتم و :فتم:ولی چی؟

 مهسا چشمهاشو باریک کرد و:فت: فرزاد چیزی از من به شما نگفته؟
پس حدسدم درسدت بود .با اینکه انتظارم میرفت که همون کیسدی باشده که 

 !فرزاد االرمشو داده بود با این همه بازم شوکه شدم چه دختر پیگیری
 

 درجوابش :فتم:
 _چرا ... :فته ...

مهسدددا با تعجد نگام کرد. نمیدونم چرا ازش خوشددم اومده بود. چهره ی 
مثمتی داشت. چشمهای سمز وپوست سفید... و موهای بلوند و خوش رنک 

... 



 بینی عمل کرده داشت و لمهای نازک... تمام ایرادش دندون های کجش بود.
 ولی زیاد به چشم نمیومد.

 :پس فکر نکنم :فت و :وی خوبی داشته باشیم!مهسا
 _چرا اینطور فکر میکنید؟

شو مزه مزه کرد و:فت: حس میکنم قراره یه حرفهایی بزنید  سا داغ قهوه ا مه
 که ...

صادق  صاف و سی نیستم. هرچیزی که بترسید  شید ... من آدم ک _نگران نما
 جوابتونو میدم.

 مهسا چشمهاش برقی زد و:فت:واقعا؟
 هامو باال انداختم و:فتم:دلیلی نداره دروغ بگم...شونه 

 مهسا دستهاشو تو هم قالب کرد و:فت:پس بی پرده صحمت کنم؟
 _اوهوم...

مهسدددا کمی نگام کرد، در سددکوت قهوه امو که ولرم شدددده بود و اماده ی 
خوردن، برداشتم و اروم اروم مینوشیدمش... دلم میخواست تو دهنم باهاش 

 مزه اشو ب شم. بازی کنم و کم کم
 مهسا با کمی شرمند:ی :فت: چطوری باهاش اشنا شدید؟

_باهام راحت صددحمت کن ... من و فرزاد هم دوره بودیم.... از ترم دو دیگه 
ست فرزاد  شگاهم با دو ستیم تو دان شدیم... اولین دو تقریما هم کالس هم 

شناختم ... تو دوره هایی که ضا ... از طریق اون فرزادم می شتیم ... بود، ر  دا
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بیرون و کوه و سددینما و تئاتر ... کم کم رابطه ام با فرزاد جور شددد... بعد از 
 رفتن رضا ...

 مهسا با :یجی :فت:مرد؟
 لمخندی زدم و:فتم:نه خدا نکنه ... رضا بورس :رفت و رفت آلمان...

 مهسا: اهان...
ضا خیلی از هرلحاظ ای شرایط بدی بودم... ر د ده ال بوادامه دادم و:فتم: تو 

... خانواد:ی مالی تیپ ... فرزاد هم اون دوران منو خیلی سددداپورت کرد تا 
جایی که دیگه با اون دوسددت شدددم ... تا همین پنج ماه پیش هم اون رابطه 

 ادامه داشت.
 مهسا زیرلد :فت:پس عمیق تر از چیزی بوده که فکر میکردم.

 _تقریما...
چرا باهاش بهم زدی؟ اون  مهسددا شددوکه از اینکه صددداشددو شددنیدم :فت:

 خواست یا ...
کمی مک  کردم... میخواستم حرفهامو درست تحویل بدم دلم نمیخواست 
ستم حاال که  شم یا فرزاد بیاد یقه امو بگیره، میخوا شرمنده با پس فردا روزی 

 دارم میگم همه چیز و ... عین ادم تعریف کنم .
 .نفس عمیقی کشیدم و :فتم: هم من ... هم خودش..

 مهسا:چرا؟
 _چی چرا؟

 مهسا:چرا خواستی تمومش کنی؟



_من یه رابطه ی دیگه داشتم... با یکی دیگه ... اون شرایطش از فرزاد خیلی 
 بهتر بود.

 مهسا با تعجد :فت:جدی میگی؟
 با صداقت :فتم:اوهوم...

با  که  ته  ند وق با فرزاد تموم کردی... االن چ ماه پیش  مهسدددا:تو :فتی پنج 
 یدت هستی؟دوست پسر جد

 _حدود هفت ماه ...
 وفکر کردم روزهایی که با کسرا بودم بهترین روزهای زند:یم بود.

 مهسا ابروهاشو باالد اد و:فت:دوماه با خ*ی*ا*ن*ت پیش فرزاد بودی؟
لمهامو تر کردم و:فتم: خوب نه ... ما خیلی باهم بح  و کلنجار میرفتیم... 

 ...نه من دیگه رابطه رو میخواستم نه اون
 مهسا: بخاطر اون ادم جدید ولش کردی؟

 _اره...
 مهسا:ا:ر اون ادم نمیومد تو زند:یت...

 از حرفش یکه خوردم.
 مهسا ادامه داد و:فت:ا:رنمیومد با فرزاد میموندی؟

 یخرده فکرم به عقد رفت.
سرا به بهانه ی درس  سرا با من بود هم فرزاد... ک ست زمانی بود که هم ک در
دادن فرزاد هم که از قمل تر از کسرا بود، نفسمو فوت کردم اون دوران نصف 
دعواهامون بخاطر رفتار فرزاد بود، بخاطر اویزون شدن ها و کالفگی هام از 
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اون دوران دوماهه فقط اینکه چقدر :اهی باهام بی ادبانه رفتار میکنه، تمام 
 قیاس بود بین رفتار و شخصیت کسرا و فرزاد.

کسرا برام شده بود یه بت ... بخصوص وقتی که فرزادم فهمید که من با کسرا 
دوسددتم و کمکم میکنه تا نمره هام خوب بشدده، خیلی عصددمانی شددد و در 
نهایت همه چیز و همه ی تصددمیمات و به من وا:ذار کرد. منم کسددرا رو 

یدا انت ند:ی من پ حاال ا:ر کسددرایی تو ز نار زدم.  خاب کردم و فرزاد و ک
 نمیشد... من با فرزاد میموندم!

 مهسا منتظر بهم نگاه میکرد.
 _اره میموندم.

مهسددا با اخم بهم نگاه میکرد منم ابروهامو باال دادم و :فتم: سددواالت تموم 
 شد؟

 مهسا: باهاش رابطه هم داشتی؟
 _نه ...

 یگه رو ند*و*سیدین؟مهسا:یعنی همد
 _نه...

که فرزاد منو  مه منم راسدددت :فتم  یدونسددتم منظورش از ب*و*سددده ، ل م
ند*و*سددیده بود ،برای همین هم حرفی از این نزدم که فرزاد عیدا :ونه امو 

 می ب*و*سید!
 مهسا:پیشنهادشم نداد؟

 _چرا ... ولی من حاضر نشدم...اصال بزر:ترین بحثمون سر همین بود!
 مهسا:پیشنهاد ازدواج چی؟



 _چرا داد...
 مهسا:چرا قمول نکردی؟

ست  ست بود ،دو ست قمول کنم ... فرزاد برای من یه دو _چون دلم نمیخوا
یه  یا  :اه  یه  یه تک به عنوان  که بخوام بهش  به این عا  خوبی هم بود . ولی واق
ست  سن هم بودیم ... این و دو سر نگاه کنم...نه... من و فرزاد خد هم  هم

 نداشتم .همیشه دلم میخواست شوهرم بزر:تر ازمن باشه!
 مهسا نفس راحتی کشید و:فت: فرزاد دو سال از من بزر:تره...

 لمخندی زدم و:فتم:خوبه...
 از جام بلند شدم و:فتم:خد من خیلی دیگه دیرم شده باید برم...

ست جدیدت نمیومد تو  شد و:فت: تو :فتی ا:ر دو سا هم از جاش بلند  مه
 یت با فرزاد میموندی...زند:

 _اره...
مهسددا:ا:ر دوسددت جدیدت االن ولت کنه ... یا به هردلیلی تو ولش کنی... 

 برمیگردی پیش فرزاد ؟
کمی بهش نگاه کردم و:فتم: نه ... فرزاد برای من یه ادم تموم شددده اسددت! 

 اینم :فتم که به چشم یه همسر نمیتونم بهش نگاه کنم...
 :فت: خیلی از اشنایی باهات خوشحال شدم.مهسا لمخندی زد و 

شید! اینو جدی  شمخت با سمتش دراز کردم و:فتم:امیدوارم خو ستمو به  د
 میگم.

 مهسا:ممنون...
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 خواهش میکنمی :فتم و ازش خداحافظی کردم واز بوفه خارج شدم.
هام کردم.  یه  مار و مهمون ر که کلی دود و :رد و غ یدم  نفس عمیقی کشدد

 سنگین بود یا هوای حرفهایی که زده بودم! نمیدونم فضای بوفه
شگاهی نزدیک خونه میروندم. تمام نهنم  سمت آرای شدم و به  شین  سوار ما
سرا  سرا ، و جالد بود که ک شده بود از دوماهی که هم با فرزاد بودم هم ک پر 
رو مسددخره میکردم ... یه لحظه حس عذاب وجدان :رفتتم ، نمیدونم چرا 

به کسددرا بگم که من چطور ادمی ام ... واقعا به خودم فکر میکردم که باید 
 دمدمی مزاج و تنوع طلد لقد میدادم! و درکنار همه ی اینا غرور هم ایضا.

 اووف... چه شخصیت مسخره ای داشتم...!
 با دیدن سر در ارایشگاه ، پارک کردم و وارد شدم.

سه بود یه خانم بیوه ی  شگاه نفی صاحد ارای سه خانم که  ساله  35 – 34نفی
بود با یه هیکل خوب و خیلی هم خوشددگل و المته وارد از این لحاظ که بلد 

 بود خوب به خودش برسه. شوهرش توی تصادف فوت شده بود.
شگاه واداره میکرد و  شت و باهم ز ند:ی میکردن، هم ارای ساله دا سر ده  یه پ

 خرجشو درمیاورد و هم از حقوق و بیمه ی فوت شوهرش ...
تمام ارایشگرهای فضول و بی خاصیتی که میشناختم نفیسه خانم به نسمت 

با اینکه کارش خیلی حرفه ای نمود ولی بخاطر شددخصددیت خوبش ترجیح 
میدادم پیشددش برم و الحقم که برای من تا به حال تو کارش کوتاهی نکرده 

 بود!
 بعد سالم علیک :فت:کم پیدایی...



سی اویزون کردم. از اینکه خلوت مانتو و مقنعه امو دراوردم و روی چوب لما
 بود و مجمور نمودم منتظر باشم خیلی خوشحال بودم.

 یه نگاهی به موهام کرد و:فت:اخرین بارخودم برات رنک :ذاشتم؟
سددری تکون دادم و:فتم:نفیسددده جون یه زحمت بکش و رنک ریشددده کن 

 موهامو... داری؟
 که...یه نگاهی بهم انداخت و:فت:چرا؟ میخواستی بلوند کنی 

یاد کسرا افتادم و اخر هفته و حضور احتمالیشون! فکر کردم شاید بهتر باشه 
 قیافه ام کمی ساده تر باشه. دلم میخواست خانواده ی کسرا پسند جلو برم.

سرا فکر کنه که من چقدر از این مدل دخترای عجق  شتم مادر ک ست ندا دو
ست یخرده از عالیقم تا قم صه دلم میخوا ل ازدواجم کم کنم وجقم و... خال

 تا بعد ازدواج دلی از عزا دربیارم.
یعنی تو تصورم این بود که خد یه خونواده ی سنتی ترجیح میدن عروسشون 

 هم ساده وسنگین باشه، حاال که سنگین نیستم حداقل ساده باشم!
 برای جواب نفیسه خانم لمخندی زدم و:فتم:میخوام یخرده ساده باشم...

 برقی زد و :فت: خمریه؟چشمهای نفیسه خانم 
 لمخند کجی زدم و:فتم: اول کوتاه میکنی بعد رنک؟

 بیا اول ابروهاتو سامون بدم... مدلی تو نظرته؟-
 خندیدم و:فتم:این دفعه هرچی ساده تر بهتر...

 نفیسه خانمم خندید و:فت:نه خمریه ...
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حینی که به جون صددورتم افتاده بود منم سددعی میکردم یواش یواش براش 
عریف کنم که اخر هفته احتماال خواسددتگار دارم و خیلی سددنتی هسددتن و ت

اونم یخرده از شددوهرش برام تعریف کرد و اینکه خانواده ی شددوهر رحمت 
شدددده اش خیلی مدرن بودن ولی خونواده ی خودش خیلی سددنتی، بعد از 
ازدواجش تونسددت خیلی کارایی که تو خونه ی پدری محدود بوده رو انجام 

 همین یاد :رفتن ارایشگری .بده مثل 
بعد از دوسدداعت که :ذشددت ، منم نتیجه ی زحمت نفیسدده خانم و تو اینه 

 دیدم.
نوق کردم از دیدن خودم. خدایی واسددم سددنک تموم :ذاشددته نفیسدده خانم. 
بخصددوص که ابروهامو خیلی دخترونه قشددنک برداشددته در کل همه چیز به 

 صورتم میومد.
مصددری وفارا کوتاه شددده ، یعنی جلوش حالت موهام به حالت ترکیمی از 

مصددری وچتری داشددت و پایین هاش خرد ...و یه هفت پشددت کمر و کتفم 
 بود.

شمهای قهوه ای تیرم... و المته به  صوص به چ شم عجید بهم میومد بخ رنگ
 پوستم که مابین سفید و:ندمی بود.

 یه مدل تنماکویی جدید بود و کلی نزدیک به رنک موی اصلی سرم!
لمخند به ابروهام که ساده و تمیز و خطی شده بودند زدم و ازجام بلند شدم. 

 درکل راضی بودم. مثل همیشه.
 با نفیسه خانم حساب کردم و سوار شدم تا به خونه برم.

 هوای انر ماه و همیشه دوست داشتم بهم حس خوبی میداد.



شد و دی هم جز پاییز  شروع می صال از نظر من پاییز از انر  شد. ا ساب می ح
از ماه مهرخیلی خوشددم نمیومد. ابان هم بد نمود ولی هوا و سددوز انر چیز 

 دیگه ای بود.
 جلوی خونه پارک کردم، ساعت هفت و نیم بود.

یه نفس عمیق کشددیدم احتماال باید جواب نادین و میدادم و یه بح  تتل با 
شین و اینطوری دو دره کردم. ولی خوبی شتم که چرا ما ود ش این بنادین میدا

 هیچ وقت تو جواب کم نمیاوردم!
با همه ی این اوصدداف وارد خونه شدددم. موجی از :رما و بوی غذا خورد تو 

 صورتم.
 

با دیدن کیوان و خاله مهناز و عزیز یه اه از خسددتگی کشددیدم، حوصددله ی 
مهمونو واقعا نداشددتم با این حال دور از ادب بود :رم سددالم علیک نکنم 

اسددده عزیز جونم تنک رفته بود. جلو رفتم تا روی عزیز تازشددم کلی دلم و
 وبد*و*سم.

شه جلو رفتم  ست بلند ب عزیز به احترامم با اون حال و ارتروز وقلمش میخوا
 و نشوندمشو با کلی قربون صدقه ب*و*سیدتم.

 نفر بعدی کیوان بود ...
ساده باهم دادیم و نادین  ست  سالممو دادو یه د سنگین جواب  کیوان خیلی 

 رخالف تصورم با یه لحن خاصی :فت: موهاتو کوتاه کردی؟ب
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توقع داشتم به خاطر ماشین کلی سرم داد و قال کنه ولی خد هی ی نگفت 
ضور خاله وعزیز ، ولی کال ازش بعید بود مالحظه :ر بازی  شاید بخاطر ح
دربیاره . تازه فهمید ارایشگاه هم رفتم. نیشخندی به برادر هیزم زدم و با خاله 

هناز خواسدتم رو ب*و*سدی کنم که یه جوری نشدون داد که مایل نیسدت. م
 منم به یه دست دادن ساده اکتفا کردم.

تا لماس هامو عوض کنم.  تاقم رفتم  به ا نذاشددتم و  با همه ی تعجمم محل 
موهام و نفیسه برام شسته بود و سشوار کشیده بود. دلم نیومد برم حموم تا از 

 ریخت بیفته!
یا مدم جینمو در ن تاقم او یه تی شددرت تعویض کردم و از ا با  تاپمو  وردم و 

 بیرون.
 رفتم تو اشتزخونه 

 مامان لمخندی بهم زد و:فت:ارایشگاه بودی؟
 _اوهوم... چی شده؟ مهمون داریم؟

مامان لمخندی زد و:فت: چطور میخواستی بشه بهشون :فتم اخر هفته داره 
 مدن.واسه ات خواستگار میاد ... اوناهم پاشدن او

 یه لحظه شوک شدم و اروم :فتم: خواستگار؟
 مامان لمخندی زد و:فت: امروز خانم راد به خونه زنک زد.

 قلمم تو :لوم میزد.
ندارم حین چایی ریختن :فت: خیلی خانم  مامان که میدونسدددت طاقت 
خوش صددحمتی هم بود... اسددمشددونم مونسدده... یخرده از این در و اون در 

 پنج شنمه عصر یه سر بیان ، محض اشنایی... صحمت کردیم و قرار شد



 فقط دوست داشتم جیغ بکشم!!!
 مامان لمخندی به قیافه ام زد و:فت:جلو پسره هم همینطوری وا میدی؟

 پقی زدم زیر خنده ومامان :فت:یواش تر چه خمرته؟
 با هیجان ونفس نفس :فتم:بعدش؟

نمیخواد اینقدر مامان چشم غره ای بهم رفت و:فت:خمه خمه... جلو خالت 
 هیجان داشته باشی...

دد  د دت د د د دقد د د د د د د د د د د د د دا شد د محکم مامانمو ب*غ*ل کردم و:فتم:عد
 دددم...

 مامان خندید و :فت:من یا پسره.
 تو دلم اروم :فتم:جفتتون!

مامان خنده اشددو خورد و ادامه داد: بسدده دیگه ... حاال بذار بیان خودشددونم 
 . ا:ر قسمت باشه... ویه اهی کشید و یه نگاهیبمینیم... صحمتهامونو بکنیم 

 بهم کرد که بوی دلتنگی میداد!
لمخند شددرمنده ای زدم و:فتم:مامان پس یعنی مونس خانم خیلی خوب بود 

 دیگه هان؟
مامان لمخند کجی بهم زد و:فت: لحن و صددحمتش که خیلی خوب بود، 

 خیلی محترم و شمرده صحمت میکرد...
 م... سینی چای وبرداشتم و:فتم:من می برم...اصال روی پا بند نمود

مامان یواشی تذکر داد: یه جوری بمر که نریزه تو سینی... نمیخواد بده خودم 
 بمرم. االن از نوقت خودتو میسوزونی!
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 خندیدم و:فتم:بذار تمرین کنم.
 مامان باز خندید و منم تو هال چایی و چرخوندم.

صدقه از دهنش نمیفتاد. نادین یه جوری نگام میکرد، عزیز که  صال قربون  ا
مد و هی  گه واسددده ام چشددم و ابروی مهربون میو یه جور دی که  بام  با

 میگفت:چایی بخوریم یا خجالت و از این حرفها.
های موقتی  یه آه  نازم  له مه خا مد. کارد میزدی خونش درنمیو ولی کیوان و 

 میکشید.
اری اخر هفته میدونسددتم همه ی کاراشددون بخاطر خمر از جریان خواسددتگ

 است!
 بعد از چرخوندن چایی...

باز با نوق پریدم تو اشددتزخونه مامان داشددت میوه ها رو تو  رف می ید ، 
 کنارش وایستادم و:فتم:دیگه چی میگفتین باهم؟

مامان یه نگاه چپ چتی بهم انداخت و:فت:نیاز یهو دیدی نه من ، نه پدرت 
 موافق نمودیم ها...

م: از این لحاظ خیالتون راحت باشدده ... مطمئنم نفس عمیقی کشددیدم و:فت
 همتون عاشق کسرا میشید.

سرا یا محمد؟ خانم راد که همش میگفت  شو باال داد و:فت:ک مامان ابروها
 محمد...

 ِاِاِا... مامان ... اسمش دو بخشیه... محمد کسرا!-
 مامان سری تکون داد و :فت:دختر یذره خودتو جمع کن.



نذاشددتم و: حل حرفش  مان م ما یا :فتین؟ گه چ خد نگفتی... دی فتم:
 چهارکلمه حرف بزن...

شتر  شید و:فت: من و خانم راد ده دقیقه بی مامان خنده اش :رفته بود پوفی ک
 با هم صحمت نکردیم. بعدشم که خالت زنک زد و جریان وبهشون :فتم.

 با اینکه میدونستم خاله میدونه رو به مامان :فتم:ِا... خاله هم میدونه؟
هت  قه پیش ب گه دو دقی که یعنی حواس پرت م گام کرد  یه جوری ن مان  ما

 نگفتم که همه میدونن!
نمیدونم چرا نگفتم به مامان که خاله مهناز برخالف همیشدده که کلی قربون 
صددقه ام میرفت امشدد همش منو مهمون چشدم غره و چپ چتش میکنه، 

 نمیخواستم مامان از خواهرش دلخور بشه.
 د عقلم میرسید که :اهی سکوت کنم.یعنی تا این ح

ناراحت شدددده  ید و رو بهم :فت: فکر کنم مهناز یخرده  مامان اهی کشدد
 ...حقم داره، کیوان از کی پیش قدم شده.

 ابروهامو :ره زدم و:فتم:
مامان خانم شما که یک عدد استاد دانشگاه هستی وخیلی هم روشنفکری -

ه ی ارشددد اماده میکنه با یه توقع داری دختر معمارت که داره خودشددو واسدد
پسر بازار موبایلی عروسی کنه؟ میخواستی منو زوری زوری بمندی به ریش 

 کیوان...
 مامان اخمی کرد و:فت:
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کی ما تو رو تو زند:یت زور کردیم نیاز... حرفها میزنی ها... بعدشددم ا:ر -
شناخت سر به هوای خودم ومی سه ی این بود که دختر  صرار میکردم اوال وا  ما

شه، کیوانم  شده با شناخته  سری ازدواج کنی که  ستم تو با یه پ شم میخوا بعد
 میتونستی به راه بیاری که پی درسشو بگیره.

شغالی و:از زدم وبا دهن پر و  سطل ا شو انداختم تو  شتم و ته یه خیار بردا
 خرش خرش :فتم:

سرارو بمینی میفهمی چه تیکه- صرار نکن ...تو محمد ک  حاال مامان خانم ا
ستی  ستی د شکر میکنی که منو د ایه... بعد خودت روزی هزار بار خدا رو 

 حروم کیوان نکردی...
 مامان نیشخندی زد و:فت: خدا کنه...

 رف میوه رو برداشددتم و درمقابل چشددمهای عالمت تعجمی مامان به هال 
 رفتم. اصوال سابقه نداشت اینقدر دست به کمکم نقد باشه!

و درحالی که پیش دسددتی ها رو از هر نوع پرتقال  میوه رو :ذاشددتم روی میز
حالش  فت: دختر:ل من  مت : با مح یار پرمیکردم عزیز  نارنگی و خ و

 چطوره؟خوبی خانم... یه دقه بیا اینجا بشین روی ماهتو بمینم.
 لمخند ب گونه ای به عزیز زدم و:فتم:چشم عزیز جونم االن میام...

سرت بگردم ... تو کی اینقدر خانم عزیز لمخند مهربونی بهم زد و:فت:دور 
 شدی عزیز به فدات...

 کیوان چیشی :فت و نادین با لمخند داشت به من نگاه میکرد.
 حاال برادر ما هم امشد تریپ محمت و مهربونی برداشته بود!



بعد از تقسددیم میوه ها کنار عزیز نشددسددتم و اونم یه عالم ب*و*سددم کرد و 
 قربون صدقه ام رفت.

 خوشمزه میشد ادم نوه ی ته تغاری باشه ها...:اهی خیلی 
 خودم که از این موهمت بسیار بسیار خوشنود بودم.

ست :رفتم و عزیزم مدام  شیرینی عجید غریمی برای عزیز پرتقال پو با خود 
 از دست پنجولم تعریف میکرد و تشکر.

بعد از صرف شام یخرده صحمتها جدی تر شد و حرف وبح  به پنج شنمه 
 د.کشیده ش

شنمه  مامان که داشت از تمیز کاری خونه حرف میزد که میخواست از چهار 
شروع کنه ... قرار بود نادین هم خرید میوه و شیرینی وصمح پنج شنمه انجام 

 بده، و بابا هم میخواست پنج شنمه رو به کل مرخصی بگیره.
 خاله مهناز به طرز شگفت اوری سکوت کرده بود و کیوان هم توی موبایلش
صدای  شت با حرص فروت نینجا بازی میکرد و  خیلی با اخم های تو هم دا

 ترکیدن میوه ها رو که حرصی با لمسشون میترکوندشون و میشنیدم!
 بابا : عزیز پس شما تا پنج شنمه پیش ما بمونید.

عزیز لمخند مهربونی به دامادش زد و :فت:نه پسرم، ایشاالله از جلسه های 
 خوشمخت ومی بینم.بعدی میام و این پسر

لمخند خجالت زده ای زدم و خاله مهناز با یه لحن سددنگین :فت: اتفاقا اقا 
صر وقت دکتر هم داره. خودتون در جریانید که این  شنمه ع شاپور عزیز پنج 

 روزا حال عزیز اصال خوب نیست.
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صوص که دو تا از ر:های قلمیش هم :رفته بود  شت بخ عزیز بیماری قلمی دا
 بیماری قندش دکترش صالح نمیدونست جراحی کنه.و به خاطر 

 بابا خواست بازم اصرار کنه که با اشاره ی چشم و ابروی مامان سکوت کرد.
ناز شدددده بود ولی چیزی  له مه خا تار سددرد  جه رف گاری متو مانم ان ما
نمیگفت،بابا هم ترجیح داد دیگه بیشددتر اصددرار نکنه و اصددال بح  و به یه 

شونه، یه ل شن دلم سمت دیگه بک سمم نما حظه از اینکه خاله و عزیز تو مرا
:رفت. بهرحال خاله مهناز از مامانم بزر:تر بود و عزیزم که خد حکم بزرگ 

 خانواده رو داشت.
بخصوص که پدر ومادر بابام قمل از تولد من فوت شده بودند و فقط یکی از 

یکردند و عمه هام ایران و تهران بود، یکی از عمو هام بندر عماس زند:ی م
 یکیشونم هلند .

سرا به همراه داییش بیان یه جوری دلم :رفت .  از اینکه قرار بود خانواده ی ک
شن ، عین تو  شه و همه ی بزر:ترا با شلوغ با شتم خونه ی ما هم  ست دا دو
که برام تعریف میکرد شدددد  ما  های سددی ته  هام از :ف یده  یا شددن ها  فیلم 

س شد عقد و عرو ست کمی از  ستگاریش د شت بس که همه ی خوا ی ندا
 اقوام حسام و خودش بودن!

ولی با این شمشیری که خاله مهناز از رو بسته بود بعید میدونستم به خواسته 
 ام برسم!

بابا  بعد از رفتن خاله وعزیز ، مشددغول جمع و جورکردن پذیرایی بودم که 
 روی مملی رو به روم نشست وهمینجور زل زل به دخترش خیره شد.

 جالت کشیدم.ازنگاهش خ



شرمند:ی های مداومم هم بخاطر احتماال کمال هم  همه ی این خجالت و 
 نشینی با کسرا بود!

نادین هم حرفی از بردن ماشددین نزد. مشددغول تماشددای تلویزیون بود مثال 
داشت با هیجان فوتمال میدید ولی میدونستم فکرش جای دیگه است، چون 

 نده نگاه نمیکنه.نادین اصوال فوتمال و بدون اینکه فحش 
 یه لحظه فکر کردم ا:راز این خونه برم، کی با نادین سر وکله بزنه...

 اخی ... داداشیم!
 دلم :رفت.

 یه نگاهی به در و دیوار خونمون انداختم و بابا اروم صدام کرد:نیاز جان؟
 به بابا خیره شدم.

 لمخند :رمی به صورتم پاشید و:فت:یه چایی میاری بابا؟
از جام بلند شدم.مامان تو اشتزخونه داشت :از وتمیز میکرد. یه بدون حرف 

 لحظه حس کردم خونمون چه ساکته. چایی ریختم وبرای بابا بردم.
 بابا لمخندی بهم زد و:فت:چه خانم شدی...

نیشددم تا بنا :وش باز شددد و نادین هم بیخیال فوتمال از جاش بلند شددد و یه 
 شد بخیر تند :فت و رفتش تو اتاقش.

 بابا چایی و ازم :رفت و پرسید:خسته نیستی؟
 کش وقوسی اومدم و:فتم:نه خیلی... کارم دارید؟
 مامان هم به هال اومد و:فت: اره یه دقیقه بشین...

 نشستم و بابا پاشو رو پاش انداخت و:فت:چه خمر؟
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 خندم :رفت و :فتم:سالمتی.
 لد.بابا هم خندید ومامان با هول :فت: شاپور برو سر اصل مط

 یه لحظه استرس :رفتم.نکنه چیزی شده باشه.
 به دهن بابا زل زدم وبابا :فت: تصمیمت جدیه؟

 دستهامو تو هم قفل کردم و با همون استرس :فتم :راجع به چی؟
 بابا لمخندی زد و:فت:شنیدم که این دفعه قرار نیست نه بیاری...

 چی باشه! اهان از اون لحاظ. یه نفس راحت کشیدم و:فتم:تا نظر شما
 اوه مرسی لفظ قلم... یعنی خودمم از جوابم شاخ دراوردم.

باباشدداپور خندید و :فت: نیاز مادرت میگه تو واقعا قصددد داری که ازدواج 
 کنی اره؟

 اروم حرفمو شمرده تکرار کردم و:فتم:خد میگم تا نظر شما چی باشه.
 بابا کمی سرشو خم کرد و :فت:

.. ا:ر اومدن ودیدیمشددون ... و ا:ر قسددمت خد من قراره برم تحقیقات . -
سرمون  سی کنم یا مثل بقیه یه جوری از  سا شه ... نیاز باید یه تحقیقات ا با

 قراره بازشون کنیم؟
حاال فهمیدم منظور بابا چیه... دفعات قملی بابا اصددال تحقیقات نمیرفت 
 چون من همشونو بخاطر کسرا رد میکردم. ولی حاال کسرا رو بخاطر کی رد

ساب جواب مثمتم  میکردم؟! از فکرم خنده ام :رفت وبابا هم خنده امو به ح
 :ذاشت و اهسته :فت:

ضاوت کنیم ولی اینجور که مادرت از یه مکالمه - ست زود ق االن درست نی
 فهمیده بنظر خانواده ی خوبین. خودشم که خودت خیلی تعریفشو میکنی.



 جناغم فرو کردم. دیگه تا جا داشت سرمو خم کردم و چونه امو تو
 خدا وکیلی برای اولین بار از بابام خجالت کشیدم!

بابا شاپور نفس عمیقی کشید و به پشتی مملی که روش نشسته بود تکیه داد 
 و:فت:ان شا الله خوشمخت بشی دخترم.

مامانمم الهی آمینی :فت و با صدددای کوبیده شدددن در اتاق نادین بابا با یه 
 بشنوه :فت: مگه این پسره نرفته بود بخوابه؟!لحن بلندی که نادین هم 

سه تاییمون خندیدیم و اون شد اصال یادم رفت ساعت ده شد باید با کسرا 
 صحمت کنم. :وشیم تو کیفم بود و کیفم تو اتاق.

لممو :زیدم بی اره شددصدددت بار زنک زده بود و پیام داده بود.الهی! درواقع 
بار زنک زده بود ، بیسدددت و یکی ه های یازده  چه رقم  یام داده بود ...  م پ

 خوشگلی... رقم مهم بودن ... رقم نگران بودن ... !
 حوصله نداشتم پیام ها روبخونم.

سدداعت دوازده بود که رفتم تو تختم. فقط براش نوشددتم:"بمخشددید مهمون 
 داشتیم سر:رم پذیرایی بودم،اصال حواسم به :وشیم نمود.شد بخیر"

 ین بود.دروغم که نگفتم. واقعیت هم
 با تمام خستگیم ولی منتظر جوابش موندم.

 برام پیام زد: دیگه این کارو با من نکن.
از لحنی که خودم برای خودم از نوشددتنش توی اس ام اس سدداختم خنده ام 

 :رفت. یه جور با التماس پیامشو خونده بودم.
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شتم .خواب الود  شیم برش دا با این حال جواب ندادم با لرزش دوباره ی :و
 پیامشو خوندم:

 شمت بخیر نیازم.خوب بخوابی خانمی.
 لمخندی زدم و واقعا هم تونستم اروم وراحت و خوب بخوابم!

بدون فکر کردن به فرزاد و رضا و کیوان و طناز یا حتی مهسا... فقط تو رویام 
جا برای من بود و کسرا. با کلی ارزوی قشنک دخترونه و سفید و پراز هیجان 

 وشادی!
 چهارم:فصل 

بعد از اون قرارتوی دربند دیگه نه من کسرا رو دیدم نه کسرا اصراری داشت 
 که همو بمینیم.

میدونستم حاال که جفتمون فهمیده بودیم بهم عالقه مندیم شرایط دیدارمون 
با قمل فرق میکنه چون دیگه نه من به چشددم سددابق میتونم بهش نگاه کنم نه 

 اون.
 بود که کسرا زنک میزد. فقط تماس و مکالمه ی تلفنی

قرار پنج شنمه کامال فیکس شده بود.منم که مشغول تکمیل پروژه هام بودم و 
واقعا نمیدونستم این روزها باید چیکار کنم. بیام دانشگاه و وقتم برای کالس 
شت کنکور  ستم توی اردیمه شد که میخوا های عمومی حروم کنم یا برای ار

 م که ...ازاد بدم خودمو اماده کنم یا ه
طمق برنامه ریزیم ، اسفند کارپایانمو تحویل میدادم و از اون طرف میتونستم 
حاظ داشددتم و از طرفی هم دلم  ناییشددو از هرل ازاد شددرکت کنم چون توا

 نمیخواست تا بهمن سال دیگه صمر کنم و الکی وقتمو حروم کنم.



صو شم خد چه کاری بود؟!بخ شرکت کنم وقمول ب ستم ازاد   صوقتی میتون
که من لیسانسمو از سراسری میگرفتم و حاال ارشدمو میتونستم ازاد بخونم. 
شد  سرو کله بزنم تا ار شتم که با جزوه و کتاب  سابق وندا واقعا هم توانایی 

 هم سراسری قمول بشم.
صوص که از لحاظ یدی واقعا تو  ست زودتر تو بازار کاربیفتم بخ دلم میخوا

ماتم می لنگید که کسددرا مگه مرده بود رشددته ام قوی بودم فقط یخرده محاسدد
 زبونم الل، کمکم میکرد!

 توی ساختمون راه میرفتم و فکر میکردم.
شهابی  سا  ستم کفری بود اونم بخاطر اینکه چرا من با مه سابی از د طناز ح
نژاد صددحمت کرده بودم و مگه من باهاش قرار نذاشددته بودم که مهسددا رو 

 بفرستم پیش طناز!
 میدوشیدم انگاری نره...منم که هرچی 

صال تو اون موقعیت فراموش کرده بودم و  هرچی به طناز میگفتم که بابا من ا
بدتر از همه اینکه میگفت تو  بازم دختره حرف خودشددو میزد و  بل...  ال و

 هنوز فرزاد و دوست داری و میخوای بر:ردی پیشش.
رفتم خودمو : با اینکه خیلی تمایل داشتم بزنم فکشو داغون کنم ولی جلوی

 وجوابشو ندادم.
 یه تاری موی :ندیده ی کسرا میرزه به صد تا ادم مثل فرزاد!

 ولی طناز کسی نمود که اینو درک کنه.
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عجید بود که سرکالس نه خمری از حامد بود نه فرزاد. چون جفتشون با من 
 این عمومی و برداشته بودن.

ی استرس داشتم اونم این بهرحال برام خیلی مهم نمود. ولی از یه چیزی خیل
ستم  سا نه اونو دیده بودم نه فرزاد و... نه میدون بود که بعد از مکالمه ام با مه
که چه رفتاری باهم داشددتن ،اصددال با هم هسددتن یا بخاطر حرفهای من بهم 

 زدن!
 پوفی کشیدم.

اصددال به من چه. نمایدم تو چیزی که به من مربوط بود دخالت میکردم .ولی 
ه کرم از درختی داشددتم که واقعا خوشددحالم میکرد ا:ر مهسددا و نمیدونم چ

 فرزاد بهم میزدن!
شماره ی  ستم  ستم :رفتم. میخوا شونه ام انداختم و موبایلمو تو د کیفمو رو 
کسددرا رو بگیرم، با شددنیدن زنک نوکیا از انتهای راهرو ، نگام با کنجکاوی به 

 همون سمت کشیده شد.
سرا و  سرشونه های ک ست تو یه با دیدن  ستی که توجیمش بود و میخوا المته د

فرصت مناسد :وشیشو جواب بده چرا که داشت با جمعی از پسرا صحمت 
سمو قطع  شه، تما شون نما میکرد ، خودم برای اینکه اون زنک مزاحم مکالم
باهاش حرف بزنم به کل فراموش کرده بودم  کردم... دلم میخواسدددت برم و

ست که جفتم شتم به امروز از اون روزا شکده ایم.یه لمخندی زدم و دا ون دان
 همون سمت میرفتم که سر فرزاد و از سمت شونه ی کسرا دیدم.

 یه لحظه اب دهنم تو :لوم پرید و خشکم زد.
 همون جا وسط راهرو ایستادم.



 مات وممهوت به رو به روم نگاه میکردم.
ز ... اینم از امروز عجد روزی بود، هر دم از این باغ بری میرسد.اون از طنا

شتر  سرا میخونه. یه لحظه با دقت بی فرزاد که معلوم نمود داره چی تو :وش ک
نگاه کردم بمینم واقعا کسددراسددت که داره با فرزاد صددحمت میکنه یا شدداید 

 چشمهای من المالو :یالس چیده؟
 کمی زاویه ی ایستادنمو تغییر دادم.

میرسددید. اون لحظه تو بله دقیقاکسددرا بود که سددر فرزاد تا چونه ی کسددرا 
عا شددوک بودم. هم دلم  باالش برم. واق قد و  که قربون  شددرایطی نمودم 
میخواست بدونم جریان چیه ... ولی جرئت جلو رفتن و نداشتم.بخصوص 
که توقعشددو هم نداشددتم که فرزاد بخواد یه جوری منو انیت کنه یعنی ممکن 

قا هرچی از من میدونه رو احتماال که دقی بذاره کف دسدددت بود اینطوری   
 کسرا...!

وای لممو :زیدم... آدم اینقدر ب ه که بخواد یه رفتار صددادقانه رو اینطوری 
 جواب بده ؟

بخاطر ایسدت نا:هانیم دوتادختر بهم طعنه زدن، قصدور از خودم بود ولی با 
سرا  شون :رفتم، فرزاد وک شماتتی یه عذرخواهی لفظی از این حال با یه نگاه 

 بودن.مشغول صحمت باهم 
خیلی دلم میخواسددت برم جلو وبدونم موضددوع بح  چیه ولی از ترسددم از 
جام،جم نخوردم ،با دیدنشون که مشغول صمحت بودن حس بدی تو وجودم 

 تزریق شده بود هم استرس هم نگرانی هم ترس.
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شده بود که جلو نرم  سرا و واکنش هاش هم مزید بر علت  ندیدن چهره ی ک
تی چی پشددت سددرم بلغور میکنه یا با چه حرفهای ... نمیدونسددتم فرزاد لعن

مزخرفی :وش کسرا رو پر میکنه یا اصال راجع به من دارن صحمت میکنن یا 
 راجع به...

اخه تا جایی که من میدونسددتم فرزاد کارش به کسددرا نمیفتاد، پس برای چی 
 باید با هم همکالم میشدن؟

 پله ها سرازیر شدم. ولی من خودمو به سمت راهرو پرت کردم وبه تندی از
دقیقا داشتن راجع به من صحمت میکردن! حتی ا:ر شک داشتم حاال از نگاه 

 فرزاد مطمئن شده بودم...
با یه حالت دوی ماراتون داشددتم از سدداختمون خارج میشدددم، نمیدونسددتم 
فرزاد چی به کسددرا :فته ومیگه ولی هرچی که بود و هسددت ته دلم حسددابی 

 خالی شده بود!
گه بودم... یعنی ا:ر کسددر با کس دی هاش ، با طه  مل از راب که ق ید  ا میفهم

 ارتماطمون به کجا میرسید؟
سال بین من و فرزاد  ستم با منطق و دلیل بهش بفهمونم که دو چطوری میتون
هی ی نموده!!! یا رضددا... وای ... فرزاد حتما از رابطه ام با رضددا هم با کسددرا 

 میگفت!!!
 خدایا...بدبخت شدم.

شار دادم... بی هوا از رو به روی به یکی خوردمو تمام شقیقه ه امو محکم ف
 جزوه هام رو زمین پخش شد...

 پوف کالفه ای کشیدم ...



دختر که با شددرمند:ی داشددت جزوه هامو جمع میکرد :فت:بمخشددید من 
 کالسم دیر شده...

 وای خدا... اصال یاد کالس بعدیم هم نمودم!
به رفتن ترجیح دادم. فوری کاغذ وبسدداطمو  ولی با این حال و روزم نرفتن و

 از روی زمین برداشتم و راه خروج و پیش :رفتم.
چیزی تا پنج شددنمه نمونده بود، فقط چند روز... تر شدددن پلکم باع  شددد 
باور کنم جدی جدی همه چیز داره بخاطر حرفهای مزخرف فرزاد خراب 

 میشه، مگر دستم بهش نرسه...
سیدم، یعنی بغض بدی تو :لوم رخنه ک سرا واقعا میتر رده بود... از واکنش ک

میترسیدم که نظر و رفتارش نسمت به من کال عوض بشه... واقعا نمیدونستم 
 پیش خودش قراره چه فکری بکنه.

ند  باال بردم وبل تاکسددی ،دسددتمو  یه  یدن  با د یدم  نفس عمیقی کشدد
 :فتم:دربست...

 سوار شدم.
عا همه چیز تموم شده بود. از ترس بود سرمو به شیشه چسموندم ... انگار واق

یا اضددطراب یا هرچیز دیگه ... فقط میدونسددتم یه چیزی عین خوره داشددت 
 منو میخورد.

 یه جور ترس از بی اعتمادی ...
حاال ا:ر قرار بود من  که بهم زده بودیم.  قت بود  با هم خیلی و من و فرزاد 

 توضیح بدم،چی داشتم برای :فتن؟؟؟

http://www.roman4u.ir/


سرا چیزی نفهمه به باد رفت... و فقط چند روز تمام زحمتی که ک شیدم تا ک
 ناقابل مونده بود تا من و اون بهم برسیم.

 فرزاد همه چیز وخراب کرد!
دستمو به صورتم کشیدم واشکهامو پاک کردم ،از اینکه اینطوری بخوادرابطه 
 ی بین من وکسرا بهم بخوره از خودم منزجر میشدم،از پیشینه ی خرابم و ...

 زاد حتما جریان رضا رو هم میگفت...فر
 لممو محکم بین دندونام فشار دادم.

 یه نفس عمیق کشیدم...
با لرزش :وشددیم تو کیفم ،فوری درش اوردم. البد فرزاد بود که میخواسددت 

 لحن و صدای فاتحشو به رخم بکشه!
 ولی با دیدن شماره ی کسرا کوپ کردم.

 شصتم برای جواب دادن می لرزید ...
 واقعا مردد بودم جواب بدم یا نه...

 هنوز تو :یر ودار دو دلی و شکم بودم که خودش قطع شد.
یه نفس راحت کشیدم اما خیلی طول نکشید که دوباره زنک زد. :وشیمو تو 
سرا نگفته  صد ا:ر فرزاد چیزی به ک کیفم پرت کردم، با احتمال یک دهم در

میکردم پس بهتر بود جواب  باشه، با این حال وروزم خودم همه چی وخراب
 ندم وبعدا بهونه ای جور کنم !!!

 کسرا پیام زد:دیشد که جواب ما رو ندادی. سرکالسی االن؟
 نمیدونستم پیامشو با چه لحنی بخونم.



صحمت و بح   شش  شیمو خاموش کردم. واقعا ک سمو فوت کردم و :و نف
 ودفاع و :زارش و... اصال نداشتم!

نسددی که داشددتم این بود که مامانم خونه نمود تا وقتی رسددیدم خونه تمام شددا
 مدام سوال پی م کنه، یه مسکن خوردمو :وشیمو به شارژ زدم و خوابیدم.

 اصال نمیخواستم به چیزی فکر کنم ...
خیلی سریع هم مواد شیمیایی به تمام فکر و خیال هام غلمه کرد وباع  شد 

 بخوابم.
 هرچند خوابی که بدتر خسته ترم کرد.

ت نزدیک پنج بود که با سددر و صددددای مامان که مدام میگفت:نیاز سددداع
 تلفن...

 ناچارا از خواب بیدار شدم.
سیما ده بار زنک  سمتم :رفت و:فت: شار دادم ومامان تلفن وبه  شونیمو ف پی

 زده.
با شددنیدن اسددم سددیما یه لحظه ته دلم ریخت. حس کردم البد طمق معمول 

 سام و حسام برای سیما تعریف کرده.دفعات قملی کسرا همه چیز و برای ح
 هرچند سیما تمام جیک و پوک منو میدونست.

شی از خواب الود:ی  صدای دور:ه و خش دار که نا شی و :رفتم و با یه  :و
 بود :فتم:بله...

شدی  سته ن سیما با خنده :فت:به به خرس قطمی... چطوری خواب الو؟ خ
 اینقدر خوابیدی... ده بار زنک زدم.

http://www.roman4u.ir/


 توی صورتم کنار زدم و:فتم:خوبی؟موهامو از
 سیما:چیه کسلی؟میخوای قطع کنم بری به بقیه ی خوابت برسی؟

 _نه بگو... چه خمر...
وخودمو روی بالشددم پرت کردم. سددرم سددنگین بود و حس میکردم :ردنم 

 طاقت تحمل وزن سرمو نداره.
 سیما کمی از حسام و روزش واسم تعریف کرد.

 حوصله ترم میکرد.واقعا داشت کسل تر وبی 
 خمیازه ای کشیدم وسیما با خنده :فت:نخیر مثل اینکه تو هنوز خوابی...

 _نه دیگه بیدار شدم.
شیش بیام دنمالت  ساعت  شو  شدی اماده  سیما:خیلی خد حاال که بیدار 

 بریم خرید.
 باتعجد :فتم:خرید؟ خرید چی؟

م یک ساعته سیما: وای وای ... دختر داریم حواس پرت... اینطوری شوهرت
 یادت میره!و خودش بلند بلند خندید.

 اهی کشیدم و:فتم:سیما خستم.
سددیما با حرص :فت:کوفت... مگه کوه کندی؟ بعدشددم پاشددو بیا بریم من 
 میخوام خریدکنم... واسه ی خواستگاری جناب عالی... من چی بتوشم؟؟؟

 یه لحظه هوشیار شدم.
 بود؟!خواستگاری؟یعنی قرار پنج شنمه هنوز سرجاش 

 با تعجد :فتم:سیما شما هم دعوتین؟



سیما خندید و:فت:اره... تا چشمت درآد... اقا کسرا فرمودن که حسام مثل 
سرم عین خواهر تو باید  شریف بیاره... منم که خیر  شه و حتما باید ت ش دادا

 باشم که نیستم!!!
 بخش دوم حرفش بوی دلخوری میداد.

که  که تو عین خندیدم و:فتم:زهرمار دختر... من  ندارم ... معلومه  خواهر 
 خواهرمی...

صورتت  سر و شو یه ابی به  شدی دخترخوب... بلند  خندید و :فت:حاال 
بزن اماده شددو بیام دنمالت ... بریم سددریع واسدده ی پنج شددنمه یه بخر بخر 

 اساسی داشته باشیم... پایه ای؟
ن ه من االاز هیجان سددیما منم هیجان :رفتتم و :فتم:باشدده... شددیش که دیر

 اماده میشم... تو هم زود بیا دنمالم.
 سیما:چی شد اسم کسرا وخواستگاری شنیدی شارژ شدی...

سته :فتم:حاال برات تعریف میکنم  شتم ولی اه ضطراب دا با این که هنوز ا
 .میرم اماده بشم... میای سرکوچه؟

 سددیما اکی داد و باالخره رضددایت داد که قطع کنه. منم فوری دسددت و رومو
 شستم ولماس پوشیدم.

 مامان تو اشتزخونه بود و داشت اشتزی میکرد.
 با دیدن من :فت: کجا شال و کاله کردی؟

 _با سیما میرم خرید.
 مامان سری تکون داد. کال از سیما خیالش جمع بود.
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سال از من بزر:تر بود . اون متولد  مهر بود من متولد  4سیما هم حدود یک 
با هم همکالس شددهریور... ولی خوب  20 مه اولی و دومیمون  خاطر نی ب

بودیم و تقریما من از کل کالسددمون کوچیکتربودم به نوعی... ولی سددیما یار 
 غارم بود.

شددالمو روی سددرم مرتد کردم، کیفمو برداشددتم. با دیدن نادین که داشددت 
 میرفت سمت حموم ابروهاشو باال داد و :فت:کجا؟

 به ده تا اقا باال سر... وای خدا کی خالص میشم از جواب دادن
 با حرص :فتم:بیرون...

 چشمهاشو :رد کرد و:فت: افرین... میدونم میری بیرون کجا؟
سر نادین خالی کنم با  شتم و صمانیتی که از فرزاد دا ست تمام ع دلم میخوا

 غیظ و عصمانیت و داد :فتم:میرم خرید ...
 بیاره ، اروم :فت:پو لبرخالف تصددورم که فکر میکردم االن میخواد نه و نو 

 داری؟
یعنی :یج شدم چه عکس العملی نشون بدم. داشت شوخی میکرد یا جدی 

 جدی میگفت؟
شو باز کرد و دو ثانیه بعد تو چهار  شتم نگاش میکردم در اتاق همینطور که دا

 چوب  اهر شد و:فت:بیا عابرم پیشت باشه...
 خدایا داداشم چه مرضی :رفته اینطوری جنی شده؟

 امام غرید هرچی که هست شفاش بده... الهی آمین!!!یا 



نادین فوق مهربون کارتشددو بی هوا سددمتم پرت کرد و منم با اینکه کارتش به 
شت و همونطور که میرفت  شو بردا شو نادین حول صورتم خورد ولی :رفتم

 حموم :فت:رمزشم تاریخ تولدمه...
 وارد حموم شد که صداش کردم.

 _نادین؟
 د بیرون و نگام کرد.نادین سرشو اور

 اروم :فتم:مرسی...
 سرشو کرد تو حموم و درم کوبید.

 پسره مشکل داره روانی.
ولی یه ب*و*س کوچولو تو دلم براش فرستادم. داداش دارم ماه... هرچند با 
تمام دعواهاش خدایی خیلی وقتا هم من پشددتش بودم هم اون منو حمایت 

 میکرد.
ی و اورده بود خونه و خالصه :ندشو ا:ر بخصوص پارسال که یادمه یه دختر

 من ماست مالی نمیکردم بابام خونشو میریخت.
 با صدای زنک ایفون فوری از مامان خداحافظی کردم.

ماتیز سددیما سددرکوچه پارک بود. ولی خودش اومده بود جلوی در . خالصدده 
 باهاش دست دادم وسوار شدیم.

ز به راسددته خیابون هایی که مرکبا اینکه خونمون تقریما مرکز شددهر بود و به 
فروش مانتو و کفش بودند، نزدیک بود ولی سددیما ترجیح میداد جایی بریم 
شته  سی و باهم دا شه و کفش وکیف و مانتو و لماس مجل ساژ با که حالت پا
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باشه ، المته به اضافه ی پارکینک. درواقع بخاطر بخش دومش بود که اصرار 
یگفتم ترجیح میدادم فکر کنم چطوری داشددت به پاسدداژ بریم.منم چیزی نم

 به سیما بگم که فرزاد و کسرا امروز با هم کلی صحمت کردن!
 ماشین و که پارک کرد، قمض :رفت و ازاسانسور پارکینک وارد پاساژ شدیم.

شیک بگیرم ولی خودم ترجیح  شت که یه کت و دامن  صرار دا سیما خیلی ا
،چون کت و دامن سددنم وباال می میدادم یه بلوز شددلوار یا بلوز دامن بتوشددم

 برد.
سدری رنک که زیرش یه  شلوار تقریما  سومین مغازه با دیدن یه کت و  سر 

 تاپ سمزپسته ای خیلی خوشرنک داشت تصمیم :رفتم همونو بخرم.
که دلم  ته بود  قاب :رف نداممو  یدمش طوری ا که وقتی پوشدد بخصددوص 

رم ی واسه ی ملت بگیمیخواست ضرب دری از اتاق پرو بیام بیرون و یه ژست
 وسط پاساژ!!!

سددیما کلی از سددلیقه ی خودش تعریف می کرد. عابر نادین هم کلک نمود 
 خدایی توش پول بود و منم کت وشلوارم واز حساب اون خریدم!

میدونستم یه جوری از خجالتم درمیاد و اصوال سالم :رگ بی طمع نیست. 
 البد منم واسه ی دامادیش باید جمران میکردم!

شال میکشید  سری و سمت بوتیک رو سیما که منو به  صدای جیغ خفیف  با 
 حواسمو بهش دادم بمینم چه مر:شه...

 منو هل داد داخل مغازه... بیشعور یه دقه نمیذاشت ویترین و نگاه کنم.
 



یه روسری شیری با حاشیه ی صدفی و سمز چشمشو :رفته بود.خدا شفاش 
سددرم انداخت و خداییش بود که به من و بده... با کلی التماس و اصددرار رو 

 المته لماسم میومد.
 لمخندی زدم و بازم کارت اقا نادین شرمندمون کرد!

سیدی  سمز هم بخرم ولی دیگه خیلی  صندل  صرار کرد یه  سیما ا با اینکه 
سفید صندل  صوص که یه  شدم، بخ ستم -می شتم و دیگه نمیخوا صدفی دا

 بیشتر خرج کنم.
 پان و و یه کیف وکفش ست خرید. سیما هم برای خودش یه

 در نهایت هم با هم به کافی شاپ رفتیم تا یه دلی هم از عزا دربیاریم.
من کیک نسددکافه ای و قهوه ترک سددفارش دادم سددیما هم کیک و هات 

 چاکلت...
 داشت هات چاکلتشو هم میزد که اهسته :فتم:سیما...

 سیما سرشو باال:رفت و منتظر نگام کرد.
 و ارنج هامو روی میز :ذاشتم وسرمو میون دستهام :رفتم.اهی کشیدم 

 سیما با تعجد :فت:طوری شده نیاز؟
بهش نگاه کردم و :فتم:اره... بی حاشددیه وصددریح :فتم: امروز فرزاد و دیدم 

 که داشت با کسرا حرف میزد!
شده زل زده بود  شمهای :رد  شاید پنج دقیقه فقط باچ سیما مات نگام کرد. 

 نمیگفت. به من و هی ی
 اخرشم :فتم:سیما من چیکار کنم؟
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 سیما ممهوت :فت:نفهمیدی چی :فتن؟راجع به چی صحمت میکردن؟
سددرمو به عالمت منفی تکون دادم وسددیما اهسددته انگار که پیش خودش 
صددحمت کنه ولی بلند طوری که شددنیدم، :فت:ولی فرزاد که اینطور ادم 

 نمود...
 براش تعریف کردم. اهی کشیدم و جریان صحمتم با مهسا رو

 سیما یه لحظه چشمهاشو بست وباز کرد.
به سقف کافی شاپ زل زد و :فت:نیاز ... نیاز... نیاز... خدا لعنتت نکنه... 
مگه تو دسدت از کارات برنداشدتی؟ برای چی اینطوری کردی که اون بخواد 

 تالفی کنه؟
 اهی کشیدم وبا چشمهای پر اشک :فتم: من خواستم صادق باشم...

سیته  صداقت... نخیر از بدجن شو... کدوم  شید و:فت: برو :م سیما پوفی ک
مه واز  که فرزاد هنوزم برات مه ید دارم... بگو  یاز... بگو هنوز بهش ام ن

 خودخواهیته که نمیخوای باکسی باشه درست میگم؟
اشددکهامو اروم از روی صددورتم پاک کردم و:فتم:سددیما چرا چرت و پرت 

طوری باشددم؟من فقط خواسددتم تالفی تمام بدی میگی؟برای چی باید این
 هایی که در حقم کرده روبکنم...

سددیما با حرص :فت:فکر کردی اونم جواب این کارتو نمیده؟؟؟ واقعا که 
سرا همه چیز و از  ستی زند:یتو خراب میکنی... ا:ر ک ستی د نیاز... داری د

 رضا و فرزاد بفهمه چی؟؟؟ هان؟
ت المان... دیگه من و اون با هم ارتماطی با بغض خفه ای :فتم:رضددا که رف

 نداریم.



سیما کف دستشو به پیشونیش کشید و:فت:واقعا موندم دیگه به تو چی بگم 
سرا برات مهم  نیاز... زبونم مو دراورد بس که بهت :فتم درست رفتار کن. ک
نیسددت؟ احسدداسددات کسددرا برات مهم نیسددت؟ نیاز اون نماید از کس دیگه 

 نفر تو دانشگاه ریختی روهم... نیاز تو...بشنوه تو با چند 
 وساکت شد.

 میتونستم حدس بزنم دیگه هی ی نداره بهم بگه.
اهی کشید و چند لحظه به سکوت :ذشت . هم قهوه ی من یخ کرده بود هم 

 هات شاکلت اون!
 اهی کشیدم و :فتم:ولی قرار پنج شنمه هنوز سرجاشه...

نمیتونه بهم بزنه... ب ه که نیسددت از سددیما سددری تکون داد و :فت:اونو که 
 این کارا بکنه.

 نفسمو فوت کردم و:فتم:سیما چیکار کنم؟
 سیما کالفه سرشو تکون داد و :فت:چه میدونم... بهت زنک نزده؟

 لممو :زیدم و:فتم:چرا...
 سیما :خد؟چی :فت؟چی بهش :فتی؟چیزی ازت نترسید؟

 _:وشیمو خاموش کردم ... جوابشو ندادم.
 باز چشمهاشو بست ونالید:نیاز...سیما 

 و کمی بعدهم زمزمه کرد:کی میخوای ادم بشی؟!
 جوابشو ندادم واونم چیزی نگفت.
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هنوز بغض داشتم وبا اون سه چهار قطره اشک تخلیه نشده بودم. چشمم به 
دهن سیما بود . دلم میخواست مثل همیشه یه راهکاری پیش پام بذاره ... یا 

ش اروم کنه و از اینده و اتفاقات وروزهای خوب حرف حدااقل منو با حرفها
 بزنه.

 ولی اونم سکوت کرده بود.
 کمی بعد هم بلند شد و :فت:بریم.

 جفتمون هی ی نخوریدم. یعنی هرچی که بود به جفتمون کوفت شده بود.
شه  شد. همی سوخت و با غمم همراه می سیما عین خواهرم بود واقعا به پام می

 کنارم بود...
شددیدم و سددیما اروم :فت:خیلی خد تو هم... هم ین زانوی غم اهی ک

:رفتی ب*غ*لت که انگار زبونم الل شددوهرت و سدده تا ب ه ات باهم رفتن 
 زیرتریلی...

بهش نگاه کردم و:فتم: من که هنوزشددوهر نکردم و سدده تا ب ه ندارم. چرا 
 زبونت الل؟

 عزیز خدا خندید و:فت:ایشاال که صاحد میشی...الهی به حق همین وقت
 بهت یه سه قلو بده که نتونی از پسشون بربیای به غلط کردن بیفتی...

از حرفش خندیدم وسددیما هم مشددتی به بازوم زد و :فت:اینقدر فکرنکن. 
حاال تا پنج شددنمه صددمر کن بمین چی میشدده... اصددال شدداید راجع به اون 

 موضوعی که تو فکر میکردی هیچ حرفی نزدن هان؟!
ر فرزاد نامرد هم جریان خودشددو :فته باشدده هم رضددا رو... زیر لد :فتم:ا:

 اون وقت کسرا فکر میکنه من خرابم!



 و باز یه بغض بد تو :لوم چنک انداخت.
سددیما ماشددین و روشددن کرد و:فت:تقصددیر خودته ... هی بهت میگم با این 
پسرای لش دهن به دهن نذار... فکرکردی چهار تا کالس با تو میان دانشگاه 

ن و میان خیلی فرهنک دارن؟؟؟ اونم از ب گیشدده که داره اینطوری تو و میر
زند:یت موش میدوئونه... توهم فعال به کسرا چیزی نگو تا خودش بترسه... 

 اینطوری بهتره. این پنج شنمه بخیر بگذره. همه چیز حله!
سرمو برای تایید حرفهاش تکون دادم وسیما مسخره :فت: عین بز ابرش که 

 ه سرتو تکون نده...داره می ر
 با این حرفش بلند زدم زیر خنده و سیما هم از خنده ی من خنده اش :رفت.
سیماعمل کنم و خیلی فکر  صیه ی  صمیم :رفتم به تو سیدم خونه ، ت وقتی ر
نکنم وسرمو با تلویزیون و صحمت با مامان وکل کل با نادین و خودشیرینی 

 برای بابا:رم کنم.
 ق بودم.که اتفاقا خیلی هم موف

 ساعت ده بود که به دلم افتاد :وشیمو روشن کنم.
 ولی نمیدونم چرا پام نمیکشید به اتاق برم.

بخاطر کسرا تمام این شما به بهونه ی خستگی عین مرغ ساعت ده میرفتم تو 
جام که با کسرا صحمت کنم... حتی بعد :ذشت این همه مدت هم سیستم 

 بخوابم.بدنم عادت کرده بود که شد ها زود 
 ده و پنج دقیقه بود که به بهانه ی خواب شد بخیر :فتم و بدو به اتاق رفتم.

 :وشیمو روشن کردم.
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چند دقیقه بهش زل زدم، نه پیام داشددتم نه کسددرا زنک زد. احتمال میدادم 
 شاید مثل همیشه راس ده زنک زده و دیده خاموشم وبیخیال شده.

سددماجت میکرد و کنه بازی از بیخیالیش حرصددم :رفت. دلم میخواسددت 
 درمیاورد و هم نان زنک میزد.

باز داشت اشکم درمیومد ،:وشیمو تو ب*غ*لم :رفتم و سرمو تو بالش فرو 
کردم... تاسدداعت یازده و نیم منتظر تماسددش موندم اما... نه اون زنک زد ... 

 نه دیگه بدنم درمقابل خستگی مقاومتی کرد.
 ه چیزی نمودم!کم کم به خواب رفتم و دیگه متوج

نور افتاب با سماجت میخواست از زیرپلکم چشمهامو باز کنه... منم دیگه 
 کالفه شدم و باالخره پلکهامو باز کردم.

با دیدن لماسددم که به درکمدم اویزونش کرده بودم لمخندی زدم، فردا روزی 
بود که میتونست اولین قدم به سمت اینده ام باشه. اهی کشیدم. یه قلنمه زیر 

 کمرم باع  میشد حس کنم خیلی جام ناراحته...
 اوه :وشیم بود. تاصمح روش خوابیده بودم؟!

طفلی هم از بی شددارژی خاموش شددده بود. اهی کشددیدم وفکر کردم کسددرا 
مه  خاموش کرده بودم. ولی این ه ندخودم :وشددیمو  نک نزد بهم. هرچ ز

 خونسردیش واقعا منو به ستوه میاورد.
 د.ساعت تازه هشت صمح بو

کمی سددرجام غلت زدم واخر سددر هشددت ونیم از تختم پایین اومدم،مامان 
خونه نمود.یه صددمحونه ی سددرپایی خوردم و بعدش هم پشدددت لپ تاپم 

 نشستم. خیلی وقت بود پیج فیس بوک و میلمو چک نکرده بودم.



 کیوان یک عالم برام پی ام :ذاشته بود.
شتم اونا رو بخونم ولی محض کنجکاوی  صله ندا شش حو و خندیدن به ری

 مشغول خوندن شدم.
 رسما برام نامه ی فدایت شوم نوشته بود.

شتم چرا  ست دا چقدر بی معرفتم و چقدر نامردم ... ا:ر کس دیگه ای و دو
فت . من معطلش کرده  ندم :ر هاش خ یک سدددال معطلش کردم. از حرف
بودم؟من که همون بار اول بهش :فتم که نمیخوامش ... اصددال منظور این 

 کاراشو نمیفهمیدم.
با اینکه همیشه اینویزی میومدم ولی به سرم زد این دفعه چراغ روشن تو یاهو 

 رژه برم.
 دلم میخواست جواب کیوان وبدم.

حتی توی سفر ترکیه هم بهش :فته بودم که برام فقط یه پسرخاله است ... نه 
 بیشتر، نه کمتر!

 با دیدن یه درخواست با تعجد اکستتش کردم.
 سریع هم برام پی ام زد:سالم خانم خانما. خوبی؟ خیلی

 باتعجد از این لحن صمیمیش :فتم:سالم .مرسی یو؟
 ایکون خنده :ذاشت و:فت: خوشحالم یاهوتو عوض نکردی.

به هیچ وجه  مه کیه... ولی مخم  به مغزم فشدددار اوردم بمینم این غری یخرده 
سه .... یا از ستم از ب ه های فی شنا  یاری نمیکرد. نمیدون سایت باهاش ا تو 

 شدم.
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 برام نوشت:نشناختی؟
 _نه متاسفانه باید بشناسم؟

 _من االن از برلین دارم باهاتون صحمت میکنم خانم نیاز خانم نامجو!
 برلین...

 یه لحظه جغرافیای نهنم قاطی کرد. برلین...آلمان... وای رضا!!!!!!!
 سیخ سرجام نشستم ومات به صفحه ی لپ تاپم خیره شدم.

 رضا تایپ کرد:خوبی؟؟؟ دلم تنک شده بود خانم .
 _مرسی... وای اصال خیلی شوکه ام. ولی یاهوت چیز دیگه ای بود.

 رضا:اره... این برای همسرمه...
 یه لحظه به کلمه ای که نوشته بود خیره شدم. "همسر"؟!

اب دهنمو قورت دادم و رضا نوشت: تو چه خمر؟اون موقع که رفتم شنیدم با 
 موندی ... درچه حاله؟درستون تموم نشد؟ فرزاد

 یه تک سرفه کردم و یه خدا رو شکر زیر لد :فتم که نمیتونه چهرمو بمینه.
 نفس عمیقی کشیدم ونوشتم:اره خوبیم. من وفرزاد باهم نیستیم دیگه.

 رضا:چرا؟تاعید که باهم بودین انگار...
 _اره... ولی دیگه ماجرامون کمی پی یده شد.

 لمخند :ذاشت و:فت:امیدوارم جفتتون خوشمخت بشید.رضا ایکون 
برای فرار از سددواالتش نوشددتم:خد خودت چه خمر؟خوبی؟ کی ازدواج 

 کردی؟
 رضا:حدود چهارماهی میشه... با کسی که همخونه بودم ازدواج کردم.

 ابروهامو باال دادم و نوشتم:همخونه؟



یه دختر دو ر:ه ی رضدددا:اره... از پس هزینه ها برنمیومدم... سدددال پیش با 
روس و التین اشددنا شدددم ... باهم همخونه شدددیم وخرجهامون و نصددف 
کردیم. کم کم هم عالقه مند شددددیم. به همین راحتی. تو چه خمر؟عروس 

 نشدی؟
 پوست لممو کندم ونوشتم:چرا فردا بله برونمه.

ایکون قلد و :ذاشت و:فت:وای ممارک باشه... پس عجد روزی بهت سر 
 ب ه های خودمونه؟میشناسمش؟زدم . از 

 _نه از سال باالیی هاست... امسال ارشده.
 و نیشخندی زدم.

یدونم چرا دلم نمیخواسدددت اینطوری راحت از ازدواج و خوشددمختیش  نم
 صحمت کنه ...نه رضا... نه فرزاد!

 یه حس حسودی تو وجودم بود.
تم سبخصوص که این یک دفعه ای آن الین شدن و درخواست دادنشو نمیتون

شانس ... اونم طوری که دقیقا روز قمل  سد اتفاق و یه حادثه یا  بذارم بر ح
 خواستگاریم بهم تو یاهو پی ام بده.

با این حال حرفی نزدم ولی دلم میخواست فکر کنم که کار کاره فرزاده صرفا 
 برای عصمی کردن من!

 رضا داشت از خودش وکاراش و موفقیت هاش میگفت.
 راضی ای بود.همیشه ادم از خود 
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به نفس  ماد  به این اعت خانواده ی متمول هم  یپ خوب و  ته داشددتن ت والم
 کذاییش کمک میکرد.

بخصددوص قد بلند و هیکل ورزشددکاری فیدنسددیش باع  میشددد همه ی 
توجهات بهش جلد بشدده، حتی از لحاظ قیافه و  اهر باید اعتراف میکردم 

 ازکسرا هم جذاب تر بود.
ش افتادم... چرا باید از شدددت حاال نه کلمه ی فقر... یه لحظه یاد خانواده ا

بی پولی بره با یه دختر دو ر:ه همخونه بشه؟ بعدشم مگه دخترای المان مرده 
که  یا هم اینطوری  یا دروغاش میلنگه  بودن؟؟؟ پوزخندی زدم وفکر کردم 

 تعریف میکنه خوشمخت وراضی نیست.
احسدداس عذاب وجدان  با یاد اوری حرفهای سددیما و توپ و تشددرهاش...

کردم وخیلی زود براش نوشددتم: کار دارم ...ورضددا هم برام نوشددت ادرس 
 فیسمو بهش بدم.

 براش سریع تایپ کردمو اف شدم.
 ساعت یازده بود که مامانمم بر:شت.

 تا عصر سرمو با جمع کردن اتاق و خرت و پرتهام :رم کردم.
ه ی میکردم به برنامیه دوش :رفتم... جلوی تلویزیون نشددسددته بودم و سددع

ریزی مامان که داشت برای شام تدارک میدید :وش بدم ولی همه ی حواسم 
 پی فیلم سینمایی بود که پخش میشد.

 با صدای تلفن ، برش داشتم.
 _بله؟

 جیغ سیما تو سرم پی ید:دیوونه ی خر... :وشیت چرا خاموشه؟



 نفس عمیقی کشیدم و :فتم:علیک سالم.
 . صد دفعه زنک زدم.سیما حرصی :فت:درد..

 با احساس نگرانی شروع کردم به جویدن پوست لمم...
 سیما داشت حرف میزد از کار و زند:یشو ... حسام و...

 با کالفگی :فتم:طوری شده؟
 سیما:واه... خره مگه حتما باید طوری بشه؟

 _چه میدونم. پس چرا زنک زدی؟تو که فردا منو می بینی؟هان؟
 د و:فت:اتفاقا راجع به فردا زنک زدم.سیما یه نفس عمیق کشی
 نفسم تو سینه حمس شد.

 
حرفی نزدم و سیما :فت:راسش شرمندم نیاز، حسام یه کاری براش تو کرج 
پیش اومده که باید بره کرج... منم که نمیتونم تک و تنها بیام اونجا، اینه که 

 قراره با حسام برم. زنک زدم عذرخواهی کنم.
 تم:خانواده ی کسرا چی؟نفس عمیقی کشیدم و:ف

 سیما:از اونا که خمر ندارم. من دارم از جاند خودم وحسام میگم.
 _اخه چه کار اخر هفته؟

 سیما:مربوط به پایان نامه شونه...
 خون تو تنم یخ بست.

 حسام وکسرا قرار بود پایان نامه اشونو باهم تحویل بدن.
 تقریما نالیدم:پس یعنی کسرا هم نیست؟
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دیوونه ... کسددرا که نمیتونه نیاد... اتفاقا حسددام و داره میفرسددته که سددیما:نه 
 برای فردا راحت باشه... بتونه تشریف بیاره دست ب*و*سی.

 یه لحظه حس کردم رفت و بر:شت تا اون دنیا رو تجربه کردم.
 نفس راحتی کشیدم و سیما :فت:ای شاال تو بله برونت.

و حالی نمودم بخندم و همراهیش کنم و کمی مسددخره بازی دراورد که واقعا ت
 .خودشم فهمید چقدر :رفته ام و باالخره رضایت داد قطع کنه.

 تا فردا بشه صد بار میمردم وزنده میشدم...
تلفن و که سددرجاش :ذاشددتم ... با هر زنک تو جام میتریدم. حتی چند بارم 

سیدم که واقعا خانم راد فردا میان یا نه ... دیگه  شتم دور از مامانم پر فقط دا
خودم می رخیدم .اصددال اروم وقرار نداشددتم. مامانم یه جورایی فهمیده بود 
استرس دارم به جای اینکه ارومم کنه داشت از سختی های زند:ی وفامیالی 

 شوهر برام حرف میزد!
 واقعا باید به مامانم افتخار میکردم...

حا مد  به چشددم من میو یه جورایی  که  مه شددکمش بود  له بدتراز ه م
ساله  22است...شایدم چون میدونستم... واین درواقع تمام شرمند:ی عمر 

 ام بود... چیزی که کسرا نمیدونست!
 بدبختی کسرا بدترشو میدونست.

با صدددای زنک تلفن از جام پریدم...ا:ر قرار فردا رو بهم میزدند هی ی ازم 
 نمیموند. مطمئن بودم که یه جورایی له میشدم.

 حمله کردم.به سمت تلفن 



شت نفس  سر که با نادین کار دا صدای یه پ شنیدن  قلمم رو هزار میزد... با 
 راحتی کشیدم و :وشی و به نادین دادم.

سی بتونه زنک بزنه.  شد که ک صال تلفنمون خطش ازاد نمی ست ا دلم میخوا
 چون با هرزنک دیوانه وار قلمم تو سینم میکوبید. خدایا فردا بخیر بگذره!

شد به اتاقم ر شمی می شن کنم. دو شیمو رو ست :و فتم ... هنوزم دلم نمیخوا
شلوار و  صور دیدنش تو کت و  سراحرف نمیزدم. از ت که طمق عادتمون با ک
ست هم تو دلم غنج میرفت هم اینکه هنوز از برخورد باهاش  سته :ل به د د

 میترسیدم.
 میترسیدم فرزاد احمق همه چیز وخراب کرده باشه...

لت  جام غ تاپ کمی تو  لپ  تاق راه رفتم. کمی پشدددت  زدم ... کمی تو ا
نشددسددتم... کمی سددروقت پروژه هام... ولی مغزم اماد:ی انجام هیچ کاری 
ستم باید چطوری  شتم که نمیدون سترس و ترس تو دلم دا شت. اونقدر ا وندا

 اونارو از خودم دور کنم.
 _چطور بود؟

 لمخند کجی زد و:فت: برات مهم شده؟
 د مهم باشه مامان!_برای من که نمای

ست  صی بدون حقوق درخوا شگاه و مرخ شید و :فت:رفتم دان مامان اهی ک
 کردم.

 _فکر کردم میخوای باز نشسته بشی...
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ست روز حقوق... نمیدونم! هنوز روش فکر  سابقه و بی سال  ست  مامان:بی
 نکردم... بذار بدنیا بیاد.

 واهسته پرسید: واسه اسمش چی پیشنهاد میکنی؟
 ی :رد و تتلش نگاه کردم. به قیافه

سدداله بود ولی هیکلش و خوب نگه میداشددت با ورزش  44با اینکه یه خانم 
وکوه اخر هفته ودوره ی دوستان تو استخر... ، صورت تتلی و سفیدی داشت 

 و لد و مدل دهن و چونه ام و ازش به ارث :رفته بودم.
 ان بود!در کل خیلی شمیه بودیم هرچند که بیشتر نادین شمیه مام

 مامان دوباره :فت:نگفتی اسم چی پیشنهاد میدی؟
 بدون فکر فقط برای اینکه جوابی داده باشم :فتم:

 نیما... نوید...-
مامان لمخندی کجی زد و عین دخترچهارده سدداله ها نوق کرد و:فت: یعنی 

 میگی با "ن" اسمشو بذاریم؟
 _من نیاز، نادین... اینم باید با "ن" باشه دیگه.

ن چشددماش برقی زد و منم به سددمت سددینک رفتم تا پوسددت پیاز هارو ماما
 داخل سطل اشغال بریزم.

 شیر اب وباز کردم و داشتم دستهامو میشستم که :فتم:مامان...
 مامان:جانم؟

شددیر اب و بسددتم و بشددقابی که متحوی پیاز های خرد شددده بود و روی میز 
 گم...م: باید یه چیزی ب:ذاشتم، تابه ی تفلونی واز کابینت دراوردم و:فت

 مامان روشو به سمتم :رفت و :فت:چی؟



به حد نیاز تو ماهی تابه روغن ریختم و :ذاشددتمش روی شددعله ی مادر ... 
 بزر:ترین شعله ی اجاق :از!

 مامان منتظر:فت:چیزی شده نیاز؟
نفس عمیقی کشیدم و با احساس داغ شدن روغن محتویات بشقاب وتوش 

صدددای جلز و ولزشددون :وش میکردم که مامان باز  خالی کردم، داشددتم به
 صدام کرد :نیاز...

 و تو یه جمله :فتم: اخر هفته هستین خونه...
 مامان ابروهاشو باال داد و:فت: برای چی می پرسی؟

لممو :زیدم و دستهامو تو هم قالب کردم، نمیخواستم ادای دخترای شرمنده 
صال نمود سرا و با حجد و حیا رو دربیارم چون ا سی که به ک سا م... ولی اح

شدم و این یه  شرمنده می شرمش  سرا فکر میکردم از  شتم یا کالوقتی به ک دا
 حس کامال غیر ارادی بود.

واقعا نمیخواستم صورتم :ر بگیره وصدام بلرزه، یا دست وپامو :م کنم... با 
تمام پر روییم جلوی کسددرا کم میاوردم . نفسددمو فوت کردم ومامان نگران 

 دختر تو که داری نصفه جونم میکنی، اخر هفته چه خمره؟:فت:
 

بخصددوص قد بلند و هیکل ورزشددکاری فیدنسددیش باع  میشددد همه ی 
توجهات بهش جلد بشدده، حتی از لحاظ قیافه و  اهر باید اعتراف میکردم 

 ازکسرا هم جذاب تر بود.
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فقر...  یه لحظه یاد خانواده اش افتادم... چرا باید از شدددت حاال نه کلمه ی
بی پولی بره با یه دختر دو ر:ه همخونه بشه؟ بعدشم مگه دخترای المان مرده 
که  یا هم اینطوری  یا دروغاش میلنگه  بودن؟؟؟ پوزخندی زدم وفکر کردم 

 تعریف میکنه خوشمخت وراضی نیست.
با یاد اوری حرفهای سددیما و توپ و تشددرهاش... احسدداس عذاب وجدان 

م: کار دارم ...ورضددا هم برام نوشددت ادرس کردم وخیلی زود براش نوشددت
 فیسمو بهش بدم.

 براش سریع تایپ کردمو اف شدم.
 ساعت یازده بود که مامانمم بر:شت.

 تا عصر سرمو با جمع کردن اتاق و خرت و پرتهام :رم کردم.
یه دوش :رفتم... جلوی تلویزیون نشددسددته بودم و سددعی میکردم به برنامه 

شام تدارک میدید :وش بدم ولی همه ی حواسم  ریزی مامان که داشت برای
 پی فیلم سینمایی بود که پخش میشد.

 با صدای تلفن ، برش داشتم.
 _بله؟

 جیغ سیما تو سرم پی ید:دیوونه ی خر... :وشیت چرا خاموشه؟
 نفس عمیقی کشیدم و :فتم:علیک سالم.

 سیما حرصی :فت:درد... صد دفعه زنک زدم.
 کردم به جویدن پوست لمم...با احساس نگرانی شروع 

 سیما داشت حرف میزد از کار و زند:یشو ... حسام و...
 با کالفگی :فتم:طوری شده؟



 سیما:واه... خره مگه حتما باید طوری بشه؟
 _چه میدونم. پس چرا زنک زدی؟تو که فردا منو می بینی؟هان؟

 سیما یه نفس عمیق کشید و:فت:اتفاقا راجع به فردا زنک زدم.
 تو سینه حمس شد. نفسم

حرفی نزدم و سیما :فت:راسش شرمندم نیاز، حسام یه کاری براش تو کرج 
پیش اومده که باید بره کرج... منم که نمیتونم تک و تنها بیام اونجا، اینه که 

 قراره با حسام برم. زنک زدم عذرخواهی کنم.
 نفس عمیقی کشیدم و:فتم:خانواده ی کسرا چی؟

 ندارم. من دارم از جاند خودم وحسام میگم. سیما:از اونا که خمر
 _اخه چه کار اخر هفته؟

 سیما:مربوط به پایان نامه شونه...
 خون تو تنم یخ بست.

 حسام وکسرا قرار بود پایان نامه اشونو باهم تحویل بدن.
 تقریما نالیدم:پس یعنی کسرا هم نیست؟

ه ام و داره میفرسددته کسددیما:نه دیوونه ... کسددرا که نمیتونه نیاد... اتفاقا حسدد
 برای فردا راحت باشه... بتونه تشریف بیاره دست ب*و*سی.

 یه لحظه حس کردم رفت و بر:شت تا اون دنیا رو تجربه کردم.
 نفس راحتی کشیدم و سیما :فت:ای شاال تو بله برونت.

و کمی مسددخره بازی دراورد که واقعا تو حالی نمودم بخندم و همراهیش کنم 
 د چقدر :رفته ام و باالخره رضایت داد قطع کنه..خودشم فهمی
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 تا فردا بشه صد بار میمردم وزنده میشدم...
تلفن و که سددرجاش :ذاشددتم ... با هر زنک تو جام میتریدم. حتی چند بارم 
شتم دور  سیدم که واقعا خانم راد فردا میان یا نه ... دیگه فقط دا از مامانم پر

نداشددتم. مامانم یه جورایی فهمیده بود  خودم می رخیدم .اصددال اروم وقرار
استرس دارم به جای اینکه ارومم کنه داشت از سختی های زند:ی وفامیالی 

 شوهر برام حرف میزد!
 واقعا باید به مامانم افتخار میکردم...

له  حام مد  به چشددم من میو یه جورایی  که  مه شددکمش بود  بدتراز ه
ساله  22تمام شرمند:ی عمر است...شایدم چون میدونستم... واین درواقع 

 ام بود... چیزی که کسرا نمیدونست!
 بدبختی کسرا بدترشو میدونست.

با صدددای زنک تلفن از جام پریدم...ا:ر قرار فردا رو بهم میزدند هی ی ازم 
 نمیموند. مطمئن بودم که یه جورایی له میشدم.

 به سمت تلفن حمله کردم.
صدای  شنیدن  شت نفس قلمم رو هزار میزد... با  سر که با نادین کار دا یه پ
 راحتی کشیدم و :وشی و به نادین دادم.

سی بتونه زنک بزنه.  شد که ک صال تلفنمون خطش ازاد نمی ست ا دلم میخوا
 چون با هرزنک دیوانه وار قلمم تو سینم میکوبید. خدایا فردا بخیر بگذره!

شن کنم. دو شیمو رو ست :و شبه اتاقم رفتم ... هنوزم دلم نمیخوا د شمی می
شلوار و  صور دیدنش تو کت و  سراحرف نمیزدم. از ت که طمق عادتمون با ک



ست هم تو دلم غنج میرفت هم اینکه هنوز از برخورد باهاش  سته :ل به د د
 میترسیدم.

 میترسیدم فرزاد احمق همه چیز وخراب کرده باشه...
تاپ  لپ  تاق راه رفتم. کمی پشدددت  لت زدم ... کمی تو ا جام غ کمی تو 

شددسددتم... کمی سددروقت پروژه هام... ولی مغزم اماد:ی انجام هیچ کاری ن
ستم باید چطوری  شتم که نمیدون سترس و ترس تو دلم دا شت. اونقدر ا وندا

 اونارو از خودم دور کنم.
 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بخوابم.

به :وشیم نگاه کردم. وسوسه شدم روشنش کنم ... ولی پشتمو بهش کردم و 
ردم به شددمردن...از یک تا هزار میخواسددتم بشددمرم... مطمئنم به شددروع ک

 پونصد نرسید چون خیلی سریع با همه ی دلهره هام خوابیدم!
 فصل پنجم:

ستم چیکار  ست وپامو :م کرده بودم که نمیدون صدای زنک در اونقدر د با 
شگر به مامان  س سعی کرد ارومم کنه.نادین پر ستمو :رفت و  کنم.مامانم د

 د و:فت:جواب بدم؟نگاه کر
 بابا پوزخندی زد و:فت:نه جواب نده...

نادین یه لحظه حرف بابا رو جدی :رفت و مک  کرد، بابا با حرص :فت:ِد 
 جواب بده پسر...

 نادین پوفی کشید و:فت:بله؟ ... بله ... بفرمایید. واحد سه...
 عزیز بلند خندید و سری تکون داد.
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.. با یه روسری نخری که زیر چونه اش با به قیافه ی مهربونش نگاهی کردم .
یه کلیتس نگین دار اونو چفت کرده بود و یه بلوز قهوه ای سددوخته که جلوی 
سددینه اش مونجوق دوزی شددده بود و دامن کرم کرپی که تا زانوش بود تنش 
کرده بود . چادر نماز کرمش با :لهای ریزش روی شددونه هاش افتاده بود ... 

ن ارامش میداد . با خجالت رومو :رفتم و یه نفس با نگاهش داشدددت به م
 عمیق کشیدم.

لدم  ند تو  یال دکتر رفتن و ویزیتش شدددده بود ق خاطر من بیخ که ب از این
میساییدن ... با این همه با صدای بسته شدن در ورودی میخ زمین شدم ... 

 یه نفس کشیدم تمام تنم داغ داغ شده بود.
ن ... ا:ر کسددرا نیاد؟ا:ر هنوز داخل دسددتهام به طرز وحشددتناکی میلرزید

 نیومده بذارن و برن؟ا:ر...
لممو داشددتم میگزیدم. وای حتی یادم رفته بود ارایش کنم.به دسددتهام نگاه 
یدونم  هام زرد شدددده بود ولی نم ناخن  پاک کرده بودم و هامو  کردم .الک 

 بخاطر حواس پرتی واضطرابم بود یا حوصله نداشتم باز الک بزنم.
 ابی خشک شده بود.:لوم حس

به سمت سینک رفتم. یه لیوان برداشتم و شیراب و باز کردم. با صدای :فتگو 
 لیوان که خیس شده بود از دستم لیز خورد و توی سینک افتاد.

 با صدای مامانم که بلند :فت:نیاز جان... دخترم.
یه نفس عمیق کشیدم و :ره ی روسریم و سفت کردم. اینم بخاطر حرمت و 
احترام به خانواده ی کسددرا سددرم کرده بودم و:رنه نه پدرم نه کال خانواده ام 

 اصراری به حجاب نداشتن.



 نفسمو فوت کردم اروم از اشتزخونه بیرون اومدم.
خانم چادری کوتاه قامت وفربه ای همراه یه خانم چادری دیگه یه مرد میان 

 سال جلوی در بودند.
 دخترم.خانم لمخندی زد و :فت:سالم 

 دستشو به سمتم دراز کرد.
خاک برسرم که دستم خیس بود. لممو :زیدم و:فتم:بمخشید دستم خیسه... 

 سالم .خیلی خوش امدید. خانم لمخند مهربونی زد.
 نفسم :رفت از نمودن کسرا...

سالم کرد انگار  صدای رساش که بلند  شنیدن  شکم درمیومد که با  شت ا دا
 نگیم برطرف شد.تمام لرز تنم و استرسم و تش

با اشدداره ی مامانم جلو رفتم. سددمد :لی که دسددتش بود و به سددمتم :رفت. 
نگام نمیکرد. تو اون کت و شدلوار مشدکی و پیراهن ابی کمرنک اتو کشدیده 
تمام قد،تصددویر زنده ... تو نهنم دنمال صددفتی می رخیدم که درخور کسددرا 

 باشه... ولی هی ی.
سمتم :ر سمد :ل و هنوز به  سرا  فته بود و من هنوز محو قد و باالش بودم. ک

 یعنی از هولم یادم رفت سمد و بگیرم.
 نادین سمد و:رفت و تشکرکرد.

 منم داشتم مفصل انگشتهامو ترق ترق میشکوندم.
 بابفرمایید های بابا اونا به سمت پذیرایی رفتند و نشستند.
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ومادر مهندس مامان بازومو :رفت ومنو تو اشتزخونه هل داد. یعنی خدا پدر 
خونه امو نو بیامرزه که خونه رو طوری سدداخته بود که از اشددتزخونه فقط به 
نشددیمن دید داشددت نه پذیرایی. با خیال راحت چند تا نفس عمیق کشددیدم 
ومامان درحالی که لیوان ها رو توی سددینی می ید :فت: خوشددم میاد به 

 خودم رفتی خوش سلیقه ای...
 فته بود.مامان منم این وسط شوخیش :ر

 با صدای بابا شاپور که بلند :فت:مریم جان...
 مامان فوری :فت: هر وقت صدات کردم چای بیار .

 و به پذیرایی رفت و بازار :فت و :و بح  داغ شد.
حتی هراز :اهی صدددای خنده هاشددونو میشددنیدم از اینکه خونواده هامون با 

شحال بودم هم هنوز نگرا سترسم به هم خوب بر خورده بودند هم خو نی و ا
 قوت خودش پا برجا بود.

 یعنی تا امشد تموم میشد من سکته میکردم!
 نمیدونم چقدر :ذشت...

یا چقدر تو اشددتزخونه :وشددهامو تیز کرده بودم که صدددداهای توی هال و 
 بشنوم... ولی هرچی که بود با صدای مامان که بلند :فت:نیاز جان...

 انگار اوار روی سرم خراب شد.
به حدی میلرزید ویخ کرده بودم و تیره ی کمرم به قدری خیس عرق  دستهام

 شده بود که نتونستم قدم از قدم تو فضای شیش متری اشتزخونه بردارم...
 تو دلم یه چه مر:ته به خودم :فتم و به سمت :از چرخیدم.

 هرچی چایی تو قوری بود و تو سینی ریختم. واقعا داشت اشکم درمیومد.



کسی تو اشتزخونه ... یه نفس راحت کشیدم واروم نالیدم: بااحساس حضور 
 مامان...

شیرینی  سینی  سوت چایی ریخت و :فت تو با  سه  مامانم خندید و  رف 
 بیا... و چپ چپ مهربونی بهم رفت و دوتایی باهم وارد پذیرایی شدیم.

مادر کسرا همون خانمی که میخواست باهام دست بده ، یه جا کنار خودش 
 باز کرد و :فت:دخترم بیا اینجا بشین.برام 

یه نفس عمیق کشددیدم و درحالی که شددیرینی وروی میز :ذاشددتم کنار مادر 
کسددرا والمته دقیقه رو به روی کسددرا نشددسددتم. عزیز از حرکت مادر کسددرا 
سرا نگاه خریدارانه  شت نکر میگفت به ک لمخندی به لمش اورد و حینی که دا

 ای انداخت.
صاد و  سی وقیمت کاال و بح  از اقت سیا ست و خانواده و یارانه و طرح  سیا

 سمد کال باالخره رسید به سنت پیغممر!
 دایی کسرا ادم جدی و سخن وری بود.

خانمش هم یه زن جوون چادری که یه مانتوی سدداتن شددیک پوشددیده بود و 
قا مثل  یه :یره ی نگین دار زیر چونه اش قفل کرده بود دقی با  روسددریشددو 

 عزیز...
ر کسرا ولی شیک تر بود. یه روسری ساتن زرشکی با طرح مشکی سرش ماد

بود و یه مانتوی کت و شددلواری مشددکی، چادرش هم افتاده بود روی شددونه 
هاش. تتل وسددفید ... با عزیز و مامانم خیلی قشددنک و :رم و صددمیمی 

 صحمت میکردن ...
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وی و رتو مچ دستهاش ساق مشکی انداخته بود و ساعت و یه دستمند طال ر
 ساق دستش بسته بود.

از اینکه مادرشوهرم اینقدر خانم شیک و با نمکی بود قند تو دلم کیلو کیلو ، 
 کله کله اب میشد!

یه لحظه سددرمو بلند کردم، کسددرا به پایه ی میزخیره بود و پاشددو رو پاش 
انداخته بود و به حالت خیلی محترمانه دسددتهاشددو جلوی زانوش که روی 

 ده بود.پاش بود، قفل کر
 یه لمخندی به ژست نشستنش زدم.

 بح  ها به کسرا کشیده شد.
بابا میترسددید و کسددرا هم اروم وقاطع با همون صدددای :رم و :یراش جواب 

 میداد.
از حالت چهره ی نادین وبابا و مامان و عزیز میتونستم بفهمم چقدر کسرا به 

 دلشون نشسته .
های توضیح داد که خرده ریز کسرا کار ثابت نداشت،خیلی قشنک برای بابا

دانشددجویی و قمول میکنه و فعال در:یر پایان نامه اشدده... ولی خد یه پوئن 
 مثمت داشت اونم تموم کردن سربازیش بود!

با رو کال  با نداز مختصددربرای اجاره ی خونه داره  یه پس ا با :فتن اینکه  و 
وشددش راضددی کرده بود ... از چهره ی بابام مشددخص بود چقدر ازکسددرا خ

اومده.درواقع میدونسددتم به جرئت بگم بجز عالقه ی خواهری که به نادین 
 داشتم ،کسرا یه سرو :ردن از نادین بهتر بود.



سربازی  شد میخوند ... دوم اینکه  سری ار سرا شگاه  یکی بخاطر اینکه دان
رفته بود و سددوم اینکه لحن صددحمت کسددرا بخاطر اجتماعی بودنش کامال 

 توش قرار میگرفت.درخور محیطی بود که 
 نادین همیشه یخرده شل و ول صحمت میکرد ولی کسرا محکم و قاطع.

طوری هم توضیح میداد که جای ابهام نمونه. از اینده ی رشته اش :فت، از 
کارهاش... و دراخر هم تیر هدف وزد و :فت که میتونه خیلی سددریع یه کار 

 خوب وبا یه درامد متوسط جور کنه.
 حرفهاش مجاب شده بود.بابا کامال با 

سرا :فت:بهتر  شت و در نهایت دایی ک شتغال زایی :ذ سر ا کمی بح  ها 
 نیست جوونا برن با هم صحمت کنن؟

 عزیز هم با تایید حرف دایی کسرا اشاره ای به من کرد.
 ازاین حرف دایی که حرف دل من بود کلی نوق کردم.
 ن محمد میدی؟مونس خانم لمخندی به من زدو :فت:دخترم راه و نشو

 تمام تفاهم نداشتن من و مادرشوهرم در صدا کردن اسم محمد کسرا بود!
از فکرم خندیدم واروم بلند شدددم. با بلند شدددن من کسددرا هم بلند شددد وبا 

 اجازه ای به جمع :فت.
 منم اونو به اتاقم راهنمایی کردم.

 جلوی در محترمانه :فت:شما اول بفرمایید.
 وارد اتاق شدم.لمخند محجوبی زدم و 
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کسددرا در وچهار طاق باز :ذاشددت و من لمه ی تخت نشددسددتم و اونم روی 
صندلی پشت میزی که روش لپ تاپم بود نشست. با همون پوزیشنی که تو 

 پذیرایی نشسته بود.
 نفس عمیقی کشیدم وکسرا اهسته :فت: این چندروز خیلی تماس :رفتم.

 .دروز خیلی تماس :رفتمنفس عمیقی کشیدم وکسرا اهسته :فت: این چن
 بهش نگاه نکرده جواب دادم::وشیم خراب بود.

ندی زد و  به روی خودش بود پوزخ که روی میز رو با اشددداره ی :وشددیم 
 :فت:اینطور به نظر نمیاد!!!

بهش نگاه کردم. هم ضدددایع شدددده بودم هم خیط... هم یه جوری بد نگام 
 میکرد.

 و لحنش... لحنش منو میترسوند.
شو تو  شد. نگاه شمهاش قفل  اتاقم چرخوند.روی میز اینه ام چند لحظه چ

 بعد یه نگاه کلی ... درنهایت به ساعت وتابلویی که به دیوار بود خیره شد.
 یعنی ممکن بود فرزاد از اهدای این تابلوی کوبیسم هم حرفی زده باشه.

نمیدونم چرا توی تصددورم دنمال این بودم که ازم بترسدده چه رنگی دوسددت 
 یا چه شرطی دارم یا... کال برنامه ام وهدفم از زند:ی مشترک چیه. دارم،

 نفس عمیقی کشیدو :فت:اتاق قشنگیه.
ستوران  شیدم م*س*تقیم نگاش کنم . دیگه ر بهش نگاه کردم. خجالت میک
و دربند نمود. تو اتاق خونمون ... مقابل خواسددتگارم ... یعنی خواسددتارم 

 . نگام نکرد... سرشو انداخت پایین.نشسته بودم و المته کمی شرمنده..
 منتظر بودم شروع کنه ...



 ولی انگارخیال صحمت کردن نداشت.
 منم ساکت موندم تا اون اول اغاز کنه.

کسرا نفسشو فوت کرد و :فت:نمیدونم از کجا شروع کنم ... ولی بهتره همه 
 چیز وخالصه بگم.

 لحنش اصال دوست داشتنی نمود.
 و تمام وجودم :وش شد. با این حال سیخ نشستم

 کسرا اهسته :فت: اقای حدادی نامی میشناسی؟
 فرزاد حدادی...

 یه لحظه مک  کردم و :فتم: نه ...
 کسرا یه جوری نگام کرد وبا هول :فتم: یعنی ... اره ... هم دانشکده ایمه ...

 کسرا نفس عمیقی کشید و :فت: فقط یه هم دانشکده ای؟
ست ... با هم تو یه ورودی بودیم با من من :فتم: نه ... یع نی هم کالسمم ه

 ... هم دوره و ... چطور مگه؟
 و جرئت کردم تو چشمهاش نگاه کنم.

 کسرا نگاهشو به زمین دوخت و بی ربط :فت: تا حاال لواسون رفتی؟
 بدون فکر :فتم: نه ...

 کسرا یه لحظه چشمهاشو بست و دوباره باز کرد.
 مواخذه :ر بود. بهم زل زد... این بار نگاهش

با ارامش مصددنوعی :فت: اون رسددتورانی که بااقای حدادی سددال پیش رفته 
 بودید خیلی قشنگه ... یه نمای اجری سنتی داره که ...
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 مات بهش نگاه کردم... از کجا میدونست؟
کسرا نفسشو فوت کرد و:فت: هرچی میگفت و سر هم میکرد و باور نکردم 

 عکسها از خودش و شما رو نشونم بده!!! ... اخر سر مجمور شد یه سری
 حس کردم سرم برای :ردنم سنگینه ...

شد و:فت: پس تو هم فکر میکنی اون  سمتم خم  سرا اما لمخندی زد و به  ک
فقط میخواد تو رو پیش من خراب کنه ... من بهت اعتماد دارم ... میدونستم 

صفحه بذا سرت  شت  سته پ شاید خوا ره ... که همه ی حرفهاش دروغه و 
حاال هم اون عکسها فوتوشاپن البد... ا:ر بخوای میتونیم دوتایی باهم ازش 

 شکایت کنیم... که دیگه اینطوری پشت سرت حرف نزنه ... نظرت چیه؟
 ا همون لمخند امیدوار بهم نگاه کرد.

 یه جوری که داشتم زیرنگاهش خرد میشدم ...
 لممو :زیدم و دستهامو تو هم :ره زدم.

سمو  شتیم ... نف ساده دا ستی  سنگین بیرون دادم و :فتم: من و فرزاد یه دو
 خیلی ساده...

 کسرا لمخندش جمع شد و مات :فت: لواسون رفتی؟
شده بود زمزمه کردم: اره  صدایی که تو :لوم خفه  سرمو انداختم پایین و با 

... 
کسرا خودشو عقد کشید و دستشو روی دسته ی صندلی :ذاشت و حینی 

ست که چونه  سی دو شو می مالید با جدیت :فت: قمل از فرزاد چی؟ با ک ا
 بودی؟

 یه نفس عمیق کشیدم و بی اراده :فتم: نه ...



کا می رو  فت: پس رضدددا  هاش کرد و: هاشددو تو مو کسددرا جفت دسددت
 نمیشناسی؟ یا اون یکی اسمش چی بود؟ کاوه ...
 تند :فتم: با کاوه حتی دو هفته هم رابطه نداشتم؟!

بند و اب دادم! فرزاد همه چیز و:ذاشته بود کف دست کسرا ...  لعنت به من
 همه چیز و... با صراحت ... با صداقت ...!

 کسرا شوکه زمزمه کرد: رابطه؟!
هی ی نگفت... یه جور بدی تو فکر بود ... نگاهش به فرش بود و دستهاشو 
 چنان محکم تو هم قالب کرده بود که حس میکردم هر ان ممکنه انگشتهاش

 بشکنه ...
منم که انگار یه مسددیر کیلومتری و دویده بودم ... نفس نفس میزدم و خیس 

 عرق ...
 بعد از یه سکوت مدت دار...

سعی کردم باهات  شو با زبون تر کرد و:فت:این چند وقت خیلی  سرا لمها ک
شتم ولی نتونستم زنک بزنم...  شماره ی منزل و هم دا تماس بگیرم، با اینکه 

یکردم که چیزی و از من پنهون کنی یا بیانش نکنی ... یا ... من فکرشددم نم
اون روز تو دربند من منتظر بیانت و شرح اتفاقات :ذشته بودم چون خودمم 
از :ذشتم :فتم ... :فتم پس فردا روزی ابهامی نماشه ... خواستم با صداقت 

ته باهات جلو بیام... بدون پنهان کاری... من از :ذشددته ای که وجود داشدد
 نمیترسیدم...
 سکوت کرد.
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 اب دهنمو به سختی قورت دادم وبا استرس منتظر ادامه ی حرفهاش بودم.
 کمی :ذشت وباز هی ی نگفت... انگار خودشم :نک بود.

 اهسته :فتم: من که همه چیز و االن :فتم ...
کسددرا تند نگام کرد و:فت: االن؟ من االن همه چیزو بنظر میاد میدونم و 

 همه ی :ذشته ات رو به دروغ میکشی... یعنی وجود نداشته؟!شما داری 
 جوابشو ندادم...

کسددرا تک سددرفه ای کرد و:فت:نمیتونم بگم همیشدده دنمال یه دختر سددنتی 
چشددم و :وش بسددته و افتاب مهتاب ندیده بودم... ولی ... چطوری بگم.... 

ی توراسددتش بعد از صددحمتم با فرزاد... اقای حدادی و عرض میکنم. کمی 
تصمیمم ... امم... چطوری بگم؟! کمی توی تصمیمم باید درنک کنم. المته 

 نه فقط من ... تو... یعنی... شما هم ... مکثی کرد و ادامه داد:
بهتره بیشددترفکر کنیم. میدونم زمان زیادی رو باهم :ذروندیم المته هفت ماه 

یل نداشددتم از نظر من زیاد نیسددت ... یعنی یه زمان متوسددطه ، راسددتش تما
شم و به نتیجه برسیم ، ولی خد بنا به  اینقدر زود پا پیش بذارم و پیش قدم ب
دالیلی یکش همین پی بردن به احساس خودت نسمت به خودم دلمو به دریا 
زدم و االن اینجام و:رنه من که خودمو حقیر تر ازا ون میدونستم که پیش قدم 

د و ادامه داد: المته باید عرض بشددم یا جلو بیام یا حرفی بزنم ... آهی کشددی
شناخت دو نفر از  صا فکر میکردم که این زمان حتما برای  شخ کنم که واقعا 

 هم کافیه ولی...
که هی ی  نه  ته  ناختی ... الم ها هیچ شدد نه تن ماه میکردم چون  گار اشددت ان

 هی ی...



انگشت هاشو توی فضای خالی انگشتهای دست دیگه اش فرو کرد و :فت: 
حق بده که یخرده با چشددم باز تر به اینده نگاه کنم... و المته  ولی خد بهم

میدونم که فقط من نیسددتم که باید تصددمیم بگیرم ... شددما هم یه بخش این 
 رابطه هستی... و درواقع چطوری بگم...؟

 چشمهام تار میدید.
 یه نفس حرف نمیزد ولی... من همه رو یه نفس شنیدم

 ه رو یه نفس شنیدم.یه نفس حرف نمیزد ولی... من هم
سته :فت:من نمیخوام یه طرفه به  سرا اه شیدم وک سختی یه نفس عمیق ک به 

 قاضی برم... خوشحال میشم هر توضیح یا توجیهی رو از جاند شما ...
اروم وسددط حرفش ،صددریح :فتم:هرچی که فرزاد :فته حقیقت داشددته! این 

 تمام چیزیه که شما دوست دارید بشنوید درسته؟
 : من فقط میخواستم باهم صادق باشیم!مات :فت

 منم در نهایت صداقت عرض کردم!-
و ادامه دادم: من ادمی نیستم که زیر حرفهایی بزنم که حقیقت دارن! هرچند 
نمیدونم که فرزاد چقدر صریح صحمت کرده یا ... چقدر پیاز داغشو اضافه 

 کرده ...
لتون ید که طرف مقابکسرا تند :فت: شما ادمی هستی که زیرحرفهایی نمیزن

 از صحت و صغم همشون مطلعه ... درست میگم؟
 هی ی نگفتم...
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کسرا هم دیگه چیزی به حرفهاش اضافه نکرد... فقط به من نگاه میکرد... یه 
 نگاه پر از کنجکاوی، پر از شک... پراز چرا...

هان نبا همه ی اینا من دیگه واقعا نمیتونستم دروغ بگم... یا کتمان کنم... یا پ
قت  که حقی هان میکردم؟؟؟ چیزی  کنم... چی و دروغ میگفتم؟؟؟ چیو پن
به کسددرا دروغ  ید  با تاده بود؟؟؟چرا  فاق اف عا ات که واق داشدددت، چیزی 
باید  باید همینطوری منو میتذیرفت ... ا:ر میخواسدددت!!!  میگفتم؟؟؟ اون 
همینطوری منو میخواسددت ... دقیقا همینطوری! من دختر سددنتی وچشددم و 

ید منو همینطوری قمول میکرد،همینطوری  :وش با ته ای نمودم ...  بسدد
 میتذیرفت!

او فرزاد احمق حتی از دوسددتی دو ماهه ی من با کاوه هم باهاش :فته بود! 
 کاوه ای که من اصال فراموشش کرده بودم چنین نام وفردی وجود داره..

ا اقای ب کسرا چشمهاشو بست و باز کرد. مهربون و اهسته :فت: یعنی واقعا
 حدادی ...

 تند :فتم:بله ...
گار هنوزم  ند. ان باز مو مه  ظه دهنش نی یه لح مات صددورتم شدددده بود و 

 نمیخواست باور کنه ...
یه پشتی صندلی تکیه داد انگار وا رفت. زمزمه وار :فت: یعنی هیچ کدوم از 

 حرفهای اقای حدادی و دیگه تکذید نمیکنید؟
 صدام دور:ه بشه. بغضی که تو :لوم بود باع  میشد

ست مثل فرجامی که قمال به کار برده  سختی بود! در " تکذید " ... کلمه ی 
 بود!!!



 به زور و خفه :فتم: میشه اینقدر سخت صحمت نکنی... نه ... دروغ نگفته!
کسرا شوکه تر از قمل زمزمه کرد:یعنی دو ماه ... هم من تو زند:یت بودم هم 

 فرزاد؟
شتم دیگه حرف  صداقت حرف زده بود ... دقیقا جون ندا بزنم... فرزاد عین 

سیدم  شت رخ میداد چیزی که ازش میتر شتم دا شت دا چیزی که ازش وح
ونگران بودم !صددداقتی که نمیتونسددتم نه پنهانش کنم نه کتمانش کنم نه با 
سعی میکردم اروم نفس  ست مالی... پنجه هامو تو هم فرو کردم و  دروغ ما

 بکشم.
 مت اره تکون دادم.فقط سرمو به عال

شدم... وفرزاد هم  سرا ممهوت و حیرون :فت:یعنی... من جایگزین فرزاد  ک
 ... کمی مک  کرد و ادامه داد:رضا جایگزین کی بود؟ کاوه؟

شده بود وفرو  شمم جمع  سماجت فقط تو چ شکم که با  شت پرده ی ا ازپ
 نمیریخت بهش نگاه کردم.

سکوت کرده بود. م شو پایین انداخت ،  سکوت به :ل های سر نم متعاقما م
 فرشم نگاه میکردم...

کمی سددرجام وول خوردم. صدددای جیر جیر تختم سددکوت وحشددتناک و 
 سنگینی که بینمون بود و شکست.

دستشو به پیشونیش کشید و:فت: مگه عمق این اشنایی هفت ماهه چه قدره 
 که دو ماهش با حضور من واقای حدادی باهم ستری بشه؟؟؟
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شه .. سخت ستری ب شما ... اینقدر  صغم... تکذید...  صحت و  . باهم... 
حرف میزد که حس میکردم یه لغت نامه میخوام تا تمام کالمتش برام ترجمه 

 بشه!!!
قای حدادی حرف زد  باهم بودن خودش و ا به جای خ*ی*ا*ن*ت از لفظ 

... 
 به جای دروغ میگفت تکذید...

 بجای نیازم میگفت شما ...
 چیزهای دیگه ای از من پنهون کردید؟ کسرا باز :فت: چه

 یه قطره اشک از :ونم چکید پایین...
صمی پنجه ی  شو تو هم قالب کرد،ع شتها شید و انگ سرا نفس عمیقی ک ک
پاشددو رو زمین باال پایین میکرد. درهمون حال اهسددته :فت:خانم نامجو... 

ت کردم حممن تمام روزهایی که با شما بودم، وقتتونو :رفتم ... یا باهاتون ص
 ... یا حضورا دیدمتون ... درواقع تمام این روزها ...

یه نفس کشددید ، با اخم ... شدداید من فکر میکردم اخم کرده ... یا نمیدونم 
یا خیلی بی  مه...  یاخیلی پراز اخ لت چهره اش  حا که  یدونسددتم  فقط م

 تفاوت...
 واهسته و خشک :فت:من یه تصور دیگه از شما وشخصیت شما داشتم... 

... 
 م*س*تقیم بهش نگاه کردم.



سربه زیر ادامه داد:نه که  شو بلند نکرد، سر سنگینی نگاهمو حس کرد ولی 
ستید. ولی حق بدید بهم که یه  شما دخترخوبی ه شه...  شده با االن عوض 

 تصویر دیگه از شما تو نهنم نقش بمنده ...
 خفه :فتم:بهتون حق میدم!!!

واسددت بغضددم جلوش بشددکنه ... ونفسددمو تو سددینه حمس کردم دلم نمیخ
 هرچند سابقا یک بار تجربه ی دیدن اشکهای من و داشت!

اهسددته :فت: امیدوارم درکم کنید... و منم واقعا نمیخواسددتم زیرحرفم بزنم 
و:رنه امروز اصال مزاحم شما و خانواده اتون نمیشدم! چه بسا اومدم که شما 

دی صددرفا تمام حرفهاش یه با دلیل و منطقتون منو مجاب کنید که اقای حدا
 شوخی یا یه دشمنی ساده است!

 حس کردم نشسته دارم خم میشم.
 دیگه از شق و رقی چند دقیقه پیش خمری نمود ...

کسددرااهسددته ازجاش بلند شددد و:فت: امیدوارم از من دلگیری ای نداشددته 
 باشید...

 _نه...
ستوران من فکر نمیکردم طی  سرا دوباره :فت: اون روز توی ر ه با مدتی کک

شم... یا حتی  شمارودر:یر کرده با شم که  شتیم کاری کرده با سر وکار دا هم 
خودم هم در:یر شده باشم... بعد از اون صحمت ها واقعا فکر میکردم هردو 

 کیس خوبی برای هم هستیم و به نوعی مکمل...
 _االن به نظرتون من خیلی ادم پستی میام؟

http://www.roman4u.ir/


سرا تند :فت:نه نه... ابدا...  شما ک ستم که راجع به  من درحد واندازه ای نی
ضی برم. اماد:ی  ستم که یک طرفه به قا ضاوتی کنم. میگم... ادمی هم نی ق

 هر:ونه توجیه و توضیح و... وحتی تکذید هم دارم.
 و منتظربهم خیره شد.

 
به  اهی کشددیدم ورومو ازش :رفتم و:فتم: عرض کردم که هرچی که فرزاد 

ین تابلو هم... هدیه ی تولد پارسدالمه... و به دیوار شدما :فته حقیقت داره! ا
 اشاره کردم.

 نگاهشو به تابلو دوخت و بعد رو زمین پهنش کرد.
شمختی میکنم ... و امیدوارم که  صمی :فت:من براتون ارزوی خو سته وع اه

 شما به هرخواسته ای که دارید برسید...
 نفسمو رها کردم و:فتم: هم نین شما...

اش جابه جا شد و:فت: من امیدوارم که شما فکر نکنید که کسرا کمی سرج
من... پوفی کشددید و:فت: من نمیتونم یه عمر با کسددی زند:ی کنم که بهش 
شم... امیدوارم  شته با شم یا باورش ندا شته با شم یا اعتماد ندا شته با شک دا

 شما هم چنین چیزی نخواید!
 به دروغ :فتم: بله نمیخوام...

 ف صادقانه تلقی کرد.کسرا دروغمو یه حر
شما به خانواده اتون بدید من میتذیرم  سری تکون داد و :فت: هرجوابی که 

 وبهتون حق میدم که هرچی مایل بودید پشت سرم بگید.
 دیگه عنان اشکهامو از دست دادم و کسرا هم نایستاد تا تماشام کنه.



 خفه :فت:خوشمخت باشید و خداحافظ.
 م خداحافظ تا امید دیدار دوباره رو نگیرم!!!لعنت به تو که یادم دادی نگ

با صدددای همهمه ی خارج اتاق،لممو :رفتم زیر دندونم... اونقدر فشددارش 
 دادم که حلقم طعم مشترک شوری و :رفت... شوری بغض و شوری خون!

 نفسمو سخت بیرون فرستادم،حس کردم سینه ام تیر کشید.
 ده ...صدای مادر کسرا رو شنیدم:محمد جان اجازه ب

 و صدای پدرم:تشریف داشتید...
وصدای کسرا که دور و دور تر میشد:خانم نامجو خودشون توضیح میدن... 

 شمتون خوش... بمخشید مزاحم...
 فعل "شدیم" رو نشنیدم ...

کشون کشون به سمت در اتاقم رفتم. در و قفل کردم.اشکهام بی امون روی 
 صورتم میریختند...

 در زد.چیزی نگذشت که مامان 
 _نیاز... نیاز... ای وای... چرا در و قفل کردی...

 بابا:نیاز... نیاز دخترم... باز کن در و... چی شد؟؟؟چی :فتین بهم؟؟؟
 صدای نادین اومد: چرا اینطوری کردن؟

 بابا باز به در زد و:فت:نیاز بابا... در و باز کن دخترم...
در و... شدداپور یه کاری کن. مامان با نگرانی :فت: نیاز خوبی ؟؟؟ باز کن 
 نیاز در و باز کن بمینم... نیاز بگو چی شده ...

 بابا هم صدام کرد:نیاز...نیاز در وباز کن...
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 یه نفس کشیدم ... جلوی در اتاقم شلوغ بود.. مثل نهنم!
خون توی دهنمو قورت دادم... چشمامو روی هم فشار دادم... کسرا دختری 

خون قورت بده ... چون نجسدده... دختری و  و میخواسددت که بفهمه نماید
 میخواست که افتاب و مهتاب ندیده باشه ... دختری ومیخواست که!!!

 با صدای بابا که بلند تر :فت:نیاز حالت خوبه...
 دستمو به دیوار :رفتم.

ازجا بلند شدددم... اشددکهامو با پایین های روسددریم پاک کردم... و یه نفس 
 دم. مامان اهی کشید و زمزمه کرد:نیاز...عمیق کشیدم و درو باز کر

 و اروم :فتم: به تفاهم نرسیدیم...
 و روسریمو از سرم کشیدم و روی تختم پرتش کردم.

با نگرانی نگام میکرد. عزیز هم نان  نادین مات ... مامان  با بهت زده و  با
 داشت نکر میگفت.

یف های کث شددونه هامو باال انداختم و به سددمت میز رفتم،باید پیش دسددتی
وجمع میکردم. خم شدم ... برشون داشتم... میخواستم به سمت اشتزخونه 
برم که زانوم محکم خورد به لمه ی میزی که وسط ممل ها بود ،بخاطربرخورد 

 زانوم صدای  رفهایی که روشون بود هم دراومد... یه جیغ کشیدم...
 و :فتم: آیددددددددی...

ر شددد... حس کردم زانوم از کار افتاد و ت مام بدنم تو یه لحظه بی حس و سددِ
پام واقعا یک لحظه فلج شده بود. با بغض روی زمین نشستم و زانومو :رفتم 

 دستم...
 نادین اومد جلو :فت: حواست کجاست...



 با جیغ سرش داد کشیدم:حواسم :ورستونه ...
ست و:فت:نیاز بمینم  ش شده نگام کرد وبابا جلوم ن شمهای :رد  نادین با چ

 تو...پا
 با :ریه و هق هق :فتم:ولم کنین...

مامان با بغض :فت: پاش طوریش شددده؟ ... نگاه کن بمین شدداید ضددرب 
 دیده...

 بابا اروم شلوارمو باال زد و نادین با غر ولند :فت:هی یش نشده بابا...
ید فلج بشددم که تو  با با داد و چشددمهایی که پر اشدددک بودن :فتم:حتما 

؟ وسددط هق هقم :فتم:حتما باید بمیرم که تو خوشددحال بشددی؟؟؟ آررره؟؟
 یکی خوشحال بشی؟؟؟ هدددددان؟؟؟

مامان که اشددکهاش رو صددورتش میریخت بازوی نادین و :رفت و:فت:برو 
 تو اتاقت نادین...

 نادین با :یجی :فت:اخه مگه من چی :فتم...
 با جیغ :فتم:خفه شو... دست از سرم بردار...

به من نگاه میکردم... به سددختی لمه ی ممل و نادین همینطوری با دهن باز 
شدم با خیر:ی و نگرانی بهم نگاه  شم عزیز  شم تو چ شدم. چ :رفتم وبلند 

 میکرد... دیگه نکر نمیگفت. خجالت کشیدم ... سرمو انداختم پایین...
 مامان فین فینی کرد و :فت:نیاز خیلی پات درد میکنه؟بریم دکتر...

نگاه از چشددمهای پر سددوال عزیز :رفتم ... محل مامان نذاشددتم به سددختی 
 لنگون لنگون بر:شتم اتاقم و در و هم کوبیدم...
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 بابا ضربه ای به در زد و:فت:نیاز پات درد میکنه بیا بریم دکتر...
 جیغ کشیدم:بذاریددددد به درد خودم بمیدددددددرم... دست از سرم بردارید!!!

شم فرو کردم و هق هق  سرمو تو بال کردم... از دنیا و همه ی ادمهاش بیزار و 
 بودم!!!

با صدددای تقه ای که به در خورد و متعاقمش باز شدددن در و کمی بعد بسددته 
 شدن در ... کمی سرجام جا به جا شدم.

 عزیز لمه ی تخت نشست و دستشو توی موهام کرد.
چشمهامو بستم اشکهام روی :ونه هام سرازیر میشدن ... با نوازشش :ریم 

شدددت :رفت ... ولی کم کم از حضددور و بوی عطری که میداد اروم  کمی
شونه هامو ناز میکرد و منم از زبری  شدم ... هی ی نمیگفت فقط موهامو و 
دستهاش کم کم ارامش :رفتم ... هرچند صدای هق هقمو تو :لو خفه کردم 
... ولی نمیدونم چقدر :ریه کردم یا چقدر :ذشددت... یا چقدر عزیز باالی 

قدر سددر یدم. چ حال وروزم خواب با همون  هامو نوازش کرد ... فقط  م مو
 :ذشت؟

ساعت؟ سه  ساعت...  ساعت ... دو  ساعت؟؟؟ عین یه مرده ی  24یک 
که  له شددددم  به روی پتوی م ا تاقم... کنج تختم... رو  متحرک ... توی ا
نصفش رو فرشه نصفش روی پنجه های پام... نشستم وبه رو به رویی خیرم 

 نیست...!که هی ی 
حت  نارا های سدددابقم هم  طه  حت نمودم... حتی از راب نارا از رفتن کسددرا 
نده  ید شددرم با مت بودن  کاوه هم صددح با  ته  نده نمودم... از دو هف وشددرم

 میشدم؟؟؟



ضا و  سرا بود ... ولی ناراحت نمودم... با ر ست دادن ک هرچند به قیمت از د
با کسددرا هم. ولی چیزی که انیتم میکرد  فرزاد روزهای خوبی داشددتم... 

حضددور فرزاد و رضددا تو :ذشددته ام نمود، چیزی که انیتم میکنه فقط اینه که 
ضیح بدم.. نه که بخوام توجیه کنم... نه  صتی نداد ... نه که تو سرا هیچ فر ک
نه ... فرزاد زیر ابی  غه ...  های فرزاد درو مام حرف که ت که بخوام دروغ بگم 

 فته!نرفت... من راست :فتم واونم راست :
تا یر به یر بشددیم... تا فقط اون نمازه ، منم بمازم... تا فقط اون نشددکنه،منم 

 بشکنم...
کسددرا حتی نخواسددت بمینه میشدده به من اعتماد کرد یا نه... حتی واسدده اش 
سه ی  شه وا ساب کرد یا نه ... می شه روم ح شتم که بمینه می انقدر ارزش ندا

 دوزار اعتماد به من بها داد یانه...
 کسرا حتی نخواست امتحانم کنه...

بعد هفت ماه دارم ازاین میسوزم که هی ی براش نمودم... حتی فقط واسه ی 
 یه روز!

نفسمو سنگین بیرون دادم. سیما دوبار به خونه زنک زده بود، جرات نداشت 
 به :وشیم زنک بزنه... باکسم واز همه ی پیام های کسرا خالی کردم.

 نداشتم که عکسشو از بکراند :وشیم پاک کنم. ولی هنوز اینقدر شجاعت
توی مخاطمین رفتم... به اسددمش خیره شدددم... شددماره هارو باال و پایین 

 میکردم، با دیدن شماره ی فرزاد...
 دستمو روی د:مه ی برقراری اتصال فشار دادم.
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 بعد از چند بوق تماس قطع شد.
 دوباره با سماجت :رفتم...
 ید:صدای فرزاد تو :وشم پی 

 _جانم.
 سالم.-

 یه لحظه ساکت موند و کمی بعد :فت:به به خانم نامجو... حال شما!
 با صدای خنده های یه دختر...

 پوزخندی زدم و فرزاد :فت:مهسا یه لحظه...
 اشک تو چشمام حلقه زد.

 با بغضی تو :لوم :فتم:خیلی نامردی.
 مسخره :فت:چی شده؟ ... منم خواستم صادق باشم!

 خفه ای :فتم:تو االن با مهسایی!با هق هق 
فرزاد بلند خندید و :فت:مهسدددا تونس منو درک کنه ... اون برادربسددیجی 

 نتونس؟
 وبلندتر قهقهه زد.
 چونه ام میلرزید .

 با حرص :فتم:مهسا میدونه تو منو ب*و*سیدی؟؟؟
فرزاد با خنده :فت:خد که چی... اصدال موندم چرا اینا رو نگفتی... خیلی 

اتم دسددت نخورده مونده خانم نامجو! میگم یادته اون دفعه اومدی از اطالع
 خونه من؟؟؟



شیدم وفرزاد با خنده :فت:اره هیچ اتفاقی بین من و تو نیفتاد ... ولی  هینی ک
خد... اون برادر بسددیجی میتونه این و درک کنه؟؟؟ کافیه بگم اومدی خونه 

 ی من ...
 دیگه هیچ توضیحی ازم نمیخواد...

 
ب مهسا دستمه ... تو بهش بگو من ب*و*سیدمت ... منم باقی درد رگ خوا

ودل هامو میمرم پیش اون برادر ... مهسددا با حرفهای من راضددی شددد... ولی 
برادر انگاری خیلی معتقده ... بمین نیاز، یه کاری کردی تالفیشددو سددرت 

 مدراوردم، حاال بی حسددابیم... منو سددرلج ننداز... بذار قائله ختم بشدده، من
حوصددله ی ب ه بازی های تو رو ندارم... در ضددمن بهتره بیخیال ادامه ی 
ماجرا بشددی... و ان شددا الله که جفتتون عاقمت بخیر بشددید... و مسددخره 

 :فت:اللهم...
شم  سرمو تو بال سمت اتاق...  شیمو خاموش کردم و پرتش کردم به اون  :و

 خورد.فرو کردم و باز زار زدم ... حالم داشت از خودم بهم می
نفس کم اوردم وسددرمو از بالش برداشددتم ... با دیدن مامانم وسددط اتاق... 

 اشکهامو پاک کردم.
ستمو :رفت و:فت:نمیگی به من چی  ست. د ش شید ولمه ی تختم ن پوفی ک

 شده؟
 سرمو زیر انداختم وهی ی نگفتم.

 مامان دستشو زیر چونه ام برد و :فت:من مادرت نیستم؟
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 :فت:پس بگو به من چی شده...سرمو اروم تکون دادم و 
 بازم حرفی نزدم .اصال نمیدونستم چی بگم...

 مامان خم شد ... منو کشید تو ب*غ*لش و :فت:بحثتون شد؟
جواب ندادم ومامان :فت: اصددال به جهنم... ارزش داره اینقدرخودتو انیت 

 کنی؟
 از :ریه اروم اروم تنم لرزید.

خترم :ریه نداره که... تو که به مامان موهامو ب*و*سددید و :فت:جانم... د
شه... من نیازمو  شونم با صیل کرده، ا ز خدا شگلی... تح این خانمی... خو

 قوی تر ازا ینا میدونستم...
 لممو دندون زدم... تا هق هقم بلند نشه.

مامان اروم :فت:بلند شددو... دسددت و روتوبشددور... موهای قشددنگتو شددونه 
 ؟هان؟؟؟کن... بعد بیا با هم صمحونه بخوریم

و منو از خودش جداکرد و صورتمو میون دستهاش :رفت و:فت: حیف این 
 اشکات نیست واسه ی اون ادم بریزی؟

خواسددتم بگم همه ی اشددکهای دنیا رو واسدده ی اون ادم بریزم کمه... اما 
 صدای تلفن ازتوی هال بلند شد.

 مامان از جا بلند شد و:فت:حتما سیماست... خودت جوابشو میدی؟
 صدای خش داری :فتم:نه... االن نمیخوام حرف بزنم.با 

مامان سددری تکون داد و:فت:بیا صددمحونه بخوریم... دیشددد شددامم که 
 نخوردی...



مامان سددیما رو یه جوری سددردوند... منم ترجیح دادم یه دوش اب سددرد 
بگیرم. به مامان :فتم میخوام حموم کنم،مامانمم با لمخند یه سری تکون داد 

حموم رفتم.دلم میخواسددت این لرز از بغض و از تنم دور کنم. اب و منم به 
سرد وباز کردم و با لماس زیرش رفتم. تمام تنم یخ بست. ولی خودمو از زیر 

 فشار سرما و اب سرد که به تنم سوزن سوزن فرود میومد کنار نکشیدم...
سرما  شیدم تو ب*غ*لم... از  ستم و زانوهاموک ش همونجوری کف حموم ن

 زیدم و هق هق میکردم.میلر
نمیدونم چقدر :ذشت... از سرما دندونام محکم بهم میخوردند. با صدای 

 تقه ای که به درخورد به سختی روی زانوهام سوار شدم...
 با صدایی که از سرما و بغض میلرزید :فتم:بله؟

 مامان:چیزی نمیخوای؟
 _نه...

 اومدم بیرون.مامان حرفی نزد و منم سرسری کارامو کردم واز حموم 
ستم.  ش شیدم. با موهای خیس رو به روی مامان ن یه تاپ تنم کردم وجین پو

 مامان اروم :فت:سرما میخوری ها...
 محل نذاشتم و:فتم:نادین و بابا کجان؟

مامان لمخندی زد و:فت: بابات که رفته کوه ... نادینم با کیوان میخواسددتن 
 برن لپ تاپشو درست کنه.

 ره شد.و م*س*تقیم بهم خی
 پرسیدم:عزیز کی رفت؟
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 مامان: صمحی بابات رسوندش....
 اهسته :فتم: چیزی نترسید.

مامان سددری به عالمت نه تکون داد و منم تو یه جمله زمزمه کردم: شددما 
 سوالی ندارین؟

مامان نفس عمیقی کشددید و منم یه حرف تکراری وکلیشدده ای که اماده کرده 
 م نرسیدیم... همین!بودم وبه زبون اوردم: فقط به تفاه

و دیگه حرفی نزدم و مامانم به تمعیت از من سددکوت کرد. میدونسددت نای و 
 حال جواب دادن و سوال و سین جین اضافه ندارم.

 با صدای تلفن،مامان ابروهاشو داد باال و :فت:سیماست...
ستم بهونه بیارم،مامان فوری :فت:دیگه نمیتونم دروغ بگم براش بهانه  تاخوا

 بیارم.
 ناچارا خودم به سمت تلفن رفتم.

 جواب دادم:بله؟
سکته  شد تا حاال دارم  شید و:فت:بمیری نیاز... از دی سیما نفس عمیقی ک

 میکنم.
 به مامان نگاه کردم که خیره خیره زل زده بود به من.

 نفسمو فوت کردم و:فتم:خوبم خوبی؟
 سیما کمی مک  کرد و:فت:نمیتونی حرف بزنی...

 .مرسی..._نه خمری نیست 
سیما ناله ای کرد و :فت:خدا شما دو تا رو از روزمین برداره... منو حسام از 

 دیشد داریم میترکیم... :فتم کسرا میگه نیاید خواستگاری واسه ی چیه ...



 بهت زده :فتم:چدددی؟
 سیما هینی کشید و با تته پته :فت:هی... هی ی!

سم... روی ممل کنار  ستم رو پام وای سیما چینتون ستم و:فتم: ش  میزتلفن ن
 :فتی؟

 سیما نفسشو فوت کرد و :فت: خد تو اول تعریف کن!
 اروم با بغض :فتم:سیما...

 سیما اهی کشید و:فت:جان ...صدات چرا اینطوریه...
 چشمامو بستم که اشکم نریزه پایین.

 یه نفس از روی :ریه کشیدم وسیما هم فهمید.
 بیای بیرون؟اروم تو :وشی :فت: نیاز میتونی 

 بغضمو بااب دهنم فرو دادم و :فتم:اره ...
 سیما:میام دنمالت عزیزم... باشه؟

 بی حرف دیگه ای تماس وقطع کردم.
 رو به مامان که با نگرانی نگام میکرد :فتم:من میرم باسیما بیرون.

 مامان نفس راحتی کشید و:فت:بیا صمحونه اتو بخور...
 _با سیما یه چیزی میخوریم...

 امان:باشه... لماس :رم بتوش حموم کردی.م
سرم انداختم و یه  شمی کرم رو  شال پ سرم جمع کردم... یه  موهامو باالی 

 پالتوی قهوه ای رو تاپم پوشیدم. پوتین هامو پوشیدم ورفتم جلوی در.

http://www.roman4u.ir/


ستهامو تو جید پالتوم کردم... کمی  صورتم ... د سردی میخورد به  سوز  یه 
 جلوی در راه رفتم.

 غار غار یه کالغ سکوت کوچه رو میشکست.صدای 
با شددنیدن صدددای ماشددینی که وارد کوچه میشددد... پوفی کشددیدم. دختره ی 

 احمق معلوم نمودبا چه سرعتی خودشو رسونده!
 جلوم نگه داشت. سوار شدم ...

 بدون سالم وحرفی راه افتاد.
 تو سکوت میروند و منم به روبه رو خیره بودم.

 :فت:خوبی؟چرا رنک وروت اینطوریه؟ :ریه کردی؟سیما اهی کشید و 
ما فوری نگاهشددو ازم :رفت و:فت:اینطوری نگام  بهش نگاه کردم وسددی

 نکن... تقصیر حسام شد.
 با بغض :فتم:تو میدونستی سیما ... میدونستی نه؟

ستم  شو روی فرمون کوبید و:فت:نه ... یعنی اره... ولی نمیدون شت سیما م
 بهم بزنه...کسرا میخواد اینطوری 

 نفسمو از بینیم خارج کردم و:فتم:پس بهتون :فته که اون من وپس زده؟
سددیما :وشدده ای نگه داشددت و:فت:نه نه ... فقط به حسددام . اونم با اصددرار 
حسام... حسامم به من :فت.یعنی اینقدر عز و جز کردم که بهم :فت کسرا 

 چی بهت :فته... و:رنه... بخدا حال خودشم خوب نیست.
بد ا ندازه ی من  به ا حالش  تادن و :فتم: هام رو صدددورتم راه اف شدددک

نیسددت!مطمئنم... اون اصددال براش من مهم نمودم... حتی وقتی بهم :فت 



سیما... فقط دنمال بهونه  صال همه ی این وقتا دنمال بهونه بود  شه! ا ممارک با
 بود...

و ر و دستهامو جلوی صورتم :رفتم وسیما خودشو به سمتم کشید و:فت:تو
جون سیما :ریه نکن ... به جهنم اصال ... واسه تو که خاطرخواه کم نیست 

 نیاز!
دست سیما رو پس زدم و با داد :فتم:تو چرا بهم نگفتی؟؟؟ هددددان؟ به تو 

 هم میگن دوست...
سددیما لمشددو :زید وبا چشددمهای پر اشددک :فت: بخدا حسددام :فت بهت 

و میون :ریه اش :فت:خد منم  نگم... من چه میدونسددتم...و به :ریه افتاد
ناراحت شددددم... حسدددام مجمورم کرد که بهت دروغ بگم... :فت  خیلی 
دخالت نکنیم...:فتش کسرا به برادر و خواهرشم :فته نیان!!! دیگه حسام که 

 پسرعموش بود ...
 دماغمو باال کشیدم و:فتم:حاال تو چرا :ریه میکنی؟

 ن فرزاد لعنتیه...سیما اشکهاشو پاک کرد و:فت:همش تقصیر او
فکمو روی هم ساییدم و:فتم:تقصیر فرزاد باشه... کسرا نماید یه فرصت بهم 

 بده؟نماید یه شانس به من بده؟نماید یه بار، دوبار منو امتحان کنه؟؟؟
و کف دستهامو محکم به چشمام فشار دادم و:فتم:سیما چرا با من اینکار و 

 ما... سیما من که دوستش دارم...کرد؟چرا سیما ... من که براش میمردم سی
 سیما کشیدتم سمت خودش و سرمو :ذاشتم رو شونه اش و باز زار زدم...
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حالم از خودمو این همه ناله زاریم بهم میخورد... ولی همه چی تموم شددده 
 بود،همه ی چیزی که ازش میترسیدم... دقیقا همون به سرم اومد.

م: به :ریه ی سمکی تمدیل شد و:فتسیما کمی اروم شد... منم به نسمت زارم 
 چیا :فته به حسام؟

سام که عین ادم حرف نمیزد... بهم  شید و:فت: نمیدونم... ح سیما اهی ک
:فت کسرا :فته بدون اعتماد نمیتونه زند:ی کنه ... نمیتونه اینطوری با شک 
ته... مونس خانمم  یا از این مزخرفات ... از دیشددمم خونه نرف پیش بره ... 

 نگرانشه...خیلی 
 با دهن باز :فتم:یعنی... یعنی ازش خمر ندارین؟نمیدونین حالش چطوره؟

سیما نفس عمیقی کشید و:فت:چرا صمحی به حسام اس ام اس داده بود که 
به مونس خانم بگیم حالش خوبه، فقط خواسته با خودش کناربیاد... همین! 

 :وشیشم خاموشه...
 لممو :زیدم و :فتم:یعنی بخاطر منه؟

 سیما لمخند بغض داری زد و:فت:خد معلومه خره... اونم دیوونه ی توئه...
مه  یه کل مه اینطوری... حتی  نه ا تا کرده؟دیوو هام  با مه اینطوری  نه ا _دیوو
نگفت نیاز ا زحاال به بعد ادم باش؟؟؟ یه فرصددت به من نداد ... کاش میزد 

 تو دهنم ولی اونطوری نمیرفت... کاش...
داد ... نمیتونستم نفس بکشم. به سختی دستگیره ی حس خفگی بهم دست 

 در رو باز کردم...
 و از ماشین پیاده شدم.

 سیما هم تند پشت سرم پیاده شد و:فت:کجا میری نیاز...



شیدم و:فتم:فقط میخوام قدم بزنم... خودم میرم خونه  صفه نیمه ک یه نفس ن
... 

کردی... من ولت  سددیما ماشددین و ول کرد و اومد تو پیاده رو و :فت:غلط
 نمیکنم با این حال وروزت... جواب مریم خاله رو چی بدم؟

بازومو :رفت و:فتم:میرم خونه بهت زنک میزنم... بذاریه سدداعت واسدده ی 
 خودم باشم...

سیما پاشو کوبید زمین و :فت:غلط کردی... میخوای مثل کسرا خودتو :م 
 و :ور کنی؟

یما مصنوعی بود :فتم:فقط یه ساعت سدستشو :رفتم وبا لمخندی که خیلی 
 ...قول میدم...

 سیما نالید:هوا سرده نیاز... دستت یخه...
دسددتشددو ول کردم و:فتم:فعال سددیما... و رومو ازش :رفتم... راه افتادم،در 
شتم... از جلوی  شه ی دیوار ومغازه ها... اروم میگذ امتداد پیاده رو... از :و

 ..حدی  و شعار و استری نوشته ها.
با یه قطره اشددکی که از  میرفتم جلو... هر یه قدم جلو رفتنم مسددداوی بود 

 چشمم پایین میومد.قدم هامو اشکهام با هم قرار :ذاشته بودن انگار.
سددوز لرزمو بیشددتر میکرد... بغضددم مثل یه توده تو :لوم :یرکرده بود و پایین 

 نمیرفت.
 و کردم...یقه ی پالتومو باال دادم وچونه امو تو یقه ام فر
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صدای رعد و برق... بوی نم خاک بارون نخورده  شتم... با  از چهارراه میگذ
رو به ریه هام فرستادم... یه مرد جلوی مغازه اشو اب پاشی میکرد... از روی 
شلوارمو خیس  شدم... ابی که البه الش بود پاچه ی  سنک فرش تق ولق رد 

 کرد.
س سر با  سرمه ای به کرکره تکیه ازیه مغازه که درش باز بود و یه پ شرت  ویی 

داده بود و سیگار میکشید... :ذشتم... مغازه ی بعدی یه موبایل فروشی بود 
 ... تو ویترین چشم چرخوندم.پی مدل :وشی کسرا ... نداشت!

یه لوازم تحریری بود... توی ویترین سددرک  رد شددددم... مغازه ی بعدی... 
 کشیدم...

سرا هم از این خودکارهای نقره  شه ک شت... یه روان نویس بود که همی ای دا
با همون برام شددعر مینوشددت ... شددعر روی کارت هایی که توی کادوهای 

 کوچیک وبزرگ میذاشت!
 رنک جوهرش ابی بود...رد شدم...

 مغازه ی بعدی سوپر اغذیه بود.
یه نفس عمیق کشددیدم... یه بار با هم تو پارک چیتس پیاز جعفری با ماسددت 

 !!موسیر خوردیم!
شد  صدای اهنگی که تو مغازه پخش می شی بود ...  سی دی فرو بعدی... یه 
شونیم  شه ی یخ تر از پی شی شونی یخمو به  کل پیاده رو رو پر کرده بود... پی

 چسموندم.
 یه پوستر از بازی های کامتیوتری تو معرض دیدم بود...

 وصدای خواننده تو سرم...



شناختم هم تو میدون دیدم بود ...یه نوشته ی الموم جدید خواننده ای که  نمی
یدا  پ لی  حا چه  نم  ی م ب یش  بدون ارا هره اش و کردم ا:رچ کر  ف ظه  ح ل
میکنم؟ابروهای تمیز کرده ... حتی توی چشددمش مداد سددیاه و ریمل هم 
کشددیده بود ،با یه عالم کرم پودر که ازتوی پوسددتر هم میتونسددتم منفذ های 

 پوستشو بمینم.
 با همه ی ساد:یش... مرد بود... یه مرد!کسرای من ساده بود... 

سی دی و ورقه ی تایپ،کتی و زیراکس که  لممو :زیدم میون اون همه فیلم و
به شیشه پرس شده بود ... داشتم دنمال نشونی از کسرا میگشتم... یه فیلم که 

 منو یاد اون بندازه...
 یا... حتی یه رنک... شایدم... یه اهنک!

 . من واون هیچ وقت سینما نرفته بودیم!بغض :لومو فشار داد ..
مال کسددرا  یداد... نهنم داشدددت دن به اون اهنک :وش م :وشددم داشدددت 
میگشت... جسمم داشت میلرزید... چشمام داشت اشک میریخت ... لمام 
می لرزید... :لوم به خفگی اون توده ی سددمج اعتراض میکرد... نوک بینیم 

مغازه که فیلم میفروخت وکرایه از سددرما سددر شددده بود و ... من جلوی یه 
ستر بازی  شناختم وپو سی دی موزیک و الموم خواننده هایی که نمی میکرد و 
های کامتیوتری وزیراکس و کتی و تایپ تو حاشددیه ی و ایفش بود ،داشددتم 
دنمال یه نشددون از محمد کسددرایی میگشددتم که تو هفت ماه نتونسددته بودم 

 ...اعتمادشو نره ای به خودم جلد کنم یا
 صدای اهنک تو سرم کوبید ...
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 بدون تو هی م یه خالیه تو هم
 تصویري مخدوشم از پازلي ممهم

 یه اشك بي بغض و یه ابر بي بارون
 یه درد بي درمون یه زخم بي مرحم

پتک وار تو سرم کوبیده میشد ... یه حقیقتی که مثل یه :رز بود ،محکم بود، 
خاک تو مشددامم چرخ میزد،نه  فهمیدن این حقیقت درد داشددت ... بوی نم

بخاطر اب پاشددی یه مغازه دار،سدده چهار تامغازه اون ور تر... بخاطر بارون 
 ... که سنگینی قطره هاش و هربار حس میکردم...

 بدون تو هی م یه سایه تو سایه
 تو خونه ي وحشت بدون همسایه

 یه پی ك رو دیواربه هی ي مي پی م
 بدون تو هی م بدون تو هی م

 تو هی م اوجي سرازیرم بدون
 یه رفت و بر:شت فقط عقد میرم

 یه شعر بي شاعر یه عشق بي معشوق
 یه کوه بي قله یه دشت بي شیرم
 بدون تو هی م یه تانگوي مفرد

 یه جاده بي مقصد یه پوچي ممتد
 سرابی تو در تو، پست ته پی م
 بدون تو هی م بدون تو هی م
 بدون تو هی م یه درِد تو دردم



 ین همه ادم... میون این همه درد...میون ا
 تو کوچه اي تاریك ...

شلوغی و  شد... و حجم ترافیک و موجی از  سی بلند  صدای بوق اتوب*و*
ازدحام باع  شددد میل ورغمتی نداشددته باشددم تا :وشددهامو تیز کنم وبیشددتر 

 :وش بدم... تا بیشتر داغ دلمو تازه کنم، اهنک تموم شد.
:وش بدم... اره بدون اون هیچ بود... اره اصال دلم نخواست اهنک بعدی و 

 درد بودم ... چرا باید اینطوری منو ول میکرد؟ ...!
نه  نه پول اورده بودم  یدم . یه آهی کشدد مال :وشددیم :شددتم... تو جیمم دن
:وشیمو... ولی با سماجتی که کسرا هیچ وقت این خصلت و نداشت به رام 

 ادامه دادم.
 پیش رفتم...نمیدونم چقدر :ذشت و چقدر 

بارون شدت :رفت... از کل اون شعرفقط یه بیتش تو نهنم مونده بودو مدام 
 اونو زیر لد تکرار میکردم تا ادامه اش هم یادم بیاد ... ولی...

 بدون تو هی م... یه درد تو دردم...
 وباز تکرار بدون تو هی م... یه درد تو دردم...

ستهامو  شده بود... می لرزیدم... د ساعتم سردم  ستادم.  زیر ب*غ*لم فر
نداشددتم... اهی کشددیدم یادم افتاد وقتی خواسددتم برم حموم از دسددتم درش 

 اوردم.
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همه چیز و:م کرده بودم،زمین وزمان و فضدددا و... یه لحظه ایسددتادم بمینم 
کجام... هرجا که بودم نزدیک خونه نمودم. باز آهی کشددیدم و به سددمت 

 ه بودساعتی که به سیما :فته بودم :ذشت خیابون رفتم... خیلی بیشتر از یک
همه چیز و:م کرده بودم،زمین وزمان و فضدددا و... یه لحظه ایسددتادم بمینم 
کجام... هرجا که بودم نزدیک خونه نمودم. باز آهی کشددیدم و به سددمت 
 خیابون رفتم... خیلی بیشتر از یک ساعتی که به سیما :فته بودم :ذشته بود.

شیدم.. شلوغی نفس کالفه ای ک سی بودم. با این همه  . تو خیابون منتظر تاک
 و بارون ... ماشینی برام بوق زد... محل نذاشتم... بازم بوق زد.

 لممو :زیدم ... محل نذاشتم. یه جور حرفه ای پی ید جلوم. یه ماتیز بود.
 اهی کشیدم. سیما...

 سیما :سوار شو خانم خوشگله... درخدمت باشیم.
 زدم و سوار شدم.لمخندی به معرفتش 

 سیما چشم غره ای رفت و با غرغر بخاری وزیاد کرد.
 به ساعت نگاه کردم هفت بود.

 صدای برف پاک کن تو سرم بود.
 سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم سیما اهسته :فت:با خودت کناراومدی؟

 _نه...
سیما دستشو روی دستم :ذاشت و:فت: فکر کنم مامانت اینا خیلی نگرانت 

 شدن... منم :وشیم خاموشه... حسامم احتماال داره بال بال میزنه.
 لمخندی زدم و:فتم:واسه ی چی دنمالم اومدی؟



سددیما:میذاشددتم توی کله خر تو این بارون بدون کیف و :وشددی کجا بری؟ 
 طفلی حسام ...

 لمخندی زد ومنم توی سرما و :رمای صندلی وخیسی پالتوم فرو رفتم.
و نیم بود که پیاده شدددم. سددیما فوری ازم  9سدداعت  جلوی خونه دم دمای

 خداحافظی کرد،قمل از زنک زدن،در برام باز شد.
 پالتوم هنوز خیس و سنگین بود . سوار اسانسور شدم.

 به محض باز شدن درش،مامان و نادین با هول جلوی در ایستاده بودن...
 مامان با حرص :فت:تا االن کجایی...

 وارد خونه شدم.پوتین هامو دراوردم و
مامان با عصددمانیت د:مه های پالتومو باز کرد و:فت: نادین زنک بزن به 

 بابات بگو بر:رده ...
نادین یخرده نگام کرد و مامان با ناراحتی :فت: ا:ر با سددیما بودی که سددیما 

 ماشین داره، چرا اینقدر خیسی...
م رفتم :فتم:میرم اروم از جلوی مامان خودمو دور کردم و همونطور که به اتاق

 بخوابم.
باز کردم... جنازه ی  هامو عوض کردم. موهامو  ماس  تاق و بسددتم... ل ودرا
سقف خیره  شیدم.به  شنش کردم... روی تخت دراز ک شتم و رو :وشیمو بردا

 شدم...
 حدس میزدم ساعت بیست دقیقه به ده باشه... :وشیم تو دستم بود.

 صفحه اشو روی سینه ام فشار دادم.

http://www.roman4u.ir/


 زد؟ زنک نمیزد؟زنک می
 یه قطره اشک اروم از چشمم سر خورد.

سدداعت ده شددد ... م*س*تقیم و خیره به صددفحه ی :وشددیم زل زده بودم... 
 فقط یه فرصت!

ملتمسانه به چهره اش که لمخند میزد نگاه میکردم و باز زمزمه وار :فتم:فقط 
 یه فرصت دیگه ...

شمم  شک از چ شار دادمو دو تا ا صفحه ی :وشیم پلکهامو روی هم ف روی 
افتاد... تالشی برای پاک کردنشون نکردم. نفسمو تو سینه حمس کردم و لممو 

 دندون :رفتم...
 حس میکردم دارم خفه میشم، ولی تالشی برای خارج کردن نفسم نکردم.

شمهام رو به تاری میرفت ، طاقت  شد... چ سنگین تر می سنگین و ضم  بغ
 سینه ام سوخت .نیاوردم و نفسمو محکم بیرون دادم  

 چشمهام هنوز تار بود .
 با روشن و خاموش شدن صفحه ی :وشیم ، چشمهامو بستم وباز کردم.

 د:مه ی سمز وفشار دادم و :فتم:بگو سیما...
 سیما : زنک نزد نه؟

 خفه :فتم:نه...
 سیما:حالت خوبه؟ چرا صدات اینطوریه؟

 چرا میترسید؟ یعنی اینقدر دلیلش ناواضح بود؟
 ی کشید و :فت:منم با حسام دعوام شد!سیما اه

 چیزی نگفتم... خودم نیاز داشتم کسی منو دلداری بده.



 با این حال پرسیدم: سرچی بح  کردید؟
 سیما: سر هی ی... ولش کن...

 سرمن؟؟؟-
خِش صددداش بهم میگفت که یا داره :ریه میکنه یا اونقدر :ریه کرده که :لو 

 و تارای صوتیش انقدر :رفته است.
 روم :فتم: اینقدر جدی دعوا کردید که به :ریه افتادی؟ا

 سیما یه نفس تو :وشی کشید که فهمیدم داره :ریه میکنه.
سیما... حالت از من  ست کردم و:فتم:  ست به د لمخندی زدم وموبایلمو د

 که بدتر نیست.تو داریش... ب*غ*ل دستته ... من چی بگم؟
سرا حق داره... ولی من سام میگه ک شت که ابروی تو  سیما: ح :فتم حق ندا

 رو ... بد :فتم؟
 _اره... منم به کسرا حق میدم سیما...

 سیما پوفی کشید و :فت:بمیره این فرزاد ...
 پوزخندی زدم و:فتم:کاش میذاشت بگم یه فرصت دیگه بهم بده...

 سیما با حرص :فت:کسرا ارزششو نداره خودتو واسش کوچیک کنی...
 نیست!دیگه هی ی برام مهم -

 سیما پوفی کشید و :فت: کاش بعد عقدتون میفهمید...
یه لمخند تلخ رو لمام نشست و چشمام که از زور اشک میسوخت رو محکم 

 روی هم فشار دادم.
 باشنیدن صدای حسام که :فت:سیما جان...
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 سیما اروم تو :وشی :فت: اومده منت کشی...
 _برو سیما... من خوبم.

 فردا؟سیما:میای دانشگاه 
 اره...-

 سیما:شمت بخیر... تو رو خدا اروم باش.
 شد بخیر...-

 وتماس وقطع کردم.
سیما و  سرت زند:ی  شتم ح سرت نخورده بودم... ولی حاال دا هیچ وقت ح
منت کشددی حسدددام و حتی :ریه های سددیما از یه دعوای زن و شددوهری 

 میخوردم!
... آشددتی... قهرکاش میتونسددتم با کسددرا منم تجربه کنم... منت کشددی ... 

 :ریه... ولی اون به من قول داده بود نذاره که به خاطر اون :ریه کنم!
زانوهامو تو شیکمم جمع کردم و پیشونیمو :ذاشتم روشون... :وشیمو روی 
شددکمم :ذاشددتم و زل زدم به تصددویر کسددرا... هر ده ثانیه یه بار صددفحه ی 

سش میکردم ... باز چ شد و من یه لم شیم تاریک می شن :و سرا رو هره ی ک
 بشه... یاد نگاهش ... یاد حرفهاش... ساعت یازده بود.

 چندمین شمی بود که باهاش حرف نزده بودم؟
 اروم سرمو از روی زانو هام کنار کشیدم، روی شماره ی کسرا زوم کردم.

دسددتم میلرزید... ولی توی این مدت حتی یک بارم نشددده بود که من بهش 
 د...زنک بزنم...کم پیش میوم

 قلمم محکم تو سینه ام ضربه میزد.



 اروم روی شماره ی کسرا ضربه زدم و ... :وشی و :ذاشتم دم :وشم...
 یه بوق خورد...

با حس خفگی و ریزش اشددکام فوری قطع کردم ... بعد هم به نفس نفس 
افتادم... چشددمامو بسددتم ... نمیتونسددتم باهاش حرف بزنم. اصددال چی 

 میگفتم؟!
 لشم فرستادم و سرمو زیر پتو...:وشیمو زیر با

هق هقم هیچ ارومم نمیکرد... حس میکردم اینقدر بغض و صدامو تو خودم 
 خفه کردم که دارم خفه تر وخفه تر میشم ...

شدم و  شیم خیره  شیم نگاه کردم... با التماس به بکراند :و صفحه ی :و به 
 ت ...زمزمه کردم: زنک بزن بهم... یه فرصت... یه فرصت... یه فرص

 با هزار کاب*و*س و پرت شدن از ارتفاع از خواب پریدم ...
 صدای انان میومد ... روی تختم نشستم و به صفحه ی :وشیم خیره شدم.

 به خاطر بی شارژی مدام اخطار میداد .
سختی  سنگین بیرون فرستادم و از اتاقم بیرون رفتم. توی تاریکی به  سمو  نف

یه لیوان از کابینت برداشددتم . کمی اب  به اشددتزخونه رفتم و حدس وارانه
سمو  ساعت کردم و نف شیدم ... نگاهی به  صورتم پا خوردم ... کمی اب به 

 سنگین از سینه بیرون دادم... هنوز وقت خروج از خونه نمود!
سددرم به طرز وحشددتناکی درد میکرد ... شددقیقه هام تیر میکشددید و :لومم 

ک خالی کردم ... بالتکلیف به میسددوخت ... باقی مونده ی اب و توی سددین
لیوان خالی توی دسددتم خیره شدددم ... با حس لرز و حرکت قطره های اب 
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روی صددورتم که با اشددکهام رقابت میکردن لیوان و روی اپن :ذاشددتم و به 
 اتاقم رفتم.

روی زمین نشددسددتم وزانو هامو کشددیدم تو ب*غ*لم. پیشددونیمو :ذاشددتم 
صدای ممکن زاری کنم... و داد نزنم : چرا روشونو سعی کردم با خفه ترین 

 اینطوری شد!!!
به چشددمهای به خون نشددسددته و پف کردم خیره شدددم. سددردردم هیچ خوب 

 نشده بود مقنعه ام رو روی سرم کشیدم و کیف وکالسورمو برداشتم.
سمت  شه هفت از خونه به  ست دقیقه بود . با اینکه همی شیش و بی ساعت 

گاه بیرون میزدم ... تاریکمو  دانشدد تاق  ندن توی ا قت مو طا گه  ولی دی
نداشددتم... حس میکردم نفس کم میارم و نمیتونم یه نفس عمیق بکشددم ... 
 احساس کممود هوا داشتم... سوئیچ نادین و برداشتم و از خونه خارج شدم.

شد :وش  تمام مدت اروم میروندم و به موزیک مالیمی که از رادیو پخش می
 میکردم.

ه بود. پوزخندی زدم و سرمو روی فرمون :ذاشتم. هوا ابری در دانشگاه بست
و :رگ و میش بود ... حس میکردم دارم میمیرم... یه چیزی تو جونم چنک 
تاده بود رومو حس میکردم داره خفم  تک اف یه چیزی عین بخ خت ... ندا می

 میکنه ...!
صال شده بودم تو فکر و خیال خودم و ا شت... واقعا :م   نمیدونم چقدر :ذ

 مکان وزمان وفراموش کرده بودم.
 در ورودی برادران باز بود.

 ماشین و به حرکت دراوردم ... خوشمختانه پارکینک هم باز بود.



پارک کردم و به سددمت سدداختمون مورد نظر رفتم... هیچ کس نیومده بود... 
 توی کالس تاریک... کنجی نشستم و سرمو روی میز صندلی :ذاشتم!

افیانم بیشتر میشد ... تا جایی که کالس خیلی شلوغ کم کم سرو صدای اطر
سرمو بلند کردم.  ستاد  شدند... بخاطر ورود ا ساکت  شد ودر لحظه همه 
خودکاری وطمق عادت دستم :رفتم ولی همش میز و خط خطی کردم. حتی 

 :وشیم هم برای ضمط صدای استاد درنیاوردم.
م که بفهمم ... هی ی از حرفهاش نمی فهمیدم... هیچ قصدددی هم نداشددت

شاره ی برم  ستمو باال :رفتم وبه ا شته بود که فقط د ساعت از کالس :ذ یک 
 بیرون از استاد اجازه :رفتم.

اونم مقاومت و مخالفتی نکرد... اونقدر  اهرم پریشددون و نزار بود که هیچ 
 کس باهام مخالفتی نکنه!!!

س ه کردم... حدر و اروم بستم... یه نفس نصفه نیمه کشیدم... به سقف نگا
میکردم چشمام داره پر اشک میشه ... کیفمو از دسته :رفته بودم و درحالیکه 
سمت پله ها رفتم. خودکارم  شد به  شیده می بند بلندش روی موزاییک ها ک

 هنوز تو دستم بود ... توی جیمم انداختمش...
 ..اد .دستمو هنوز به نرده نرسونده بودم که دیدم کسرا داره از پله ها باال می

محکم نرده رو :رفتم که نیفتم ... کسرا حواسش به من نمود ... یه مشت بر:ه 
شت پله ها رو دونه دونه باال میومد ... یه پله پایین اومدم...  ستش بود و دا د
فقط شددیش هفت پله با من فاصددله داشددت... یه پله ی دیگه پایین اومدم و 

 سرشو بلند کرد.انگار تو مسیر دیدش قرار :رفتم. یه لحظه 
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 ته ریش داشت...
مات شد بهم وسرجاش موند ... نگامو ازش :رفتم و خواستم تند از کنارش 
رد بشددم که پام به بند بلند کوله ام :یر کرد داشددتم پرت میشدددم که بدون 
سه پله  سرا فوری دو  شتم ... ک سختی خودمو به نرده نگه دا سرا به  دخالت ک

کرد و جلوم ایستاد و:فت: وایسا ... االن فاصله ی بین خودمو خودش و طی 
 میخوری زمین...

جلوم خم شد ، بر:ه هاشو روی پله :ذاشت . اروم بند کولمو که دور مچ پام 
 بود رو ازاد کرد. بلند شد ... بر:ه ها رو برداشت. راست ایستاد.

 تمام وجودم می لرزید.
ه هنوز چند پله فاصددلبهش نگاه نکردم و باقی پله ها رو اروم رفتم پایین ... 

 نگرفته بودم ازش که صداش خورد تو سرم... عین یه :رز محکم ...
 کسرا: خانم نامجو...

 چونه ام میلرزید. با چشمهای پر اشک بهش خیره شدم.
 خودکارم توی دستش بود ... یه لحظه ماتش برد و اهسته :فت: خودکار...

که داشتم بخاطر کسرا...  اشکام روی :ونم سر ریز شدن ... این بار دوم بود
 جلوی خود کسرا ... اشک میریختم!!!

کسددرا بهت زده چیزی زیر لد زمزمه کرد و من بی توجه بهش رومو ازش 
:رفتمو پله ها رو تند تند پایین اومدم... میدونسددتم داره دنمالم میاد... اما از 

 ...ساختمون دانشگاه بیرون زدم وبا قدم های تندی به سمت پارکینک رفتم



گاه  قد ن به ع نه  :از دادم... از ای با بغض  نداختم و  ماشددین ا خودمو توی 
شتم. از  سرم ایستاده بود ...:از دادم و نگامو از اینه بردا شت  سرا پ کردم... ک

 دانشگاه دور شدم وتوی یه کوچه پارک کردم...
سددرمو روی فرمون :ذاشددتم و به هق هق افتادم... دیگه از خودم بیزار شددده 

 . بیزار!بودم..
با صدای وانتی که سعی داشت هندونه هاشو بفروشه ... ماشین وبه حرکت 

 دراوردم وبه سمت خونه رفتم.
شد... توی کوچه پارک کردم و با کلید درو باز  شت منفجر می سرم از درد دا

 کردم.
شد؟کالسات  شد... اما فقط یه لمخند زد و:فت: چی  شوکه  مامان با دیدنم 

 بر:زار نشد؟
 :فتم: سرم دردمیکرد بر:شتم... میرم بخوابم.اروم 

 مامان دستمو :رفت...
به چهره ی نگرانش نگاه کردم و با یه لمخند مصددنوعی :فتم: خوبم... بخدا 

 خوبم...
 مامان با بغض ، مقنعه رو از روی سرم کشید و موهامو ب*و*سید...

 بخاطر دردی که تو سرم بود دستی به پیشونیم کشیدم...
صدای ب شد: کیه با  صدای نادین که از اتاقش بلند  شدن در... و سته  از و ب

 مامان؟
 مامان جوابشو نداد ... هنوز جلوی من ایستاده بود و با نگرانی نگام میکرد.
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نادین از اتاقش بیرون اومد و با داد رو به من :فت: به چه اجازه ای ماشددین 
 منو برداشتی؟

 بهش نگاه کردم ...
 یی می بینمش...حس میکردم دارم دو تا

 داشت زمین زیر پام خالی میشد که مامان جیغ کشید و نادین منو :رفت...
شار میدادم ... نادین ب*غ*لم کرد و روی کاناپه  شمامو محکم روی هم ف چ

 خوابوند...
شو اینو  سرم میگفت: دخترم... نیاز بلند  صدای :ریه ی مامان که باالی  با 

 ت؟؟؟بخور... چیکار داری میکنی با خود
ستادن تو حلقم... مجمور  شیرینی وبه زور فر نادین اروم بلندم کرد و یه مایع 

 شدم قورتش بدم و یخرده بعد حس کردم دیگه چشمام سیاهی نمیره...
 نادین رو به مامان :فت: بمرمش دکتر؟

 مامان ناله ای کرد و:فت: نه فقط ضعف کرده ...

 .دستمو به صورت مامانم رسوندمو :فتم: خوبم..
 نادین با حرص :فت:معلومه چقدر خوبی...

 دستمو تو سرم کشیدم و:فتم: بخوابم خوب میشم...
 نادین با نگرانی :فت:کجات درد میکنه؟

 لمخندی به قیافه ی نگرانش زدم و :فتم: فقط سرم... فقط میخوام بخوابم...
 نادین دست انداخت زیر زانوهامو :ردنم... و اروم بلندم کرد.

 قم برد و روی تختم :ذاشت.منو به اتا



شت فرمون؟؟؟  ستی پ ش سرم و :فت: با این حالت ن با حرص ایستاد باالی 
 نمیگی ممکن بود تصادف کنی؟

 چشمامو بستم ... حس میکردم دارم جون میدم...
یاز  بد شدددد بگو بریم دکتر... ن لت  حا مه کرد: من امروز خونم  نادین زمز

 لجمازی نکنی ها ...ا:ه بدی بریم...
 خفه :فتم: خوبم...

 پوفی کشید...
شم فرو  ستمو زیر بال ضعف به پهلو غلت زدم و د شدن در اتاق با  سته  با ب

 کردم... با اینکه زیر پتو بودم ولی لرز داشتم.
خیلی نگذشددت که کم کم خوابم برد و باز یه نا ارومی و پرت شدددن از یه 

اومد... دیگه جای بلند که تو خوابم دسددت از سددرم برنمیداشددت به سددراغم 
 حتی خواب هم نمیتونست تن خسته ی منو اروم کنه!

اتاقم تاریک تاریک بود ... صدددای مامان و میشددنیدم که داشددت با تلفن با 
شنیدم... بوی غذا هم  صدای نادین و بابا هم می  صحمت میکرد ...  سی  ک
توی اتاق منم میومد... یه بوی قرمه سددمزی که هرچی بیشددتر به مشدددامم 

 بیشتر احساس بی اشتهایی میکردم.میخورد 
روی تختم جا به جا شدم... دستمو روی میزم کشیدم... آه :وشیم تو کیفمه 

 احتماال...
 با رخوت از جام بلند شدم و از توی کوله ام :وشیمو دراوردم.

 د:مه ای و زدم دیدم یه تماس بی پاسخ دارم.
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 لمه ی تخت نشستم...
 

 با دیدن اسم کسرا ...
ش شده بود ولی ترجمه اش و دیدن  شته  مارش... و جمله ای که به التین نو

 میشد یک تماس بی پاسخ ...
سم تو  صمح بهم زنک زده بود نف ساعت نه  شیدم...  ساعتش... اهی ک اما 

 سینه حمس شد.
 به شمارش خیره شدم ...

دیشدددد نتونسددتم حرف بزنم... امروز چی؟؟؟ چرا ازش فرار کردم ... ا:ر 
 ی نداشددت بهم بگه ... پوزخندی به حال وروزم زدم وفکر میموندم اون هی

 کردم چرا تا پارکینک دنمالم اومد... فقط خودکارمو بهم بده؟!
 حالم خوب نمود... نمیتونستم بمینمش... نمیخواستم ... نمیشد ...

نه ... چیزی هم راه :لوم  یدم ... االن سددرم درد نمیک یه نفس عمیق کشدد
 نیست...

 صورتم کشیدم و زنک زدم. دست یخ کردمو به
 بوق اول که خورد...

 نفسم به شماره افتاد. میخواستم قطع کنم که حسی تو وجودم مانع شد...
 بوق دوم...

 بوق سوم کامل نشده ، صداشو شنیدم که :فت:سالم!
 نفسمو حمس کردم .

 جز همون سالم که :ذاشتمش تو بی جوابی هی ی نگفت...



دم به لرزی که همه ی جونمو :رفته بود یه نفس عمیق کشددیدم و سددعی کر
 مسلط بشم...

ستم به چپ بردمش... با حس  ستی :رفته بودم ... از :وش را شیمو دو د :و
ناراحتی وبی عادتی بخاطر یه مکالمه که باید با:وش چتم میشددنیدمش ، 

 دوباره :وشی و دست به دست کردم.
 صدای نفسهای کسرا رو میشنیدم.

 میکشیدم ...از استرس مرتعش نفس 
 کسرا اهسته :فت: بهترین؟

 لممو :زیدم و یه سدی راه :لومو بست...
 کسرا کمی مک  کرد و:فت: خودکارتون هنوز پیش منه ...

شه که االن اینطوری حرف بزنه یا برای حرص من...  شک بودم که طمیعت تو 
 یا ...

انم .. خکسددرا ادامه داد: صددمح هم تماس :رفتم بترسددم بهترین یا نه ... الو.
 نامجو ...

 عین یه غریمه با من حرف میزد! این طمیعتش نمود!!!
دیگه اشکهام اروم اروم روی صورتم فرود میومدن،صدای اه خسته ای ازش 

 شنیدم و اروم :فت: مراقد خودتون باشید خانم نامجو...
 به هق هق افتاده بودم که اهسته زمزمه کرد: خدا حا...

سرم اوار میشه... قمل از اینکه زمان و فرصت حس کردم همه چی داره روی 
 و از دست بدم تند :فتم:صمر کن.
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نفس عمیقی کشددیدم و خفه وتند که ممادا فرصددت از دسددت دادن :فتن این 
 جملم رو هم ازم بگیره ... سریع و با بغض نالیدم:فقط یه فرصت...

 ..بود . باورم نمیشد دارم التماسش میکنم ... لحنم عاجزانه بود،این حق من
 حق من بود ...

 بعد از نصف سال بهش بگم یه فرصت بهم بده و باید میداد !
شت  سال :ذ شید و بعد از چند ثانیه که برای من انگار هزار یه نفس عمیق ک
... خداحافظشددو تکمیل کرد... و صدددای بوق توی سددرم پتک زد! یه پتک 

 سنگین تر از خانم نامجو :فتن کسرا ...
ردم... هنوز بوق میزد ... صدای بوق تو سرم به شدت ضربه به :وشیم نگاه ک

 میزد و من...
:وشددیمو با حرص و وجودی لرزون به دیوار کوبیدم...توی تاریکی فضددای 
اتاقم... به زحمت نوری که از زیر در وارد میشددد و با حجم تاریکی فضددا 

 یممارزه میکرد، من دیدم که یه قطعه ی کوچیک از :چ دیوار کنار صددفحه 
 خاموش :وشیم ریخت.

کشددون کشددون از تخت پایین اومد... شددقیقه هام تیر میکشددید و انگار توی 
 مغزم سوزن فرو میکردن...

 دوال دوال راه میرفتم... نفسم باال نمیومد... سینه ام و چشمهام میسوختن...
دهنم خشک بود وشور... بی رمق در اتاقم و قفل کردم... وسط ثقل اتاق... 

ی که شکل های موهومیش روی دیوار با چوب لماسی ولماس ها ، زیر لوستر
 سایه بازی میکرد... من نشستم...



بدون اینکه مثل هربار که شددد میشددد و تالش میکردم که برای این اشددکال 
نقش درسددت کنم ، نگاهمو ازشددون :رفتم. نهنم خالی خالی بود ... با یک 

صد پتو هم خال شرش با  سخره ... که از  شدم. زانوهامو حس لرز م ص نمی
 کشیدم تو ب*غ*لم و ...

 زار زدم!!!
 با صدای بلند ...

با صدایی که دلم میخواست از بلندی زیاد بیشتراز استانه ی شنواییم باشه... 
که  هایی  یا مام رو حال ت به  حال خودم...  به  زار میزدم و زار میزدم ... 

ز خواهش و عجشکستن... به حال کسرایی که ساکت پشت تلفن درجواب 
و شکستن غرورم فقط :فت:خداحافظ... تا امید یه دیدن دوباره رو از دست 
بدم ... تا دل خوش نکنم به اینکه شاید... فردایی... پس فردایی... اتفاقی... 

 احتمالی  اونو بمینم!
ستن حق میدادم ... من  شک ست ... و بهش بخاطر این  شک سرایی که منو  ک

س صال  سرا نمودم. ا هم هیچ کس نمودم... پلکهامو محکم روی هم سهم ک
فه کردن هق هقم از خودم نشددون  یدادم و هیچ تالشددی برای خ فشدددار م

 نمیدادم...
شتمش  ستم :ذا ست زار بزنم... برای خودم و غروری که کف د دلم میخوا

 ... برای بی اعتنایی... برای :ذشته ام...برای اینده ام...
 صدای زجه هامو بشنوم ...زار میزدم بدون اینکه دلم بخواد 
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بابا...  تاقم کوبیده میشدددد...  به در ا به مشددتهایی که  زارمیزدم بدون توجه 
 نادین... مامان!

زارمیزدم ... تمام تنم میلرزید... چشمهام میسوخت ... نفس کم میاوردم... 
سینه ام درد میکرد... بی رمق بی رمق... حتی نتونستم بشینم... کم کم روی 

شدن ... هق هقم خود به خود فرش اتاق پ صوتیم خفه  شدم ... تارهای  هن 
ساکت شد... فقط اشک از چشمام پایین میریخت و توی تار وپودفرش :م 

 میشد...!
سرم :م  صداها توی  شدنم ...  صدای کوبش و پرتابی اومد... و بعد معلق 

 بودن...
سخ شک میریخت... هنوز  صویرها هم تاِر تار... هنوز از پلکهام ا ت نفس ت

ساکت و خاموش... حاال من  سینه ام درد میکرد... هق هقمم  شیدم...  میک
بودم یه غروری که زیر پام :ذاشتم یه فرصت خواستم ... شاید باید به ایمان 

 و مقدساتش قسمش میدادم که بهم یه فرصت بده!
یه فرصت ... یه اطمینان... حس خفگی بهم غلمه کرد و همه چیز سیاِه سیاه 

ستجو :ر ، دنمال یه ارزن غرور... یه شد...  سیال تاریکی من غرق و ج توی 
 جو اعتماد ...!

 فصل ششم:
 

 نگام خیره به دو ردیف مهتابی روی سقف مونده بود...
 



شید  شگر میک ستم اونها رو نواز شت د سیما که اروم پ شتهای  با دیدن انگ
 :فت: نیاز... حال مادرت خوب نیست.

 
 حرفی نزدم...

 
سمت یخ ال رفت ،یه سیما نفس  شد،به  شید و از جاش بلند  کالفه ای ک

 پاکت اب پرتقال برداشت ولمه ی تخت نشست.
 

 نی و توی پاکت فرو کرد و به سمت من :رفتش... نی و روی لمام مالید.
 

سددرمو به سددمت پنجره ای که سددمت چپ تخت بود چرخوندم ، سددیمابا 
.. که چی بشه؟ با این حرص :فت:سه روزه نه حرف میزنی نه غذا میخوری.

ضعیف بازی هات مثال میخوای کسرا بر:رده ... خانم خانما بهتره بدونی که 
شم نگزید... نیاز به  شازده کک ستی  سام بهش :فت تو چه حالی ه وقتی ح

 خودت بیا ...
 

 چشمه ی اشکم خشک شده بود ... فقط لج بود!
 

سطل کنار تختم  ست نخورده رو توی  ستسیما با :ریه پاکت د  سمت را
 انداخت واز اتاق خارج شد. سایه هایی زیر در بودن ... میدیدمشون...
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نفس عمیقی کشددیدم ... سدده روز توی بیمارسددتان بسددتری بودم بدون اینکه 
یدم وفکر  باشددم ... فقط میخواب ته  به خوردن وحرف زدن داشدد هیچ میلی 

 میکردم و میخوابیدم و:ریه میکردم...!
 

 در اتاق باز شد.
 
 دیدن نادین نگامو به سقف دوختم.با 
 

 صندلی و کشوند کنار تختم و نشست. دست به سینه زل زد به من .
 

همیشدده ازاینکه یکی اینطروی بهم خیره بشدده و حرکاتمو زیرنظر بگیره متنفر 
 بودم واعتراض میکردم ... ولی اینمار درسکوت فقط رومو ازش :رفتم...

 
 وجهی نکردم.حس کردم دستشو کنار دستم :ذاشت. ت

 
 اروم :فت: نیاز ...

 
 لحنش بوی خواهش میداد... انگار التماس میکرد که جوابشو بدم!

 
 ولی من مثل همه ی این سه روز بی جواب :ذاشتمش...



 
 ازجاش بلند شد و به سمت پنجره رفت.

 
شون  شت محوطه رو نگاه میکرد اما کالفگیش ن شت به من کرد... مثال دا پ

 انیتشو کنترل میکنه،دیگه رفتارای برادرمو میشناختم.میداد که داره عصم
 

شید با حرص :فت: با این کارات میخوای چیو  سکوتش طول نک خیلی هم 
ثابت کنی؟ به درک ... به جهنم... ارزششو داره خودتو به این روز بندازی ... 

 ما رو...
 

. ما .وروشو به سمتم چرخوند و:فت: نیاز اون پسر اینقدر برات ارزش داره .
چه گ*ن*ا*هی کردیم؟مامان حالش خوب نیسددت... میفهمی نیاز؟ نیاز تا 
غذا نخوری تا حرف نزنی... تا حتی یه قلپ اب نخوری... نیاز تو رو خدا 
... اینجا ادمای زیادی بستری ان... چون واقعا مریضن... مشکل دارن... تو 

 داری دستی دستی خودتو به کشتن میدی!
 

شد پلکها شده ... بخاطر من حرص میخوره باورم نمی ش بخاطر من خیس 
 وسرخ شده ... اینقدر نگرانمه و من...!
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نفس عمیقی کشددیدم... نادین روشددو به سددمت پنجره چرخوند و :فت:مگر 
سمون به حالش زار  سرش میارم که مرغای ا سه... بالیی به  ستم بهش نر د

. امروز از شوهر بزنن... باهاش کاری میکنم که ارزوی مرگ کنه، صمر کن ..
شت طفره میرفت ولی باالخره  شو میترسیدم هرچند دا شتم ادرس ستت دا دو

 که موقور میاد ،باهاش کاری میکنم کارستون...
شار میدادم...  ساکت بمونم. لمامو بهم ف ستم  سم بند اومد. نتون از ترس نف
ضر بودم  سرا میاورد؟!حا سر ک سرش میزد! ا:ر واقعا بالیی  نادین :اهی به 

 قسم بخورم این کار ازش بعید نیست...
شتم ... با بهت زمزمه وار  شتم نگه دا اب دهنمو قورت دادم و مالفه رو تو م

 :فتم:نادین...
نادین پوفی کشددید و :فت: باالخره رضددایت دادی ... مثال این مدت خفه 

 خون :رفتی که ...
سراغش... عین  سط حرفش :فتم:ا:ر بخوای بری  شک و شمهای پر ا با چ

 این چاله میدونی ها ...
 لمه ی تخت نشست و :فتم:هیچ وقت نمیمخشمت ...

شدو چند قدم  ستاد واز جاش کالفه بلند  شو عقد فر ستی موها نادین دو د
 جلوم رژه رفت و:فت:این پسره ی بیشعور...

 اروم :فتم:هیس... حق داره نادین!
یاز... پسددره ابروی تو رو :رف چه حقی ن فت: یت : مان با عصدد تو  تهنادین 

 مشتش... تو تازه حقم ... و مات به من ،حرفشو نصفه نیمه :ذاشت.
 جلو اومد و:فت: چه حقی نیاز؟ هان؟ چه حقی؟



 خفه :فتم:فقط من با معیارهاش جور درنمیام...
با  مدی غلط کرد  یاراش جور در نمیو با مع فت:  ند تلخی زد و: نادین پوزخ

؟ چی میخواسدددت اون فضددداحت تو رو رد کرد ... دیگه چی میخواسدددت
 ازت؟جز خانواده ی خوب... جز چهره و تحصیالت... تو که ...

نادین :فت:اینقدر اون ادم برات  پایین افتادن و  اشددکهام اروم از :ونه هام 
 مهمه؟

 به هق هق افتادم ونادین :فت: واقعا جالمه بهش حق هم میدی!
اتم زانوی مفین فینی کردم و نادین :فت:خیلی خد بسدده دیگه ... این همه 

 :رفتی...
 و دستشو :ذاشت روی دستمو :فت: تو هی ی کم نداری نیاز...

عا هی ی کم  فت: فکر نکن چون برادرتم میگم... واق ندی زدم و : لمخ
 نداری... همه چی تمومی نیاز... ا:ر اون پدرسک...

 تند :فتم :پدرش فوت شده ... بجای این فحشا براش یه فاتحه بخون...
با حرص میخواسددت بتره بهم که تند :فتم:یه لیوان اب بهم پوفی کشددید و 

 میدی؟
ازجاش بلند شددد و سددری از روی تاسددف واسددم تکون داد، از حضددورش 

 استفاده کردم و:فتم:کی مرخص میشم؟
 نادین:پس فردا...
 _چرا اینقدر دیر؟
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نادین لیوان و به سمتم :رفت و:فت:فشارت پایینه، کم خونی داری... خیلی 
شدی! و با غرولندی زیر لد  ضعیفی... شنج  سه روز دچار ت دوبار تو این 

 :فت: ای بر پدرش...
 اخمی کردم و:فت:خد بابا تو هم... مرتیکه...!

لیوان وازم :رفت و رفت محوطه تا یه سیگار بکشه ... منم دراز کشیدم ... به 
نمای سفید اتاقم خیره شدم، خیره به سفیدیهایی که از سفیدی زیاد چشممو 

 میزد... نگاهمو خسته میکردوکسلم میکرد.
 سرموتوی بالش فرو کردم.

 من به کسرا حق میدادم .
 

سرا تموم  ساعت ده و بی خمری ک شدن ثانیه ها از روی  شای رد  شد با تما
 شد...حتی میدونستم :وشیم هم شکسته و...

هنوز نمیدونم برای سدداعت ده وتلفن و حرف نزدن باهاش باید چه حسددی 
 باشم، دلتنگی یا...داشته 

بهرحال سددردرد و رویه ایی که جسددمم پیش رو :رفته بود بهم چیره شددد و 
 خوابیدم.

 سیما با غرغر زیر :وشم :فت: تو که هنوز خوابی؟
 و حس کردم یه چیزی رو سرم کشید!

سیما زیر  شتم ...  شنه ... حوصله ی باز کردن پلکهامو ندا میدونستم هوا رو
 و بمین کی اومده ...:وشم :فت:خوابی؟؟؟ پاش



غلتی زدم و سددیما :فت:انقدربخواب تا جونت دربیاد ... و با صدددای بسددته 
شممو  شیدم و پلک هامو باز کردم. نور کمی چ شدن در اتاق نفس راحتی ک

 زد...
 نادین جلوی پنجره ایستاده بود.

کش وقوسددی اومدم ... خوشددمختانه سددرمم و از دسددتم دراورده بودن، اهی 
 م:نادین ... یه لیوان اب به من میدی؟کشیدم و:فت

وچشددمامو بسددتم وفکر نکردم چرا نادین باید یه سددره سددورمه ای بتوشدده... 
میدونسددتم زیاد از رنک ابی وهمخانواده اش خوشددش نمیاد! بیشددتر بخاطر 

 تعصد روی تیمش!
سمت میزی میرفت که درست رو به روی  شنیدم که به  شو می صدای قدم ها

صدای تختم بود ... لیوا شت و دریخ الی که کنار میز بود و باز کرد. نی بردا
ریزش اب و به داخل لیوان میشنیدم و صدای بسته شدن در یخ ال... وقدم 

 های نادین که داشت به سمت تخت میومد.
 فرضی میدونستم که پایین تختمه...

 اروم :فتم:اینم یخرده بده باال...
 منظورم به تخت و پشتی بود .

فیه... دسددتمو دراز کردم که لیوان و بگیرم و خیلی قمل تر از دراز با :فتن :کا
کردن دستم برای :رفتن یه لیوان اب ، پلکهامو باز کردم... نگام ثابت و خیره 

 به دو چشم کندویی که توشون المپ روشن کرده بودن ،قفل شد!
 بغضی تو :لوم چنک انداخت...
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روم برفکی از نوع پرده ی  و هجوم اشک به چشمهام باع  شد تصویر رو به
 اشک بشه!

 لمخندی زد و:فت:سالم... صمح بخیر!
شار  ستم... محکم پلکهامو روی هم ف شمهامو ب صداش عین پتک بود... چ
دادم، نمیخواسددتم از خواب بیدار بشددم،حق نداشددتم از این خواب بیدار 

 بشم... دو قطره اشک اروم از روی :ونه ام سرخوردند.
بهم هشدددار میداد که جز من اون هم توی اتاق  صدددای نفس های کسددرا

ستم  صورتم میریختند رو نمیتون شکهای بی اراده که بی وقت روی  ست، ا ه
 کاری کنم. دیگه دستم براش رو بود!

با این حال با دسددتی که از جای سددرم کمود بود اروم :ونه های خیسددمو پاک 
 کردم.

 صدای کسرا باع  شد پلکهامو باز کنم.
 نه نیستی؟اروم :فت:تش

سورمه ای و کفش  سورمه ای و جین  سته ... پیرهن  سش نگاه کردم،ارا به لما
 های جیر مشکی...

به پیرهن صددورتی و :شدداد خودم نگاه کردم... نا مرتد... دسددتی به موهام 
کشددیدم... با لمس یه شددال روی سددرم ... اونو مرتد کردم . کار سددیما بود 

 من حضور داشت.احتماال...! سیماهم تو خواب ورویای 
 به لیوان ابی که تو پنجه هاش قفل بودن نگاه کردم...

شده  ستهای خودم... نوبتی بود، نگاه کردن به اون و به خودم نوبتی  بعد به د
 بود! ... اول اون ... بعد من ...!



شد... دلم ریخت ... نکنه بره؟ نکنه بره و  سرا بلند  ستهام می لرزیدن ... ک د
 نکنه بره و از خواب بیدار بشم...نشنوه حرفامو... 

جلو اومد ... کنار تخت ... سایه اش روم افتاد... هیکل ورزیده اش و بلندی 
 قامتش همه ی مِن م اله رو توی سایه ی خودش جا میداد.

 لیوان و باال اورد ... نکنه بریزه رو سرم و از خواب بترم؟
 نمیلرزید ولی کاریبه لمام نزدیکشددون کرد... دسددتهام خیلی وقت بود که 

نکردم نشونش ندادم که نمیلرزن... کمی اب خوردم... من اصال تشنه نمودم 
!... 

لیوان و اروم پس کشید. مردد بود .... دنمال میز میگشت دو دل بود اونو روی 
 میز بذاره یا نه...!

 دستمو دراز کردم و خواستم بده به من...
ستمو قفل کردم...  شو لیوان جلوم :رفت . د ست شد :رفتمش د وقتی مطمئن 

کشددید عقد... اما نتونسددتم نگهش دارم و افتاد زمین... با صدددا سددکوت 
جفتمونو شکست اما خود لیوان نشکست!... اب روی زمین ریخت و حتی 

 دیدم چند قطره هم به کفش کسرا پاشید... ابی که دهنی من بود!!!
سینک رفت سمت  شت ... به  شد... لیوان وبردا سرا خم  ست و  ک ش  ...

 :ذاشتش روی میز...همون جا ایستاد و:فت:هنوز تشنته؟
 دستهامو تو هم قالب کردمو سرمو به عالمت اره تکون دادم.

 اروم تو فکرم زمزمه کردم:
 "تشنگی بهدددددددددددددانه بود

http://www.roman4u.ir/


 
 آبددددددددددددد را با لیددددددددددددددوان

 
 !"تددددددددو می خدددددددددددددواهدددددددد ددم

 وصحنه ی تکراری یک لیوان اب حاضر کردن!
بار چند جرعه بیشددتر  یه اش که منو تو خودش جا میداد... این  باز سدددا و
خوردم... به پنجه ها و انگشددتهای کشددیده و بزر:ش نگاه میکردم... بغض 
کمرنگم با اب فرو رفت پایین.باورم نمیشدددد که برای اولین بار طعم اب و 

 حس کردم...
یه ا باز سدددا بار چند جرعه بیشددتر و ش که منو تو خودش جا میداد... این 

خوردم... به پنجه ها و انگشددتهای کشددیده و بزر:ش نگاه میکردم... بغض 
کمرنگم با اب فرو رفت پایین.باورم نمیشدددد که برای اولین بار طعم اب و 

 حس کردم...
 یه طعم خوب...
 یه طعم خاص...

 ترش... امم... یه طعم بی طعمی! ملس... :س... شیرین... تلخ... شور...
 امیخته ای از خنکی و:رمی ... شاید پاکی وزاللی...

 :رمای دست :نده ی کسرا رو حس میکردم...
 دستی که لیوان توش :م شده بود...

 دستی که انگشتهاش دور لیوان وقاب :رفته بود ...
 دستی که :رم بود و سرمای اب بخار میشد ...



 ادامه داشت. کاش تا ابد اب خوردنم
 بهم نگاه کرد، بهش نگاه کردم ...

 اهسته :فت:خوشحالم به نسمت سالمتیتو بدست اوردی!
 چیزی نگفتم.

 از بی حرفی رجوع به کلیشه کرد و :فت:چه خمر؟!
 در بی جوابی مصر بودم.

 اهسته :فت: بعد از اون شد... یعنی بعد از اون روز...
 وباز دمشو محکم بیرون داد.

 ادامه اش رو به سکوت وا:ذار کرد. مک  کرد و
بازدم مردونه ای بود.طوفانی... طوالنی.... محکم... :رم ... داغ... خوردتو 

 صورتم!
 حتی خیلی طوالنی تر از بازدم های من!!!

 کسرا لمخندی زد.
یعنی نه به صددراحت و عمق یه لمخند .... من فرم لمهاشددو یه لمخند محو 

 میدیدم...
 ودن لمهاش یه لمخند محو بود.تصور من از بسته ب

نمیخواسددتم فکر کنم این نوع بسددته بودن فرم لمهاش ،یعنی فقط بسددته بودن 
لمهاش... میخواسددتم خیال کنم این جور بسددته بودن لمهاش یعنی یه لمخند 

 محو!
 یه نفس عمیق کشیدم و کسرا :فت: من تند رفتم ...
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مام شددنیده های منو سددری تکون داد و :فت: من هنوزم فکر میکنم که تو ت
 تکذید میکنی... !

 چشمهامو بستم... پس صرفا با همین امید دوباره بر:شته بود؟
 این حرفش برای اینکه باور کنم بیدارم ... کافی بود!

 خفه :فتم:دروغ نیست...
 اهی کشید و :فت: بله ... متاسفانه...

 د !تند نگاهش کردم و اون از حرفش برنگشت... بله ... تاسف میخور
 نگامو به رو به رو دوختم...

 کسرا اهسته :فت:فکر کنم جفتمون بخوایم یه فرصت دوباره بهم بدیم...
 جمله اش سوالی بو د یا خمری یا تعجمی یا پر طعنه و کنایه؟

یه فرصدددت  مده بود؟؟؟ چرا  هایی تو نهنم وول میخورد... چرا او چرا
دم شددده بود خد کمی میخواسددت بده بهم... ا:ر برای عالقه دوباره پیش ق

رویایی فکر میکردم ا:رم برای دلسددوزی اومده بود... من هیچ توجیهی برای 
 اومدنش نداشتم!

کسددرا از سددکوتم اسددتفاده کرد و:فت: من سددعی کردم با خودم کنار بیام... 
 نظرت چیه که ...؟

 سوال بود ... وباز بی جواب :ذاشتمش... پیش خودم فکر میکردم:
غرورمم برات شددکسددتم بی انصدداف! چرا االن که به این چرا؟؟؟ من که دژ 

 روز نزار افتادم اومدی... دلت سوخت!
 میل به بی جوابی تو وجودم بیداد میکرد.

 کسرا نفس عمیقی کشید و :فت:جواب منو نمیدی؟



 لحنش خواهشی بود.
ستردن ... و حس  ستن  ستوی تمایل به نادون شونو به پ چراهای تو نهنم خود

کسرا کم کم محو شد. بیشتر بخاطر لحنش ، نگاهش و رویایی بی جوابی به 
که میخواستم باورش کنم، اون منو دوست داشت که بر:شته... اهی کشیدم 

 زانوهامو تو شیکمم جمع کردم.
بد قرار  تا ا جه :رفت: باالخره نهنم نتی مدت داری بینمون بود و  سددکوت 

 نیست رو به روم بشینه و حضورشو مزه مزه کنم!
 :فتم: مرتعش

 چی باید بگم؟-
کسددرا چشددمهاش برقی زد و با لمخندی که کامال بهش میشددد :فت لمخند 

 ،:فت:مسلما موافق یه فرصت دوباره هستی...
شو تو هم قالب کرد و :فت: باید بهت  شو ازم :رفت و پنجه ها سرا نگاه ک

 میگفتم که این اولین و اخرین فرصدَـ ...
 ین همه لطف بیکرانت ...!تند وسط حرفش :فتم: وای مرسی از ا

شت کرده بودم و زبونمو زیر  ستهامو م شید و من درحالی که د سرا اهی ک ک
دندونام فشدددار میدادم تا حرص وعصددمانیتی که داشددتم رو بروز ندم اون 
شد و رفت تو  ستی خیره  شو خیلی راحت ازم :رفت و به نقطه ی دور د نگاه

 فکر...
بازی که باخت و بردش در هر  یعنی قشددنک داشددت با من بازی میکرد، یه

حال به نفع اون بود! ... شده بودم یه بازی ه که اون دست روی نقاط حساس 

http://www.roman4u.ir/


سم  سا صیتم و... اح شخ سات من بذاره و مدام با من و ... غرورم...و  سا اح
 ... بازی کنه ...

االنم دقیقا داشت سرکوفت میزد ... بی اعتنایی میکرد به اینکه منم این طرف 
سط رابطه دا صال انگار من این و سم مایه میذارم ...! ا رم از خودم و وقتم وح

 مهم نمودم! چقدر خودخواه بود کسرا...
منی که خودمو کنار :ذاشتم تا بهش بگم که برام ارزش داره و دلم یه فرصت 

 میخواد که باز به تو خودمو ثابت کنم... رو نمیدید ... جالمه واقعا!
د کسرا هیچ حسی به من نداره ... و خیلی هم دیگه کم کم داشت باورم میش

مایله که این رابطه هرچه زودتر تموم بشدده ... با بهونه ای که به نفع خودش 
باشه تا بی گ*ن*ا*ه بنظر برسه ومتهم نشه که با احساس یه دختر هفت ماه 
شیده ... یا حتی عذاب وجدان هم  شه که اون پا پس ک بازی کرده ... متهم ن

 و بگه تقصیر خود نیاز بود ... و:رنه... نداشته باشه
هاش  به من ... !!! کم کم داشددتم از حرف خدا  نت  به من ... لع نت  اه ... لع

 ورفتارش انیت میشدم، چیزی که تا به حال اتفاق نیفتاده بود!
چطور تونسددتم غرورمو له کنم و بازم به سددمتش بیام که اینطوری خرد تر و 

کنه ... اینطوری با من و روانم بازی کنه و بگه  خرد ترم کنه ... اینطوری لهم
اولین و اخرین فرصت و پیش رو داری ... هدددددددددددده! لطف کردی اقا ... ! 

 فهمیدم چقدر برات مهمم!!!
کاش اونقدری که تو واسددم ارزش داشددتی من برات مهم بودم... کاش یه 
سماجت به خرج میدادی... کاش  صرار میکردی و  صد هم تو بودی که ا در

 دوستت نداشتم ... کاش تو بودی که منو ...!



کاش میشددد این همه حرف دلم و بلند بلند تو روش بگم... ولی نمیتونسددتم 
 ... یعنی از ترس از دست دادنش ...!!!

سرزنش میکردم  ضم و فرو بدم ... تو دلم خودمو  شیدم تا بغ نفس عمیقی ک
س شتم با تمام با د ستش دا ت پس زدن ها و با ... هرچی که بود من هنوزم دو

پا پیش کشددیدن هاش ... من میخواسددتمش ... نمیتونسددتم بکشددم کنار... 
 نمیخواستم ... نمیشد!!!

 بهم نگاه کرد...
تاب اون برق  قدر بی  گاهش سددرده ... چ قدر ن ظه حس کردم چ یه لح

 چشمهاشم... اهی کشیدم و درحالی اروم زیر لد زمزمه کردم:
ی ام و بدددددددددددداز احمقانه می چه حمددددددددداقتدددددددددی که می راندددددددددددد

 خدددواهددددمددددت ...
 

 چه غدددددرور بی غیدددددرتی دارم مددددن!!!
 اهسته نفسمو از سینه خارج کردم و کسرا هم با همون خیر:ی سرد :فت:

بمین نیاز تو برای من مهمی... من نمیخوام رابطمون به منجالب بکشدده و  -
اتفاقاتی که افتاده وکاری از دستمون  مدام سر دیروز و فردا بح  کنیم... سر

 بر نمیاد ...
بمین درسددته من یه جوری عجوالنه پشدددت پازدم به همه چیز... طوری که 
شی و دوباره بر:ردی ولی از تو هم میخوام منو  شد منو بمخ خودمم باورم نمی
که تو اون برهه  که من دارم سددعی میکنم درک کنم  درک کنی... همونطور 

http://www.roman4u.ir/


صال منو  ضور فرزاد شاید ا شناختی که الیقم بدونی تا بهم از ح اونقدر نمی
بگی یا مثال کی بود اسددمش... رضددا ! ... حرف تو برای من قطعا مهمتره از 

 بح  چهار تا خاله زنک! ولی مگه من بد میگم؟؟؟ ......
یاز من وقتی تو رو تو اون وضددع دیدم ... مکثی کرد . دسددتی تو موهاش  ن

شید. .. نفس عمیقی هم ست دارم بهم  ک شید و:فت: حرف من اینه که دو ک
اعتماد کنیم ... با هم صددادق باشددیم... اینقدر توقع زیادیه که میگم رابطه ی 
من و تو پاک باشدده ... که تهش به یه جایی برسدده؟ اینقدر حرفم رکیکه که تو 

 اینطور :ر میگیری؟؟؟
 ومنتظر جواب بهم خیر شد.

شد. یه لمخند عمیق تو شش  ته دلم نرم  سعی کردم رو لمام نمای دلم زدم ولی 
شن :رفته  شن اخمم هنوز به قوت خودش حفظ بود!ولی ته دلم ج ندم.پوزی

 بودم... یعنی خاک تو سر شل و ولم که با دو کلمه حرف سریع خام میشم!
هرچی که بود یه جور قشددنگی حرف زد ... از پشددت پازدن عجوالنه و اینکه 

ین یه اپسیلون احترامی که برای من وشخصیتم من بخشیدمش تا بر:رده ! از ا
 قائل شده بود لذت بردم. درواقع لنگه کفشی بود واسه ی خودش...

ست ... پس ب ه پررو اینقدر  صر میدون شو مق یه جورایی حس میکردم خود
 چشم چرونی کرده که می بینه زیرچشام :وده و الغر شدم! ای هیِز شیطون!

بون :فتم: تو هر توضددیحی بخوای من نفس عمیقی کشددیدم ومالیم و مهر
شه نه که هر  شرطی که یه بار بح  کنیم و قائله ختم ب ضرم بگم ولی به  حا

 روز هر روز تو همش منو بازجویی کنی... !
 کسرا پوفی کشید و:فت:چرا بهم نگفتی؟؟؟



فکر میکردم روابط :ذشته ام برای :ذشته است... فکر میکردم حال واینده -
 است که مهمه!

 را: برای من مهم بود!کس
 خودتم میگی بود، یعنی االن نیست...-

یه عمر زند:یه... من  یاز جان؟بح   ماشددده ن کسددرا اخم کرد و:فت:چرا ن
 نمیخوام تا اخرین لحظه ی زند:یم بهت شک داشته باشم!

 با بهت :فتم:چه شکی؟
ستی  شید و:فت:نیاز جان ... عزیزم... بح  یه روز دوروز دو سرا پوفی ک ک

طه نیسددت... فهمیدن اینکه تو به من وابسددته شدددی یا من بهت عالقه وراب
 دارمم سخت نیست... نیاز من دارم اینده رو می بینم!

 حرف اصلیتو بزن لطفا!-
 کسرا :دیدمت با اون پسره داشتی میخندیدی...

با چشمهای :رد شده :فتم: هم کالسیم بود ... حالمو پرسید... و منم دیدم 
 رو میدیدی!که تو داشتی ما 

کسرا کمی مک  کرد و خواست چیزی بگه ولی منصرف شد و به سکوتش 
 ادامه داد!

چهار زانو نشسته بود و ارنجش روی زانوش بود و دستهاشو تو هم قفل کرده 
 بود.

با نوک کفشددم روی  پاهاموکه از تخت اویزون بود و کمی تکون دادم.  منم 
شتم با خودم  ساکت بود و منم دا سرا  شیدم... ک شکل میک سفالت زیرپام  ا
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کلنجار میرفتم ... نتونسددتم طاقت بیارم. نمیشددد فکرمو همش تو نهنم نگه 
 دارم!

 با حرص بهش نگاه کردم.
 ه کرد.متوجه سنگینی نگام شد و بهم خیره نگا

با غیظ :فتم:چی شددده کسددرا؟ نکنه فکر کردی با هرکی سددالم وعلیک دارم 
 جز دوست پسرام بوده!

 کسرا پوفی کشید و:فت:من چنین حرفی نزدم!
 ولی من اینطوری برداشت میکنم...-

 کسرا: خد من فکر کردم تو ...
 وسط حرفش تند :فتم:

سالم که من دارم باز بهت خ*ی*ا*ن*ت میکنم اره؟؟؟ یعنی - من با هرکی 
به تو خ*ی*ا*ن*ت  ندم دارم  هاش بگم و بخ با باشددم و ته  یک داشدد و عل
عدشددم یعنی من حق  نه... ب نه ... فکرت ای گه منظورت ای میکنم؟؟؟ اره دی
شم؟؟؟  سی ندارم؟ یعنی باید تاریک دنیا با صحمت و مکالمه ومراوده با ک

 استقالل وشخصیتم چی؟؟؟
ز اینکه حرفی بزنه :فتم:بمین اقای راد ... و با حرص از جام بلند شدم وقمل ا

شتم  شته هر رابطه ای دا سرای راد... بهتره بفهمی که من ا:ر تو :ذ محمد ک
اینقدر شددعور این ودارم که بازخورد این روابط به حال واینده ام نکشددده... 
اینقدر حالیم هسددت که توی زند:ی مشددترک وقتی عهد بمندم باید تا تهش 

ا:رفکر میکنی که من کیس مناسددمی برات نیسددتم چون  پای عهدم وایسددم!!!
بهم اعتماد نداری چون فقط توی :ذشددته ی من موندی... بهتره همین االن 



تمومش کنیم... با این طرز فکری هم که داری البد خیلی خوش بحالته که 
عذاب وجدان نداری... چون دختری مثل من دو روز :ریه میکنه والبد میره 

ه! پس بهتره متاسف هم نماشی و خوشحال باشی که بعد سر وقت یکی دیگ
هفت ماه ... یا هشددت ماه ... نات کثیف دختری که براش وقت خرج کردی 

 وشناختی!
شک  شدم که دو تا قطره ا سرعت از تخت دور می شتم با  رومو ازش :رفتم دا

 از چشمام پایین چکید...
 با صدای بلندی داد زد:نیاز صمر کن...

و تند تر کردم... اون با یه آخ بلند بهم رسددید و کیفمو کشددید ولی من قدمهام
 و:فت:یه دقه صمر کن ...
 ایستادم و سرم پایین بود.

سر به زیر به زمین و پاش نگاه میکردم که دیدم جوراب  شیدم  دماغمو باال ک
 سفیدش غرق خونه ...

سددرمو باال :رفتم صددورتش تو همه تو هم بود ... ولی داشددت به من نگاه 
 یکرد.م

باز سددرمو پایین :رفتم... اون پا برهنه ، یعنی بدون کفش احتماال از تخت 
 پریده بود و افتاده بود دنمالم.

به زانوی چتش تکیه  باال...  که غرق خون بود و اورد  پای راسددتش همونی 
 داد...

 وای... آه از نهادم بلند شد.
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ستر رفته بود تو کف پاش و خونش جوراب شه ی دل شی نگی کرده شو ریه تیکه 
 بود... اروم درش اورد وپرتش کرد یه :وشه...

من به جای اون یه ناله از ته قلمم کردم... همینجور داشت از کف پاش خون 
 میومد و جورابشو خونی میکرد!

 یه لنگه پا ایستاده بود ... با بغض :فتم: این بخیه میخواد.
 کسرا یه نفس عمیق کشید و:فت: اره احتماال...

 یا بریم این طرفا درمانگاه هست...خد ب-
 کسرا:بذار برم کفشامو بیارم...

شو که پایین تخت  شا سمت تخت و کف سرا لی لی کنه تند رفتم  قمل اینکه ک
 بود برداشتم ... با دیدن دسته :لم اونو هم برداشتم و اومدم جلوش.

میخواسدددت اون یکی وبتوشددده که :فتم:پاتو بذاری زمین الوده میشددده ... 
 بازه... زخمت

ششو پوشید و اون  ست روش... یه لنگه کف ش سمت یه تخت و ن لی لی کرد 
یکی هم :رفت دسددتش... و با دیدن دسددته :لی که برام خریده بود و :رفته 

 بودم تو دستم لمخندی زد.
 ولی من لممو :زیدم و:فتم: بیا تکیه بده به من ... بریم تا دم ماشین.

 :فت:تو برو دم ماشین من میام...یه لمخند :رم و مهربون بهم زد و 
 و سوئی و :رفت سمتم!

 سوئی و :رفتم و:فتم: خد دستتو بده من ...
 خندید و:فت:نیاز برو من میام...

 ای خدا ... حاال حالل و حرومت :رفته ...-



 کسرا فقط خندید و جوابمو نداد.
 با حرص :فتم: گ*ن*ا*هش :ردن من ... دستتو بده ...

 عقد وبلند بلند خندید.کسرا سرشو داد 
پات  یدم زمین و:فتم:دیوونه  پامو کوب به جوراب تمام خونیش نگاه کردم و 

 داره خون میره ازش... پاشو دیگه ...
 از جاش بلند شدو :فت:فاصله اتو حفظ کن شیطون ...

ها رو چطوری  له  له :رفتم و :فتم: بمینم اون پ فاصدد با حرص کمی ازش 
 میخوای بیای پایین!

 خروجو پیش :رفتم.باالی پله ها ایستادم.و راه 
مالم  یده بود دن که دوی هم دلم شددور میزد هم قیلی ویلی میرفت. از هولش 
کلی حال کرده بودم، این دفعه مثل اون دفعه نمود که بذار با چشددم :ریون 
شدنش  شده بود هم بخاطر هول  برم! ... حاال هم که پاش اینجوری زخمی 

هم بخاطر این بود که نمیخواست من اونجوری برم! از رفتن نا:هانی من بود 
شه و جاش میمونه و تا  ستم بخیه می سمید ، میدون ... کال این زخمه بهم می 
که  یده  جاش پر ندی از  خاطر من اینطوری ت که ب ته  یادش میف اخر عمرش 

 نذاره من برم!!!
 لی لی کنان به سمتم اومد.

 اسون به نظر نمیرسید. پایین رفتن از پله هایی که نرده نداشت زیاد
فاتحانه نگاش کردم و اونم داشت پاشو میذاشت زمین که جیغ زدم و :فتم: 

 نکنی... کزاز میگیری...
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 و بی هوا دستشو :رفتم و:فتم: بیا باهم بریم پایین.
صوص  شد ... بخ سینه حمس  یه لحظه حس کردم نفس خودم وخودش تو 

 استخونم داغ شد.که یه جور خاصی نگام میکرد که تا ته مغز 
دستش چه بزرگ بود ... داغ بود ... یخرده زبر هم بود ... هنوز دستشو :رفته 
شو الی جالی خالی  شتها بودم. هیچ کاری نمیکرد ولی کم کم اروم اروم انگ
شتام قلقلکی  شتهای من فرستاد... یه جوری اینکارو کرد که هم الی انگ انگ

حمس کرد ... اولین بار بود، نه شددد و خارش :رفت ... هم نفسددمو تو سددینه 
برای من ... اولین بار بود که دست کسرا رو میگرفتم!... داغیش کل تنمو داغ 

 میکرد. اروم با شصتش پشت دستمو نوازش کرد.
سلی که تو  شتن از اون ع شدم و ته دلم کامیون کامیون دا یه جوری مور مور 

شددی تو جونم چشدداش بود نوب میکردن. نفس عمیقی کشددیدم یه حس ارام
 تزریق کردن...

نگاش کردم ویه لمخند زدم. یخرده تو چشددمام خیره شددد. فرم لماش جوری 
بود که حس میکردم یه لمخند محو داره بهم میزنه . اروم نفسددشددو از بینی 
ضای  شو از ف شتها شار کوچیک داد و اروم انگ ستمو یه ف ستاد ... د بیرون فر

کم کم دسددتشددو کامل از دسددتم  خالی انگشددتهای من دونه دونه دراورد...
 دراورد و اهسته :فت: بازوتو از روی مانتو میگیرم!

لمخند شددرمگین و خجالت زده ای زدم. هنوز داشدددت منو اونطوری نگام 
میکرد. اروم پنجه هاشددو دور بازوم حلقه کرد... از اینکه بازوم الغربود و تو 

ت، هم کل دسددتش جاشددد و پنجه هاش بهم رسددیدن هم خودم خندم :رف
 کسرا متوجه الغری دستام شد.



پایین اومد ... بعد هم من  ها  له  که بود کمکش کردم واز پ بهرحال هرچی 
 سوار شدم و تا درمونگاه توی سکوت بدون اینکه بهم نگاه کنیم روندم!

وارد درمونگاه شدددیم با فاصددله کنار هم راه میرفتیم ولی هواشددو داشددتم ا:ر 
که  ند  تاد بگیرمش!... هرچ تا داخل اف ماشددین  مه ی راه و از دم  خودش ه

 ساختمون لی لی کرد.
یه اقایی اومد و راهنماییمون کرد سددمت اتاق تزریقات ... کسددرا روی تخت 

 نشست و اون مرده هم :فت: چی شده ؟
کسرا توضیح داد و درحالی که جوراب کسرا رو با قی ی پاره میکرد نگاهش 

 به من افتاد و :فت:حالت خوبه خانم؟
 بله مرسی...-

 _از خون میترسی؟
کسددرا لمخندی بهم زد و:فت:رنگت پریده ... بیرون منتظر باش االن تموم 

 میشه ...
 واقعا هم حس میکردم طاقت ندارم سوزن زدن به کسرا رو بمینم.

 اروم رفتم بیرون نشستم ... به کف دستم خیره شدم.
سرا اثرات دست کلمخندی زدم و فکر کردم تا کی میتونم دستمو نشورم؟؟؟ 

 هنوز رو پوستم هست؟
دسددتمو به دماغم نزدیک کردم، هیچ بویی نمیداد ... از فکرم وتوقعم خندم 
پامو تکون تکون میدادم منتظر موندم. یه  :رفت و درحالی که عین ب ه ها 
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شته  شتم که برم ر صال دل اینو ندا شتن امتول میزدن. واقعا من ا ب ه هه رو دا
 کارا برسم!ی تجربی و به این 

نیم ساعتی کار کسرا طول کشید . از اتاق اومد بیرون ... یه کفشش پاش بود 
اون یکی پاش هم بانداژ شده ، کرده بود تو کفشی که پاشنه اش رو خوابونده 

 بود و لک لک کنان و کمی لنگون راه میومد !
 خودش حساب کرد وبا هم رفتیم بیرون.

 من رانند:ی میکردم.
 ه فروشی نگه داشتم و دوتا شیرموز خریدم.جلوی یه ابمیو

 کسرا خندید و:فت:شرمنده کردید ...
حرفی نزدم و کسددرا لمخندی تو روم پاشددید و اهسددته :فت: با خانوادت 

 صحمت کردی؟
 اهمی کردم و دروغی :فتم: اره ...

 کسرا :فت:خد من کی بیام دست ب*و*سی؟
 یه نیشخندی زدم و:فتم: پس فردا اینطورا ...

 ا مصر پرسید:پس فردا حتمیه؟کسر
 تو با این پات میخوای بیای؟-

کسرا:پام چیزیش نیست که، دست کم :رفتی مارو؟ پس، پس فردا عصر... 
 خوبه؟

 سری تکون دادم و:فتم: قدمتون سر چشم.
 خندید و :فت: چه لفظ قلم... شیطون!



ماده ی شددیرین کم اورده بودم تو دلم ابش کنم ... کسددرا حرفی از گه   دی
بحثمون نزد . منم ترجیح میدادم بهش فکر نکنم . یه سددوتفاهم از برخورد 
من و حامد پیش اومده بود براش ومن درکش میکردم، بعد از فهمیدن جریان 
شیرینی هم بود  سیت  سا فرزاد خد بهش حق میدادم حساس بشه، و چه ح
جه میکرد و خودشددو اش والش میکرد خونم  که اینطوری بهم تو از این

 ید و حس خوب داشتم.میجوش
باالتماسددای من رسددوندمش تا سددرکوچه اشددون ... خیلی دوسددت داشددتم 
خونشددونو بمینم ولی ته کوچه بود و کسددرا هم خیلی تمایل نداشددت! حس 

 میکردم شاید تو محلشون براش بد بشه!
پیاده شددد و برام دربسددت :رفت وحسدداب کرد و قرار شددد که داداشددش بیاد 

شین وبمره تو خونه، ی سیر کوتاه بود و ما شین و بمره م ست ما ا ا:ر خودش تون
 خودش هم از عهده اش بر میومد!

مادرم بگم، هرچند تو عمل  پدر و  به  مام راه فکر میکردم چطوری  منم تو ت
 انجام شده قرار میگرفتن و خالصه رضایت میدادن ولی خیلی میترسیدم!

 تا رسیدم خونه،برام پیام زد:رسیدی؟
 . خوبی؟درد نداری؟براش نوشتم:اره ..

برام نوشدددت:مرسددی. اینقدرها هم ناز نازی نیسددتم! آیکون خنده ... "خط 
 پایین:"

 پس فردا ساعتشو بهم بگو .
 و هیچ عزیزم و قربونت برم و فدات بشمی برام ننوشته بود!
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 و هیچ عزیزم و قربونت برم و فدات بشمی برام ننوشته بود!

دم:خانمم خوبم. تو که حالمو میترسی تو دلم ادامه ی جمله اشو ویرایش کر
بهترم میشددم، فدات بشددم پس فردا می بینمت ، :لم از االن دلم برات تنک 

 شده... !!!
زبونم الل خاک برسددرش خد چرا اینقد تو محمت صددرفه جویی میکرد؟! 

 والله...
 :وشیو به شارژ زدم . مامان تو اشتزخونه بود.

 لماسامو عوض کردم وبه اشتزخونه رفتم.
 مامان لمخندی بهم زد و:فت: رنک وروت باز شده.
 نیشم تا بنا :وش باز شد و :فتم: طوریم نمود که ...

 مامان با تعجد یه تای ابروشو داد باال و :فتم: ساالد درست کنم؟
سمت یخ ال چرخیدم و نایلون خیار  شم، به  و بدون اینکه منتظر جواب با

 :وجه رو از بخش سردخونه بیرون کشیدم.
 امان ارنجمو :رفت و:فت:نیاز؟م
 بله مامان جون جون جونم؟-

صندلی های میز نهار خوری هدایت کرد و:فت:  سمت  شید و به  ستمو ک د
 بشین.

 چشم...-



نایلون ها رو روی میز :ذاشتم و درحالی که چند تا خیار و :وجه برمیداشتم 
: تمامان رو به روم نشست و با خیر:ی مات شد بهم و در عین صراحت :ف

 با اون پسره دوباره در ارتماطی اره؟؟؟
شدم و :وجه خیار هارو توی  سنگین مامان در رفتم، تند از جام بلند  از نگاه 

 سینک ریختم و درحالی که شیر اب و باز میکردم :فتم:چطور؟
 مامان با تحکم :فت: نیاز فقط جوابمو بده ...

ی صحمت کرده بود یه لحظه خشکم زد. اخرین باری که مامان باهام اینطور
 و اصال به یاد نداشتم!

من مشغول شستن :وجه و خیار بودم ... مامان هم خوشمختانه سکوت کرده 
 بود و بهم اجازه داده بود تا فکرمو منظم کنم.

 باالخره که باید میگفتم پس فردا کسرا به خونمون میاد!
ستادم و ر شتم با یه چاقو... رو به روی اپن ای شیه  رف :ود بردا تم ف و:ذا

 روی سنک :رانیتی!
لمهامو خیس کردم . یه نفس عمیق کشددیدم ... بعد اروم اروم کلماتی وکه 
ستم بگم و تو نهنم حالجی کردم، با من من :فتم: مامان من و اون با  میخوا

 هم صحمت کردیم... بعدش هم ...
 حضور مامان و فی الفور کنارم حس کردم.

 :وجه ها رو خرد میکردم.چشمم تو  رف ساالد بود و داشتم 
 مامان با صدایی :رفته از حرص :فت: راجع به چی صحمت کردین؟

 شمرده :فتم: کسرا ... قراره... پس فردا... به خونمون بیاد!!!
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ست  شد د صدای نفس های تند مامان و برخورد بازدمش تو :ونه ام باع  
 از کارم بکشمو تو چشمهای به خون نشسته ی مامان زل بزنم.

مان پوفی کشددید و درحالی که از اشددتزخونه بیرون میرفت :فت:حرفشددم ما
 نزن نیاز...

یدم بیرون و :فتم: ولی  نداختم واز اشددتزخونه پر چاقورو تو  رف ا ندی  ت
 مامان ...

فت  یادت ر فت چطوری تحقیرت کرد؟ یادت ر فت:  با حرص : مان  ما
 حترامیچطوری از اتاقت اومد بیرون؟یادت رفت چطوری به تو به ما بی ا

 کرد؟؟؟ حاال دوباره خامش شدی ومیخوای...
 بابغض :فتم:ولی مامان مسئله اونطوری که شما فکر میکنید...

مامان وسط حرفم پرید و:فت: ما قرار بود با اونها اشنا بشیم و بمینیمشون ... 
 خیلی خد... اومدن ودیدیم... نه من و نه پدرت موافق این وصلت نیستیم!

پرید و:فت: ما قرار بود با اونها اشنا بشیم و بمینیمشون ... مامان وسط حرفم 
 خیلی خد... اومدن ودیدیم... نه من و نه پدرت موافق این وصلت نیستیم!

 ممهوت :فتم:ولی مامان ...
مامان از جلوم رد شدددد و من با ناباوری داشددتم به قدم های ارومش نگاه 

 !میکردم که به سمت اتاق مشترکش با بابام میرفت
 خشکم زده بود ... یخ کرده بودم. یعنی چی مخالفن!

با قدم های تند و کوبشددی به سددمت اتاق رفتم وبا اخم :فتم: فکر نمیکردم 
 اجازه ندی حرفهامو کامل بزنم!



شو توی یه کتاب فرو کرده بود :فت:به اندازه ی کافی  سر مامان درحالی که 
 شنیدم.

با یه لحن مالیم :فتم: مامان منو کسددرا به تفاهم  لمه ی تخت نشددسددتم و
سوتفاهمه ... همه  صحمت کردیم ودیدیم همه چی یه  نرسیدیم... بعد باهم 

 چی حل شده!
مامان عینکشدو روی بینیش به سدمت چشدمهاش هول داد و بی توجه به من 

 صفحه ی کتابشو ورق زد!
 با حرص ادامه دادم : کسرا و خانواده اش پس فردا عصر میان ...

 که سرش تو کتاب بود :فت: میتونی کنسلش کنی. مامان همونطور
با عصمانیت کتاب واز دست مامان کشیدم و:فتم: شده اونقدری که واسه ی 

 دانشجوهات وقت میذاری واسه ی من هم بذاری؟؟؟
مامان تو چشددمهام خیره شددد و با التماس :فتم: ا:ر این بارم اومدن و شددما 

 یدم...خوشتون نیومد من دیگه هی ی نمیگم! قول م
مامان دستهاشو تو هم قالب کرد و:فت: اول باید بهم بگی چی شده ... چرا 

 رفته ... چرا بر:شته...
 با کالفگی :فتم:بابا من که دو دقیقه پیش :فتم ... یه سوتفاهم بود حل شد.

سدداله ی  22مامان با عصددمانیت بلند داد زد: چه جور سددو تفاهمیه که دختر 
شو سرد:ی و  سو تفاهمیه که منو تا مرز اف شنج میمره؟؟؟ این چه جور  ک و ت

روز بخاطرش بسددتری میشددی؟؟؟ چه اتفاقیه که اصددرار داری انکارش  5تو 
 کنی و به اسم یه سو تفاهم قالمش کنی؟؟؟
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 پوفی کشیدم و:فتم: یه چیزی بین خودمونه ...
مامان عینکشو دراورد و روی میزی که کنار تخت دو نفره ی بلوطی رنک بود 

شو مالید و پرت  شمها وباالی بینی صت بین چ ش شاره و  شت ا کرد ... با انگ
:فت:نیاز ... وقتی بیمارسددتان بودی، وقتی بیهوش بودی... وقتی...!!! بابات 

 بهم :فت یه دکتر زنان معاینه ات کنه ... میدونی چرا؟
 کمرم خیس شد.

شک و ممهو شک به من نگاه میکرد و من خ شمهای پر ا ت مامان منتظر با چ
 فکر کردم همه چیز تقصیر منه!

یدونی چرا  یدونی... م نه؟ چراشددو م گه  یاز م یدونی ن فت: م مان اروم : ما
 پدرت این حرف و زد...

 خفه :فتم: میدونم مامان!
به  مام  ندادم... :فتم من از چشدد جازه  به... ولی من ا مه داد: خو مان ادا ما

 دخترم بیشتر اعتماد دارم...
شیدم و  شده ... چی یه نفس عمیق ک مامان :فت: بهم بگو نیاز... بگو چی 

 به سرت اومده ... من مادرتم ... حقمه بدونم!
یاز... بهم بگو چیه  از جام بلند شددددم که مامان دسددتمو کشددید و:فت:ن

 جریان... راستشو بگو!
دستمو از دست مامان کشیدم بیرون و با صدایی که از ته چاه انگار درمیومد 

 کن مامان. . . حداقل تو بهم اعتماد کن!:فتم: بهم اعتماد 
به مامان نگاه کردم. لمخندی زدم و با بغض :فتم: بین من و کسددرا هی ی 
هه  ما یه ... هشدددت  جالت مذهمی وخ یه ادم  قت ... اون  نموده ... هیچ و



شو از من  شت... ولی یکی باور ستگاری هم باورم دا سمش... تا خوا شنا می
سرا  صت به من داد ولی بهم ریخت ... من برای ک ضیح دادم... اونم یه فر تو

خدا  باشددیم... ب قد کنیم محرم  باشددیم... ع خانواده  ید زیر نظر  با فت  :
پسرخوبیه... خودتونم تو همون یک ساعت شیفته ی رفتارش شدید نگید نه 
نادین  با و  با عد  یاد ... ب گه ب بار دی یه  ید  بذار گاهتون خوندم...  ... من ازن

ستید تحقیقات . سوزن بد بود ، با دلیل و منطق بهم وبفر سر  .. ا:ر حتی یه 
 بگید نه ... میگم نه و تموم میشه! ولی مامان ...

صورتم پس زدم ویه  ست از روی  شت د شکهامو با پ شید ... ا مامان پوفی ک
نفس عمیق کشیدم و:فتم: مامان ... من ... من کسرا رو دوست دارم! مامان 

 ... واقعا دوسش دارم...!
عد تاق خودم رفتم. درو  و ب به ا یدم بیرون و  تاق دوی فه ای از ا با هق هق خ

 کوبیدم و پشت در نشستم.
زانوهامو کشددیدم تو ب*غ*لم ... اروم اروم داشددتم :ریه میکردم. ا:ر فرزاد 

 لعنتی خفه مونده بود االن همه چی بین من وکسرا خوب بود!!!
 این نمیفتادن که ...ا:ر فرزاد ساکت مونده بود پدر ومادرم هم به فکر 

شددقیقه هامو توی دسددتام فشدددار دادم و زمزمه کردم: خدا ... حاال دیگه 
 چطوری تو چشمهای بابام نگاه کنم؟!

حاال هم افراد خانواده ام بودن که بهم بی اعتمادن هم فردی که قراره باهاش 
 تشکیل خانواده بدم!!!
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کسددرا ... بابا و  سدداعت نزدیکای ده شددد بود و بال بال میزدم برای تماس
شغول  شد درحال پچ پچ بودن و نادین هم جلوی تلویزیون م سر  مامان از 

 بود!
یدم و :وشددی و  تاقم رفتم ... روی تختم دراز کشدد به ا به ده  قه  پنج دقی

 توب*غ*لم نگه داشتم.
 چشمامو بستم که صدای ویمره ی :وشی بلند شد.

 بله؟-
 کسرا:سالم خانم ...

 سالم . خوبی؟-
ن عالی ، عصددرخوبی داشددتی؟  هر و که به کاممون تلخ کردم! و کسددرا: م

 خندید.
 منظورش به پاش بود.

 تازه یادم افتاد.
 

 روی تختم نیم خیز شدم و:فتم:خوبی؟؟؟ درد که نداری؟
با هیجان خاصی که تو صدا ولحنش بود :فت:خوبم... خدا رو شکر... چه 

 خمر؟
 یاد بابا از تو اتاق بلند شد...قمل از اینکه جواب چه خمرشو بدم ، صدای فر

یه؟؟؟ من  ها چ مانم داد میزد: "چی داری میگی مریم، این حرف ما به  رو 
 محاله اجازه بدم ..."

 از ترس اینکه کسرا بشنوه تند :فتم: کسرا من باید قطع کنم، صدام میکنن...



 با توجه به صدام :فت:چی شده نیاز؟نگرانم کردی... باشه ...
 مت بخیر...تند :فتم:فعال ش

 وقمل اینکه چیزی بگه تماس و قطع کردم.
 جرئت اینکه برم تو هال و به هیچ وجه نداشتم.

 پشت در اتاقم ایستادم و :وشمو به در چسموندم.
 صدای قدم های بابا رو شنیدم که به هال اومد.

ولوم تلویزیون کمی باال و پایین شد و صدای مامان و شنیدم که اروم داشت 
 شاپور ...میگفت:ولی 

بابا بلند و مقتدرانه :فت: مریم ... اونا به ما بی احترامی کردن و منم اجازه 
 نمیدم که ...

 قمل از تموم شدن جمله ی بابا در وباز کردم.
بابا سداکت و مامان با چشدمهای :رد شدده به من که توی چهار چوب اتاقم 

 ایستاده بودم نگاه میکردند.
 م کرده بود!نادین هم صدای تلویزیون و ک

 مامان اروم تذکر داد: برو تو اتاقت نیاز...
شده بودم  صاحمش  ستم از کجا  شیدم و با جرئتی که نمیدون نفس عمیقی ک

 یه قدم جلو اومدم و:فتم: ولی این بح  مربوط به من و زند:یمه!
بابا پوف کالفه ای کشید و دستشو توی موهای جو :ندمیش فرو کرد و روی 

حس عجید غریمی که تو جونم منو وادار به حرف زدن کاناپه نشددسددت. با 
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سی که یه جور معجزه ی  میکرد ، یه قدم دیگه جلو اومدم و با به اعتماد به نف
 وقت بود :فتم: من :فتم اونا پس فردا بیان اینجا!

 مامان لمشو :زید و همونطور که دست به کمر ایستاده بود چشمهاشو بست.
 اش به من خیره شد و:فت: بله؟!!! بابا با چشمهای به خون نشسته

شون بدیم بابا ...  صت دیگه به شیدم و :فتم: بهتره یه فر صدایی ک نفس پر 
خودتونم میدونید که اونا از هر لحاظ ایده الن... و هیچ ایرادی به کسددرا و 

 خانواده اش نیست.
بابا با حرص از جاش بلند شددد، طوری که ممل کمی به عقد حرکت کرد و 

 ه شدن پایه هاشو روی سنک خونه شنیدم.صدای کشید
شته، اره  شو تو جیمش کرد و رو به مامان :فت: پس کار از کار :ذ ستها بابا د

 مریم؟؟؟
به اونها بگیم پس  یاز اینه که  نه ... منظور ن مامان تند جمهه :رفت و:فت: 

 فردا بیان! و با اشاره از من خواست ساکت بشم.
ستم. پای زند:یم  شمختی ولی من نمیتون سرا... خو سط بود ... اینده ام، ک و

... عشددق! همه چی... من جلوی کسددرا کم نیاوردم که حاال جلوی مامان و 
 بابام کم بیارم .

بابا دستهاشو تو جیمش کرد و:فت: باشه بیان ... مهمون واز جلوی در خونه 
یاز ... اجازه و اختیار تو دسدددت منه ... و مطمئن باش  رد نمیکنم ... ولی ن
امکان نداره اجازه بدم تو با چنین خانواده ای وصددلت کنی... خانواده ای که 
پای حرف میشدده از زیر مسددئولیت شددونه خالی میکنن ... به دختر من بی 



احترامی میکنن ! مطمئن باش مخالف سددر سددخت این وصددلت منم! الزم 
 باشه اونقدر سنک جلوی پاشون میندازم که خودشون منصرف بشن...

سددتاد و:فت: هرچند تا حدی مطمئنم که اونها هم اصددراری ندارن وجلوم ای
 نیاز!!!

 مات به چهره ی مغموم و عصمانی بابا خیره شدم.
 نفس عمیقی کشیدم و :فتم: شما دارین با اینده ی من بازی میکنین...

بابا بلند تو صورتم داد زد : اینده ی تو :یر یه پسریه که با غرور و شخصیتت 
 هت بی احترامی میکنه؟؟؟ اره؟؟؟بازی میکنه؟ ب

 مامان تند :فت: شاپور االن سکته میکنی اروم باش...
 کم نیاوردم و با صای متحکمی :فتم:

 اون حق داشت... هرکس دیگه ای هم جای اون بود...-
 بابا بلندتر :فت: چه حقیه؟؟؟ این چه حقیه که تو به اون یال قما میدی؟

داد: تو چطور دختری هسددتی نیاز... پس و بالحن :رفته و خش داری ادامه 
به التماس و عجز  که اینطوری  غرورت کجاسدددت؟ تو مگه چی کم داری 

 افتادی؟؟؟
صورتم فرود میومدن . اما  شکهام بی اختیار روی  شیدم ... ا نفس عمیقی ک
شتم از جاند خانواده ام تحقیر  سخت بود ، حاال دا خودمو نماختم ولی برام 

و دلم باهم میگفتن انتخابم درسته ... و:رنه حاضر  میشدم! حیف عقل و دین
 نمیشدم حال خونوادمو اینطوری کنم!
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مامان با چشددمهایی که توشددون اشددک حلقه زده بود با نگرانی به بابا نگاه 
 میکرد.

ستم  صورت بابا که به کمودی میزد منم دلم :رفته بود! ولی نمیخوا از قرمزی 
 نمیخواستم فرصتمو از دست بدم... نمیخواستمکوتاه بیام و پا پس بکشم... 

 کسرا رو از دست بدم!
بابا نفس خسته ای کشید و من بدون اینکه از تک و تا بیفتم با مک  کوتاهی 
شم...  ست دارم بابا... از :فتنش خجالت نمیک سرا رو دو ، اروم :فتم: من ک

کنه ...  حیا هم دارم... ولی خودتونم میدونید که اون میتونه منو خوشددمخت
 مطمئنم میدونید!

سری که یه بار  بابا با کالفگی که تو لحنش موج میزد :فت: من چطوری به پ
 تو رو پس زده اعتماد کنم؟...

 احساس کردم یکی داره قلممو تو مشتش فشار میده.
هق هقمو خفه کردم و بابا با صدددای بلندی :فت: به کی اعتماد کنم؟ تو رو 

؟؟؟ به چه مردی؟؟؟ مردی که از دختر یکی بعد از مر:م دسددت کی بسددترم
سی پا  ست به چه هوا و ه*و* شه و دوباره معلوم نی ست میک یکدونه ی من د

 پیش میذاره ... دختر من چقدر خامه ... دختر من!
نفس پر سددر وصدددایی کشددید و خفه :فت: ... نیاز نامجو ... نیاز من ... 

لت و که از اصدددا مار  ندس مع خانم مه خار من!...  ماعی  افت لت اجت منز
روز بیمارستان بستری میشه... بخاطر  5وتحصیلی و چهره هی ی کم نداره 

 کی؟؟؟ بخاطر چی؟؟؟



ودسددتی توی موهاش فرسددتاد ... سددرمو پایین انداختم. دیگه از :ریه تنم 
 میلرزید!

بابا کمی جلوم راه رفت و:فت: تو رو به چه اعتمادی بستارم دستش؟؟؟ من 
شیدم که اینطوری به این روز بیفتی؟؟؟ که یکی  سال برای تو زحمت 22 ک

با غرورت اینطوری بازی کنه و تو بگی حق داشددت؟؟؟... دختر من... مگه 
 چی کم داره که معطل یه قرون دوزار محمت اون پسر ...

سرا خوب تر از  شیدم و تند :فتم:بابا خواهش میکنم! ک شونیم ک ستی به پی د
دوسددش دارم بابا... اون منو خوشددمخت  اونه که الیق این الفاظ باشدده! من
 میکنه ... مگه همین مهم نیست؟!

ستم و:فت: نیاز... حرف اخرمو اول زدم  صریح اب پاکی وریخت رو د بابا 
... من نمیذارم با این پسددره ازدواج کنی... نمیذارم شددخصددیتتو خرد کنی... 

 اینو بفهم!
بح  اضددافه ای و درحالی که به سددمت اتاق میرفت ،:فت: دیگه نمیخوام 

 توی این خونه داشته باشیم!
 بلند :فتم: این حرف اخرته بابا؟

 بابا توی چهار چوب ایستاد و:فت: حرف اول و اخرمه...
 من و کسرا میتونیم حکم ازدواج بگیریم!!!-

 بابا به سمتم چرخید و درحالی که خون خونشو میخورد :فت:چی؟؟؟
 ید ، حال بعد از :ریه ام بود!سرم داشت میترکید... شقیقه هام تیر میکش
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ادامه دادم: کسددرا سددربازی رفته، خونواده اش هیچ مشددکلی نداره ... به قدر 
کافی پس انداز داره... داد:اه هم صالحیتشو تشخیص بده اون به جای شما 
ست، برای  صیت من که براش مهم نی شخ به من حکم میده! داد:اه غرور و 

 منم نیست !...
 داری ما رو تهدید میکنی نیاز؟ مامان با بهت :فت:

 بی رمق نالیدم:
نه مامان... من فقط دارم راه حل هایی که دارمو میگم... تصمیم با خودتونه -

... قمال :فتم بازم میگم ... شددما هم میدونید که نمیتونید روی کسددرا ایرادی 
 !مبذارید! پس نذارید داغ با اجازه ی پدر و مادر و سر سفره ی عقد به :وربمر

که اینطور  قت کردم  چه کوتاهی ای در ح فت:  ته ای : با لحن خسدد با  با
 جلومی نیاز؟؟؟

سرا و خانواده اش - صت دیگه به ک شمختی من براتون مهمه ... یه فر ا:ر خو
 بدید...مطمئنم میتونن راضیتون کنن! و:رنه ...

 بابا تلخ :فت: و:رنه میری با حکم داد:اه ازدواج میکنی؟؟؟ برو... ولی اون
هت برو  :ا با حکم داد یذارن... تو هم  نه نم پا توی این خو خانواده اش  و

 ازدواج کن... ولی من دیگه دختری به این اسم نیاز ندارم!!!
ست به  سمو رها کردم. دیگه دلم میخوا شدن در اتاق نف صدای کوبیده  و با 
زمین و زمان چنک بزنم!تا دیروز مشکلم ، رضایت کسرا بود، حاال مشکلم 

 خانواده ام درمورد کسراست!!! رضایت
نادین یه جور خاصی نگام میکرد، مامان هم روی مملی نشست و پیشونیشو 

 ماساژ میداد.



ته نگاه نادین یه چیزی بود که سددر درنمیاوردم. با این حال با حس اینکه دلم 
 میخواد دق و دلیمو سر اون خالی کنم با حرص :فتم: چیه؟؟؟ ادم ندیدی؟

رفتم و منم متقابال در و کوبیدم! روی تختم نشددسددتم. زانوهامو و به اتاقم 
تا پیام از  10کشددیدم ب*غ*لم. با دیدن صددفحه ی :وشددیم برش داشددتم... 

 کسرا داشتم. لمخندی زدم و روی تختم دراز کشیدم.
 انتخاب من درست بود!

تمام شددد با سددردرد و بی خوابی وفکر وخیال کلنجار رفتم، اخرش هم به 
ه ای نرسددیدم، حتی ده تا پیام نگران کسددرا و ایده هایی که درمورد هیچ نتیج

 امیدواری و توکل به خدا هم داشت نمیتونست ارومم کنه.
تمام تالشم برای خوابیدن فقط به دو ساعت چرت زدن کشید اون هم اونقدر 

 خواب وبیخواب بودم که بدتر خسته ترم کرد.
با اینکه کالس دم دمای سددداعت هفت اماده شددددم واز خونه زد م بیرون، 

صله ی  شدت خرد میکرد. دیگه حو صابمو به  ضای خونه اع شتم اما ف ندا
بح  نداشتم ، واقعا نمیکشیدم که بخاطر این مسئله مدام بح  و داد و قال 
کنم. اونم مسددئله ای که قاعدتا تا حاال باید حل میشددد اما به خاطر دهن 

یه نفر دیگه اینقدر پرپیچ خم و کال یه :شدددادی  قا عین  نده بود !!! دقی فه کن
 کالف سردر:م !

 دستهامو تو جیمم کردم و نفس عمیقی کشیدم.
ستادمو دوتا نون بربری  صف ای شامم خورد . بی اراده توی  بوی نون داغ به م

 هم خریدم. بعدش هم از سوپر یه بسته شیرکاکائو و پنیر و کیک ...
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 نقلی سیما بودم!وقتی هم که به خودم اومدم جلوی در اپارتمان 
یاوردجلو رفتم و  نک در م پارکی یدشددو از  که داشدددت پرا با دیدن حسدددام 

 :فتم:سالم!
 با تعجد در وباز کرد و :فت: سالم نیاز خانم ... طوری شده؟

 خندیدم و :فتم: نه میخوام صمحونه رو با سیما بخورم... اشکالی داره؟
 حسام با نگرانی :فت: این وقت صمح اخه ...

 دم و:فتم: شما صمحونه خوردید؟لمخندی ز
 با :یجی :فت: من شرکت میخورم... بفرمایید داخل...

 لمخندی زدم و حسام مردد پرسید:واقعا طوری نشده؟
خندیدم و:فتم:باور کنید هی ی... یخرده دلم :رفته بود :فتم بیام با سددیما 

 درد و دل کنم همین!
ابه رمایید باال ... سیما خوحسام سری تکون داد و در و برام باز کرد و:فت:بف

... و از توی جاسددوئی یش کلید واحد شددونو داد دسددتمو :فت:اصددوال به 
 صدای زنک هم واکنش نشون نمیده!

 خندیدم وبا ممنون ومرسی کلید وازش :رفتم
شهامو  ساختمون چهار طمقه رو باال میرفتم. کف سام رفت و منم پله های  ح

 دراوردم و با کلید درو باز کردم.
هال و پذیرایی کوچیک مربعی بود که ضلع شمالیش به اشتز خونه و ضلع  یه

جنوبیش به یه راهرو ختم میشد. ته راهرو اتاق خواب مشترک حسام وسیما 
به سددرویس  که  یه در  به روی هم بودن،  تدای راهرو هم دو در رو  بود... اب

 بهداشتی میرسید و در دوم هم به حمام ...



یک، مخصوص دو کموتر عاشق... تمام حسن یه خونه ی شصت متری کوچ
این خونه به سددندیه که به نام حسددام وسددیما بود! اول زند:ی اجاره نشددینی 
نداشتن، اتوب*و*س سواری هم نداشتن چون حسام ماشین داشت وسیما 
یده بود... زند:ی خوبی داشددتن! ... دکور  باش براش خر با که  ماتیزی  هم 

 شکالتی ممله شده بود.خونه به پیشنهاد من با ست کرم و 
و المته پرده های سددفید و کاراملی رنک که به کتمیه های قهوه ای سددوخته 

 زینت داده شده بود.
نفس عمیقی کشددیدم خرید هامو روی اپن اشددتزخونه ی کوچولو موچولوی 
ساز افتاد  شمم به چایی  شتم و درحالی که دنمال قوری میگشتم چ سیما :ذا

ستم باهاش ور برم و ر شدن در میخوا سته  صدای باز وب شنش کنم که، با  و
 دستشویی و صدای خواب الود سیما ، سالم کردم.

 سیما یه لحظه تو راه رو ایستاد و:فت:حسام؟
 به تاپ وشلوارک سفیدی که تنش بود نگاهی کردم و:فتم:حسام رفت...

 سیما خمیازه ای کشید و :فت: نیاز تویی؟؟؟
 خندیدم و:فتم:تازه بیدار شدی...

سدیما با تعجد وچشدمهای :شداد شدده ی بیدارش منو از نظر :ذروند و با 
 اخم :فت:حسام کوش؟

 رفت سرکار...-
 سیما با دهن باز بهم خیره بود.

 پقی زدم زیر خنده و :فتم: بیا صمحونه بخور خنک خدا!!!
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سیما این مدلش با مال ما  شتی میگرفتم :فتم:  ساز ک و درحالی که با چایی 
 بیا چایی بذار ... من از :شنگی دارم می میرم! فرق میکنه ...

سیما سری تکون داد توی  رف شویی دست و روشو شست و :فت:ساعت 
 هشت صمح تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟

روی اپن نشددسددتم و :فتم:حاال برات میگم . ولی حوصددله ی خونه موندن 
 نداشتم.

 سیما چشم غره ای بهم رفت و کتری استیلی رو پر اب کرد.
 مگه چایی ساز نداری؟-

 سیما: اون دکوره ... چایی توش خوشمزه نیست.
 سری تکون دادم و صدای تلفن بلند شد.

 سیما از تلفنی که توی اشتزخونه بود استفاده کرد.
 بله؟؟؟-

... 
 سالم صمح بخیر...-

... 
 اره ... چطور؟؟؟-

... 
 اره دیگه زا به رام کرده!!!-

... 
ان نماش. نه... نه بابا حسددام خل شدددی... اکی... نه هنوز که نگفته ... نگر-

 باشه ... فعال.



پوفی کشددید و :فت:خاک تو سددرت نیاز ... حسددام فکر کرده از خونه فرار 
 کردی!!!

 کالفه :فتم: دست کمی هم از یه دختر فراری ندارم!
شید و :فت: چرا  سرک ک شنگی و خمیازه توی نایلون خرید هام  سیما با :

 نمیاد... من شیرین عسل دوست دارم! درنا خریدی خوشم
با کالفگی :فتم:خوشددمحالت سددیما... تمام درد زند:یت دوسددت نداشددتن 

 کیک درنا ست!!!
سددیما با تعجد بهم نگاه کرد و:فت: خمه خمه... پاشددو بیا بشددین صددمحونه 

 بخوریم بعدش عین ادم تعریف کن چی شده ...
هن یا پایین از اینجا ، سفره پودوتا لیوان روی اپن :ذاشت و رو به من :فت: ب

 کنم.
صندلی پایه بلندو رو به روی  سیماد و  از روی اپن پریدم پایین و درحالی که 

 اپن جا سازی میکرد :فت: حاال چرا خرید کردی...
جوابشددو ندادم و با کنجدهای روی نون بربری بازی میکردم... یعنی داشددتم 

 میکندمشون!!!
خمر؟؟؟ کسددرا میگفت فردا دعوتن  سددیما کنارم نشددسددت و :فت: خد چه

 اره؟؟؟
 

 دو تا کنجدا رو از روی نون کندم و:فتم:بابام مخالفه سیما...
 سیما با تعجد :فت:چی؟؟؟
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 اهی کشیدم و سربسته از دیشد حرف زدم.
 سیما که صمحونه بهش کوفت شده بود :فت: ا:ر مخالفه پس ...

سرا نگفتم ... مامانمم  شیدم و:فتم: من به ک  :فت یه بهانه جور کن واهی ک
 کنسل کن!

 سیما:خد؟
 من نمیخوام از مخالفت خانوادم کسرا چیزی بدونه!-

سا  شه؟؟؟ وای شده به من نگاه کرد و:فت: مگه می شمهای :رد  سیما با چ
جام  لت ان حا یذاری تو  مانتو م ما با و  با نا هم  بمینم... یعنی هم کسددرا ای

 شده؟؟؟
ی چیکار میکنی؟؟؟ فردا جدی جوابشددو ندادم وسددیما :فت: نیاز میخوا
 جدی کسرا و مونس جون میان خونتون ...
 دستمو توی موهام فرستادم و:فتم:میدونم!

 سیما:میدونم شد حرف؟ خد به کسرا بگو...
 نه ...-

سددیما: نه چیه دیوونه ... اینطوری اونا بیان پدر و مادرت و میخوای چیکار 
 کنی... ابرو ریزی میشه وحشتناک نیاز...

و با کالفگی تکون دادم و:فتم: نه سددیما ... نمیخوام این فرصددت و از سددرم
دسددت بدم ... بابا مامان من یعنی اینقدر بی فرهنگن که یه مهمونو از خونه 

 بندازن بیرون؟



سددیما یخرده بهم نگاه کرد وسددری تکون داد درحالی که یه تیکه نون جدا 
ی نیاز خانواده ات ا:ر میکرد و خمیرهای توشددو درمیاورد ، :فت: نه ... ول
 مخالف باشن ... باالخره که چی... کسرا میفهمه ...

سرا میریم  سیما ... من وک شم کردم  سیما :فتم: فکر اونجا سط حرف  تند و
 حکم داد:اه میگیرم ...

سفره افتاد و مات با دهن باز به من خیره شد  سیما تو  ست  اون تیکه نون از د
 و :فت: چدددی؟

 خرین راهمه...مصمم :فتم: این ا
 سیما دستشو روی پیشونیم :ذاشت و :فت: تد داری نیاز؟

با حرص دسددتشددو پس زدم وازجام بلند شدددم و :فتم: بمین کسددرا رو داد:اه 
قمول میکنه ... ا:ر سابقه دار نماشه... ا:ر یه خونواده ی خوب داشته باشه... 

 یا مثال ا:ر شاغل باشه .. چه میدونم....
 قوق دانه یا خودت؟؟؟ اینا چیه میگی؟سیما: تو بابات ح

 کمی راه رفتم و :فتم:تو اینترنت پیدا کردم!
 سیما پوفی کشید و:فت: فکر کردی حکم دادن به همین اسونیاست؟؟؟

 مگه چاره ی دیگه ای هم دارم؟-
 سیما ازجاش بلند شد و دست منو :رفت و باهم به هال رفتیم.

 اورد. منو روی ممل نشوند و یه لیوان اب برام
نفس عمیقی کشددید و:فت : نیاز اوال که شدداید فردا همه چیز حل شددد... 
بعدشددم... حکم باید اخرین راه حل نهنت باشدده... اول باید کسددرا بتونه 
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خونواده اتو راضددی کنه ... یخرده باهم بح  کنن... مشددکال رو حل کنن... 
 وسی کنه!اینجوری که هر کی از جاش بلند شد باید بره با حکم داد:اه عر

سکانس نده ... بابای من  سیما پیام  شیدم و:فتم: صی ک نفس عمیق و پر حر
 راضی نمیشه ...

سددیما تند :فت:فکر کردی کسددرا راضددی میشدده تو با حکم باهاش عروسدی 
 کنی؟

سرا رو  سیما :فت: بمین نیاز... خودت بهتر از من ک شد و شک  شمام پر ا چ
.. ولی نه عاشقه ، نه مجنون شناختی و میشناسی... اون خیلی دوست داره .

َـم نیست که ازاین ادا اصوال دربیاره و مدام واست غش و ضعف  ، ب ه سال 
کنه... اون تمام نهنش حسدداب کتابه ... هر قدمی که تو زند:یش برمیداره با 
اصددوله ... خودتم میدونی... نیاز ا:ر پدرت اونو قانع کنه دسددت از سددر تو 

کنه ... مطمئن باش ا:ر بهش از داد:اه و حکم برداره ... کسددرا اصددراری نمی
مل هرچیز تو رو  له ... و ق گه این دختر خیلی بی عق بگی ، پیش خودش می

 میذاره کنار...
با صدددای خفه ای :فتم:اینقدر واسددش دم دسددتم که هر بار منو بذاره ک ... 

 کن...کنار؟؟؟و با صدای بلندی به هق هق افتادم.
شید و سمت خودش ک :فت: نیاز تو رو خدا اروم باش... هنوز که سیما منو 

 چیزی معلوم نیست...
ند :فتم: من ... چطوری ... کسددرا رو ول کنم؟؟؟  ند بل هام بل یه  میون :ر

 چطوری سیما؟



سرا  شید و با نوازش کمرم :فت:توکل کن به خدا ... ک سیما نفس عمیقی ک
ینقدرم مئنم اا:ر واقعا دوست داشته باشه سعی میکنه پدرتو راضی کنه... مط

به تو عالقه داره که دوباره پا پیش :ذاشته و اصرار داره زیر نظر خانواده ات با 
 تو باشه ... کسرا عاقل تر از این حرفهاست... خودتم میدونی!

 بریده بریده میون :ریه هام :فتم:
نمیخوام... اصددال دیگه کسددرا رو هم نمیخوام... چطوری میتونه اینقدر بی -

مگه من دستمال کاغذیشم؟مگه عروسکشم؟؟؟ مگه بازی ه  رحم باشه؟؟؟
 اشم؟؟؟ من واسش چیم که این کارا رو با من میکنه؟؟؟

سددیما اهسددته :فت:خودت کردی نیاز... قمول کن تقصددیر خودته ... و:رنه 
کسرا با تو مشکلی نداشت... اصال ا:ر همه چیز و میدونست ... شاید کار 

 به اینجا نمیرسید؟
دی تو :ریه هام جیغ زدم و سددیما زیر:وشددم :فت: اروم دیوونه با صدددای بلن

 ... چته ... هنوز که چیزی معلوم نیست؟؟؟
چشمهای پر اشکمو به شونه ی سیما فشار دادم و:فتم:سیما من بدون کسرا 

 می میرم...
 سیما پوفی کشید و :فت:هوی... دماغتو با لماس من پاک نکن...

 اه... برو بابا...-
 :رفتم و سرمو میون دستهام :رفتم. وازش فاصله

خندید وبا مکثی بهم خیره شددد وبا طعنه :فت:اون موقع که رضددا رفت هم 
 همینو :فتی نیاز... :فتی بدون رضا می میری!
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 و از جاش بلند شد.
صال قابل قیاس  سرا ا شار دادم و فکر کردم رضا با ک ستم محکم ف سرمو تو د

 نیستند!
شتزخو ست به کمر توی ا شت سیما د سن ممل و که پ ستاده بود ... کو نه ای

شیکمم جمع کردم و  سرم... پاهامو تو  شتمش زیر  شتم :ذا کمرم بود و بردا
 روی ممل دو نفره به زور خودمو جا کردم.

 سیما بلند از توی اشتزخونه :فت: نیاز نهار قیمه درست کنم یا ماکارانی؟؟؟
 جوابشو ندادم وچشمهامو بستم...

شنیدم و بعد حضورشو جلوی چشمهای بسته ام حس  صدای پای سیما رو
 کردم.

 اهسته :فت:خوابیدی؟؟؟
جواب ندادم و :ذاشددتم فکر کنه که واقعا خوابم... هرچند که واقعا خوابم 

 برد!
با احساس پرت شدن از باالی یه کوه ، فوری نیم خیز شدم ... چشمهامو باز 

شم کردم . تو یه محیط غریمه بودم. حس میکردم پاهام  شدن، با چ شک  خ
سمز با چهارخونه های ابی که  سافرتی  چرخوندن تو خونه و دیدن یه پتوی م
ضالت  شدم. کمر و کتفم واقعا درد :رفته بود، کمی ع روم بود ، از جام بلند 
پاهامو تکون دادم و کش و قوس اومدم... سیما با دیدن من :فت: به به خانم 

 خوش خواب.
 ا ...اهی کشیدم و :فتم: بمخش سیم



سددیما چراغ اشددتزخونه رو روشددن کرد و:فت: میگم که قراره همه ی اینا رو 
 جمران کنی... نظرم عوض شد...

 :یج :فتم:راجع به چی؟
سیما خندید و :فت: یک سال اول ب مو میستارم تو نگهش داری... من که 

 عمرا پوشک بگیرمش!
 لمخندی زدم و سیما :فت:چایی یا غذا؟؟؟

 ایی...وسط خمیازم :فتم:چ
 سیما سری تکون داد و :فتم: مامانم زنک نزد؟

 سیما:نه...
 با تعجد :فتم:نه؟؟؟

شمم  شامم میمونی...  خندید و:فت:من بهش زنک زدم :فتم تو اینجایی... 
 خودمون می بریمت . مریم خاله هم :فت کلی نصیحتت کنم!

 تو چه مورد؟-
 و:رنه خوبسیما اهی کشید و:فت: حیف خیلی چشمات وحشتناک قرمزه 

 دوست داشتم انیتت کنم... بشین یه خمر خوب برات دارم!
 فصل هشتم:

 چشمم روی ساعت قفل بود.
ساعت شش و سی دقیقه رو نشون میداد . دقیقا پونزده دقیقه از اومدن کسرا 

 و مونس خانم میگذشت ، این بار دو نفری اومده بودن...
 این بار عزیز هم حضور نداشت ...
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م اونقدر باهاشون سرد برخورد کرده بودن که کسی نه از جاش خانواده ی من
 تکون میخورد نه حتی یک کلمه حرف میزد .

با اینکه رسددم اینه که من چایی و بیارم ولی بابا بهم :فت از اولش باید توی 
مراسم بشینم و پذیرایی و چرخوندن سینی چایی و مامان انجام داد. کسرا یه 

با یه پیرهن سفید، از اینکه مثل اون دفعه اراسته کت وشلوار مشکی تنش بود 
شیرینی هم روی میز نهار خوری  سته :ل و شحال بودم د اومده بود واقعا خو
شکیل تر بنظر  شیک پر از لیلیم ورز... که از اون قملیه بزر:تر و سمد  بود، یه 

 میرسید .
 نفسمو سنگین بیرون دادم .

د که جرات نفس کشیدن هم جو اونقدر کسل کننده وفضا اونقدر خشک بو
 نداشتم.

سته بود و مامان کنار  ش ساکت به پایه ی میز نگاه میکرد نادین کنار من ن بابا 
سرا هم رو به روی مامان وبابا ... مونس خانم فقط هر  بابا... مونس خانم وک
از :اهی به من با یه نگاه مهربون لمخند میزد و من جوابشو با شرمی که :ونه 

 میدادم. هامو میتشوند
نادین باکالفگی پاشو اومد بندازه روی پای دیگه اش که محکم پنجه ی پاش 
به میز عسددلی جلومون برخورد کرد و صدددای هین مامانم و  رف و روفا 

 سکوت و شکست.
 یخرده مچ پاشو مالید و :فت: خد مشکلی نیست شما ادامه بدید...



سددرا لمخند همین یه جمله باع  شددد فضددا کمی رنک شددوخی بگیره و ک
قشدنگی بزنه ... هرچند بابا هم درحالی که پشدت لمشدو می مالید یه لمخند 

 محوی زد.
 مامان از این جو استفاده کرد و:فت:تو روخدا بفرمایید میوه ...

مونس خانم لمخندی شددمیه لمخند کسددرا زد و کمی جا به جا شددد و:فت: 
بریم سددر اصددل فرصددت برای میوه خوردن زیاده ... فکر میکنم بهتر باشدده 

 مطلد!
 بابا با نگاه خاصی به کسرا :فت: منم موافقم.

کسرا مطمئن وشق ورق نشسته بود و م*س*تقیم به بابا نگاه میکرد جفتشون 
 با نگاهشون انگار داشتن دوئل میکردن.

 مونس خانم از سکوت بابا استفاده کرد رو به کسرا اشاره ای زد.
:فت: با اجازه ی خانم و اقای  کسددرا نفس عمیقی کشددید وبا لمخند محوی

 نامجو ... و مادرم ... همینطور اقا نادین... و المته خانم نامجوی کوچیک !
 قند تو دلم اب شد... نامجوی کوچیک!!!عجید بهم چسمید.

 لمخندی زدم و منتظر و مشتاق همه ی جونم :وش شد ...
 کسرا ادامه داد: من قملش یه عذرخواهی به شما بدهکارم...

شو پایین انداخته بود و با خجالت با  سر شت این جمله رو میگفت  وقتی دا
 بابا که طرف صحمتش بود ، حرف میزد!

http://www.roman4u.ir/


کسددرا اروم وشددمرده :فت: امیدوارم اون رفتار عجوالنه ام رو به حسدداب 
شد و ا:ر قابل بدونید من  سئله ای بود که رفع  جوونی وخامی بذارید... یه م

 ض کنم...امروز خدمتتون رسیدم که عر
ای جانم پیشددونیش خیس عرق بود! یه دونه از ریش ریش های شددالمو دور 
انگشددت اشددارمو پی ونده بودم ، اونقدر که بند انگشددتم سددیاه شددده بود از 

 تجمع خون!
شمهای بابام زل زد و قاطعانه :فت:  شو باال اورد م*س*تقیم تو چ سر سرا  ک

میکنم که توانایی اینو  مسددلما درحد و اندازه ی دختر شددما نیسددتم ولی فکر
دارم که ایشونو خوشمخت کنم ... یعنی یه زند:ی ساده ...المته در ابتدا ساده 
و در اینده هردو در کنار هم پیشددرفت میکنیم و به بهرحال در توانم یا بهتر 
باهم و درکنار هم  بگم در توان جفتمون می بینم که یه زند:ی خوب و اروم و

 بسازیم...
 جمع بست حس کردم دیگه میخوام بترم م*ا*چش کنم!از اینکه منم 

 حرفهای کسرا منو از تو خلسه ی قشنگم بیرون کشید.
 کسرا:

هرچند که باید عرض کنم که چنین چیزی بدون رضایت شما امکان پذیر  -
شه و بهم  صید حالم ب شما ن شند:ی  ست ولی من واقعا امید دارم که بخ نی

زنم ... و نهایت تالشم اینه که شما رو فرصت بدید تا یه بار شانسمو محک ب
 رو سفید کنم اقای نامجو!

 تحسین وتو چشمهای بابا میدیدم.



شده یا  ست که اعتراف کنه که مجاب  ستم لجماز تر ازاین حرفها ولی میدون
 کوتاه بیاد!

 کسرا در اخر کالمش اضافه کرد: زیاده :ویی منو بمخشید ...
 د استرسشو میتونستم درک کنم.و نفس عمیق و پنهونی کشید ولی من ح

 با این همه منم مثل بقیه ی جمع کوچیکمون زل زدم به دهن بابا...
بابا شددداپور هم داشدددت حرفهایی که تو مخش بود و مزه مزه میکرد والمته 
عجید حرفهای شمرده ی کسرا به دلش نشسته بود، یعنی بعد این همه وقت 

 بابامو نشناسم بذارم بمیرم!!!
لحظه که خوشمختانه انتظار زیاد طوالنی ای نمود، بابا پاشو روی  بعد از چند

پاش انداخت و :فت: اقا کسرا ... راستش نمیدونم درجریان هستید یا نه... 
ولی من و همسرم ا:ر قمول کردیم که امشد در خدمت شما باشیم، بخاطر 

شنی ضوع ندارم ... اما حتما  صرار دخترم بود و ابایی از :فتن این مو د که دیا
مار:زیده از ریسمان سیاه وسفید میترسه... من از شما تضمین میخوام! چه 

 تضمینی هست که شما دوباره اتفاق و ماجرای قمل و...
مونس خانم اروم :فت: میون کالمتون اقای نامجو... و نگاهی به کسرا که با 

خد  یشرمند:ی سرشو پایین انداخته بود کرد و رو به بابا و مامانم :فت: ول
کسددرای منم بهرحال یه خرده جوونه هنوز... چم و خم زند:ی و یه سددری 
برخورد ها دستش نیست... من میدونم که منش شما جز اینه که جلوی پای 
جوونها سنک بندازیم... ولی حرف شما کامال متینه ... مهم خوشمختی این 

داماد دارم...  دو جوونه ... منم مادرم... خودم دو تا دختر دارم، عروس دارم ،
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شه ... ولی  صوص که تجربه ی اول با سختیه بخ میدونم و میفهمم که حال 
شون رفع  شامدی بود بین خود شش دارم به هرحال یه پی شما هم توقع بخ از
شده، جوونن :اهی داغن :اهی سرد! ... کسرای منم رفیق نیمه راه نیست ... 

ضمینی شه ... هر ت بخواید من درهرحال  از این بابت خیالتون ازش راحت با
 پشتیمان دخترتون هستم!

به دلش  با این حرفها مجاب نشدددده بود حرفهای خود کسددرا بیشددتر  با  با
 مینشست!

شت با نگاهش اطمینان  سعی دا صورت بابا خیره نگاه میکرد و  سرا هم به  ک
تا حدی هم موفق بود،چراکه خشددکی لحن  با القا کنه ... هرچند  با به  رو 

 !از بین رفته بود و تحت تاثیر قرار :رفته به نظر می رسید وصورت بابام به کل
 بابا دست تو جید کتش کرد و منم همزمان لممو بین دندونهام فشار میدادم.
 بابا دست تو جید کتش کرد و منم همزمان لممو بین دندونهام فشار میدادم.
بابا کاغذی رو از توی جیمش دراورد ودرحالی که میخواسددت عینکشددو از 
جید دیگه اش پیدا کنه :فت: یه سددری شددرطه که من از قمل اماده کردم... 

 ورو به مامانم :فت: عینک منو میاری ؟
قمل اینکه مامان ازجاش بلند بشدده کسددرا به قصددد :رفتن اون کاغذ خودشددو 

 جلو کشید وبابا هم کاغذ وبه کسرا داد.
د سددینه ی کسددرا لمخندی زد و درحالی که کاغذ و تا میکرد اونو توی جی

کتش :ذاشت و:فت:شرایطتون نشنیده وندیده و نخونده قمول... هر تضمین 
 دیگه ای هم بخواید من درخدمتم!



مات به کسددرا خیره شدددم! مامان و نادین وبابا هم همینطور... اصددال مونده 
 بودن چی بگن!

یعنی اب قند الزم شددده بودم شدددید ...اصددال از کسددرا توقع نداشددتم چنین 
 ه!!!حرکتی بزن

یعنی یخرده خیلی ازش بعید بود ولی تمام شک و شمهه ی منو تو احساسش 
به من  که حس کسددرا  تا دیروز فکر میکردم  برطرف کرد، یعنی من هرچی 
گه  حاال دی تاد درجه تغییر کرد ...!  چه نوعه ، صدددد و هشدد یه و از  چطور

 معنایمیدونسددتم منو میخواد ... به معنای واقعی خواسددتن ، منو میخواد! به 
 شراکت وما شدن منو میخواست ...!

با  با ندی زد و  هت بود ولی لمخ هاش ب که تو چشددم با این خانمم  مونس 
ابروهاشدو باال داده و متفکر به :وشده ی میز خیره نگاه میکرد ، به به ... همه 

 چی به نفع کسرا بود.
باز جمع دچار سددکوت شددد و من اروم ویواشددکی به کسددرا که مصددر بود تو 

 بابا زل بزنه نگاه میکردم. چشمهای
نفس عمیق بابا توجه ها رو به خودش جلد کرد. لمخندی زد و مالیم تر از 

 قمل :فت: نمیدونم چی بگم...
 کسرا اهسته :فت: هر شرط و امر دیگه ای باشه به دیده ی منت می پذیرم...

 بابا لمخند عمیقی زد و کسرا با خجالت نگاهشو از بابا :رفت.
یلی ریلکس از خنده ی بابا استفاده کرد و :فت: راستش اقای مونس خانم خ

سروان دانند ... ما هم که عجله ای نداریم  صالح مملکت خویش خ نامجو 
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بار زیارت شددما هم کدورت ها  بار دو  یه  ، بح  یه عمر زند:یه ... توی 
شه و ادامه ی این  شما با صتی برای ما و شه ... چه بهتر که یه فر برطرف نمی

اخر هفته موکول بشه ... یه عید ممارکی هم هست چه بهتر که بیشتر  بح  به
با هم اشنا بشیم ، شما هم تو این فرصت از کسرای من تحقیق کنید ... پرس 

 و جو کنید...
 بابازمزمه کرد:خواهش میکنم اختیار دارید...

نامجو بح  یه عمر زند:یه  نداریم اقای  مونس خانم ادامه داد: تعارف که 
بل من خو قا حال ا:ر  مادمون تحقیق کردم ... بهر دمم برای دخترم از دا

 دونستید این بار ما در خدمت شما باشیم... یه شد و پیش ما بد بگذرونید!
مامان مشغول تعارف تیکه پاره کردن شد و منم یخرده به بابام که هنوز متفکر 

ید بود خیره شدددم... نگاهم از نادین که کسددل و بی حوصددله بنظر می رسدد
 ناخودا:اه جذب نگاه کسرا شد.

 ب ه پررو... خجالت نمیکشید جلوی بابام اینطوری به من نگاه میکرد.
 لمخند مطمئنی زد وچشمهاشو اروم بست وباز کرد.

یعنی من که تامرز بیهوشددی رفتم همین یه پلک یعنی همه چی حله ... کلی 
.. یعنی ت دارم.توضیح وتفسیر داشت!!! یعنی بستار به من ... یعنی من دوس

 تا تهش هستم... یعنی چه خوشگل شدی امشد!!!
 با همه ی این اوصاف...

هرچند دلم میخواسددت همین امشددد قال قضددیه کنده بشدده و من تکلیفم 
مشددخص بشدده ... ولی حرف مونس خانمم از یه طرف متین بود و از طرف 

مل تر از قدیگه واقعا باع  شددد مامان و بابام یه جورایی بیشددتر و محترمانه 



رفتار کنند، یعنی همه چی رسددمیت :رفته بود، رفت و امد و اشددنایی و ... 
 یعنی لی لی لی حوضک!!!

با اصرار بیش از حد مامان و بابام اونها برای شام نموندن وقرار شد پنج شنمه 
 ما به خونه ی اونها بریم و تو این موقعیت بابا هم از کسرا تحقیق کنه !

ها با اسانسور جلوی در... وقتی که کسی حواسش نمود موقع سوار شدن اون
صادق باش  سته ... بهم :فت: باهام  سرا یه جمله بهم :فت... فقط یه خوا ک

 نیازم...!
 

مشددغول جمع کردن  رفها بودم که دیدم مامان توی اشددتزخونه به یخ ال 
. .تکیه داده و داره به یه نقطه ی نامعلومی نگاه میکنه! به اشددتزخونه رفتم .

 پیش دستی ها رو ، روی اپن :ذاشتم . مامان اصال حواسش به من نمود.
 اروم دستمو رو شونه اش :ذاشتم و:فتم:مامان؟؟؟

مامان فوری اشکهاشو پاک کرد و:فت: پیش دستی ها رو اوردی؟؟؟ اشغاال 
 رو تو سطل خالی کن!

شکیشو ازم پنهون کنه و  ست نگاه ا شدم و اونم نتون م:چی :فتبه مامان خیره 
 شده؟

 نفس عمیقی کشید و:فت: هی ی...
 پامو کوبیدم زمین و:فتم: ِا... مامان بگو چی شده؟

مامان یخرده تو چشمهام خیره شد و رک :فت: نیاز تو واقعا کسرا رو دوست 
 داری؟
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 نیشم باز شد و با لمس انگشتهام :فتم: خیدددددلی....
 : اون چی؟اونقدر غلیظ :فتم که مامان هم لمخندی زد و:فت

 اخمی کردم و:فتم: یعنی بهتون با اینکار امشمش ثابت نشد؟؟؟
حداقل به خودم که ثابت شد نماید هیچ شکی به حس کسرا نسمت به خودم 

 داشته باشم!
 مامان دستی به صورتم کشید و:فت:یعنی بیخود نگرانم؟؟؟

 و منو کشید تو ب*غ*لشو :فتم:مامانی ...
 :جانم؟مامان موهامو بو کشید و :فت

 بابا چطوری راضی شد؟!-
مامان نفس عمیقی کشددید و منو از خودش دور کرد ... درحالی که داشددت 
 رفها رو از اشددغال خالی میکرد :فت: رفت محلشددون تحقیقات... همین 
دیروز که تو نمودی... همه به سددرشددون قسددم میخوردن ... سددرشددناس... 

شون تعریف سیما زنک زد و از صیل... وقتی هم که  ست نه  ا کرد، دیگه نتون
 بیاره ...

 نفس عمیقی کشیدم و:فتم: حاال تو اون کاغذه چی نوشته؟
مامان خندید و :فت: حق سددفر و حق طالق و ... و با همون خنده :فت:تا 

 رفتن بهم :فت اصال فکرشو نمیکرده کسرا اینطوری قمول کنه!
 خندیدم و :فتم: دیگه دیگه...
جورایی از رژه رفتن جلوی بابا ونادین خجالت  مامان لتمو کشید و منم که یه

 زده بودم... برای همین به بهانه ی خستگی به اتاقم رفتم.



تا در و بسددتم عین جت پریدم تو تختم... سددداعت پنج دقیقه به ده بود ... 
 :وشیمو تو سینه ام فشار میدادم و منتظر بودم!

سونی جور می شت به این ا شد؟؟؟ خدایا این یعنی باور کنم که همه چیز دا
مه حس  یدادی؟ این ه قایم کرده بودی بروز نم جا  مه خوشددمختی و ک ه

 خوب... لحظه ی خوب!
 با لرزش :وشیم یخرده ناز کردم و دیر جواب دادم.

صدای مهیج کسرا تو :وشی پی ید و منم که کف از دست داده ... م*س*ت 
 وحیران فقط کنترل میکردم خودمو که قربون صدقه اش نرم!

س شمار ک شنمه... منم که کال لحظه  شماری میکنه تا پنج  را میگفت لحظه 
 بودم!

ید  که بنظر من اون در د هامون از این مه  نده از برنا کسددرا حرف میزد از ای
خونواده ی من چه نمره ای :رفته و ایا بخشیده میشه و خالصه ... تا ساعت 

 یک صمح من وکسرا صحمت کردیم! یعنی یه رکورد سه ساعته!!!
سیماهم که  شرح دادم ...  صل  سیما مف صمح روز بعد تمام ماجرا رو برای 
همش سرکوفت میزد و مسخره بازی درمیاورد، هی میگفت: برو حکم داد:اه 
بگیر... ال کن... بل کن... خالصدده با کلی تو سددر هم زدن از پشددت تلفن، 

 قرار اخر هفته رو بهش :فتم که دعوت شدیم.
 حال نشد...هرچند که سیما زیاد خوش

شد ... چون از خیلی وقت پیش برای اون  شحال ن سیما زیاد خو هرچند که 
به  یده بودن و  مه چ مادریش برنا با خونواده ی  ته کلی  یل اخر هف روز تعط
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درصددد ممکن بود که حضددور نداشددته باشددن، بهرحال برای من  90احتمال 
 خیلی مهم نمود ...

های دنیام که برام مهم نمود چون یعنی میدونسددتم که عند نامردها و بی معرفت
سددیما واقعا درحقم خواهری کرده تو این دوران ... ولی ... خد همیشدده یه 

 ولی وجود داره!!!
 بعد از قطع کردنم ، تلفن زنک زد و من :وشی وبرداشتم .

 صدای یه خانم میانسال بود .
 بفرمایید؟-
 سالم منزل خانم نامجو؟-
 بله ... شما؟-
 مونس راد!راد هستم... -

 قلمم داشت میومد تو :لوم.
 اهمی کردم و:فتم: سالم خانم راد ، نیاز هستم.

مونس خانم با لحن مهربونی :فت: خوبی دخترم؟ بمخشددید بد موقع زنک 
 زدم ...

 خواهش میکنم ... ممنون شما خوبین؟-
 مونس خانم:شکر... مادر هستن نیاز جان؟

 بله ... :وشی حضورتون، ازمن خداحافظ.-
وتلفن رو به مامان دادم و درحالی که بال بال میزدم تا بزنم روی ایفون مامان 
با نامردی رفت تو اتاق ودرم بست! نیم ساعت بعد با چهره ی بشاش از اتاق 



بیرون اومد وفقط در یک جمله :فت: زنک زده بود رسما دعوت کنه و ادرس 
 بده!

موهای خودمو بکنم از  و رفت تو اشددتزخونه ... یعنی میخواسددتم دونه دونه
 حرصم تو اتاقم چتیدم!

یعنی تمام سه شنمه رو از اتاقم بیرون نیومدم از ترس اینکه ممادا آتویی دست 
 بابا یا نادین بدم ، شده بودم کوزت و :ل سر سمد خونه!

بخصددوص که نزدیک امتحاناتمم بود و از طرفی هم چهارشددنمه باید یه سددر 
شورت میکردم ... دلم به ساعت ده شد خوش دانشگاه میرفتم وبا استادم م

 بود که خدا از ما این تایم و نگیره!
... 

شد که  صال باورم نمی صورتم نگاه میکردم، ا سترس و هیجان تو  با نهایت ا
 پنج شنمه اینقدر زود برسه ...

سته بود  ش مامانم دور خودش می رخید ، خاله هم با یه قیافه ای روی ممل ن
سل هم صد من ع سمیحش  که با  شه با ت شد خردش! عزیز هم مثل همی نمی

 داشت نکر میگفت وهر وقت چشمش به من میفتاد یه لمخند مهربون میزد.
یه خواهری...  ما رو حس میکردم، یعنی  خالی بودن حضددور سددی عا  واق

 دخترخاله ای چیزی!
 اهی کشیدم ودستی به لماسم کشیدم.
 با صدای بابا که :فت: نیاز اماده ای؟
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گین بیرون دادم و مانتومو روی لماسم پوشیدم ... یه شال صورتی نفسمو سن
 خیلی کمرنک روی سرم انداختم و از اتاق خارج شدم.

 مامان با نوق نگام کرد و :فت: ماه شدی...
 نادین با غر :فت:دیر شد!!!

 پوفی کشیدم و کیفمو برداشتم... کفش هامو پوشیدم و وارد اسانسور شدم.
ان هنوز تو خونه بودن، من توی پارکینک ازاسانسور بیرون نادین و خاله و مام

 اومدم ، بابا هنوز ماشین وروشن نکرده بود.
 سوار شدم که بابا هم پشت فرمون نشست.

از تو اینه نگاهی به من کرد و منم با خجالت و ناز و لحن لوسددی :فتم: این 
 کراوات خیلی بهت میاد بابایی...

 با مهربونی دستشو رو :ونه ام کشید.بابا سرشو به عقد چرخوند و 
ستم هیچ کاری  شت رژ:ونمو پاک میکرد ولی نتون ستش با اینکه یخرده دا را
بکنم... بابام با همه ی سددفت و سددختیش جلوی کسددرا کم اورده بود در 
نهایت، هرچند که مطمئنم به این نتیجه رسیده که بهتراز کسرا :یر من نمیاد! 

 نسیه ب سمه!!! بعدشم ادم نقد و ول نمیکنه
 از فکرام خندیدم که بابا م مو :رفت و :فت: به چی میخندی؟

 با شرمند:ی سرمو پایین انداختم و :فتم:هی ی.
 بابا اروم :فت:خوشحالی؟

فت: عزیز جلو  به عزیز : باز کرد و رو  مان در جلو رو  ما مل از جوابم  ق
 بشینین؟

 عزیز با خنده :فت: بشین مادر من عقد راحت ترم...



ستند ... مامان با  و ش شین نادین ن ست و خاله و نادین هم تو ما ش کنار من ن
 هم نمیرسیم!!! 9غرغر :فت: بجند شاپور که دیر شد ... 

و بر:شت به عقد و:فت:بمخش عزیز جون پشتم بهته... و سرشو از شیشه 
 بیرون کرد رو به نادین :فت: نادین کادو رو کجا :ذاشتی؟

 نادین:صندوق...
 نگرانی :فت:خاک بر سرم نشکنه!مامان با

 نادین نشنید :ازداد و جلوی ما افتاد.
 بابا :شور نزن مریم... واست خوب نیست!

 مامان با ناز روشو :رفت و:فت: تو هم که چقدر نگران منی!
 بابا هم با چرب زبونی که مامانمو خام میکرد :فت: نگران جفتتونم!!!

 
 مامانم ریز خندید و من ...!

.. انگار خاک عالمو ریختن تو سرم! این یه موضوع رو به کل فراموش وااااای.
 کرده بودم!

 تا رسیدن به مقصد که دو منطقه از ما باالتر بود ساکت نشستم...
 با دیدن کوچه اشون که پر ماشین بود، بابا غرزد: حاال کو جای پارک ...

شونه که جلوی م سمزه رو و بلند قامت و چهار  سر   وهاش ریختهبا دیدن یه پ
 و خیلی ولی شیک بود، بابا :فت: این باما کار داره؟
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پنج بهش میخورد  –و شددیشدده رو پایین داد و پسددر که حدودا سددی و چهار 
ست میداد :فت: اقای  شه داخل اورد و همونطور که با بابا د شی شو از  ست د

 نامجو؟
 بابا:بله ...

ستم... محمد  سر لمخندی زد و با روی باز :فت: راد ه سین راد... برادر پ ح
کسددرا... خیلی خوش امدید ... بفرمایید داخل منزل پارک کنید، امشدددد 

 کوچه هیئته اینه که شلوغ شده...
 بابا با لمخندی :فت: حاال یه جای پارکی پیاده میشه...

محمدحسددین با تعارف :فت:خواهش میکنم نفرمایید... بمخشددید امشددد 
 پارکینک بازه... اینطوری شد ، بن بست اخرین در... سمت

ستی  سین د شاره کرد دنمالمون بیاد و محمد ح بابا بوقی براش زد و به نادین ا
 تکون داد و کمی بعد هم موبایلشو دم :وشش :رفت.

 اخی داداش شوهرم خیلی ناز بود!!!
با دیدن کسرا جلوی در بابا براش چراغ زد و اون هم درحالی که با نگاه دنمال 

 اد و خالصه رفتیم تو حیاطشون ...من میگشت دستی تکون د
 وای چقدر شلوغ به نظر میرسید.

از ماشین ها پیاده شدیم... مونس خانم پله هارو پایین اومد و با روی :شاده 
 و باز مامان و خاله مهناز و عزیز ومن وکشید تو ب*غ*لش... المته به نوبت.

 ..کسرا با نادین :رم رو ب*و*سی کرد و با بابا شاپورم ایضا.
برای من که سالم کرده بودم بهش وتازه از ب*غ*ل مونس خانم بیرون اومده 

 بودم یه سری تکون داد و اهسته :فت: روز خوبی داشتی؟



شد چطوری بهت  ساعت ده  سرا :فت: من  سرمو تکون دادم و ک با خنده 
 زنک بزنم؟

از شددیطنتش ریز ریز خندیدمو اونم ما رو به داخل خونه هدایت کرد، وقت 
د حیاط و دید بزنم... جلوی در دایی کسرا و زن دایی کسرا ایستاده بودن، نش

 چون میشناختمشون باهاشون رو ب*و*سی کردم.
ولی یه خانم و اقایی بودن که من نمیشددناختم... کسددرا معرفی کرد: ایشددون 
شون  شون اقا مهدی... و رو به زوج دیگه ای :فت: ای سر خواهرم هانیه، هم

 سادات و همسرشون اقا پدرام! هم دخترداییم زهرا
یعنی یه لحظه خشددکم زد ... قیافه ی زهرا رو تجزیه تحلیل نکرده یه خانمی 
درحالی که یه پسر ب ه ی شیطون و سفت چسمیده بود :فت: سالم منم یلدا 

 هستم همسر محمد حسین اقا ...
 و همون موقع هم محمد حسین بلند :فت: یاالله...

شتیم وارد خونه  شدیم که یه دختری بدو بدو جلو اومد و :فت: وای من دا می
 جا موندم؟؟؟

کسددرا دسددتشددو :ذاشدددت روی شددونه ی دختری که خیلی ریز میزه بود 
 و:فت:ایشونم خواهرم ...فا... یعنی شیما هستن!

شتر بخاطر  شاید بی ست  ش سرا بود به دلم ن شمیه ک شیما که خیلی قیافه اش 
خیلی شوخ بود و زهرا سادات و شوهرش قیافه اش... یلدا زن محمد حسین 

شلوغ کار ی میکردن  سابی  سط دو تا ب ه هم ح کال پچ پچ میکردن و اون و
 ... علی پسر برادر کسرا ... به همراه هدیه ... دختر هانیه خواهر کسرا!!!

http://www.roman4u.ir/


 یعنی خودمم یه لحظه قاطی کردم چی به چیه ...
ای پذیرایی و کمک یه خانمی بهم معرفی نشدددد که بعد فهمیدم ایشددون بر

سته بودن ... برام جالد  ش شیما بقیه همه با حجاب ن ستن... به جز یلدا و  ه
شکی پذیرایی میکنه و یلدا هم  ستین کوتاه و جین تنک م شیما با یه ا بود که 

 یه بلوز شلوار ساده تنش بود.
یخرده با مانتو ناراحت بودم ... پذیرای اولیه با چایی شروع شده بود... هنوز 

 رصت نکرده بودم خوب و درست وحسابی قیافه ها رو دید بزنم!ف
کسرا چیزی زیر :وش شیما :فت وشیما هم به سمت من اومد و بلند :فت: 

 زن داداش...
با این حرفش جمع خنده ی ریزی کرد و منم درحال نوب شددددن بودم ... 
شددیما با شددیطنت :فت: بفرمایید طمقه ی باال لماسددتونو عوض کنید راحت 

 شید.با
رو به مونس خانم با اجازه ای :فتم و یه " اینجا متعلق به خودته عروس :لم" 
شیما داده  شم غره رفتم. حرف یاد  شون کش چ سرا خط و ن شنیدم و برای ک

 ها... "زن داداش"... وویی من یهو از این همه رویا بیدار نشم!!!
باز میکردشددیما منو به طمقه ی باال راهنمایی کرد و در حالی که در اتا  قی و

 برام :فت: بفرما زن داداش...
 قمل نگاه کردن به دکور اتاق :فتم:اینجا اتاق خودته؟

 با نمک خندید و:فت:نه اتاقه داداش کسرائه ...
 و همون موقع مونس خانم صداش کرد:شیما مادر...

 شیما هم با خنده :فت: زن داداش شما لماستو عوض کن ... با اجازه...



 پرسیدم: راستی شیما چند سالته؟تند ازش 
کنار چشمهای عسلیش چین میخورد موقع خندیدن ... با همون قیافه :فت: 

 سوم دبیرستانم... امسال دیتلممو میگیرم... هفده!
 و تندی از پله ها سرازیر شد.

 در اتاق وباز کردم.
همیشدده دلم میخواسددت بمینم اتاق کسددرا چه شددکلیه... خد چیز خاصددی 

د. یه فضای مربعی که با یه کتاب خونه ... یه کمد دیواری که توی منتظرم نمو
درش یه اینه بود ... و یه میز نقشدده کشددی مهندسددی و یه تخت پر شددده بود 

 .ولی بسیار همه چیز مرتد.
سوخته  ساعت دیواری هم هی ی رو دیوا ر نمود . همه چیز هم قهوه ای  جز 

ضای کوچیک ه شت متری برای چیدن و کرم بودن ... در کل از اون ف فت ه
 وسایل خوب استفاده شده بود.

یه دری هم داخل اتاق قرار داشددت ... نفس عمیقی کشددیدم و فوری مانتومو 
شیدم و درحالی که  شنه تختمو بیرون ک شیری پا دراوردم. ازتوی کیفم کفش 
مرددبودم شال بذارم یا نه ... در اخر رای به :زینه ی اول دادم ... ولی موهای 

شو شت هم هفت موهامو به س صورتم ریختم واز پ شنک توی  شده امو ق ار 
 نمایش :ذاشتم.

شلواری کرم رنک و کفش  شیده بودم با جوراب  کت و دامن :لمهی رنگی پو
شتم و از  صورتی... یه خرده رژ زدم و کیفو مانتومو بردا شال  کرم ... و المته 

 اتاق بیرون اومدم.
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نس خانم با دیدنم هزار ماشا اللهی :فت و حین پایین اومدن از پله ها ... مو
اسمابی شد برای کل کشیدن یلدا وهانیه و دست زدن حاضرین و فراهم شدن 
بسدداط اسددتند!!! کسددرا هم که دیگه نگو... یه جوری با نوق نگام میکرد که 
شت  شن کرده بودن ، برق نگاهش دا ستررو شماش لو شه تو چ انگار بار اول

 تصالی بدم بترم ب*غ*لش!منو میگرفت کم مونده بودا
با روب*و*سددی مونس خانم با من ... دسددتمو :رفت وبا اجازه ی بابا کنار 

 کسرا نشوند .
کسددرا هم که کال توی اون پیراهن طوسددی وجین مشددکیش خیلی شددیک و 
اسددتورت شددده بود منم که تا پیشددش نشددسددتم بوی عطرامون مخلوط شددد 

 ر خوشحال ندیده بودم.وجفتمون تو فضا بودیم، واقعا کسرا رو اینقد
قرار بر این شددد که سدداعت ده شددام بخوریم ... بخصددوص که مونس خانم 
بااجازه ی خانواده ی اقای  بح  و :رفته بود دسددتش و میگفت :میخوایم 

 نامجو... باخنده اضافه کرد: با ارامش غذامونو بخوریم.
ا ر ما ببابا که اصددال منظور خانم نامجو رو نفهمیده بود :فت: امشددد اختیا

 شماست خانم راد ...
 مونس خانم با لمخند خاصی :فت: با اجازه ی عزیز خانم.

 عزیز لمخندی زد و:فت: اجازه ی ما دست شماست ...
 مونس خانم رو به بابا :فت: ایشاال که موافق وصلت این دو نفر هستید ...

 بابا کمی سرجاش جا به جا شد و:فت: والله چی بگم ...
به پهولی بابا زد و با لحن نازی رو به مونس خانم :فت:  مامان سددقلمه ای

 بهرحال مهم اینه که اصل کاری ها از هم خوششون بیاد ...



مونس خانم هم ادامه ی حرف مامان :فت: پس با اجازه ی اقای نامجو یه 
 تاریخ ممارکی تعیین کنیم برای عقد و عروسی...

ضوع سریع رفت روی یه مو صریح و  دیگه و با یه لحن خیلی بابا اروم خیلی 
 مهربون و محترمانه :فت: والله ما که مخالفتی نداریم...

شار دادم که از جام نترم  سته ی ممل وف ازاین حرفش :ر :رفته و هیجان زده د
 و هورا هورا نکنم! باید برای یه شمم که شده بود خانمانه و متین رفتار میکردم!

 بابا ادامه داد:
. ولی خانم راد ما تو خونواده رسم نداریم دختر عقد نظر نیاز که مشخصه ..

ستید  شما تون سرا ادامه داد: هر وقت  شه ... و رو به ک کرده خونه ی پدرش با
سی  سم عقد و عرو یه خونه ای در حد خودتو دخترم جور کنی اون وقت مرا

 هم به جای خودش...
 عزیز حرفهای بابا رو با تکون سر تایید کرد.

 کرد و :فت: حرف حرف شماست جناب نامجو!کسرا سرشو بلند 
بابا لمخندی زد و مونس خانم :فت: حاال تا قملش بد نیسددت یه صددیغه ای 
شما  شتماه عرض میکنم اقای نامجو؟ نظر  شن؟ ا شه که محرم با شون با بین
شتر  سن و ... باالخره بی شون بر چیه عزیز خانم؟ ... بخوان به کارا و مقدمات

 اشنا بشن ...
 یاردارش اینجا نشسته ما چه کاره ایم؟عزیز: اخت

 بابا لمخندی زد و :فت: اختیار ما یه عمره دست خانم هاست...
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با حرف بابا جمع خندید و بابا کمی سرجاش جا به جا شد و :فت: بله حق 
 با شماست ...

 دایی کسرا :فت: مهریه چی مشخص کردید؟
 نامجوئه...مونس خانم :فت: این دیگه ریش و قی یش دست اقای 

بابا لمخندی زد و :فت:برای مهر و شددیر بها هم ... مهر همسددر من چهارده 
شیم... برای دخترمم همین  سکه بفرو سم نداریم دختربه  ست و ما ر سکه ا

 مهره ... برای عروسی هم که میاد تو خونه هم همین!
شد که :فت: ِا  صدای اعتراض نادین بلند  سیده  جمله ی اخر بابا به اخر نر

 ابا...ب
 باع  شد هممون بخندیم ... یعنی خدانادین و از من نگیره ...

نمیدونم چرا توقع داشددتم بابا مهریه امو سددنگین بگیره ولی این کار ونکرد. 
متانت و اصددالت خانواده ی کسددرا باع  شددده بود بیخیال سددنک انداختن 

 هاش بشه! شاید هم تحقیقاتش!
شدت از ا سرا به  ستقمال کردن و مونس به هرحال خانواده ی ک شنهاد ا ین پی

سددکه  24خانم هم :فت که مهر هانیه و یلدا هم در همین حدوده ... یکی 
جازه  5یکی هم  به ا خانم  های مونس  مه ی حرف حال تت به هر که ...  سدد

 وموافقت بابا برای خوندن صیغه بود !
مونس خانم با رضایت به بابا نگاه میکرد و خالصه جمع یه رنک وبوی دیگه 

 :رفت . درواقع همه چیز سر سه سوت مهیا شد!
 برای من که فقط مهم کسرا بود و همین...



بعد از یه :فتگوی کوچیک سر مسائل جزیی... دایی کسرا ازجاش بلند شد 
با اجازه ی عزیز که بزرگ مجلس بود از توی کتابخونه رسدداله رو برداشددت، 

باز منو تو اغوش مونس خانم هم بلند شددد و به سددمت من اومد، با رو ی 
کشددید و :فت: عروس :لم ... دختر قشددنگم ممارکت باشدده ... خوشددمخت 

 باشید ...
و یه انگشددتر از دسددت خودش دراورد و درحالی که منو به سددمت جایی که 
قمال نشددسددته بودم هدایت میکرد، انگشددتر و :ذاشددت کف دسددت کسددرا و 

 پیشونی کسرا رو ب*و*سید.
 ا ر وشاهد ما ...و خودش هم روی مملی نشست و ن

کادو ... یعنی  ته  ند بسدد با چ یه هم هرکدوم روی میز و پر کردن  هان لدا و  ی
 اخرین درجه ی شرمند:ی بود قیافه ی من!

سنگین  سینه حمس بود زیر نگاه  سم تو  شت ، نف سکوت :ذ چند لحظه به 
اطرافیان دسددتهای مرتعشددمو تو هم قالب کردم ... از ته دلم ارزو کردم بابا 

ص سرا رو بیخیال وقتی  شتماه ک شه، ا شده با یغه رو میخونه که دیگه واقعا نرم 
بشه ورضایت بده ... مثل کسرا که به من یه فرصت داد ... بابا هم یه فرصت 
به کسددرا بده ، ته دلش از دامادش صدداف بشدده ارج و قرب کسددرا برای بابا به 

 د. اونو رویاندازه ی نادین باشدده ... بابا عینکشددو از توی جید کتش دراور
چشمش :ذاشت با ارامش فهرست رساله رو نگاه کرد و صفحه ی مورد نظر 

 رو باز کرد.
 چشمهامو بستم ...
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خدایا خواهش میکنم ... من کسرا رو دوست دارم ... خدایا خواهش میکنم 
 ... خواهش میکنم ...

 کمی بعد صدای بابا با کالمی عربی :وشمو نوازش داد.
 دم "خدایا شکر " ...از ته قلمم زمزمه کر

بابا خطمه رو خوند و با لمخندی به من و کسرا نگاه کرد . از خجالت تا اونجا 
که ممکن بود توی ممل فرو رفتم ، کسددرا اهسددته به سددمتم چرخید ، بااینکه 

 جمعمون شلوغ بود ولی همه حتی ب ه ها هم اون لحظه ساکت بودن.
شتی  سرا رو به پ شدن پیرهن ک شیده  ست بهطوری که ک  ممل وقتی که خوا

 سمت من ب رخه رو هم همه شنیدن ...
با دسددتی که  کسددرا کمی اون انگشددتر رو بین انگشددتاش لغزوند و اروم 
نمیتونست لرزششو پنهون کنه، دست منو :رفت توی دو تا دستش... اصال 

 هم بهم نگاه نمیکرد.
 ولی من زیر چشمی به چشمهای خندونش زل زده بودم.

ود میون دو تا دست :نده اش ... از هولش دست راست منو دستم :م شده ب
شم و چپ و بیارم باال که محکم تر  ستمو عقمم بک ستم د بلند کرده بود ! خوا

 انگشتامو فشار داد. یعنی با انگشتاش سر بند انگشتای منو :رفته بود ...
از این کارش خندم :رفت ... اروم و خیلی سددریع حلقه ی سددردی که تو 

ستهاش ب ستم کردم ... دیگه کم مونده بود د ست را شت دوم د ود و وارد انگ
 خودم درش بیارم بکنمش تو دست چتم!

شتی  کسدرا دسدتمو زرتی رها کرد ، ِد اخه حاال دسدت من و یه نره نگه میدا
شم ... بمین اول زند:ی چطوری رفتار  سد ب شتی دوزار نوازش کا دیگه، نذا



نیه باز جمع شددلوغ شددد و منم میکنه! و با صدددای کل کشددیدن یلدا و ها
ازهتروتی که توش بودم بیرون اومدم یعنی :له :له تف بود که می سددمید تو 
:ونه ام ... اخه یکی نیسددت بگه امشددد همه قصددد جون رژ :ونه ی من و 

 کردن!!!
اول همه کسددرا بلند شددد اول روی پدرم و ب*و*سددید وخواسددت خم بشدده 

بابا  بابا رو هم بد*و*سددده که  نداد ومحکم کشددیدش تو ودسدددت  اجازه 
 ب*غ*لش.

یعنی خدا میدونه چقدر این رفتارش تو نظر من و خونواده ام اثر داشددت چرا 
 که بابا با یه محمت پدرونه ی خالص کسرا رو ب*غ*ل کرد.

اول همه کسددرا بلند شددد اول روی پدرم و ب*و*سددید وخواسددت خم بشدده 
نداد و بابا اجازه  بابا رو هم بد*و*سددده که  محکم کشددیدش تو ودسدددت 

 ب*غ*لش.
یعنی خدا میدونه چقدر این رفتارش تو نظر من و خونواده ام اثر داشددت چرا 

 که بابا با یه محمت پدرونه ی خالص کسرا رو ب*غ*ل کرد.
بعد با مامانم درحالی که جلوش کامال تعظیم کرده بود دسددت داد و با خالم 

 هم که خشک :فت:"ممارک باشه" هم همینطور!
شید عزیز مح شده بود ... یخرده نازمو ک شمهاش تر کم منو ب*غ*ل کرد چ

و منو سترد به کسرا و بعد از ته دلش :فت: یعنی زنده میمونم تو رو تو لماس 
 عروسی بمینم؟؟؟

 کسرا لمخندی زد و با تعارف :فت: سایه اتون همیشه باالی سرمون باشه ...
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 عزیز از حرفش عین ب ه ها نوق کرد.
 می بردم کسرا اینقدر قشنک به همه احترام میذاره .واقعا منم لذت 

بعد از مدتی که از روب*و*سی و م*ا*چ و موچ فارغ شده بودم روی ممل دو 
 نفره ای نشستم و بال بال میزدم کسرا بیاد بترمگه!

به حلقه ام نگاه کردم، عجد چیز خوشددگلی بود، ولی هنوزم نمیدونم چرا 
 بندازتش!!!کسی اعتراض نکرد که تو دست چتم 

حلقه ام یه :ل بود که یه نگین احتماال برلیان وسددطش میدرخشددید و دور تا 
 دورش نگین های ریز داشت وخیلی  ریف کاری شده وسنگین بود.

با اینکه خوشگل بود ولی من دوست داشتم مثل حسام و سیما حلقه ی من 
لقه و کسرا ست باشه... خدا رو چه دیدی حاال شاید کسرا راضی شد یه ح

ست یه مدلی  ست اون حلقه نی ست با هم بخریم . یه لحظه از اینکه تو د ی 
ستای :نده  سلیقه ی خودم برای د شتم با  ست دا شدم ولی خد بهتر من دو
اش انگشتر بخرم . تازشم کسرا نماز میخونه طال زرد که عمرا بندازه ... طال 

ه ... پس ش باشسفیدم نه ... پالتین میخواستم براش بخرم که سر نمازم دست
 چی... فکر کرده میذارم حلقه شو دربیاره!!!

 وویی... کسرا بیا دیگه ... حاال محرم شدیم اقا از من دوری میکنه...
یه هال م*س*تطیلی خیلی  به فضدددای خونه نگاه کنم  یه خرده وقت کردم 
بزرگ بود که دو تا دست ممل و میز نهار خوردی دوازده نفره و تی وی ست و 

ضافه و المته دکوری کامال  بوفه رو ضای ا تو خودش جا داده بود تازه با کلی ف
ساده اما شیک ... یه عرض این نقشه ی م*س*تطیل به اشتزخونه میرسید و 



شه و  شتی با سرویس بهدا ضش به دو تا در که احتمال میدادم یکیش  یه عر
 اون یکی هم اتاق خواب...

ه ی باال و اتاق کسددرا می و یه سددمت دیگه اش هم پلکانی بود که به طمق
 رسید.

 یخرده سعی کردم فضای طمقه ی باال رو تو نهنم بیارم ولی موفق نشدم.
مونس خانم مثل پروانه دورم می رخید مطمئنم ا:ر خونواده ی خودمون بود 
سائل خانواده  شد ولی خد من باید با این م ساط بزن و بر*ق*ص به راه می ب

 ی کسرا کنار میومدم!
 از داشتن کسرا نمود. باچشم پی کسرا :شتم. هی ی مهمتر

 باالخره دیدم که داره میاد سمت من ... نیشم که تا بنا :وش باز بود و بستم .
حلقه مو داشتم تو انگشتم می رخوندم که لماشو از رو شال به :وشم نزدیک 

 کرد و :فت: بریم تو حیاط یه دوری بزنیم؟؟؟
 با سر به زیری :فتم: االن؟

 و:فت: پس کی؟خندید 
 یخرده ناز کردم و:فتم: زشته جلو بابام اینا ...

 کسرا مصر :فت: کسی حواسش نیست.
صحمت میکرد و مامانم و خالمم  سرا  شت با دایی ک سرمو بلند کردم بابام دا
صد  شیما بگو و بخندی راه انداخته بود که انگار  و عزیز با زن دایی و یلدا و 

 ساله همدیگرو میشناسن.
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هم با مهدی همسر خواهر کسرا و محمد حسین مشغول بود ... پدرام نادین 
سته بودن و پچ پچ میکردن هم نان! هانیه و  ش سادات هم کنار هم ن و زهرا 

 مونس خانم هم تو اشتزخونه بودن.
 کسرا اروم :فت: بلند شو دیگه خانمم...

 اییی... حاال من و غش نده!
و بی هوا دستمو :رفت و اروم اروم  از جام بلند شدم و کسرا هم پرید و فوری

 جمع و دو در کردیم و رفتیم تو حیاط.
 من که کفش پام بود کسرا هم با همون دم پایی رو فرشی زد بیرون.

شده  ستم عجین  ستش با د شت ... :رمای د ستش نگه دا ستمو یخرده تو د د
یه ... کف دسددتش و  بدن جفتمون یک مای  که حس میکردم د بود طوری 

د به کف دست من ... و با انگشتاش هی انگشتامو محکم فشار چسمونده بو
میداد و ول میکرد با این کارش یه رخوتی تو جونم میفتاد که هم حس ارامش 
ها قراره چی  عد این نوازش  که ب جان ازاین جان ... هی داشدددت هم حس هی

 بشه؟!
ین مکسرا اروم از پله ها پایین میرفت منم شونه به شونه وهم قدم باهاش به ز

سیما و خد  شغول جای خالی  شغول بود ...م زیرپام نگاه میکردم. فکرم م
مقدمات و عروسددی و خالصدده کلی تو نهنم برنامه بود و کال افکار قاراش 

 میش!
ساختمون رو پر کرده  ضای جلوی  شین ما که ف به حیاط نگاه کردم به جز ما

 ودی میرسید.بود ، یه جای پارک ماشین دیگه هم داشت ودر انتها به در ور
 من همگام با کسرا راه میرفتم .



 باهم خونه رو دور زدیم و رفتیم پشت خونه ...
ست  ستخر نی شت خونه بود که هرچی نزدیکتر میرفتیم فهمیدم ا ستخر پ یه ا
یه حوضدده بزر:ه ... یه حوض خیلی بزرگ که المته توش ماهی نمود! ولی ابی 

 ابش زالل زالل بود.و شش ضلعی و خیلی خوشگل بنظر میرسید یعنی 
 چوبی که کنار اون حوض قرار داشت .-با یه االچیق حصیری

 کسرا منو راهنمایی کرد که از پله های االچیق باال برم.
شون یه میز بزرگ بود که  سط شت و و شتی قرار دا سری تخت و پ سه  روش 
روشددم یه سددماور نغالی قرار داشددت از همونا که تو قهوه خونه ها معموال 

 را چراغ و زد و فضا روشن شد.هست. کس
نک  بی ر های چو یک بود و سددتون  تونسددتم بهتر بمینم... کفش موزای

 داشت...هنوز دستم تو دست کسرا بود.
 با خنده :فت:پس چرا نمیشینی؟

پشددت چشددمی واسددش نازک کردم ... خیر سددرم مهمونش بودم باید منتظر 
 دعوتش میموندم خد! حاال ا:ر میفهمید...

م و کسرا هم از کشوی میزی که وسط تخت ها قرار داشت روی تخت نشست
 دو تالیوان برداشت و توشون فوت کرد و از اون سماوره چایی ریخت .

وویی... چه فضای سنتی و رمانتیکی داشت االچیقه ... لیوانای کمر باریک 
 و سماور نغالی و ... کسرا لمخند مهربونی بهم زد و:فت: بفرمایید ...

 : این ا چه قشنگه ...خندیدم و :فتم
 کسرا کنارم نشست و:فت :خودم ساختمش...
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 بو کشیدم... بوی چوب و نغال وچایی خیلی خوشمزه تو مشامم نشست.
 لمخندی بهم زد و :فت: هشت ماه بیشتر از ساختش نمیگذره ...

 بهش نگاه کردم و خندید.
وردم . اروم از چاییش خورد و منم با ولع تو اون سددوز و سددرما چایی مو خ

 یخرده :رمم شد هرچند که اصال سردم نمود.
 کسرا اروم :فت: هرشد همین جا باهات حرف میزنم .

 خندیدم و:فتم: چه خوش اشتها... چایی تم که به راهه ...
 خندید و :فت: هشت ماه شد و روزو میشمارم اینجا رو بهت نشون بدم ...

یک کرد ...  خت و کسددرا خودشددو بهم نزد ندا :ل ا تام  جالتم ل یعنی از خ
میخواستم ارزومو پس بگیرم که ما محرم بشیم... چه کاری بود محرم شدن. 

 ب ه پر رو... فاصله اتو حفظ کن!
شو دور  ست دراز شه د سمید به من و با احتیاط انگار یه چینی کنار شنک چ ق

 شونه های من و حلقه کرد.
صد منو اینقده کوچیک افریده که من تو بازوی  شیعنی خدا از ق م. یارو جا ب

میگن خدا درو تخته رو خوب درسددت میکنه ... حکایت شددونه های من و 
 دست دراز کسراست!

کوچولو کوچولو داشتم مزه ی ب*غ*لشو می شیدم که دستشو دراز کرد و یه 
 طناب و که از سقف اویزون بود و کشید...

ا سالم وای خدا ... سقف با یه صدا کنار رفت و ستاره ها و ماه به من و کسر
 کردن ...

 داشتم از تو ب*غ*ل کسرا به اسمون نگاه میکردم .



اهسددته از ترس اینکه صدددای بلندم خلوت سدداکت وشدداعرانه مونو بهم بزنه 
 :فتم: کسرا اینا برقیه؟

 خندید و:فت: نه مکانیکیه... با اولین امکانات ...
ی انفس عمیقی کشیدم . فقط دو تا شمع کم داشت ... چشمامو بستم . صد

شددد تو سددرم میتی ید. صدددای شددد که شددامل نورمهتاب و سددتاره های 
چشمک زن وجیرجیرک و باد و بهم خوردن شاخه های درخت ها میشد ... 
حتی صدددای خیابون و موتور :ازی وبوق واژیرماشددین ها هم که خیلی دور 

 بود...
 تازه صدای نفس من وکسرا هم شامل صدای شِد امشد میشد!

 را هم که نه تند بود نه اروم ...حتی صدای قلد کس
 چشمامو بستم و باز کردم ... خوابم؟یا بیدار...

با یه تکون کسددرا خودمو بیشددتر تو ب*غ*لش جا دادم من راحت تر از اون 
 بودم ا:ر پا میداد زودتر ازاینا میتریدم ب*غ*لش...

 دلم نمیخواست ازش خجالت بکشم یا رودربایستی داشته باشم.
 روی سرم حس کردم.سنگینی سرشو 

شت و بی هوا و بی مقدمه  شو روی موهام :ذا شدم... اون اروم چونه ا :رم 
طوری که نفس هاش تارهای موهامو نوازش میکرد، :فت: بهت اعتماد دارم 

... 
 یه لمخند از ته دل رو لمم نشست.
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این جمله صددد برابر بیشددتر از دوسددت دارم و عاشددقتم برام ارزش داشددت. 
 ادامه داره . بخاطر همین سکوت کردم و منتظر شدم. میدونستم حرفش

شار داد و :فت: میخوام تا  سرم و البه الی موهام ف شو تو  سرا اروم چونه ا ک
 اخر عمرم از چشمام و:وشام بیشتر به تو اعتماد داشته باشم...

 چیزی نگفتم ...
اال حکسرا ادامه داد و :فت: میخوام هرچی که بود قمال و فراموش کنیم... از 

 به بعد مهمه ...
 زمزمه کردم: میدونم ...

کسددرا منو بیشددتر به خودش فشددار داد و:فت: هشددت ماهه منتظر این لحظه 
 ام...

 لمخندی رو لمام نشست و مشتاقانه منتظر ادامه ی اعترافات کسرا بودم.
بدم اومد ...  اروم :فت: اون شدددد پنج شددنمه ی خواسددتگاری از خودم 

جا بودم که تو  فرداییش همین  عدش  که تو زنک زدی وقطع کردی... روز ب
دانشددگاه دیدمت ... شددمش که زنک زدی... از خودم متنفر بودم که اونقدر 
باهم حرف زدیم ازت دلخور  نه تصددمیم :رفتم ... وقتی زنک زدی  عجوال
بودم ولی دلم میخواست باهات حرف بزنم ... وقتی بهم :فتی یه فرصت ... 

... وقتی شنیدم بیمارستان بستری شدی... داشتم  حالم از خودم بهم خورد
نه میشددددم ... وقتی اومدم دیدمت ... وقتی اونطوری بی حال و بغض  دیوا

 کرده بودی... میخواستم به پات بیفتم که ...
 کسرا از حاال به بعد مهمه ... -



تت کردم ا:ر  که ا:ر انی بدونی  قاطع و شددمرده :فت :ولی میخوام  کسددرا 
شدی ا شتر خودمو انیت کردم... میخوام اینو بدونی که ا:ر ناراحت  زم ... بی

اون روز توی رستوران اونجور به :ریه افتادی ... من از نوق فهمیدن حس تو 
باید حسددداب کنم...  یادم رفت که  به خودم راه خونه رو :م کردم ... حتی 
باورت میشددده صددندوق داره یقمو :رفت و :فت: اشدددک دختر مردمو که 

 صندلی هم که شکسته... حسابتم نمیخوای بدی؟دراوردی 
 با خنده :فتم: واقعا صندلی شکست؟؟؟

سارت و  ساب کردم و خ سرا: نه بابا ... یه خرده رنگش رفته بود ... وقتی ح ک
دادم و اومدم بیرون دیدم نیسددتی... یه پیام بهت دادم و بعد راه افتادم بمینم 

 بگیرم! باید چیکار کنم ... چطوری این اتفاق وجشن
خندیدم و با لحنی که کمی رنجش داشددت ،:فتم: ولی باید میومدی دنمالم 

... 
 

خندیدم و با لحنی که کمی رنجش داشددت ،:فتم: ولی باید میومدی دنمالم 
... 

صال  شوکه بودم ا ست :فت: شرمنده ا صدایی که من حس میکردم  سرا با  ک
 امرد باشم؟؟؟نمیدونستم باید چیکار کنم و:رنه بهم میاد بی غیرت و ن

 تند :فتم: نددددده...
 دستشو باال اوردم و موهامو ناز کرد و :فت: ازم متنفر شدی؟

 تندتر :فتم: ندددده...
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 کسرا خندید و :فت: تا تهش هستی؟؟؟
 :یج و ویج :فتم: تا ته چی؟

 کسرا بلند خندید و :فت: تا ته همه چی... با هام هستی؟
 اهان از اون لحاظ؟-

شو ر ست :نده ا شید و د شت :رفت و ک شید و لتمو با دو انگ صورتم ک و 
 :فت: باز تو شیطون شدی؟

 ریز ریز خندیدم و:فتم: خد چی میگفتی؟
 یه بو از موهام کشید و:فت: نیاز من تا تهش باهاتم ...

 اهان حاال شد... دلم میخواست اول اون بگه ... !
که :فت: خندیدم و تا خواسدتم جوابشدو بدم صددای مونس خانم بلند شدد 

 ب ه ها ... کجایین؟؟؟
کسددرا فوری ازم فاصددله :رفت و منم شددالمو که روی :ردنم افتاده بود و یه 

 دستی روسرم کشیدم و کسرا اهسته :فت: موهات شاخ شده ...
و قمل اینکه خودم درسددتش کنم ... دسددتشددو تو موهام کرد و اونا ر وعقد 

 فرستاد.
دم ... موهام اروم نوازش میکرد و تو چشماش که تو شد نور میدادن خیره بو

 مثال داشت درست میفرستادشون زیر شال...
 مونس خانم باز صدا کرد: کسرا خان ... غذا یخ کرد ... دخترم کجایین؟

 کسرا بلند :فت: االن میایم...
 و ریز خندید و :فت: نیاز موهات خیلی نرمه ...

 خندیدم و جوابشو ندادم.



 هامو مرتد میکرد...هنوز داشت اون شاخ بودن مو
هرچند یه نره هم موهامو میکشید و دردم میگرفت ولی خد ب م بار اولشه 
من محرمش شدددم!!! فرزاد حرفه ای بود تو این موارد . هرچند که به فرزاد و 

 رضا عمرا اجاز میدادم پوزیشن موهامو خراب کنن ... ولی کسرا ...!!!
 خد کسرا فرق میکرد.
 موهام دل بکنه ... باالخره رضایت داد از

 خندید و :فت: موهات خیلی قشنگه ...
از تعریف ب گونه اش خندم :رفت و خودشددم خندید و :فت: مگه چی 

 :فتم؟
 تو دلم :فتم: یذره باید ابراز احساسات یاد بگیری اقا کسرا.

شتش  ستم بود و :رفت و:ذا شمام نگاه کرد و لیوانی که هنوز د یخرده تو چ
 روی میز.

 روی زانو هام بود.دستهام 
شت و  ستم :ذا شو کامل زیر د ست ستهام و کف د شو زیر د شتا اروم اروم انگ

 همونطور که تو چشمام خیره بود.
 خم شد روم .

ضای دو نفره ی  شماش اون ف سایه اش افتاد رو همه ی جونم ... ولی برق چ
تاریک و روشددن میکرد . فکر میکردم به سددمت لمام میره یعنی نهنم خیلی 

فه که چنین فکرهایی میکنم! ... ولی اروم و نرم لمهاشددو روی پیشددونم منحر
سه ی محرمیت رو حس کنم  ستم تا لذت اولین ب*و* شمامو ب شت. چ :ذا
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شاید تو فرصت یه پلک زدن  شد ...  اما اونقدر کوتاه بود که پلکام از هم باز 
منو ب*و*سید... یه ب*و*سه ی خیلی کوتاه ... هی ی ازش نفهمیدم چون 

ست تو م شم... د شم تو چ شونیم ... بهم نگاه کرد ، چ وهام ریخته بود تو پی
دسددت... دلم خواسددت :له کنم که باید عمیق تر ازاین حرفها باشدده ... ولی 

 خد... بزودی بهتر و عمیق ترشو تجربه میکنم!!!
 وای که چه صابون هایی که به دلم نزده بودم...
که با یه حرکت بلند شدو منم  هنوز تو طعم ب*و*سه ی کوتاهش غرق بودم

به رخم میکشددید خندم  بدنی شددو  تا ازینکه قدرت  بلند کرد. بعضددی وق
که توش :یر بودم بیروم اورد .  که بود ا ز خلسددده ای  فت. هرچی  میگر
ستش :رفت و با هم از االچیق بیرون  ستمو تو د ستجو :ر د صانه و ج حری

 رفتیم.
 اثر ب*و*سه اش پاک بشه! دلم نمیخواست به صورتم دست بزنم که ممادا

سیر االچیق تا خونه تموم  شه م شته با ست ندا قدم هاش اروم بود انگار که دو
شتم تا اخر  ست دا شه ... هرچند خودمم دقیقا همینطوری بودم. همش دو ب
شم نجوا کنه ...  شتام بازی کنه وزیر :و دنیا اروم ... کنارش راه برم ... با انگ

 ش میلنگید ب م تجربه نداشت...!ولی کسرا یخرده بیس احساسات
با دیدن نمای سددداختمون یه لمخند مهربون و مردونه بهم زد و:فت: بخاطر 
همه ی روزای قمل متاسفم ... از حاال به بعد من در بست تا ته دنیا باهاتم... 

 هرچی بشه و نشه...



صداش موج میزد ... از  صداقتی که تو  شد . از این همه  شک  شام پر ا توچ
به من نگاه میکرد و لحنی که بوی قاطعیت اینکه  چشددمهاش اینقدر پاک 

 میداد ... لحنی که همه ی شکهای دنیا رو از من :رفت.
تاسفی که همه ی دلخوری های پیشین و ازم :رفت... تازه اون لحظه بود که 
فهمیدم من هی ی از کسرا نمیدونم! یا نخواستم که بدونم ... اونقدری که تو 

ه احساسات خودم بها میدادم و پر وبالشون میدادم به کسرا و این هشت ماه ب
حسددش هیچ توجهی نداشددتم یعنی روی اینکه بخوام ازش بترسددم یا بیشددتر 
نداشددتم... حاال میفهمیدم که یه راه جدیدی رو پیش رو دارم ...  بدونم و 
راهی که هی ی ازش معلوم نیسدددت ، تهش معلوم نیسدددت... اولش معلوم 

که هی ی ازش نمیدونسددتم ... هی ی!!! این همه ندونسددتن نیسددت... راهی 
 هم یه ترس داشت هم یه هیجان و کنجکاوی...!

 تو سکوت از پله ها باال رفتیم.
سوال بود که  شدم از :فتنش ، درواقع یه  صرف  ستم حرفی بزنم ولی من خوا
از سددر شددد داشددت مخمو میخورد ولی شدداید تو یه فرصددت بهتر!... دلم 

 خوشمو زایل کنم ... نمیخواست حال
ستم داد و در وبرام باز کرد ... حاال دیگه ته دلم قرص و  شار مردونه به د یه ف

 محکم بود ...
بوی :رما و غذا خورد تو صددورتم. همه منتظر بودن ... یه سددفره ی رنگین 
روی زمین پهن شده بود . یه صفا وصمیمیتی توی اون زمین نشستن بود که 

 روی میز نمود .
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ن صددمیمیت ها که تو ر*ق*ص و بزن وبکوب امثال خونواده های من از او
 پیدا نمیشد اما سر این سفره کرور کرور محمت وزاللی بود.

سرا بلند :فت:  شیما راهنماییم کرد اما ک شورم که  ستهامو ب ستم د من خوا
 دستام تمیزه ...

 و نشست .
 من بین مامان وبابام نشستم وکسرا هم کنار بابام ...

هم من هم خودش دوسددت داشددتیم کنار هم بشددینیم.... ولی خد  هرچند
 دیگه یخرده صمر... استغانت ... شکیمایی... !!!

سعی میکردم اروم بخورم و یخرده  شته بود ...  سنک تموم :ذا مونس خانم 
سته بود و مدام تعارف  ش شم تو رفتارم ... هانیه رو به روم ن شته با  رافت دا

چشددم ابرو مشددکی و قد بلند ... اقا رضددا هم یه  میکرد. دختر بانمکی بود ،
سین هم فقط ته چهره اش که  شونه ی بلند قامت بود ... محمد ح مرد چهار 
شمیه کسرا بود ولی اونم اقا و متین و متشخص رفتار میکرد. یلدا هم با نمک 
و شددیطون ... یعنی ازاون دختر زبر وزرنگا بنظر میرسددید که محمد حسددین 

 شه ...عین موم تو دست
تو جمعشددون فقط زهرا سددادات و مادرش به دلم نمینشددسددتن ... یه جوری 
خشدددک و سددرد بودن ، پدرام هم از اون ادم اخموها بود که از اخم زیادی 
وسط ابروهاش خط افتاده ... بهرحال من باید میتونستم با خانواده ی شوهرم 

 :رفت!کنار بیام ... از به کار بردن لفظ شوهر تو نهنم خندم 
سرا باز خلوت  شد با ک شیما دورم کردن و ن شام یلدا و هانیه و صرف  بعد از 

 کنم.



 درکل همه چیز خوب پیش رفت ...
ساعت نزدیکای یازده بود که شیما با اشاره ی کسرا به اشتزخونه رفت و کسرا 

 اومد کنارم نشست ... از حرکتش خندم :رفت و :فتم: کاری داشتی؟
 میگذره؟کسرا خندید و:فت:خوش 

 بله عالی... مرسی از زحماتتون.-
 خندید و:فت: چه لفظ قلم.

 دیگه دیگه ما اینیم...-
 اروم :فت:بلند شو بیا کارت دارم...

یه نگاهی به جمع کردم ... کسی حواسش نمود اروم ازجام بلند شدم و کسرا 
منو به سددمت پلکان برد و اشدداره کرد با هم به طمقه ی باال بریم. یه لحظه 

نگینی نگاه کسددی و حس کردم ... عزیز با لمخند مهربونی داشددت ما رو سدد
 نگاه میکردم ...

یه لحظه سددرخ شدددم و تندی رومو از عزیز :رفتم و با خجالت :فتم: اخه 
 کسرا ...

 کسرا :فت:جانم؟
دستمو به دیوار :رفتم که نیفتم... چه یدفعه و شوک اور قربون صدقه میرفت. 

ندا بده ... اییی... ته دلم عین این رنجر که میخواست میخوای قربونم بری یه 
ست بگم دوباره دوباره ... یه بار فایده نداره  شه ریخت! دلم میخوا سر و ته ب

!... 
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کسرا دستمو :رفت و اولین پله رو که باال رفت منم به سمتش کشیده شدم و 
 خالصه اروم و با طومانینه از پله ها باال رفتیم.

حمس شده بود هزار تا فکر تو سرم داشت می رخید... کسرا  نفسم تو سینه ام
میخواد چیکار کنه ...منو میمره تو اتاقش؟؟؟ چرا؟؟؟ که چی بشدده؟؟؟ ا:ر 

 یکی بیاد باال ...
تا پله بیشددتر نمود ولی خد  15وقتی به پله های اخر رسددیدیم ... حاال کال 

 فکرای من اونقدر زیاد بودن که بیشتر به نظرم میومد.
سته بشه به فضای ن سترس و هیجانم کا شیدم و برای اینکه از ا فس عمیقی ک

شت . کال خونه ی بزرگ و  سه تا اتاق خواب دا شیمن و  باال نگاه کردم .یه ن
 قشنگی داشتن .سمک قدیمی هنوز توش سلطه داشت.

 کسرا در اتاقشو باز کرد و :فت: بفرما تو خانمم...
 

 رما تو خانمم...کسرا در اتاقشو باز کرد و :فت: بف
 

سرا قاطی کرده  شد وبخیر کنه . ک شیدم ... خدا ام یه نفس کوچولو عمیق ک
 شدید! پسرم بذار عقد کنیم... بعدا ...

 
 دستمو :رفت و:فت: چرا هنوز ایستادی؟

 



شوند لمه ی تختش ... اب دهنمو قورت دادم و  شوند تو و ن و با لمخند منو ک
نیازم امشد یکی از بهترین شمای اونم رفت سروقت کشوی میزش و :فت: 

 زند:یمه ...
 

 و در کشو رو تق کوبید.
 

 سری تکون دادم و :فتم:منم...
 

 و تو دلم زمزمه کردم: خدایا خودمو ستردم بهت!
 

 کسرا کنارم نشست.
 

 یه لحظه داغ کردم!
 

شدی؟؟؟ بهت نمیاد  سمتم خم کرد و:فت: چه خجالتی  شو به  سر سته  اه
... 
 

 خندید.وبلند بلند 
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یام تو  قلمم عین :نجشدددک داشدددت میزد ... نمیدونسددتم برای چی :فته ب
اتاقش... یعنی نمیدونست که هرکاری بخوادبکنه من یارای مخالفت باهاشو 
یا  بازه ...  ندارم؟؟؟اون وقت پیش خودش نمیگه این دختره چقدر ولنک و

 مثال بگه که فقط دختره معطل بود محرم بشیم؟؟؟
 

ر دست خودم وخودش بدم تو یه تصمیم آنی ازجام بلند شدم از ترسم که کا
 و رو به روی کتابخونه اش ایستادم و:فتم: همه ی این کتابا رو خوندی؟

 
 از جاش بلند شد.

 
 قدم تاوسطای سینه اش میرسید خد المته کفشم پاشنه تخت بود!

 
شاش نگاه کردم شتم و تو چ شت به من نگاه میکردم یهو بر:  همینطور که دا

 و:فتم: چیه؟
 

 خندید و :فت: هی ی...
 

شیطونه  شو فرستاد تو موهام... خدایا این چه :یری داده حاال ...  ست واروم د
 میگه برم از ته بزنمشون ...

 
 وقتی دستشو برداشت حس کردم یه چیز سنگین رو موهامه...



 
 دستمو الیی موهام کشیدم و:فتم: این چیه؟

 
وبا دسددتهاش بازوهای منو :رفت و منو با یه حرکت پشددت سددرم قرار :رفت 

کشون کشون جلوی اینه برد وبا هیجان از پشت سرم درحالی که تو اینه بهم 
 نگاه میکرد :فت:ازش خوشت میاد؟؟؟

 
 از نوق وشوقش خندم :رفت.

 
یعنی من الکی اینقدر هیجان دارم یا اون خیلی بی بخاره؟؟؟ چرا هی منو به 

 اشتماه میندازه؟
 

ده تو اتاقش بهم یه :ل سددرپروانه بده که باالش پر از نگین های منو فقط اور
 صورتی وزرد و بنفشه؟

 
یعنی چه ضددد حالی خوردم اون لحظه... از خودم خندم :رفته بود ... یعنی 

 از فکرم...!
شنگه ...  شتم و دوباره به موهام زدمش و :فتم:خیلی ق سرم برش دا از روی 

 مرسی!
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 بهت میاد ...شالمو از عقد کشید و :فت: 
 

 تو چشمهاش از توی اینه زل زدم ...
 

 با دستش موهامو پخش کرد روی شونه ام و :فتم: کسرا :یر دادی ها ...
 

 م*س*تانه خندید و:فت: دستم بوی موهاتو :رفته ...
 

 وعین خل وچال کف دستشو بو کرد و :فت: هووم... نیاز چه عطری میزنی؟
 

ش توسینه اش زدم ... دیگه باهاش احساس خندیدم و با ارنج یه ضربه ی یوا
ستم  شده بود و حاال میدون شته  راحتی میکردم... یعنی یه پرده از بینمون بردا
که باز باید تو یه چهار چوب باهاش رفتار کنم ولی خد یخرده ازادی عمل 

 بیشتر بود.
 

دسددتهاشددو جلوی شددکمم قالب کرد و منو کامل تو اغوشددش :رفت.منم از 
 سرمو به سینه اش تکیه دادم.خدا خواسته 

 
چونه اشددو :ذاشدددت رو سددرم ودرحالی که تو اینه بهم نگاه میکرد :فت: 

 خوشحالی؟؟؟
 



 قلمم خودشو میکوبید تو سینه ام ...
 

با اینکه :لوم خشک شده بود از تو اینه به جفتمون زل زدم و اهسته :فتم: تو 
 چی؟

شو باز کرد... ست صله :رفت و قمل ازاینکه جواب بده... قالب د  کمی ازم فا
درحالی که از باالی سددرم یه زنجیر و دو دسددتی :رفته بود اونو جلوی :ردنم 

 فرود اورد و:فت: من خوشحالم نیاز...
با دیدن پالک زنجیر که بهش یه قلد نگین دار تو خالی وصدددل بود لمخند 

 عمیقی زدم و با هیجان :فتم: وااای کسرا این مال منه؟
س شو که تو :ردن من برق میزد اونو تو :ردنم ب ضایت تو اینه هدیه ا ت و با ر

 نگاه کرد و:فت: ازش خوشت میاد؟
احسدداس کردم دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم. یعنی از سددر شددد هرچی 
طاقتم  گه  یاوردم بس بود ... دی خانم و سددنگین ومتین و درم ادای دخترای 

 طاق شده بود ... دیگه نمیتونستم تحمل کنم...
ش سمتش چرخیدم با چ شدن بود به  شوق رو به تر  شک نوق و مهایی که از ا

 ... با لمخند ورضایت نگام میکرد.
ستهامو دراز کردم و  ستادم... د شیدم و روی نوک پنجه هام ای نفس عمیقی ک
دور :ردنش حلقه کردم ، انگشتهامو پشت :ردنش قالب کردم و درحالی که 

 ... ممنون بخاطر همه چیز...خودمو باالتر میکشیدم :فتم: ممنون کسرا
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مد و  به خودش او که از حرکتم شددوکه و متحیر بود ولی زود  با این کسددرا 
شو دور کمرم حلقه کرد ... بر و بر همدیگه رو با نگاه برانداز کردیم و  ستها د

 حرف زدیم...
درحالی که سددرشددو کمی پایین اورد و منم کمی با قدرت دسددتهاش باال تر 

ه شددد ، با اینکه دلم میخواسددت :رم و عاشددقانه کشددید، تو چشددمهام خیر
 بد*و*سمش ... ولی روی دلم پا :ذاشتم.

با شیطنت بی توجه به میل و حسم و انتظار اون، :ونه ی شیش تیغش و اروم 
 و عمیق و طوالنی ب*و*سیدم و زیر:وشش :فتم: مرسی...

 روی کف پام فرود اومدم.
 

 و باز شیطون شدی؟کسرا یه نفس عمیق کشید و با خنده :فت: ت
از این حرفش پقی زدم زیر خنده و به سددمت اینه چرخیدم و با یه لحنی که 

 میدونستم دیوونه اش میکنه با ناز :فتم: چطور مگه؟ چیکار کردم؟
 ویقه ی کتمو کمی پایین کشیدم تا :ردنمند وقشنک توی :ردنم بمینم...

شید که  شم یه نفس عمیق ک سرا با خنده زیر الله ی :و صماخک م تا پرده ی 
 نفسش رفت ...

یه طوفان به جونم انداخته بود که هم داغم میکرد هم منو میترسددوند از اینکه 
 اخرش یهو ازاین خواب شیرین بترم!!!

درحالی که زیر :وشم با نفس هاش قلقلکی میشد ، :فت: خودت فهمیدی 
 شیطونی کردی...



مرتد کردم و :فتم: مرسی لمخندی زدم و بهش نگاه کردم ... یقه ی لماسمو 
 بخاطر امشد و ... این هدیه های خوشگلت .

به اونا زیمایی میمخشددی  با ژسدددت خاصددی :فت: تو  مردونه لمخند زد و 
 خانمم...

 اب از لد و لوچه ام داشت میریخت ... امشد کمر به قتل من بسته ...
ر، کسرا د داشتم کیف میکردم و ته دلم جشن و غوغا به پا بود که با تقه ای به

در و باز کرد و شددیما یواش یواش وارد اتاق شددد و :فت: خلوت کردین زن 
 داداش؟

 اخ چه مزه ای می داد بهم میگفت زن داداش.
 شیما اهسته :فت: نیاز اینا دیگه میخوان برن.

 کسرا بااخم :فت:تازه که سر شمه ...
شمه؟؟؟ سر  ست  ساعت دوازده دیگه وا  شیما خندید و:فت: داداش جون 

 و نیم شد به خیر میگفتی، میگی خستم... 9توکه همیشه ساعت 
سته :فت: ب ه های  سرا اه سرا فوری از اتاق بیرون زد و ک با نگاه اخموی ک

 امروزن دیگه...
از اینکه کسرا هم به بهانه ی خواب ،میومده تا به قرار ساعت ده شد برسه ، 

 خندم :رفته بود.
شد بخیر  شد  شم خندید و :فت: هر میگم ... میام تو اتاقم... بعد از خود

 تراس میرم پایین ... میرم تو االچیق...
 لمخندی زدم و :فتم: حاال چرا تو اتاقت نمیمونی؟
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 شونه هاشو باال انداخت و:فت:فضای اونجا رو بیشتر دوست دارم.
 تو چشماش نگاه کردم و :فتم: هوا داره سرد میشه ... بمون تو اتاقت ...

 :ذاشت رو چشمش و :فت:امر امر بانوست!خم شد و دستشو 
 یه خرده نگاش کردم و با هیجان :فت: راستی...

شده جلوم :رفت  شک  سته :ل خ صله :رفت واز باالی کمدش یه د وازم فا
 و:فت: اینم امانتیت که پیش من بود.

ند بهم داده بود ...  بار تو درب که اولین  هایی بود  :ل  ته  وای ... همون دسدد
 بار :فته بود نیازش بشم ...همون که اولین 

 خندیدم و:فتم: مرسی کسرایی...
 اهسته :فت:تقلد کردم از شیما کمک :رفتم چطوری خشکش کنم...

 از صداقتش خندم :رفت و کمی بعد دوتایی با هم خندیدیم .
با صدددای مونس خانم با اینکه دلم نمیخواسددت ازش دل بکنم و جدا بشددم 

 باهم از پله ها پایین رفتیم.ناچارا دوباره شالمو سر کردم و
شنهاد  شکر وتعارف و خالصه ب*و*س وب*غ*ل ... من به پی بعد از کلی ت
شین " منم رفتم و  شین تو ما سرما نخوری، ب سم  مونس خانم که :فت :"عرو

 عقد نشستم ... دسته :ل خشک شدمو روی پام :ذاشتم.
شد به ی شین و :فت: ام سرا هم جمع و پی وند و اومد کنار ما اد موندنی ک

 بود ...
 لمخند :رمی به صورتم پاشید و:فت: دیگه جدی جدی داری نیازم میشی...

 خندیدم و:فتم: تو هم ...
 تا کمر خم شد وباهیجان :فت: من چی؟



 خندیدم و:فتم: هی ی...
 کسرا بامزه :فت:یعنی باور کنم میخواستی بگی منم دارم کسرات میشم؟

 ...خندیدم و با اهم اهم کردن بابا 
بابا خیلی صددمیمانه کسددرا روب*غ*ل کرد، دیگه مطمئن بودم هیچ کدورتی 
شته بودن ...  سنک تموم :ذا شد اونا  سرا و خانواده اش به دل نداره، ام از ک
کسددرا هم با مامانم خیلی قشددنک خوش وبش کرد و با نادین هم برادرانه 

 دست داد و با خالم خیلی محترمانه خداحافظی کرد.
بابا و مامانم دسددت داد که المته من جای جفتمون از خجالت  با منم جلوی

 سرخ شدم.
یه چشمک به من زد و رفت که درپارکینک وباز کنه ... به همون پوزیشنی که 
شین نادین  من  ستیم، منتها با این تفاوت که عزیز هم رفت تو ما ش اومدنی ن

زیز رو به خونه و مامان تو ماشددین قرار :رفتیم و نادین هم قرار شددد خاله و ع
 هاشون برسونه ...

 مامان باتعجد :فت:از کسرا خداحافظی نکردی؟
 خندیدم و :فتم: چرا ...

سم  سرا ر ست به مامانم اینا بگم... من وک سرا شد که هرچی بین من وک نمی
 نداشتیم از هم خداحافظی کنیم!!!

 بابا: کی؟ ما که نشنیدیم...
کسددرا و خانواده اش که هنوز تو قمل جوابم بابا دنده عقد :رفت ... برای 

 حیاط بودن چراغ زد ...
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به عقد چرخیدم... کسددرا دسددتشددو با احترام به پیشددونیش زد و برام فیگور 
 :رفت . عین ارتشی ها .

 خندیدم ... تا رد کردن پیچ کوچه ... کسرا ایستاد وبا نگاهش بدرقمون کرد!
شت االن جونمو میگرفت، یکی ن شد تازه دا ست به من ببی خوابی دی گه ی

مریضددی همه کاراتو میذاری دقیقه نود که صددمحش به غلط کردن بیفتی؟؟؟ 
مریضم دیگه ... این دیگه پرسیدن نداشت!... به ساعت نگاه کردم. دوازده و 

 نیم بود.... پاهام وزنمو نمیکشید ... خدایا پارکینک چه دوره!
ته بودم د جام پروژه نتونسدد یال و ان مام دیشدددد از فکرو خ رسدددت و ت

 حسابیمخوابم... کیفمو رو شونم محکم کردم ...
امروز عزمم و جزم کرده بودم که قضددیه ی بارداری مامانمو به کسددرا بگم، 
خیلی کلنجار رفتم که توی تلفن و مکالمه ی ساعت ده شد بهش بگم ولی 
اینطوری نمیشدددد باید یه نقشددده ای طرحی میریختم ولی درنهایت به هیچ 

سیدم جز ا شماش و بگم چیزی نر ست کنده زل بزنم تو چ صاف و پو ینکه 
مانش!!! یعنی دلم  مل از زای تا ق یا زودتر ازادواج کنیم  بارداره ب مادرم  عزیزم 
میخواست بمیرم ... بعد از محرمیت فکر میکردم کار تموم شده و رسما مال 
هم شدیم ولی کسرا تو این سه روز بارفتاراش و حرفهاش و تصمیماتش بهم 

د که این قصه سر دراز دارد ... بیشعور تازه میخواد بشناسیم همو... نشون دا
 شناخت بسه دیگه!!! ...

امروزم به دعوت اقا قرار بود بریم رسددتوران و من باید هرجور شددده فکرمو 
که دلم میخواد زودتر  که وقتی تو تلفن اعالم میکردم  میگفتم بخصددوص 

. اخه چه صددمری؟ چه تکلیفم روشددن بشدده کسددرا منو دعوت به صددمرمیکرد



کشکی؟؟؟ ا:ر مادر اونم حامله بود روش میشد با یه نوزادتو عروسی ویلون 
 و سیلون از مهمونا پذیرایی کنه؟؟؟

هرچند که کلی تو نهنم مشددغله داشددتم ولی نمره ی پروژه ام باع  ارامشددم 
میشد ...و با اینکه کسرا میخواست برای مقدمات و برنامه ها و شاید :رفتن 

مرا سددم نامزدی باهام همفکری کنه ولی حس بدی داشددتم ... خودش یه 
میمرید خودشددم میدوخت نظر منم انگار اصددال مهم نمود! ... سددیما دوروز 
دیگه ب ه دار میشد من در:یر انتخاب لماس عروس بودم هنوز... اونم تازه نه 
لماس عروس... لماس نامزدی... اونم نه نامزدی واسدده ی ختم بخیر شدددن 

ش سما ... ه شدم ر سرا  سخره ی ک شناخت ... یعنی م ت ماه رابطه ... برای 
طرف هشت ماه وقت منو :رفته که تازه منو بیشتر بشناسه که چی؟؟؟ هشت 

 ماه بس نمود؟
ستن ولی منی که تو  سال با هم دو شت  ضی ها ه سیما بع هرچند که به قول 

جایگزین میکردم وا با دو نفر بهم میزدم نفر سددوم  ماه  هار  عا تو کتم چ ق
نمیرفت ته این هشددت ماه ارتماط با کسددرا به هی ی نرسدده!!! ... بدتراز همه 
سرای بی اره تو  ستفاده ... هرچند ک سوا اینکه حس میکردم محرمیت یعنی 
این سدده روز جز تلفن کار دیگه ای نکرده بود اما در هرحال من که مخالف 

سر صل مطلد و سر ا ست برم  یع تر ازدواج کنم نامزدی بودم کال دلم میخوا
شه ... واقعا یه چنین اماد:ی ای در خودم میدیدم... دیگه  و کلک کار کنده ب
سمو خوندم، کارمم که به  شه، من که در ست زند:یم هدف دار با دلم میخوا
هرحال جور میشه پسرم نیستم که برم سربازی، یه ارشد داشتم که اونم ازاد 
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شتم  شدم یعنی به خودم اعتماد دا صف هم دوره قمول می شم ... ن که قمول می
ای هام ازدواج کرده بودن، ب ه داشددتن، من با اون همه ادعا و خوشددگلی و 
دلمری که همه ازش دم میزدن اندرخم یک کوچه وابسددته ی کسددرا شدددده 
بودم!!!بخاطرش غرورمو له میکنم که تازه اقا بر:رده به من بگه برای اشددنایی 

!! ... دلم میخواست داد بزنم خسته شدم از بیشتر خانواده ها نامزدی بگیریم!
به ... ! بدبختانه با این همه  بالتکلیفی... این همه خواسددتگار داشددتم خو
سن  شتم تو  شید:ی دا شن فکری، حس تر سرم ادعای رو صیل و خیر  تح

 بیست و دو سالگی!!!
شه تا بتونه  سنیم با مادرم کم با شتم اختالف  شه ارزو دا صوص که همی بخ

شدم ب م با داییش درکم کنه ک سالگی ب ه دار می ست ودو  سن بی ه حاال تو 
هم سددن بود! واقعا بعضددی وقتا دلم میخواسددت سددر به بیابون و کوه و کمن 

 بذارم ...
صمانی بودم هم از  ستش ع شدیم... هم از د سرا وارد پارکینک  هم قدم با ک

 اینکه بعد سه روز میدیدمش تو دلم بشکن بشکن بود...
 به خودمون آف داده بودیم ... زیر چشمی بهش نگاه کردم...امروز جفتمون 

به پلیور خردلی رنک کسددرا که عجید به چشددمهاش میومد نگاهی کردم و 
 یقه ی پالتوی مشکی کمردارمو باال کشیدم.

با شدددال :ردن و بوت  یاه و مقعنه ی طوسددی تنم کرده بودم...  یه جین سدد
یه اور کت قهوه ای تیره دستش خاکستری... کسرا هم اراسته مثل همیشه ... 

شیده بود... از کنارش  شتر پو شکی میزد بی بود و جین خرمایی رنک که به م
صله راه میرفتیم ... ولی یه  شتم . با اینکه کمی با فا راه رفتن یه حس خوب دا



جورایی ته دلم حلوا خیرات میکردن ... نفس عمیقی کشددیدم وعینکمو روی 
 چشمم :ذاشتم.

 اشینش قدم هامو اروم تر کردم و سوار پراید کسرا شدم.با رسیدن به م
از اینکه خودش در و برام باز کرد وبسددت یه حالی شدددم که :فتن نداشددت. 
کال خود در:یری داشددتم ... هرچند که بخاطر اون یه جمله ی بری اشددنایی 
بیشتر خانواده ها نامزدی بگیریم هنوز تو مخم اسکیت میکرد ولی حیف بود 

ن یه جمله حال خوشددمونو زایل کنم! هرچند که همون یه جمله بخاطر همو
 به انضامم تکمیل پروژه خواب شممو ازم :رفت!

کیفمو روی پام :ذاشتم و کسرا هم ماشین و دور زد و پشت فرمون نشست. 
 استارت زد و حرکت کرد...

 رو به من :فت:عزیزم کمربندتو بمند...
 .باغر:فتم:حاال بذار بریم تو خیابون ..

کسددرا دنده رو جا زد و حینی که داشددتیم از نگهمانی پارکینک دانشددگاه رد 
صی جلو اومد و راه ما  سیاه که با حالت خا شدیم با دیدن یه پرادو دو در  می

 رو سد کرد ، دهنم تا نیمه باز موند.
 چی میدیدم... فرزاد به همراه مهسا تو پرادو نشسته بودن!

بود... با یه پوزخند مسددخره که هزار جور چشددم فرزاد هم کامال روی من 
 میتونستم تعمیرش کنم!
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شن ... فرزاد هم با یه  شون راه داد تا وارد ب شتگی کرد و به سرا از خود :ذ ک
چرخش فرمون لد به لد با بدنه ی ماشین کسرا :از داد و من با حرص فکر 

 کردم ... فرزاد و پرادو!!!
ند تو دلم زدم... دختره ی احمق یه  یه پوزخ پاش...  ته زیر  نداخ بد ا ال

 نجواهایی از طناز اینا شنیده بودم که نامزد کردن ...
 کسرا یه نگاهی بهم انداخت و منم با حرص توپیدم: چیه؟

شت ماه عالفی... اون از پس زدنش...  شدید ... اون از ه شتم  یعنی عقده دا
نا ده ها بیشتر اشاین پرادو سوار شدن فرزاد ... اینم از اینکه نامزد کنیم خانوا

 بشن... !!!
 ابروهاشو باال داد و:فت: االن که وارد خیابون شدیم لطفا کمربندتو بمند...

 پوفی کشیدم و :فتم: شناختی کی بود؟
 کسرا به رو به رو نگاه کرد و :فت: کی کی بود؟

 یعنی میخوای بگی پرادوی فرزاد حدادی و ندیدی؟-
 د.کسرا نفس عمیقی کشید و جواب منو ندا

 منم بیخیال بح  کردن شدم واقعا کشش بح  نداشتم!
 اهسته :فتم: حاال کجا منو می بری؟؟؟

شید ... انگار نه انگار که ی دقیقه پیش خیلی  سرا لمخند مهربونی به روم پا ک
بد بهش توپیدم! المته حق داشددتم که بتوپم... الزم باشددده با تانک نشددونه 

 میگیرمش!
 هرجا بانو امر کنن...با همون لمخند مردونه :فت: 

 بدون اینکه بانو :فتنش برام مهم باشه :فتم:



 بریم پاتوقمون؟؟؟-
 کسرا لمخندش عمیق تر شد و:فت: از غذاهای پاتوق خسته نشدی؟

 نچ...-
 کسرا: یه فست فود باز شده تو میدوِن...

 وسط حرفش :فتم: ِا... یعنی نریم اونجا؟
فرصددت اسددتفاده کرد و زل زد تو کسددرا حینی که پشددت چراغ قرمز بودیم از 

چشددمام وبا یه لحنی که منو دیوونه میکرد :فت: اونجا که اخرین بار رفتیم 
 خاطره ی خوب واسه من و بد واسه ی تو شد... ا:ر دوست داری بریم...

 باالخره رضایت دادم و از بد عنقی بیرون اومدم...
سرا من یادم رفته بود ... با ستورخندیدم و:فتم: اووو... ک ان شه بریم همین ر

 جدیده ... شاید همین جا پاتوقمون شد.
با سددمز شدددن چراغ با سددرعت حرکت کردو من با دیدن هرپرادو تو خیابون 
حس میکردم یه نیش تو قلمم فرو میکنن... هرچند نماید برام مهم می بود ... 

ا بولی حس میکردم پراید یه جوریه... فرزاد و نگاهش یه مدلی بود. یه جور 
غرور... یه جور با پز... یه جور با افاده ... یعنی بمین کیو به خاطرکی ازدست 

 دادی!
تو فکر خودم مشددغول بودم که کسددرا :فت: خد نیازم چه خمر؟ روز خوبی 

 داشتی؟
 لمخندی زدم و از فکرام پرت شدم بیرون ...
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اهی کشیدم و کسرا :فت: راستی از انگشترت راضی بودی؟ بمخشید یخرده 
عجله ای شددد تقصددیر مادرم بود نشددد برم یکی بهتر و خوشددگلترشددو بخرم 

 واست ... یکی طلمت ...
چشددمام برقی زد و:فتم: وای اینطوری نگو ، من که خیلی خوشددم اومده... 

 مامانم میگه انگشتری که مونس جون داده خیلی قدیمه ...
 .وروثیه ..کسرا با یه حالت افتخار امیزی :فت: مال مادربزر:م بوده... م

 هومی کشیدم و:فتم: چه شانسی اوردم که رسید به من ...
کسرا لمخندی زد و:فت: یه ست بود... :ردنمندش رسید به هانیه... :وشواره 

 ها نصید یلدا شد ... انگشترش شد مال تو...
 خندیدم و:فتم: چه تقسیم عادالنه ای ... اون وقت شیما چی؟

 ... کسرا با مزه :فت: دستمندش مونده
خندیدم و یه لحظه حس کردم انگشددتر از همه کوچیکتر و کم قیمت تر بوده 
که رسددیده به من... وبا این فکر به دسددتهام نگاه کردم... چرا باید اینقدر بی 
ارزش باشددم که کم قیمت ترین جواهر اون سددت موروثی به من برسدده؟؟؟ 

واده... من توی اون جمع من از همشون خوشگلتر بودم از لحاظ تیپ و خان
به  که  هام رفت تو هم و... همونطور  باز اخم  لدا داشددتم؟؟؟  چی کم از ی

 دستهام نگاه میکردم سکوت کردم.
 کسرا یه لحظه م*س*تقیم و نگاه کرد و بعد :فت: راستی نیاز...

و انگار متوجه حالت صورتم شده باشه حرفشو خورد و تا رسیدن به مقصد 
 ود هی ی نگفت .که همون فست فود جدیدالتاسیس ب



نمیدونم چرا ناراحت بودم یعنی واقعا حقی نداشتم که ناراحت باشم،دندون 
اسد پیشکشی و نمیشمردن ولی... از این بابت ... یه لحظه از تصور اینکه 
صابم خرد  شم اع سرا بی ارز شایدم خود ک سرا یا  شاید در نظر خانواده ی ک

 شد.
شد که احتمال م صابم از این خرد  شتر اع شاید باز پس بزنه منو... بی یدادم 

باره  تا مرز جنون منو می برد ... کسددرا دو همین حس منو دیوونه میکرد ... 
ستن به چه قیمتی بود؟؟؟ من که غروری در  دوباره منو نخواد ... و این نخوا

 برابرش نداشتم!!!
و حاال مِن بی غرور از این میترسیدم که کسرا منو بذاره کنار... پوفی کشیدم 

 ... حس میکردم خودم خودمو کوچیک کردم!
 

 با کالفگی کمربند و باز کردم و کسرا پیاده شد و برام در و باز کرد.

 با کالفگی کمربند و باز کردم و کسرا پیاده شد و برام در و باز کرد.
 نمیدونم چرا تودلم بهش طعنه زدم: دیگه پراید این سوسول بازی ها رو داره!

 خاص دستشو به سمت من دراز کرد. ولی کسرا با یه ژست
دسددتشددو :رفتم و با لمهایی برچیده هم قدم باهاش پله هایی که به رسددتوران 

 ختم میشد طی کردیم.
شدداید فسددت فودی که کسددرا ازش حرف میزد به نظرم یه جای کوچیک و 
سددرپایی بود ولی اینجا یه رسددتوران خیلی شددیک بود و مدرن... کل فضددا و 
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نک زرشددکی ونارنجی تند بود و یه اکواریوم خیلی بزرگ دکور رسددتوران به ر
 اولین چیزی بود که نظر ادمو جلد میکرد.

یه قسددمت به پلکان مارپیچ منتهی میشددد و طمقه ی باال که انگار یه کافی 
ستوران بود میز های دو  ضی ر سمت عر سمت که در واقع ق شاپ بود ... یه 

شددده بود و یه قسددمت هم نفره و صددندلی های ممله ی نارنجی کرم چیده 
میزهای باالی هشت نفر... از ترکید وفضاسازی واقعا خوشم اومد. از اون 

 رستوران ها بود که فکر همه چیز و کردن ...
از دکور موسیقی الیتی که پخش میشد لذت می بردم که کسرا دستمو کشید 

ه بو به سمت یه :ارسون که بلوز نارنجی و جین مشکی تنش بود و کاله زرد 
 سر داشت رفتیم.

 کسرا رو بهش :فت: راد هستم ... رزرو میز هشت وداشتیم.
 با خوش رویی ما رو به همون میز راهنمایی کرد.

 اخ جون ... قسمت دو نفره و ممله بود. یه جای دنج جلوی پنجره ...
کسددرا صددندلی وبرام عقد کشددید و اهسددته زیر :وشددم زمزمه کرد: نمینم 

 اخماتو...
ستمند و به من  ریز تو دلم شد د خندیدم ولی رو لمم بروز ندادم. خد چی می

 میدادن!
سر پیش خدمت :فت: خد... ممنون انتخاب  ست ورو به پ ش سرا جلوم ن ک

 کردیم صداتون میکنم ... وقرار شد بعدا سفارش بدیم.

 کسرا دستشو روی میز دراز کرد و دست راستمو :رفت.



شتری د شت انگ ست چتش انگ ستمو نوازش میکرد درحالی که با د ست را
 :فت: چرا ننداختیش؟

 منظورش به همون انگشتر نشونم بود.
شونه هامو باال انداختم و :فتم: اخه خیلی سنگینه مناسد دانشگاه نیست... 

 بعدشم ترسیدم :م و :ورش کنم.
 لمخندی زد و:فت: راستی یادم باشه بمریم الماس وسطشو فیکس کنیم...

وکسرا منو رو به سمت خودش کشید و دست منو یه لحظه چشمهام :رد شد 
 رها کرد. سرشو توی دسرها فرو کرده بود.

 با بهت :فتم: چی :فتی؟
کسرا نگاهشو به من دوخت و :فت: مونس خانم دستور دادن نگین وسطش 

 لق بوده بهتره فیکسش کنیم...
 چی؟-

 کسرا:الماس وسطش کمی شله ...
 شوکه نگاش کردم که کسرا :فت:

ش - شه بمخ صیر مادرم بود ولی یادم با شرمندتم نیاز تق شد  ید هول هولکی 
رفتیم حلقه ی اصدلیمونو بگیریم بمریمش درسدتش کنن... نگینش نماشده از 

 ریخت میفته ...
هنوز داشددتم نگاش میکردم که کسددرا ادامه داد: من زیاد تو کار جواهر و اینا 

ست عتیقه ف شته ندارم... ولی میدونم که از اون  شتره یه سر ر قط همون انگ
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به  که من  به اون می بخشددی... هرچند  ته ارزش و تو  نگین الماس داره الم
 مادرم :فتم که بریم یکی بخریم ولی فرصت نشد ......

شورم ...  ستهامو ب سرا :فت: نیازم من برم د شت میخورد به میز که ک فکم دا
 نمیدونم چرا فرمون چربه ...

 ن رفت.و با لمخندی به سمت کنج رستورا
با انگشددتهام روی میز ضددرب :رفتم و یه لمخند روی لمم جا خوش کرده بود 
سش به حاالتمه؟ چطوری فکرمو خوند؟ از کجا  ... باور کنم که اینقدر حوا
معلوم که اون ناراحتی  اهری من مربوط به انگشدتر باشده؟؟؟ شدایدم هیچ 

شدم ا:ر ربطش میدادم.. شت ... ولی من چه خرکیف می . این بهم ربطی ندا
 مزه میداد ...

با صدای یه ب ه تو سرم... که عین یه هشدار بود یادم افتاد باید هرچی زودتر 
سرا چه عکس العملی ممکنه  صور اینکه ک سرا بگم... ازت سئله رو به ک این م

 نشون بده مو به تنم سیخ میشد... ا:ر منو پس میزد دوباره ...!
 من میمردم...

را که اومد و رو به روم نشددسددت و:فت:چیزی فکرم خیلی طوالنی نشددد چ
 انتخاب کردی؟

 پنجه هامو تو هم قفل کردم و بهش نگاه کردم.
سمزه ... با  با اون مدل موهای کوتاه و رو به باال و چشمهای عسلی وپوست 

 یه قیافه ی فوق العاده مهربون و مردونه بهم نگاه میکرد.
ش شه ای و دودی رنک بود طوری که خجالت زده رومو ازش :رفتم... میز  ی

و تصویر خودمو میتونستم بمینم... یه نفس عمیق کشیدم. سکوت کسرا بهم 



اجازه میداد فکرامو مرتد کنم. انگار که شددرایطمو درک کرده بود و بهم این 
 اجازه رو داده بود که با فکر و جمله هایی مناسد حرفمو بیان کنم.

سم سر ا اروم به  شیدم وک شد وکم طاقت :فت:نیازیه نفس نیم بند ک  تم خم 
 ... خوبی؟

 سری به عالمت اره تکون دادم و کسرا :فت:قیافه ات که اینو نمیگه ...
دسددتمو زیرچونه ام :ذاشددتم و با دسددت دیگه ام روی میز شددکلک های نا 

 مفهومی میکشیدم...
صورتم حالمو بفهمه ... ولی  شت از زوایای  سعی دا سرا خیره نگام میکرد  ک

 تقریما غیر ممکن بود.حدسش 
 کسرا منو رو برداشت و:فت: چی بخوریم خدا رو خوش بیاد ...

 و زیر چشمی منو پایید و :فت: با چه ساالدی موافقی؟
 اروم :فتم: کسرا ...

 کسرا سریع منو رو بست و خیره تو چشمام :فت: جانم ؟
را سقلمم خودشو تو سینه میکوبید... تو چشمام اشک داشت حلقه میزد که ک

 دستشو روی به دنمال دست من دراز کرد.
لمهامو خیس کردم و کسددرا :فت: نیاز چی شدددده؟ داری نگرانم میکنی... 

 طوری شده ؟ اتفاقی افتاده؟
 و با اشاره به پیش خدمت درخواست یه بطری اب کرد.

جفت دستهای منو :رفته بود تو دستش و ... منم با اینکه حس میکردم خیلی 
کردم و تا اون حدی هم که اون فکر میکرد بد نمودم اما به کسددرا رو نگران 
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نمایشم ادامه دادم. خد میه چی... منم ادمم ... دوست داشتم نازمو بکشه 
 ... نگرانم بشه... قربون صدفه ام بره... اینقدر خونسرد نماشه...

با اومدن یه بطری اب و دو لیوان کاغذی که روش عکس ستاره ستاره داشت 
سرا شده؟؟؟ از چیزی  ... ک فوری برام یه لیوان اب ریخت و :فت: نیاز چی 

 دلخوری؟؟؟ کسی حرفی زده؟؟؟
ضافه میکنه ... به میز  ستم به نگرانیش ا کمی اب خوردم و با مکثی که میدون

 خیره موندم.
 کسرا نفس عمیقی کشید و :فت: میگی چی شده؟

 دیگه باید میگفتم...
 د نگاه کردم و:فتم: من یه مشکلی دارم...به کسرا که قیافه اش درهم شده بو

 کسرا چشمهاش :رد شد و با یه مک  سی ثانیه ای :فت: چه مشکلی...
 برای ازدواجمون من یه مشکلی دارم ...-

یه جوری مات من شددد که حس کردم زمان و مکان وایسددتاده ... حتی پلک 
 هم نمیزد... فکر کردم حتی یه لحظه هم نفس نکشید.

 ترسیدم و:فتم: بمین من ... من... از قیافه اش
کسدرا ارنج هاشدو روی میز :ذاشدت و با پنجه هاش موهاشدو محکم عقد 
شکلی  شده؟؟؟ چیزی از من پنهون مونده؟؟؟ چه م شید و:فت: نیاز چی  ک

 داری؟؟؟
 تو دلم جمله هاشو اینطوری ادامه دادم: من طاقت شنیدنشو دارم...

 از فکرم خندم :رفت و بهش نگاه کردم.
 چشماش دو دو میزد ... لماش نیمه باز بود وتند نفس میکشید.



رو پیشددونیش هم کم کم داشددت به خیسددی میرفت و احتماال به عرق کردن 
 افتاده بود ... جالمیش پریدن پلک چتش بود...

لمهامو ترکردم و اهسته :فتم: کسرا من... یعنی من نه ...)حس کردم یه نفس 
شید( ادامه د سری به عمیق وطوفانی ک ادم: مادر من... چطوری بگم... و با 

 زیر انداخته و شرمنده :فتم: مادر من ... درواقع...
 کسرا وسط حرفم :فت: پدر ومادرت جدا شدن؟

با چشددمهای :شدداد :فتم: واه ... نه ... جدا شدددن چطوری با من همه جا 
 اومدن؟

 کسرا کله اشو خاروند و :فت: خد...
 یه بار... شیون یه بار...لمهامو خیس کردم... مرگ 

اهی کشیدم سعی کردم خودمو اروم کنم.کسرا خیره و منتظر چشم تو چشم 
 من بود.

 نگامو ازش :رفتم و زل زدم به میز و:فتم: مادر من بارداره کسرا...
کسددرا بدون اینکه هیچ اتفاقی تو صددورتش بیفته خیلی راحت :فت: خد به 

 سالمتی...
و:فتم:خد همین دیگه ... مشددکل من اینه که  انگشددتهامو تو هم فرو کردم

 نمیخوام توعروسیم مادرم با یه نوزاد حضور داشته باشه...
 کسرا چشمهاشو باریک کرد و خنک پرسید: یعنی چی؟

مانم تو - ما ندارم  بارداره ... منم دوسدددت  مان من  ما گه ...  یعنی همین دی
 مراسم عروسیم اینطوری باشه ...
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و درحالی که دسددتش زیرچونه اش بود :فت:  کسددرا نگاهی بهم انداخت
 خد؟؟؟

پنجه هامو قفل لمه ی میز کردم... به پشتی صندلی تکیه دادم و :فتم:خد به 
 جمالت.

 کسراخندید و:فت: بقیه اش...
 ابروهامو باال دادم و:فتم: مگه بقیه هم داره؟؟؟

 کسرا متفکر وکمی :یج به من خیره شد.
 نمیخوای چیزی بگی؟-

 ت: خد من فقط میتونم تمریک بگم همین ...خندید و:ف
 

 با عصمانیتی ساختی :فتم: منو مسخره میکنی؟
کسرا دستشو به پیشونیش تکیه داد و:فت: باور کن نه .... همینو میخواستی 

 بگی؟
 اره...-

خدا رو  فت:  هاش میگ نده  که بین خ حالی  نده و در کسددرا پقی زد زیر خ
 شکر... چی فکر میکردم چی شد...

 اخم :فتم:یعنی چی؟با 
کسددرا با خنده سددری به عالمت هی ی تکون داد و :فت: خوب اینکه بد 

 نیست.
 سال اختالف سنی داریم... این بد نیست؟؟؟ 22کسرا من و داداشم -

 کسرا دستشو زیر چونه اش برد و:فت: ِا ب ه پسره؟؟؟



 از کجا فهمیدی؟-
ه باشددی... و قه قه سددال اختالف داشددت 22کسددرا :اخه با نادین که نمیتونی 

 خندید...
 کسرا این خیلی بده...-

 کسرا: نه نیاز... چرا بد باشه ... اتفاقا این خیلی هم خوبه ...
 با اخم :فتم: چی چیش خوبه؟؟؟ کسرا مایه ی ابرو ریزیه...

صال یه طعم دیگه ای به زند:ی  سرا اروم :فت: نه نیاز... خیلی هم خوبه ا ک
بگو که فکر کردم پدر ومادرت خدایی نکرده از  پدر و مادرت میده ... منو

هم جدا شدددن... باید بزنم به تخته وبه پشددتی ممل خودش زد ... و با لمخند 
 به من نگاه کرد.

 با حرص :فتم:منو مسخره نکن...
کسددرا ابروهاشددو باال داد و :فت:چرا مسددخرت کنم؟اتفاق قشددنگیه نیاز... 

 ومادرت قمطه میخورن.جدی میگم... همه حتما به عشق بین پدر 
سددال با ب ه اش اختالف سددنی داشددته  44چی میگی کسددرا ... مامان من -

 باشه؟
ست ... المته از یه نظر بده از یه نظر خوب... تو جواند  سرا:این که مهم نی ک
شو در نظر بگیر... تو و نادین دیگه از اب و:ل دراومدین و پدر ومادرت  خوب

نیسددتن تنها باشددن .. از این لحاظ خیلی  دیگه با وجود یه نفر سددوم مجمور
 خوبه ... هوم؟؟؟

 اخم هام تو هم رفت و:فتم: ولی من اینطوری فکر نمیکنم ...
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شیما و  سنی داریم...  سال اختالف  شیما هم ده  سرا با لمخند :فت: من و  ک
هانیه هم پونزده شونزده سال... امیر حسین هم اختالف سنیش با شیما زیاده 

... 
 ا میخواستم مغزمو به شیشه ی میز بکوبونم...یعنی واقع

شدم ولی هنوز  شحال  سیما و بقیه بود خو هرچند از اینکه طرزفکرش مثل 
 وضعیت مادرم واسم یه تابوی شرمند:ی بود!

پوفی کشیدم واز اون حالت شق ورق و صاف به قوز کرده تغییر پوزیشن دادم 
 و نالیدم : کسدددرا...

 جانم؟؟؟لمخند مهربونی زد و:فت: 
 چشمامو بستم تا خر همین یه جان :فتنش نشم.

 حس کردم پشت دستم داره قلقلکی میشه ...
چشمامو باز کردم. کسرا نگاهشو تو نی نی چشمام قفل کرد و دستمو نوازش 

 :رانه :فت: نیاز این چیزی نیستش که تو بخاطرش خجالت زده باشی...
ست ندار سختی نگاهموازش :رفتم و :فتم: دو سیم مامانم با به  شد عرو م 

 یه نوزاد رژه بره ...
 کسرا اخمی کرد و :فت:... اون برادرته ... اصال نمیفهمم مشکل چیه...

پوفی کشیدم و:فتم: کسرا من بدم میاد ... من احساس شرمند:ی میکنم ... 
 چرا نمیفهمی؟

 کسرا دستهاشو دراز کرد و به سمت من :رفت.



ستهای شتهاش به د شاره ی انگ شن...  با ا ست اون قفل ب من اعالم کرد تو د
ولی من با لجاجت دسددت به سددینه نشددسددتم و:فتم: کسددرا این خواسددته ی 

 زیادیه؟
کسرا ناچارا دست هاشو پشت ورو کرد و کف دستهاشو به شیشه چسموند و 

 :فت: چه خواسته ای ؟
 اینکه قمل زایمان مامانم ازدواج کنیم...-

 ن شرایط ازدواج و عقد و ندارم...کسرا پوفی کشید و:فت: اخه من اال
 کسرا پوفی کشید و:فت: اخه من االن شرایط ازدواج و عقد و ندارم...

:ردن کج کردم و:فتم: کی :فت یه مراسددم بزرگ و :نده؟؟؟ هان؟ من که 
 ازت توقعی ندارم...

کسددرا لمخند مردونه ای زد و:فت:من خودم از خودم که توقع دارم ... یخرده 
 بدی بهترین ...به من فرصت 

سی خوب و چه میدونم این جور  سرا من واقعا عرو تند میون حرفش :فتم:ک
چیزا رو دوسدددت ندارم... بدم میاد این همه بریز وبتاش... ترجیح میدم به 
سفر خوب... یا یه خونه ی خوب اجاره کنیم...  سی با هم بریم یه  جای عرو

 ا:ر بد میگم بگو بد میگی...
دستشو دراز کرد و به ارومی انگشتای منو نوازش کرد  کسرا با حفظ لمخندش

و:فت: حرفت درست... ولی من ا:ر یخرده فرصت داشته باشم... برات هم 
سم  سفر خوب می برمت هم یه مرا یه خونه ی خوب اجاره میکنم... هم یه 

 ابرومند بر:زار میکنم... چرا عجله کنیم؟
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 خیره شدم. دستمو از دستش کشیدم بیرون وتو چشمهای عسلیش
 کسرا ابروهاشو باال داد و اهسته :فت: چی شد؟؟؟

 نفس عمیقی کشیدم و :فتم: کسرا تو دو دلی نه؟
 کسرا:من؟

 دو دلی... مگه نه؟-
 کسرا لمخندی زد و:فت: عزیز من این چه حرفیه میزنی؟؟؟

صمر وچه میدونم تاملی - ستخاره و  از قدیم :فتم در امر خیر حاجت هیچ ا
 نیست...

سرا  شیطونه ... نیاز من ک خندید و :فت: از همون قدیم هم :فتن عجله کار 
 وتو خیلی وقت داریم...

با حرص :فتم: نداریم... نداریم کسددرا... من نمیخوام مامانم و یه نوزاد تو 
 عروسیم جولون بدن...چرا نمیفهمی؟

کسرا با ارامش لمخند روی لمشو حفظ کرد و:فت: نیاز ...... این مسئله هیچ 
اشددکالی که نداره هیچ... بعدشددم ما میتونیم پا قدم اون کوچولو رو به فال 

 نیک بگیریم برای شروع زند:یمون...
تو چشمهای کسرا م*س*تقیم خیره شدم و:فتم: هرچی بگم یه بهونه میاری 

 نه؟
کسددرا چیزی نگفت و اهسددته زمزمه کردم: بهونه هاتو نمی فهمم کسددرا... 

 میاری... نمیفهمم چرا اینقدر بهونه
کسددرا کمی به جلو خم شددد وصددورتشددو نزدیک صددورتم کرد و :فت: فقط 

 میخوام همه چیز درست پیش بره ...



 اخم کردم و:فتم:این وسط فقط نظر تو مهمه؟
شد و پوزخندی زدم و :فتم: خجالت  سرا مات با دهنی نیمه باز بهم خیره  ک

. .. بگو ..نکش کسددرا ا:رهنوزم فکر میکنی من و تومناسدددد هم نیسددتیم.
 راحت باش...

 کسرا :این چه حرفیه ؟ یادت رفته من وتو محرم هم شدیم و ...
فه  که ... حرفمو نصدد مه ...این تویی  یاد یدم و:فتم: من  میون حرفش پر

 :ذاشتم و با اخم ادامه دادم: محرم شدیم برای شناخت بیشتر؟؟؟...
 کسرا اهسته :فت: خد مگه باید غیر از این باشه؟

سر غیر چی - باشده؟؟؟ همه محرم میشدن میرن عقد میکنن بعدشدم میرن 
خونه زند:یشددون... بعد هشددت ماه تازه میگی بیا همدیگه رو بشددناسددیم... 

 مدام...
 وپوفی کشیدم و سکوت کردم!

شک  سم  ست اینقدر به من و ح سرا تند :فت: مدام چی؟؟؟ نیاز خوب نی ک
 :ی کنیم...داری... عزیزم من وتو میخوایم یه عمر کنار هم زند

 پوزخندی زدم و:فتم: من شک دارم؟؟؟ مطمئنی اقای راد؟
داشت حرصی میشد. دستشو روی صورتش کشید وبا لمخند :فت: ما چرا 

 داریم بح  میکنیم؟؟؟ هان؟؟؟ نیاز چی سفارش بدم؟؟؟
و دسددت دراز کرد تا منو رو برداره که کف دسددتمو روی منو :ذاشددتم و:فتم: 

 همه ...کسرا ... نظر من چقدر م
 کسرا: خیدددددلی...
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خیلی خد... من نظرم اینه که قمل از زایمان مادرم ازدواج کنم... شددمرده -
ومقطع :فتم: دلم ... نمیخواد... مامانم... با یه نوزاد... تو مراسددم ازدواجم 

 ... دادار دودور کنه ...!!!
 کسرا چشمهاشو بست وباز کرد.

 اماد:یشو ندارم...نگاهشو به میز دوخت و:فت: من االن 
 از جام بلند شدم و:فتم: حرف اخرت همینه؟؟؟

 کسرا به قامت ایستادم نگاهی کرد و:فت: نیاز چرا اینطوری میکنی...
روی میز خم شدددم و:فتم: کسددرا ... مجمورم نکن یه کالم حرف بزنم!!! من 

 بدم میاد یکی ازم نظر بترسه و واسه ی حرفم تره هم خرد نکنه ....
 سته :فت: نیاز جان یخرده اروم تر ... دارن نگامون میکنن!کسرا اه

کیفمو روی شددونه ام انداختم و:فتم: قمال هم ازین هم یه بار تجربه داشددتی 
 یادت نیست؟؟؟

سرشو تکون داد و:فت: بمین چه الکی الکی داریم بح  میکنیم... یه  سرا  ک
 لحظه بشین... اروم... با هم حرف میزنیم...

وی صندلی پرت کردم و کسرا اهسته :فت: خد... من االن ناچارا خودمور
 خونه ندارم... تو رو عقد کنم... عروسی کنیم... کجا بمرمت؟؟؟

انگشددتهامو توی هم قالب کردم و :فتم: کسددرا مگه پدر تو سددال پیش فوت 
 نشده؟

 کسرا اهی کشید و:فت: چرا...
 شما که تقسیم ارث نکردین کردین؟-



پ پینک پنک باز شد و با صدای خیلی بلندی که کسرا چشمهاش در حد تو
 اصال توقع نداشتم نا:هانی و یکماره :فت: نیدددداز مادر مددددن....

 
به صورت سرخش با بهت زل زده بودم. در یک لحظه چنان از کوره در رفت 

 که ... حس کردم کل رستوران یک لحظه ساکت شد.
ه نداد ولی طوری نفس کسددرا رگ :ردنش متورم شددده بود ... حرفشددو ادام

میکشددید که :رما و داغی و اتیشددی بودنش و کامل میتونسددتم حس کنم. 
احسدداس میکردم حین عصددمانیت و نگرانی در هر دو حالت پشددت پلکش 

 میتره ...
با دسددتش پیشددونیشددو مالید وچند تا نفس عمیق کشددید اهسددته اما قاطع و 

رادرام فکر کردیم تا متحکم :فت: مادر من زنده اسددت نیاز... من وخواهر ب
 وقتی که اون زنده است ... دست به اموال نزنیم!!!

چه  مد.  پایین او ته از روی :ونم  مام پر اشدددک شدددد و یکی اهسدد چشدد
عصددمانی...!!! چرا سددرمن داد میزد؟؟؟اصددال دیگه نمیفهمیدم چی میگه ... 

 نگاه سنگین اطرافیان و حس میکردم.
سر شم  صدای نفس های مرتع شنیدن  سرا با  شو بلند کرد و خفه :فت: ک

 بمخشید نماید سرت داد میزدم!
 کیفمو روی پام :ذاشتم و زمزمه کردم: میشه بریم؟
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سوت  شام  شد... حس میکردم مغزم داغ کرده و :و سرا فورا از جاش بلند  ک
ستوران بودن خیره  سرمن داد زد؟؟؟ افرادی که توی ر شه... به چه حقی  میک

 اونا سالنه سالنه از رستوران خارج شدم.خیره نگام میکردن ... زیرنگاه 
کسدرا پشدت سدرم با قدم های تندی اومد و دزد:یر وزد. جلو سدوار شددم و 

 کسرا هم کنارم نشست.
 چند تا نفس عمیق کشید و ماشین وبه حرکت دراورد.

 بغض سنگینی تو :لوم بود اما دیگه تو چشمم اشک نمود.
 سرمو به شیشه ی ماشین تکیه داده بودم...

سر من  سرا به چه حقی  سته و دمغ فکر میکردم ک سته بودم ... خ شمامو ب چ
داد زد؟؟؟ من چی :فتم؟؟؟ حس میکردم اون ادمی که رگ :ردنش اونطور 
سم... حس میکردم  شنا سه ی خونه رو نمی شمهاش دو کا شده و چ متورم 
سرا  صورتم خالی کرده ک شو توی  شی سهای اتی صدا و نف اونی که انطوری 

 یکی دیگه بوده ...نموده ... 
 چونه ام می لرزید اما اشکی برای سرازیرشدن نداشتم.

صددای نفس عمیق کشددار کسدرا رو شدنیدم و کمی بعد صددای تیک تیک 
 راهنما ...

 ماشین از حرکت ایستاد و کسرا به سمت من چرخید.
هنوز رومو به سددمت بیرون نگه داشددته بودم وهیچ دلم نمیخواسددت باهاش 

 بشم...چشم تو چشم 
ما حس کردم تکونی خورد و خواسدددت  یدم نمود ا که چهره اش تو د با این

 دستشو به دستم برسونه ... منم فوری دستهامو زیر ب*غ*لم جمع کردم.



کسرا خودشو خم کرد و یه جوری اومد پایین و از زیر چونه ام جلوی چشمم 
 قرار :رفت و :فت: دالی...

با فت از حرکتش ولی  ندم :ر که خ گاه  با این به بیرون ن اخم و عنق هنوز 
شد تا جایی که موهاش روی مانتو م  سرا همینطور خم تر وخم تر  میکرد. ک

 کشیده شد و کم کم سنگینی سرشو روی رون پام حس کردم.
از کارش به شدددت شددوکه شدددم ... اونقدر نا:هانی ویواش یواش به سددمتم 

ف کردم قلمم افتاده کاومده بود و اینطوری سرشو رو پام :ذاشته بود که حس 
شو  شده بود ... این کی کمربند سرا این روزا واقعا غیرقابل پیش بینی  پام. ک

 باز کرد؟؟؟
با چشددمهای پر تعجد بهش نگاه میکردم که خندید و :فت: از این زاویه تا 

 حاال ندیده بودمت...
 نتونستم لمخندمو پنهون کنم.

پاهام فشددار داد و از  با دیدن خنده ی من کمی راحت تر سددرشددو روی رون
همون پایین :فت: من یخرده رو خانوادم... یعنی بیشدتر مادرم... حسداسدم 

 ... باور کن اصال منظوری نداشتم.
 من چه میدونستم که تصمیم شما چیه ...-

 کسرا:حق داری... من شرمندم.
 نفس عمیقی کشیدم و :فت: نیدددداز...

 یه جوری صدام کرد که مو به تنم سیخ شد.
 روم :فت: بمخشید خانمم...ا
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لممو :از :رفتم و سددعی کردم کوچولو عمیق نفس بکشددم که نفهمه داره چه 
 بالیی سرم میاره ...

لمخندی به روم پاشددید و من هم اروم دسددتهامو که زیر ب*غ*لم بود و ازاد 
 کردم...

هنوز داشددت تو چشددمام نگاه میکرد ... یه جور خاص ... و منم بدون اینکه 
ش بگیرم تو نی نی چشددماش خیره بودم. حس میکردم یه عالم حرف نگاه از

داره واسددده ی :فتن، ته اون چشددمهای روشددن یه عالم کندو بود که توش 
 پرحرف عسلی داشت! ... یه عالم تو نگاهش کلمه موج میزد.

 توی اون نگاه شفاف و کهربایی...
بلند  به خودم جرات دادم و دسددتمو یواش :ذاشددتم روی سددرش... یه نفس

شدی! دلم  شیطون  شمهاش بهم خندید ... انگار که بگه باز تو  شید و با چ ک
 غنج رفت از نگاهش...

شونیش... کله اش داغ داغ بود  شیدم روی پی ستمو از روی موهاش ک اروم د
 ... کمی که :ذشت...

با انگشتم روی پیشونی وموهاشو لمس کردم... اومدم پایین تر ... ابروهاش 
 شماشو لمس میکردم که با خنده :فت: نزنی کورم کنی...و ... داشتم چ

 خندیدم و :فتم: کور نمیشی... نترس...
لمخندش کمی محو شد و :فت: کوربشم من وپس میزنی... از این میترسم 

... 



یه لحظه حس کردم هیچ کاری نمیتونم بکنم. حرفش محکم و جدی بود . 
 یدم و تو دلم فکر کردماز این جدیتی که تو کالمش بود یه نفس راحت کشدد

 پس تو هم میترسی!
 زمزمه کردم:

 منم بدم میاد ازچیزی بترسم و سرم بیاد!-
کسرا نفسشو از دماغش بیرون فرستاد و دست منو :رفت تو دستش واروم به 

 سمت لمهاش برد.
سه که با افتادن یه نور قرمز تو  ستمو بد*و* ست د شمام زل زد و خوا تو چ

به شددیشدده ی سددمت راننده خورد جفتمون از جامون ماشددین و دو تا تقه که 
 پریدیم!

رنگم و ندیده میدونسددتم عین :چ شدددده ... کسددرا شددیشددده رو پایین داد 
 و:فت:بفرمایید؟

 افسری که کنار ماشین بود :فت:پیاده شو...
 کسرا اهسته زمزمه کرد:خدا بخیر کنه ...

سی  سینم میکوبوند که دیدم ک شو تو  شت خود شیانه دا شت که پقلمم وح
 راننده است داره به سمت من میاد ... رو بهم اشاره کرد پیاده بشم...

ستگیره  ضش تو دهنم میزد ... د شتم و با قلمی که نم منم کیفمو از عقد بردا
سید فربه و کمی ته ریش  سالی به نظر میر شدم. مرد میان شیدم و پیاده  رو ک

بنظرم موهاشددو جو :ندمی داشددت ... اما موهاش زیاد رنک ریشددهاش نمود 
 رنک کرده بود ...
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شت. نگاه من  شین وبردا شتمرد مدارک ما شین و از تو دا شد تو ما سرا خم  ک
 کرد و یه بارپلکشو بست وباز کرد.

 حس کردم میخواست بهم ارامش بده ... و المته هم که موفق شد.
سعیدی بیا مدارک اقا رو چک کن  سی که جلوی من بود :فت: سر رو به ک اف

 وی من اومد ودست به کمر :فت:شما با اقا چه نسمتی دارید؟و خودش جل
با یه کم خونسددردی که از ارامش نگاه کسددرا حاصددل میشددد زمزمه کردم: 

 نامزدیم...
 افسر:نامزد... کارت شناسایی؟

شین  سعیدی کارت ما شجوییمو از کیف پولم دراوردم و دیدم که  کارت دان
داره مشخصات و با پالک و  کسرا دستشه و جلوی کاپوت ماشین ایستاده و

 کارت ملی و کارت دانشجویی کسرا چک میکنه.
 افسر رو به من :فت: پس :فتی نامزدته؟

 سری به عالمت بله تکون دادمو :فتم:محرم هستیم...
 افسر رو به سعیدی اشاره زد و سعیدی هم با مدارک کسرا پیشش اومد.

 م هستید؟با دیدن کارت دانشجویی کسرا :فت:هم دانشکده ای ه
 کسرا:بله جناب سروان... من ارشد میخونم خانمم کارشناسی...

تو اون هول و وال از به کاربردن لفظ خانمم دلم قیلی ویلی رفت. اخه چگده 
 :شنگی!

افسر قیافه اش از اخم دراومد و :فت:معماری... هومی کشید و درحالی که 
سال کنکو سر منم ام سرا برمیگردوند :فت: پ د ر داره ... میخوامدارک وبه ک

 معمار بشه!



 کسرا لمخندی از روی ناچاری زد و چیزی نگفت.
سر :فت: ما مامور راهنمایی  شون رفتن و اف سمت اتوممیل سعیدی به  سر و اف

 رانند:ی هستیم... لطفا اینجا کنار خیابون پارک نکنید.
کسرا انگار یه نفس راحت کشید و افسر با یه نگاه چپ چتی :فت:شئونات 

 رعایت کنید...هم 
 و سوار شدند و تو کسری از ثانیه رفتند.

 کسرا نگاه پر خنده اشو تو چشام انداخت و:فت: سوار نمیشی؟
 

 زورش میومد بگه عزیزم؟؟؟
ستارت  ست ا ستم ... خوا ست. منم ب شو ب شدم و با یه لمخند کمربند سوار 

شت  سمتم چرخید ... منم نگاش کردم و به یک ثانیه نگذ ه پقی کبزنه که به 
 زدیم زیر خنده دو تایی...

بعدش هم قرار شددد بریم یه رسددتوران دیگه و نهار بخوریم و راجع به چیزای 
 دیگه صحمت کنیم ... و اصال این موضوعات و پیش نکشیم.

با اینکه دوسددت داشددتم تکلیف مشددخص بشدده ولی تحمل اینو نداشددتم که 
 فتم.باهاش قهر کنم یا بح  کنم ... بخاطر همین هی ی نگ

منو برد به یه رسددتوران سددنتی و بهم دیزی داد ... بعدش هم با هم به پارک 
سرا برام حرف میزد ... منو میخندوند ... و هیچ بحثی  رفتیم و قدم زدیم... ک

 در مورد مسائلی مثل ازدواج و بارداری مادرم وارث و میراث نزدیم.

http://www.roman4u.ir/


ر سددید و:فت: فکسدداعت نزدیک های نه و نیم بود که کسددرا به خیابونمون ر
 کنم دیرت شد نه؟

اروم :فتم: نه زیاد ... من همیشدده هشددت خونه ام... حاال نه و نیم... فرقی 
 نداره خیلی.

کسددرا یه لحظه به من نگاه کرد و :فت: همه فصددل مجازی که هشددت خونه 
 باشی؟

 یعنی چی؟-
کسرا با اخم :فت :یعنی پاییز وزم*س*تون هم هشت خونه ای؟ تو تاریکی 

 ما ...و سر
خندیدم و خواسددتم جوابشددو بدم که با دیدن بابام تو کوچه کلمه تو دهنم 

 ماسید.
کسرا هم با دیدن سکوت یه دفعه ای من ... یه نگاه به من کرد و یهو تو کوچه 
زل زد ... بابام دقیقه جلوی کاپوت ماشددین بود. کسددرا از شددوک هم داشددت 

ک بامو زیر بگیره  با نده بود  فت سددمتش کم مو با میر ه فوری زد رو ترمز و 
صدای بدی که از تایرا اومد سکوت کوچه یه جوری بهم ریخت ... یکی دو 

 نفر و دیدم داشتن از پنجره به کوچمون نگاه میکردن.
 کسرا فوری از ماشین پرید پایین و من هم اروم و خانمانه پیاده شدم.

رده الت سددالم کبابا یه نگاه به من و یه نگاه به کسددرا که زیر لد با کلی خج
 بود انداخت.

اخر سددر هم به من تشددر زنان :فت: دختر تو که ما رو نصددفه جون کردی... 
 هیچ معلومه تا االن کجایی؟ :وشیت چرا خاموشه؟



کسرا دستهاشو تو هم قالب کرد و بابا با اخم :فت: نمیتونستی یه خمر بدی 
 با کسرایی؟؟؟ هان؟

ن بود اقای نامجو ... بمخشددید لممو :زیدم و کسددرا اهسددته :فت: تقصددیر م
 قملش باید خمر میدادیم... شرمنده.

سرا انداخت ...  شید و با چپ چپ یه نگاهی به من و ک بابا یه نفس عمیق ک
ست خداحافظی کنه که مامانم با یه مانتو که روی پیراهن تو خونه  سرا خوا ک
ایش پوشددیده بود و سددداق پاهاش معلوم بود لک لک کنان تو کوچه اومد 

 و:فت: اوا ... اقا کسرا ...
 کسرا تندی سالم کرد و مامانم:سالم پسرم ... خوبی؟

ونگاهی به ما دو تا کرد و انگار شددصددتش خمردار شددد که باهم بودیم... ته 
چهره اش که به نگرانی میزد اروم شددد و :فت: چرا توی کوچه بفرمایید باال 

... 
 من برم ... کسرا: نه دیگه مزاحمتون نمیشم ... با اجازتون

 بابا هم تعارف کرد و:فت: پسرم تا این جا که اومدی... بفرما باال ...
سوز  سرم... هوا هم  سرا یکمی من من کرد و مامانمم :فت: بیا بریم باال پ ک
داره ... بفرما ... بفرما بریم باال ... حاال که تا اینجا اومدی یه سددرم بیا باال 

... 
سرا دزد:یر و زد و بابا هم ی شم غره رفت و همگی با ک ه جور با مزه به من چ

بازی  که تو دلم همینجور یویو  کت بود منم  باال ... کسددرا سدددا هم رفتیم 
 میکردم...

http://www.roman4u.ir/


سرا  سرا کرد ... ک شلوارک یه لحظه مات نگاه ک شدیم و نادین با  وارد خونه 
 اهسته :فت: شرمنده بد موقع است.

مامان دویید تو اتاق که بابا  نادین خندید و باهم :رم احوال پرسددی کردن ...
 با تشر :فت: مریم یواش تر...

یه لحظه به کسرا نگاه کردم ... دیدم عین خیالش نیست و با نادین :ل میگن 
و :ل میشنون ... یه نفس پر حرص کشیدم و به سمت حموم رفتم... با اینکه 
 دوست داشتم دوش بگیرم... ولی فقط سرو صورتمو شستم و بعدش به اتاقم

 رفتم.
شم؟  شم... خوب چی بتو سرا اومده خونمون ... منم که محرم ووویی... ک
کاش فرصت یه دوش :رفتن و داشتم هرچند که صمح حموم بودم ولی خد 

 ... درکمد مو باز کردم و چوب لماسی ها رو کنار زدم.
با دیدن شلوارام... یخرده مک  کردم... یه جین یخی برمودا داشتم که پایین 

هاش ریش ریش بود و روی قسمت رونش چند جایی مدل پاره داشت پاچه 
 ... همونو کشیدم بیرون و یه نگاهی به تیشرت هام کردم...

برش داشتم... و رو فرشی های انگشتی قهوه ایم هم کشیدم بیرون ... اتو مو 
رو هم به برق زدم.یه بلوز یقه قایقی قهوه ای داشتم که روش با نگینهای قرمز 

 Ilove youالتین نوشته شده بود: وسیاه 
لماس هامو دراوردم و یخرده به خودم لوسددیون ضددد عرق مالیدم... بعد هم 
لماس زیرمو با یه مدل دکلته عوض کردم و بلوزمو پوشددیدم... سددر شددونه ی 

  ریفمو از تو یقه پرت کردم بیرون و کلی به خودم عطر زدم.



. صددندلمو پوشددیدم... عین جت شددلوارمو با یه کمربند قهوه ای تنم کردم ..
پریدم سددروقت موهام... اول کش و کیلیتسددمو باز کردم. لعنتی اینقدر از 

 صمح بسته بودمشون که موهام یه حالت شکسته داشت.
کمی جلوی موهامو ل*خ*ت کردم و بعد همه رو باالی سرم دم اسمی جمع 

 کردم... یه جور شالقی اتو کرده بودم و بهم میومد.
 امانم که :فت:نیاز جان...با صدای م

 یعنی بسه ، پاشو :مشو بیا بیرون ور دل شوهرت ...
 پیش خودم زدم زیر خنده... شوهر؟!

سی نمود برای همین بیخیال پن  ستم لک و پی تو اینه به خودم نگاه کردم... پو
کیک و کرم شدم... یخرده رژ :ونه زدم و ریمل ... یه رژ مسی به لمم زدم ... 

 یکنه امشد...کسرا سکته م
ارایشم ملیح بود همیشه دوست داشتم ساده باشم. هد بند کرمم هم زدم به 
سرم ... بس که موهامو از سمت شقیقه کشیده بودم چشمام هم کشیده شده 

 بود و به سمت باال مدل دار شده بود.
یه نگاهی تو اینه کردم ... از خودم خوشددم اومد. طفلک کسددرا ... یقه امو 

 ر کشیدم شونه ام کامال بیرون افتاده بود .کمی پایین ت
 نیشمو جمع کردم... پیش به سوی کسرا ...!!!
 نیشمو جمع کردم... پیش به سوی کسرا ...!!!

وارد هال شدددم و دنمال یه جفت چشددم تحسددین :ر بودم ... اما زهی خیال 
 باطل... کسرا نمود تو هال...
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 اشاره کرد.با چشم از مامان پرسیدم ... به اتاق نادین 
حاال نادین هم امشددد تریپ صددمیمیت برش داشددته . پوفی کشددیدم وبه 
اشتزخونه رفتم. مامان سنک تموم :ذاشته بود . داشت الویه درست میکرد و 
شه غذاهایی  ستم مامان همی شامی المته میدون یه تابه هم رو :از بود توش پر 

شونو اماد سمزی و این جور چیزا رو مواد شامی وکوکو  ه تو یخ ال نگه مثل 
میداره واسدده ی مهمونای سددرزده ... از اون فوت کوزه :ری هاسددت که منم 

 قراره تو زند:ی مشترکم اعمال کنم . واسه کسرا ابرو بخرم.
ازا ین فکر نیشم تا بنا :وش باز شد . تابه ی محتوی سید زمینی سرخ کرده 

 ...رو هم زدم و در قیمه رو باز کردم ... ای جونم لیمو عمانی
مشغول درست کردن ساالد شدم و مامان تند تند شامی های سرخ شده رو 

 بر:ردوند.
 یعنی فدای داماد داریش بشم... !

 مامان با غر :فت: چیه واسه ی خودت فکر میکنی میخندی؟
با نگرانی پرسددید: فکر میکنی از این غذاها  خندم عمیق تر شدددد و مامان 

 خوشش میاد؟
 تر؟واه مامان چی از این به-

با دیدن نادین و کسددرا که اومدن توی هال نشددسددتن ... بیخیال :وجه و خیار 
سرسری کردم و رفتم  شدم هموشنو تو  رف پرت کردم ... یه نگاه به خودم 

 تو هال.



سه بود  شمکه ی  سته بودن ... تلویزیون روی  ش با نادین روی ممل دو نفره ن
شون میداد ... کنترل روی میز رو  شت فوتمال ن سر بود. جلوی ودا به روی ک

 کسرا با همون وجنات خم شدم ... دریغ از یه نیم نگاه ...
عسلی  -صاف ایستادم و شمکه رو به یک تغییر دادم ... دقیقا عین یه :او کرم

 سرشو انداخته بود پایین.
با حرص و توپ و تشر به نادین :فتم: من نمیخوام فوتمال بمینما... و کنترل و 

 ت کردم و دوباره چتیدم تو اشتزخونه.روی ممل دیگه پر
 کسرای مسخره ... من یک ساعت واسه ی بابام تیپ زدم؟

شیطونه میگه برم لماس خواب خرسی امو بتوشما ... همون که سر زانوش قد 
هندونه زانو انداخته وزیرب*غ*ل اسددتینش پاره اسددت... ایش... خدا رحم 

 کرده محرمیم ...!
وغرولندها میز و چیدم ... کسرا اومد تو اشتزخونه و :فت: با تمام این فکرها 

 مادرم کمکی نیست؟
 مادرم؟! جان ...

 مامانم که ضعف کرد از خوشی... با لمخند رو به کسرا :فت: نه پسرم ...
 کسرا خندید و :فت:المته شما که جای دختر منید ...

 خواست یه چیز دیگه هم بگه که مامانم ریسه رفت از خنده.
 بام هم روزنامه اشو داده بود پایین و میخندید.با

جه و  های نگینی :و با برش  یه بود و من  که محتوی الو به  رفی  کسددرا 
 خیارشورهای باریک روش پروانه کشیده بودم اشاره کرد و :فت:بمرمش؟
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 مامان:زحمتت میشه کسرا جان...
 اوه چه دل و قلوه ای هم میدن!

 اشید .کسرا خندید و :فت: با من راحت ب
کسرا  رف وبرداشت ... منم سر میز داشتم قاشق چنگال ها رو تو بشقاب 

 ها می یدم. کنارم ایستاد و :فت:جاش اینجا خوبه؟
شونه ی  شید که تمام بازدمش خورد به  سرا یه نفس ک سرمو تکون دادم و ک

 ل*خ*تم ...
 اهسته زیر:وشم :فت:خوش تیپ شدی...

ه ال ها رو توی بشقابها مرتد میکرد خیربه نگاه پایینش که داشت قاشق چنگ
 شدم و:فتم: تو اصال وقت کردی منو بمینی؟

 کسرا : من همیشه برای دیدن خانمم وقت دارم!!!
 وای مامان ...

نیشددم تا بنا :وش باز شددد و کسددرا اروم زیر:وشددم :فت: بعد ازدواجم باید 
 همینطوری  ریف و خوش تیپ باشی ها ... من زن تتل نمیخوام ...

 خندیدم و:فتم:خیالت راحت من ژنتیکی الغرم.
صله  سه متر ازم فا سرا  صدای بابا که :فت:خلوت کردید ... ک خندید و با 

 :رفت.
 ای خوشم میومد از بابام حساب میمرد!

 شام با خاطرات کسرا از دانشگاه و سربازی رفتنش و :ذشته اش صرف شد.
یده بودم تاز:ی ازش فهم که  که اون خیل یه ویژ:ی خیلی مثمتی  ی این بود 

راحت وصمیمانه رفتار میکنه ... اصال ادم خشکی نیست. به وقتش شیطنت 



سنگین بود ولی از بعد محرمیتمون انگار یه  سر  هم داره ... قمال کمی با من 
 ادم دیگه رو داشتم میدیدم... یه ادم نو... مهربون ... دوست داشتنی...

سرم بود دیگه تلخ و  شنگی تو  ستفکرای ق وران بد عنق نمودم! یعنی وقتی تو ر
دوم حین غذا خوردن بهم :فت که بیشددتر راجع به این مسددئله فکر میکنه و 

 کلی بهم امیدواری داد دیگه دلخور نمودم ازش ...
به کسددرا نگاه کردم ... یه مدالیی بود که  با صددددای خنده ی پدر ومادرم 

ه بود . پیش پدرم... حسددابی تو دل خانواده ام واسدده ی خودش جا باز کرد
 پیش نادین ... پیش مامانم...

یه نفس راحت کشددیدم ... حاال تمام مشددکلم این بود که چطوری راضددیش 
کنم مراسددم عروسددیمون قمل از زایمان مامانم باشدده... از طرفی هم حس 
میکردم بارداری مادرم کم کم برام داره جا میفته یعنی عکس العمل کسددرا و 

 م جا بیفته ... ولی خد :ذشت زمان هم مالک بود!حرفاش باع  شد برا
بعد از جمع و جور کردن میز... بابا به اتاقش رفت تا نماز بخونه ... نادین 
هم دستشویی رفت... مامان هم کف اشتزخونه نشسته بود و داشت هندونه 
خرد میکرد. یه عمر بود ایستاده مسلط به پوست کندن هندونه و قاچ کردنش 

 نمود!
 وکسرا هم تو هال نشسته بودیم.من 

 منتها با فاصله...
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شو  ست سرا د شد. ک شونه ی چتم داغ  من تو عالم خودم بودم که حس کردم 
دور شونه ام حلقه کرده بود و دقیقا کف دست :رمشو :ذاشته بود رو همون 

 نقطه که هیچ پوششی نداشت.
 شوکه بهش نگاه کردم و اون هم با خنده :فت: بدت اومد؟

 نه...-
ضربان قلمم باال  شده بود.حس کردم دلم هری ریخته پایین...  شک  دهنم خ
شت  شت ... اروم با نوک انگ شونه ام بردا شو از روی  ست رفته بود که اون د

 روی ساعد دستمو نوازش کرد و:فت: پس چرا اینا سیخ شدن؟
سری ریز ریز  شده بود و یه  شدن دون دون  شدت مور مور  ستم که از  به پو

 ای زیر پوستی قلنمه قلنمه و تیز تیز شده بودن نگاه کردم.موه
 کسرا خندید و:فت: بمخشید ...

 وازم فاصله :رفت.
بد  که از  ندی اب دادم...موضددوع این بود  چه ب یده بود من  گار اونم فهم ان

 اومدن به این روز نیفتاده بودم!!!
 با خجالت ازش به اتاقم رفتم.

ست دیگ ساعد د ستم محکم روی  م کوبیدم وبا غرغر :فتم:دخترای بد با د
 ... االن وقت بیدار شدن وسیخ شدن بود؟؟؟ چندشا ...

 با تقه ای که به در خورد ... سه متر سرجام پریدم.
 در و باز کردم. کسرا اهسته :فت: تو تاریکی بودی؟

 نفس عمیقی کشیدم وچراغ و روشن کردم.
 کسرا لمخندی بهم زد و :فت: بیا هندونه ...



 پیش دستی دستش بود با دو تا چنگال... :ل هندونه هم تو پیش دستی...!یه 
 از قرمزیش دهنم اب افتاد وکسرا :فت:بیام تو؟

با خجالت  به روش  عقد رفتم و کسددرا روی زمین نشددسدددت ... منم رو 
نشستم... دستهامو تو هم قالب کردم که دیدم یه برش کوچولو از هندونه رو 

 :رفته ...زده به چنگال و به سمتم 
 خندید و:فت: دستمو که رد نمیکنی؟

با خجالت دسددتم وبلند کردم که ازش بگیرم ولی اون عقد کشددید ... با 
به لمام  تعجد نگاش کردم و با شددیطنت هندونه ی خنک و سددرد و قرمز و

 چسموند.
 کوچولو دهنمو باز کردم و علی رغم سردی هندونه من داغ عین کوره شدم!

سرا چنگال دومی که شت و:فت: این  ک ستی بود و روی میزم :ذا تو پیش د
 چنگاله هم اضافه است ... یدونه کافیه!

 
یه نفس کوچیک کشددیدم ... یعنی داشددتم کرور کرورعرق میریختم. من و 
کسرا ... تو اتاق من ... منم که قرار نیست :ردنمند و :ل سر بدمش... اومده 

 ... داره هندونه میذاره تو دهنم...! من خوابم یا
:ذاشدددت تو دهنم و  به دهنم نزدیک کرد ... اروم  یه برش دیگه رو  کسددرا 

 :فت:اتاقت خیلی قشنگه ... خیلی هم با سلیقه ای...
سرا نگاهی به دیوار کرد و  سه خودش پارتی راه مینداخت که ک شت وا دلم دا

 با دیدن تابلوی فرزاد فوری نگاشو به من دوخت ...
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 میکنه؟منم اهسته :فتم: ناراحتت 
شتم جلوی  شتم... :ذا شدم و اون تابلو رو بردا چیزی نگفت ... ازجام بلند 

 در و :فتم: دیگه رو دیوار نمیذارمش...
 لمخندی بهم زد و :فت:دور تا دور قاب سیاه شده ....

سیاه و :رد و خاک  ست میگفت دیوار اندازه یه مربع  نگام به دیوار افتاد ... را
 :رفته شده بود.

 باال انداختم و :فتم: مهم اینه که تو ناراحت نماشی...شونه ای 
چشددماش برقی زد و دسددتمو یهویی کشددید و منو پرت کرد تو ب*غ*لش... 

 چهار زانو نشسته بود و منم نشوند رو یه زانوش و خیره شد به من ...
ازنگاش خندیدمو سددرمو انداختم پایین... ولی اروم با انگشددت شددصددت و 

 سرمو بلند کرد. مجمورم کرد زل بزنم تو نگاهش...اشاره چونمو :رفت و 
صورتشو اورد جلو... چشمام داشت خمار میشد که بینی شو به بینیم مالید 

 و :فت: چشماتو اینطوری نکن ...
 دستهامو دور :ردنش انداختمو :فتم: چرا؟

 خندید و :فت: بیا هندونه بخور...
 خندیدم و خندید ...

نم درحالی که داشددت یه حالت هایی میشددد یه فوت تو صددورتش کردم و او
 اروم :فت: کار دستمون میدما ...

 چیکار؟-
 خندید و :فت:دختر هندونه :رمش مزه نداره ...

 خندیدم و:فتم: کسرایی...



 کسرا:جان دلم؟
پیشددونیمو به پیشددونیش چسددموندم ... یه نفس داغ تو صددورتش کردم که یه 

ن فکر افتادم یعنی بدون هیچ لحظه چشدماشدو بسدت ... کامال غریزی به ای
پیش زمینه ای تو این موقعیت انجام شددده به فکرم رسددید که حاال حرفمو 

 مطرح کنم ... لمخندی زدم بهترین فرصت بود.
 منو دوست داری...-

لماشدو بازبون تر کرد و حینی که قفسده ی سدینه اش باال پایین میشدد :فت: 
 ؟معلومه که دوست دارم ... این سواله میترسی

 یواش زمزمه کردم: نظرمم برات مهمه؟
 یه لحظه نفسشو نگه داشت و :فت: خیلی...
 سرمو جلوتر بردم ... چشم تو چشم بودیم ...

اروم زیر:وشددش :فتم:کسددرا بیا زودتر ازدواج کنیم... مگه تو منو دوسددت 
 نداری؟

 سرشو باال کشید و یه بو از موهام :رفت و هی ی نگفت.
:ردنش فشددار دادم و کمی سددرمو عقد :رفتم تا توی دسددتامو بیشددتر دور 

 چشمهاش زل بزنم... اونم خیره شد بهم و من :فتم: باشه؟
 کسرا هی ی نگفت.

 سرمو جلو بردم... نفسهاش داشت تند تر میشد.
 سرمو خم کردم .لمام میلیمتری لماش بود ... یواش :فتم:باشه؟؟؟

 :فت:باشه...اروم داشت به سمتم میومد و در همون حال 
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دسددتهامو از دور :ردنش ازاد کردم و تندی قمل اینکه کاری کنه ازش فاصددله 
یا هندونه  باال دادم و:فتم:حاال ب پایین وابروهامو  پاش اومدم  :رفتم. از رو 

 بخوریم...
سته  شتم دهنمو حینی که ه سری تکون داد و منم یه تیکه :ذا سرا خندید و  ک

 : نیاز هسته هاشو نخور...هاشو میجوییدم کسرا با تعجد :فت
خودمو کشددیدم عقد و:فتم : نه ... مزه ی هندونه به همون هسددته اشدده .... 

 کسرا با تعجد نگام میکرد که موبایلش زنک خورد.
 به ساعت نگاه کردم . بیست دقیقه به یازده بود ... کی بود این وقت شد؟؟؟

 ؟؟؟بود این وقت شدبه ساعت نگاه کردم . بیست دقیقه به یازده بود ... کی 
 کسرا با خنده جواب داد:احوال مونس جون ...

 جانم؟مونس... هان مادرش... نیشم باز شد.
کسرا خندید و :فت: جای بدی نیستم چطور؟ ... خد؟؟؟... شیما امتحان 
چی داره؟ ... فردا ریاضددی داره؟ االن یازده شددد یادش افتاده؟ ... مادر من 

ستم. ب شدم من منزل اقای نامجو ه شون  سرزده مزاحم له ... خندید و :فت:
شیما بگو بخوابه ... موقع انان بیدارش  شه ... به  شم... قربونت ... با ... چ
میکنم باهاش کار میکنم . اره ... باشدده ... چشددم... سددالمتم میرسددونم . 

 خداحافظ.
 و با خنده :فت: این دختر منو کشته ... دقیقه ی نود یاد امتحانش میفته ...

 با خنده به پیش دستی خیره شد و:فت: همه ی هسته هاشو خوردی نه؟و 



یه مشددت کوچیک به پهلوش زدم و بعد از کمی تو سددر وکله ی هم زدن ... 
شکر کرد و خالصه منم قرار شد  سرا عزم رفتن کرد. کلی از مامانم وبابام ت ک

 برم بدرقه اش کنم.
 کسرا باز شد. تابلوی فرزاد هم با خودم بردم تو اسانسور که نیش

وقتی به در کوچه رسددیدیم بهم :فت: امشدددد عالی بود ... کلی از پدر و 
 مادرت تشکر کن.

 خندیدم و :فتم: تا سرکوچه میرسونمت .
دسددتمو :رفت و با هم تا سددرکوچه تو سددکوت قدم زدیم ... یعنی یه لحظه 
خواسددتم کاش بارون میومد و ما قدم میزدیم ... همون موقع صدددای رعد و 

 رق اومد و تو دلم :فتم:قربون خدا برم کاش یه چیز دیگه خواسته بودم.ب
 کسرا نفس عمیقی کشید و :فت: چه بارون به موقعی...

ستمو طمق عادت  شتم ... د خندیدم و درحالی که تابلو رو زیر ب*غ*لم :ذا
دراز کردم تا چند تا از اون قطره ها رو بگیرم کسرا دستمو تو دستش فشار داد 

 ردت نیست؟و:فت:س
 نه ... خیلی هم خوبه ...-

سددرکوچه ایسددتادیم و کسددرا تو چشددمام نگاه کرد و :فت: نیاز تو از حرفت 
 مطمئنی؟

 با هیجان :فتم:کسرا من واقعا اینو از صمیم قلمم میخوام ...
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کسرا یه فشاری به دستم داد و اهسته :فت:واقعا میخوای که مقدماتشو اماده 
بشددناسددیم همو؟ نیاز من وتو ... خیلی وقت  کنم؟ یعنی نمیخوای بیشددتر

 داریم...
 اخم کردم و :فتم: تو هنوزم...

شه  سته ی تو با شت و :فت: هرچی که خوا شو روی لمم :ذا شت سرا انگ ک
سعیمو میکنم ... ولی  شیم نیاز...  شه ... دیگه داریم ما می سته ی منم می خوا

 ا:ر نشد ...
بت من بود که انگشددتمو بذارم روی  لمش... خندید مو :فتم: جور حاال نو

 میشه ... باور کن همه چی جور میشه ...
 همونطور که نگام میکرد :فت: نیاز پس فردا نمیگی چقدر زود شد؟؟؟

 قاطع :فتم: نه ...
 کسرا:نیاز حرفتو جدی :رفتما ...

 خندیدم و :فتم:خد منم همینو میخام دیگه ... که جدی بگیریش!
 تمام تالشمو میکنم ... ولی...خندید و اهسته :فت:باشه 

 ولی چی؟-
 کسرا با یه نگاه مضطربی :فت: خونه چی نیاز؟

نگران نماش کسرا ... ا:ر تو بخوای حاضرم یه مدت خونه ی پدر و مادرت -
 زند:ی کنم...

ندم و  گاهش میخو ته ن ید و  که دودلی و ترد با این ندی زد...  از حرفم لمخ
که فع نه ولی همین  نامطمئ یدونسددتم  ال این موضددوع و قمول کرده بود م

خوشددحال بودم هرچند که دلم نمیخواسددت با بهونه دوباره همه چیز عقد 



بیفته ، تو چشددماش خیره بودم که اروم دسددتمو باال برد و انگشددت اشددارمو 
 ب*و*سید ...

کل هیکلم اتیشددی شددد و برای اینکه باز تو خلسدده و خال :یر نیفتم تابلو رو 
سر سطل مکانیزه ی  سطل  توی  سیاه از توی  کوچه پرت کردم که یه :ربه ی 

 پرید بیرون و با صدای بلند جیغ کشیدم ...
 کسرا دستمو :رفت و اهسته :فت: خوبی؟

صی :فتم: نزدیک  شت تو خیابون میدوید حر از :ربه هه که میو میو کنان دا
 بود بتره روم ...

 ؟کسرا لتمو کشید و:فت: چقدر شجاعی نیاز.... :ربه ترس داره
 اخم کردمو :فتم:هیچ وقت از :ربه ها خوشم نمیومد ...

کسددرا خندید که صدددای خندش تو رعد و برق :م شددد... یه نگاه پرترس به 
 اسمون کردم...

 کسرا اهسته :فت: از رعد و برقم خوشت نمیاد ...
 دستموکشید و :فت:بدو برو خونه موش کوچولو...

تا دم خونه رسددوند ومنم وارد خونه  یه خرده خودمو لوس کردم و اونم منو 
شا  ستاد تا برم داخل مجتمع و بعد هم من از پنجره ی راهرو تما شدم ... وای
تاریکی منو  کردم که سددوار ماشددینش شدددد و برام چراغ زد و رفت.تو اون 

 چطوری از پشت پنجره دیده بود...؟
 خدایی چشمای تیزی داشت!
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و دو تایکی سدداعت دوازده شددد باز من بودم و یه عالم ادرنالین ... پله ها ر
باال رفتم ... وارد خونه شدم ... بابا اینا به روم نیاوردن که من چرا نیم ساعت 

 تو کوچه موندم و چرا خیس شدم.
 تو اتاق چتیدم و لماس هامو عوض کردم. یعنی باور کنم که قمول کرد؟؟؟

رفتم رو شددویی و مسددواک وبرداشددتم روش خمیردندون مالیدم... همیشدده 
عادت داشتم حین مسواک زدن راه برم... به اتاقم رفتم ... صفحه ی :وشیم 

 روشن خاموش میشد.
 نگاش کردم . یه اس داشتم.

 مسواک وبا دندونام نگه داشتم و دو دستی صفحه رو باز کردم.
 کسرا بود.

شکر کن  شد بی نهایت ازت ممنونم ... از خانوادت ت شته بود: بخاطر ام نو
س کردم جزیی از شددما هسددتم ... جزیی از نامجوها. ... امشددد واقعا ح

ماتری برات  خاطراتی بهتر وزی یدم  هت قول م تابلو ازت ممنونم... ب خاطر  ب
بسددازم ... تمام سددعیمو میکنم تا مقدمات عروسددیمون زودتر وزودتر فراهم 

 بشه ...نیازم از حاال به بعد **** متن موجود نیست!...
 

شد بی نه شته بود: بخاطر ام شکر کن نو ایت ازت ممنونم ... از خانوادت ت
... امشددد واقعا حس کردم جزیی از شددما هسددتم ... جزیی از نامجوها. 
ماتری برات  خاطراتی بهتر وزی یدم  هت قول م تابلو ازت ممنونم... ب خاطر  ب
بسددازم ... تمام سددعیمو میکنم تا مقدمات عروسددیمون زودتر وزودتر فراهم 

 د **** متن موجود نیست!...بشه ...نیازم از حاال به بع



لعنتی شددیش تا سددتاره بود و نوشددته ی" متن موجود نیسددت". نمیخوام... من 
 پیام کسرا ... یعنی چه ... کیه که به مخابرات شکایت کنم...!

نصددف خمیردندون و قورت دادم... یخرده به :وشددیم نگاه کردم نخیر مثل 
جونم چرا پیام طوالنی  اینکه ادامه ی پیام قصددد اومدن نداشددت. اخه کسددرا

 میدی که نصفش نیاد من تو خماریش بمونم؟؟؟
با حرص :وشیمو پرت کردم . پیام نصفه جواب دادن نداشت. از اتاقم بیرون 

 اومدم که مامان :فت: نیاز زود بخواب فردا زود بیداری میشی ها ...
 با چشمهای :رد شده و دهن پر خمیر دندون :فتم:چرا؟

و :فت: مگه کسددرا بهت نگفت؟صددمح قراره برین ازمایش بابا مداخله کرد 
 خون ...

 به من چیزی نگفت.-
نادین: دم رفتنی از بابا اجازه :رفت بیاد دنمالت ... البد همون موقع که رفتی 

 مانتو بتوشی...
 بابا و مامان حرف نادین و تایید کردن ...

 مامان هم :فت: یه پیام بهش بزن بمین تکلیفت چیه؟
 کردم که باید تکلیفمو کسرا روشن کنه ...ای نوق 

 دوباره پریدم تو اتاق ...
 صفحه ی :وشیم خاموش وروشن میشد.

یه پیام دیگه از کسرا نوشته بود: نیازی فردا من هشت صمح میام دنمالت برای 
 ازمایش خون ... باشه عزیزم؟ دیگه باید به کارا سرعت بدیم.
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سی که  ستر شیدم و با یه ا شه .نفس عمیقی ک شتم:با .. به جونم افتاده بود نو
 فردا هشت صمح منتظرم.
 و :وشیمو زدم به شارژ ...

به سمت دستشویی رفتم وصورتمو شستم ... حاال یه فکر :ند افتاده بود تو 
سترس ازمایش  ضیه ی فرزادکم بود ... ا سرم... حاملگی مادرم کم بود ... ق

 د!!!خون و ا:ر خون هامون به هم نخوره هم اضافه ش
 فصل دهم:

پاهامو دراز کردم و روی صندلی خشک و ناراحت کننده ی ازمایشگاه کمی 
 کش وقوس اومدم.

 کسرا دستمو :رفت و یه لحظه با تعجد بر:شت سمتمو :فت:
 تو چرا یخ کردی؟؟؟ سردته؟-

 کسرا دستمو ماساژ میداد و منتظر جوابش بود.
میونه ی خوبی ندارم ... خدایی خز بود بهش بگم کال با امتول وسرنک هیچ 

ولی خد هی ی نگفتم ...به خانم بازیم ادامه دادم و :ذاشددتم فکر کنه اره 
 سردمه ...

 یه خمیازه کشیدم و :فتم: کاش ساعت ده اینطورا میومدیم.
 کسرا: بعد این میرسونمت خونه تخت بخواب.

 لمخندی زدم که کسرا هم لمخندی زد و:فت: خوبی ؟
 و :فتم: ا:ر خون هامون به هم نخوره ... دستی به صورتم کشیدم

 کسرا سریع :فت: به جنمه های مثمت فکر کن ...
 از ارامشش اروم شدم و نوبتمون شد تا بریم خون بدیم.



چشمهامو بسته بودم و منتظر بودم پرسنلی که مشغول خون :رفتن از من بود 
 بهم بگه کارش تموم شده.

ی بین سدداعد وبازوم ... یه نفس  با حس بیرون اومدن سددوزن از تو فاصددله
راحت کشیدم. خدایی خوب خون :رفت بعضی ها انگاری با ادم خصومت 

 دارن چنان میزنن رو دست ادم که ادم حس فلج شدن بهش دست میده ...
دختره خونمو تو شددیشدده کرد و اومد بلند بشدده که یهو پاش :یر کردبه این 

جا به چشددم میخورد ... در صددندلی چرخی های :رد و سددیاه که به وفور اون
 نهایت هم شیشه ی محتوی خون من از دستش افتاد و شکست.

 با ناراحتی بهم نگاه کرد.
 منم اهی کشیدم و استین اون یکی دستمو باال دادم و :فتم: عاشقی ها ...

 خندید و :فت: نامزدم از صمح بهم زنک نزده نگرانشم ...
 و با شرمند:ی :فت: بمخشید خانمی.

نداره ... و به این فکر کردم اون شددیش روزی که من از کسددرا خمر  عیمی-
 نداشتم واسه این رخ میداد چی میکرد.

 
 بهرحال زود خونمو :رفت و ازش تشکر کردم که هی ی دردم نیومد.

 خواستم بلند بشم که سرم :یج رفت .
 ولی محل سر:یجه ام نذاشتم و رفتم تا ازمایش ادرار و بدم و درنهایت کارتی

 که باید به سالن توضیحات میرفتیم و میگرفتم.
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شگاه قدم میزدم که ا:ر  شد اروم اروم در امتداد راهروی ازمای کارام که تموم 
 افتادم یه جا رو بگیرم...

 کسرا با دیدنم از روی صندلی بلند شد و :فت: نیاز؟
 یخرده تو چشماش نگاه کردم و:فتم: ِا ... اینجایی...

تا گام کرد و حس کردم  و دسدددت دراز کردم  کیفمو ازش بگیرم. یخرده ن
 میخواد یه چی بگه ...

 اهسته :فتم:چیزی شده؟
 با من من :فت:پدرت زنک زد...

سری به عالمت خد تکون دادم  شونم انداختم ویه  کیفمو ازش :رفتمو رو 
 که حس کردم مغزم قراره از چشام بزنه بیرون.

شیدم ... ل شونیم ک ستی به پی ستمم بوی ا*ل*ک*ل با این همه د عنتی کف د
:رفته بود ، شدددت سددر:یجه ام با این اسددتشددمام بوی خوش بیشددتر شددد ... 

 زمزمه وار :فتم:خد چی :فت؟
 کسرا: باید بریم بیمارستان ... مثل اینکه حال...

 با بهت :فتم:مامانم؟
 کسرا تند :فت: نه ... عزیزت ...

ه دم دستم وبه جایی بگیرم کحس کردم کسرا داره سیاه وسیاه تر میشه ... اوم
نتونسددتم و انگار که داشددتم تو یه چاله فرومیرفتم ... اما کسددی مانعم شددد و 

 انگاربین زمین و هوا منو :رفت.
صددداش واز یه جای دور شددنیدم و بعد حس کردم منو تکیه داده به خودش 
 واروم داره کمکم میکنه که بریم یه جایی... چشمامو بسته بودم ... سرم :یج



سرا منو تو  شتم روی اب راه میرفتم ... یا تو هوا... ک میرفت ... یه جورایی دا
ماشددین نشددوند و کمی بعد حس کردم یه مایع شددیرین و خنک که مزه ی 

 پرتقال میداد و ریخت تو دهنم...
چشمامو باز کردم ... کسرا با نگرانی صدا میکرد و بدنه ی پاکت اب پرتقال 

شار میداد تا ما سرا پاکت و و محکم ف یعش تو دهنم بریزه... قورت دادم و ک
صفش کرد  شت ون سکوییت های بای رو بردا شید ودرحالی که یه بی کنار ک

 ... اروم :ذاشتش تو دهنم...
اولی ونفهمیدم چطوری خوردم... اما سر دومی کمی هوشیار تر شدم... سر 

 ... سومی فهمیدم در تمام این مدت انگشتهای کسرا میخوره به لمام و
دوباره نی و :ذاشددت تو دهنم و پاکت و فشددار داد ... حالم خوب شددده بود 
سیاه هم نمیدیدمش... اما  شنیدم ...  شو از دور نمی صدا شتم.  سر:یجه ندا

 نمیدونم چرا هنوزوانمود میکردم چشمام خماره و حالم خوب نیست.
 مداشددتم له له میزدم برای بیسددکوییت چهارم ... که خوشددمختانه به مراد

 رسیدم.
شمورد  سته که دقیقا روی دا سکوییت از تو ب شید و یه بی سرا پاکت وکنار ک ک
بود برداشدت... نصدفش کرد و اروم بین انگشدت اشداره وشدصدتش نگهش 
داشددت... یه نفس عمیق کشددیدم که خورد به دسددتش و به من با لمخند نگاه 

شید تا ن شو عقد ک ست شت و د سکوییت و بین لمام :ذا مه ی یکرد .. اروم بی
یدمش و کسددرا  دوم بیسددکوییت و هم اماده کنه تا بهم بده ...اروم اروم جو
ستش  شت جلوی دهنم ... :رمای د سکوییت و:ذا دوباره با همون حالت بی
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داشدددت لمامو :رم میکرد ... نگاهش و تو نگام انداخته بود و نگران بود ... 
سی ست و پام  شده بودم ... که باز موهای د سل  شد ... غرق اون همه ع خ 

یدم و  یا رو داشدددت و اروم جوی بیسددکوییت و که خوشددمزه ترین طعم دن
شکالتی بود ... :رم بود ... مزه ی  سکوییت که  ستم .... یه بی شمهامو ب چ
عسل هم میداد ...امم ... مزه ی نگرانی... مزه ی دوست داشتن ... یه عالم 

رفت از حال عزیزم مزه های خوب دیگه ... اونقدر :یر اون مزه بودم که یادم 
بترسم... عزیزی که عزیزترینم بود ... اما عزیز ترا ز کسی که بیسکوییت ها 

 رو میذاشت تو دهنم؟؟؟نگرانم بود یا ...
 کسرا با پشت انگشت اشاره اش روی :ونه امو نوازش کرد و:فت: بهتری؟

 اب دهنمو قورت دادم و بهش نگاه کردم و:فتم: بریم پیش عزیزم ...
ربندم و در و بست برام و به سمت فرمون حرکت کرد . با سرعت به کسرا کم

شده  شلوغ بود :م  ستان روند و من تو فکر و خیالم که اینقدر  سمت بیمار
 بودم که هیچ نفهمیدم کی به بیمارستان رسیدیم.

هم قدم با کسددرا درحالی که دسددتمو :رفته بود و با فشددارهای متناوبی که به 
یداد سددعی م هام م عات بخش مورد نظر انگشددت نه از اطال یکردم ارومم ک

 وپرسیدیم...
سددی سددی یو ... مثل یه پتک بود تو سددرم... با اینکه ضددعف نداشددتم اما باز 
دچار ضددعف شدددم ... کسددرا هم حالمو فهمید ومنو به خودش تکیه داد ... 
کیفمو ازم :رفت با هم سوار اسانسور شدیم. تو اسانسور هم به بازوی کسرا 

ده بودم ... یه بغض بدی هم تو :لوم :یر کرده بود و نمیذاشت راحت تکیه دا
 نفس بکشم.



با دیدن مامانم و بابام و خاله مهناز که توی راهروی سی سی یو نشسته بودن 
بغضددم شددکسددت و اونها هم با دیدن من به سددمتم اومدن.... خودمو تو 

 ب*غ*ل مامانم انداختم و اروم :ریه کردم ...
سرا هم با با شد. ک صحمت با پدرم  شغول  سالم علیک کرد و م بام وخالم 

ست داد از اینکه  شنگی بهم د ستش بود. نمیدونم چرا حس ق هنوزم کیفم د
اون کیف زنونه که مال من بود تو دسددت های :نده ی کسددرا جا داشددت. یه 

 حس خوب داشتم ... حس کمک ... همراهی... اعتماد ...
به مامانم که صددورتش رنک پریده و  مجموع این حس ها منو اروم کرد ورو

 چشمهاش پف کرده بود :فتم: مامان چی شده؟
سرخ کنم  سمزی  صمحی رفتم براش  شید و خاله مهناز :فت: مامان اهی ک
که خوابش نمی  ماز صددمح  عد ن جد کردم ب یده ... تع جاش خواب دیدم تو 

ضل ... یه  صداش کردم ... دیدم یا مادر ابوالف ه لحظبرد... تکونش دادم ... 
سه ... و  ست ... زنک زدم اورژانس... :فتن انفاکتو شو باز کرد وب شمها چ

 روشو با بغض ازم :رفت.
مجموع این حس ها منو اروم کرد ورو به مامانم که صددورتش رنک پریده و 

 چشمهاش پف کرده بود :فتم: مامان چی شده؟
سرخ کنم  سمزی  صمحی رفتم براش  شید و خاله مهناز :فت: مامان اهی ک

که خوابش نمی د ماز صددمح  عد ن جد کردم ب یده ... تع جاش خواب یدم تو 
ضل ... یه لحظه  صداش کردم ... دیدم یا مادر ابوالف برد... تکونش دادم ... 
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سه ... و  ست ... زنک زدم اورژانس... :فتن انفاکتو شو باز کرد وب شمها چ
 روشو با بغض ازم :رفت.

 یه پرستار ازدروازه ی شیشهچند لحظه به سکوت :ذشت که با بیرون اومدن 
 ای سی سی یو ... هممون بهش حمله کردیم.

پرستاره با نگاه خاصی به کسرا زل زد که کسرا کیف منو دست به دست کرد 
شد...  سرشو پایین انداخت. نگاه اون دختر جلف به مامانم جلد  و با اخم 

ی ت راضددمامانم التماس میکرد که بره داخل وعزیز وبمینه ... پرسددتاره داشدد
میشددد که بابام اهسددته جلوی کسددرا و خالم به اون پرسددتاره :فت: بمخشددید 

 خانم داخل خطری نداره؟
سموند و :فت:منظورتون  سینه اش چ ستش بود و به  ستاره پرونده ای که د پر

 چیه؟رادیولوژی نیست که تشعش داشته باشه ...
 بابا سری تکون داد و:فت:همسرم بارداره ...

ی به مامانم کرد ومنم از حرص لممو :زیدم. یه نگاهی به پرسددتاره یه نگاه
شده بود انداختم ... از همین نگاه  سرا که بیخیال به نوک پنجه هاش خیره  ک

 ها و رفتارها بدم میومد ... عارم میومد ...
پوفی کشددیدم و پرسددتاره :فت: خد نه ... بیاین همراهم بهتون :ان بدم... 

 ماسک هم بزنید.
م روی صددندلی بشددینم که پرسددتاره :فت: لطفا راهرو هم با حرص خواسددت

خلوت کنید ... و رو به خالم هم ادامه داد: یک دقیقه هم شددما اجازه دارید 
 مادرتونو بمینید ...



خاله کلی تشددکر کرد و من هم با اخم داشددتم به سددنک های مرمری کف 
 بیمارستان نگاه میکردم.

مایش خون وای با هم از کسددرا درمورد از ها پرس وجو میکرد. در با ن حرف
شمرد و  صت و مغتنم  سرا هم فر صدا دراومدن موبایل بابا ... ک نهایت با به 

 کنارم نشست. لمخندی بهم زد و:فت:خوبی عزیزم؟
حوصله ی تو حس رفتن و نداشتم بابا چنان با افتخار از بارداری مامان چهل 

 وچهار سالم حرف میزد که انگار... اووف... لعنت!
 اهسته :فت: چرا توهمی؟ کسرا

 از توجهش دلم :رم شد و:فتم: کسرا ...
 کسرا:جانم؟

 ا:ر عزیزم....-
مادر منم  خانمم ...  ماش  فت: نگران ن مد و: کسددرا فوری میون حرفم او

 ناراحتی قلمی داره ... یکی دو بار هم انفاکتوس کرده ...
شکر مادرت دیابت نداره ... ا:ر  شیدم و :فتم: خدا رو  عزیزم دیابت اهی ک

 نداشت االن عملش کرده بودن ر:های قلمشو باز میکردن.
 کسرا لمخندی بهم زد و :فت: نگران نماش ایشاال که طوری نمیشه ...

با اون لد ولوچه ای اویزون نگاهش کردم و:فتم:عزیزم همیشددده دوسدددت 
داشددت عروسددی من و بمینه ... میدونی از بین ما سدده تا نوه ... هیچ کدوم 

 نکردیم... میترسم که ...عروسی 
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کسرا دستمو میون جفت دستهاش :رفت و :فت: بذار نتیجه ی ازمایشا بیاد 
سم ابرو مند برات بر:زار  سعی میکنم یه مرا سالن وتاالر...  ... میریم دنمال 
کنم ...یه خونه اجاره کنم... هوم؟؟؟ عزیزت هم مطمئنم سرور تمام مراسم 

 هامونه .... تازه...
نمیخواسددت بشددنوم.... همون یه جمله ی نتیجه ی ازمایشددا برای دیگه دلم 

هفت پشددتم کافی بود .یعنی چی؟ یعنی ا:ر خون هامون بهم نخوره کسددرا 
گه ... منظورش همین بود یعنی من الکی نگردم  یال میشددده .... اره دی بیخ
تاالر... یعنی وقتم تلف نشددده... چون ا:ر خون  مال  باغ ... نگردم دن مال  دن

بهم نخوره من تو رو ول میکنم و نمیخوام وقتم الکی تلف بشددده که هامون 
 چقدر دنمال باغ :شتم.

حس میکردمداره حرف میزنه ولی من نمیشددنیدم... بی هوا بلند شدددم وبی 
 توجه به نگاه مات کسرا رو به بابا :فتم: قراره بریم خونه؟

 .بابا:اره دخترم... اینجا مراقد وهمراه اجازه نمیدن بمونیم..
نفس عمیقی کشددیدم وروی پاشددنه ی پام چرخیدم ...کسددرا با لمخند نگام 

 میکرد.
 رو بهش :فتم: خد بهتره تو بری...

 ازجاش بلند شد و:فت: اخه ...
 

 تند :فتم:دلیلی نداره بمونی وعالف بشی... به سالمت.
کسرا با تعجد از لحن کالمم تنها یه لمخند تصنعی جلوی بابام زد و باهاش 

 د ورو به من :فت: باشه پس من میرم ... کاری با من نداری؟دست دا



فقط یه نچ کردم ... یه نچ که از صدددد تا فحش بدتر بود ... از اون نچ های 
 معنی دار.... یعنی ا:ر کاری هم داشتم به تو نمیگم!

کسددرا فقط سددری تکون داد و کیفمو :ذاشددت روی صددندلی و خداحافظی 
 :فت ورفت.

 رقه اش نمیکنی؟بابا اهسته :فت:بد
 تند :فتم: نه ...

و روی صندلی نشستم. کسرا سوار اسانسور شد ... یه جورایی دلم :رفت... 
یه نره دلم  که بهم بر بخوره ...  ید اون حرف ومیزد  ما خد چیکار کنم ... ن

 سوخت که قشنک باهاش خداحافظی نکردم ...
مون سددق زدن بعد از دو سدداعت عالفی تو بیمارسددتان و نهار سددرپایی که ه

سرسری :رفتم وکمی روی  ساندویچ بود، باالخره به خونه رفتیم... یه دوش 
پروژه هام کار کردم.دلم نمیخواسدددت فکرمو مشددغول کنم ... بخاطر حال 
مامان هم شام درست کردن افتاد :ردن خودم ... بخصوص که کیوان وخالم 

 هم شد خونه ی ما بودن و حضور کیوان واقعا عصمیم میکرد.
دم دم های ساعت ده بود که  رفها رو میشستم ... کیوان به اشتزخونه اومدو 

 ازم اب خواست.
با حرص یه لیوان اب جلوش :ذاشددتم و اون درحالی که به اپن تکیه داده بو 

 د:فت:همه چیز خوبه؟
 چرا بد باشه؟-

 کیوان شونه ای باال انداخت و:فت: ا:ر عزیز طوریش بشه...
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 م که فوری :فت:زبونم الل المته...عین یه بمر نگاش کرد
با حرص بشددقاب ها رو تو جا  رفی :ذاشددتم و :فتم: حرف اصددلیتو بزن 

 کیوان ...
کیوان لیوان و توی انگشددتهاش چرخوند و :فت:تصددمیمت برای ازدواج 

 جدیه؟
 اهوم...-

کیوان: تا جایی که من یادم میاد تو قصد ازدواج نداشتی نیاز! حداقل تا قمولی 
 مقطع ارشد....تو 

 پوزخندی زدم و :فتم:قصد ازدواج با تو رو نداشتم اقای دیتلمه ...
شدم مالیم :فت:  صمی تر می شتم دقیقه به دقیقه ع کیوان برخالف من که دا
ولی ا:ر اشدداره میکردی بهترین دانشددگاه و بهترین رشددته قمول میشدددم ... 

 بخاطرتو.
م شدم و:فتم:کیوان هنوزم از حرفش که حس کردم کمی صادقانه بیان شد نر

دیر نشددده ... میتونی ادامه بدی وبا یکی بهتر از من ازدواج کنی... یه دختر 
 خوب... هوم؟

تابی جزوه ای  کیوان اخمی کرد و منم :فتم: هرکمکی هم بخوای... هر ک
 الزم داشته باشی بهت میدم ... اینطوری بنظرم بهتره ...

 مم حس میکنم یه خال تو زند:یم دارم.کیوان لیوان و داد دستم و :فت: خود
لمخندی زدم ولیوان وشددسددتم . اونم کنارم ایسددتاد و درحالی که  رفها رو از 

 دستم :رفت تا اب کشی کنه :فت: فکر میکنی دیر شده؟



کیوان سدده سددال از من بزر:تر بود ...یک سددال از نادین کوچیکتر بود ... دو 
سرا... لمخندی بهش زدم و :فتم: شگاهمون یه مرده است  سالم ازک ما تو دان

سالشه و تازه شروع کرده به ادامه ی تحصیل... پس اصال فکر سن و  40که 
به نفع تو میشددده چون دخترای تو دانشددگاه دنمال  تازه این  سدددال و نکن... 
سنی ایده ال  سری که از لحاظ  سرهای ترم باالیین ... حاالفکرشو بکن یه پ پ

 خودشونو واسه ی تو میکشن... اون هاست هم کالسشون باشه...
لد  جا چه  فت:  ید و : ند که بهش دادم خ به نفسددی  ماد  کیوان از اعت

 نمیدونستم...
 باور کن ... من جنس خودمو خوب میشناسم...-

 لمخندی زدم و ادامه دادم:تو هم جنس خودتو خوب میشناسی.
 کیوان قاشق ها رو تو جای مخصوص :ذاشت و :فت: اره ...

سعی کردم  کمی دیگه راجع صحمت کردیم و سی ها  شگاه و کمک در به دان
واقعا بیارمش تو درس... و کتاب ... یعنی با تعریف از خاطرات دانشددگاه 
یه  بدش نیومد و  وجو دانشددگاه و دخترای دانشددگاه ... حس کردم خیلی 
جورایی تمایل داشددت ... هرچند قمل تر ازاین ها هم تو:وشددش میخوندیم 

و فکر نمو د این بار خودش پیش قدم شددده بود و حاال همگی... ولی کیوان ت
 هم جدی جدی رفته بود تو فکر و فاز پر کردن خال زند:یش...

درواقع خال زند:یش مدرک و بی سوادی نمود .... خال زند:یش یه همراه بود 
... دخترایی که یه لیسانس اب دوغ خیاری حداقلش داشتن وحاضر نمیشدن 

یه با کیوان همراه بشددن .. ما  یه جورایی اون دخترا رو درک میکردم ...ا  .
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جورایی هم دلم برای کیوان میسددوخت و دلم میخواسددت اینقدرتو زند:یش 
احسدداس تنهایی نکنه ... نمیدونم از وقتی محرم کسددرا شددده بودم نگاهم به 

 کیوان عوض شده یا از اول هم چنین دیدی بهش داشتم ...
شیدم... شونه هامو باال انداختم با دیدن  ساعت نفس راحتی ک عقربه های 

ساعت از ده و نیم :ذشته بود. این بار عمدا نخواستم با کسرا حرف بزنم. از 
حرفش ناراحت بودم و مطمئن بودم اون نفهمیده که چه حرفی زده و:رنه... 
اهی کشددیدم و به بهانه ی انجام پروژه هام به اتاقم رفت. هفت بار زنک زده 

 بود.
 فکر کنم خوابیدی نیازم... شد خوبی داشته باشی.و یه پیام: 

صور  سد ت شم نر شته بود: حتی ا:ر طنین نفس هایت به :و و یه پیام دیگه نو
 وجودت ارامش بخش است.

لمخندی زدم ... یه کش وقوس اومدم و :ذاشددتم فکر کنه که من خوابم... 
ا توی تخت دراز کشددیدم ... کیوان اخرای حرفش ازم خواسددته بود چند ت

که خودم درس  تاب براش معرفی کنم. و اونجوری  گاه خوب و ک اموزشدد
 خوندم و بهش بگم تا بتونه موفق بشه.

شده... کمی غلت زدم... عزیز هم به :فته  صمم  برام جالد بود که اینقدر م
ی دکتر حالش خوب شدنی بود و جای نگرانی نداشت ... حاال تمام نگرانی 

که خودشددو عالف باغ و تاالر وسددالن من جواب ازمایش خونه و کسددرایی 
نمیکنه تا جواب ازمایش بیاد تا ... اهی کشدیدم و کم کم خواب و خسدتگی 

 بهم چیره شد.
... 



ساعت نزدیکای یازده بود که کارم تو دانشگاه تموم شد، با اینکه دیشد یازده 
 خوابیدم وصمح هم هشت بیدار شدم ولی بازم خوابم میومد.

سرا کالس ستم ک شگاه میفته یا ... با  نمیدون صال :ذرش به دان داره یا نه ... ا
این همه کنجکاوی هم نکردم. برام مهم نمود منم منتظرنتیجه ی ازمایش ها 

 بودم!!!
سرخیابون میرفتم که یه  سمت  شتم به  شدم و دا از ورودی خواهران خارج 

 پرادو برام بوق زد.
 راننده هم فرزاد بود.

شددا:رد و پایین کشددید و:فت: احوال خانم ایسددتادم واون پنجره ی سددمت 
 نامجو!

 یه جوری با طعنه :فت که دلم میخواست بزنم لهش کنم...
 نفس عمیقی کشیدم و :فتم:فرمایش...

فرزاد خم شددد و در و برام از داخل ماشددین باز کرد و:فت:سددوار شددو بهت 
 بگم...

 یه پوزخند زدم و خواستم برم که فرزاد :فت:مهمه نیاز...
گ یا بهش ن هاش بود  یدن حرف کاوی شددن یدونم از سددرکنج اه کردم ... نم

کنجکاوی دیدن داخل پرادو ... اونم کنار فرزاد ... خیلی دوسدددت داشددتم 
 بدونم ماشین خودشه یا مهسا جونش!

 سوار شدم و فرزاد به سرعت نور حرکت کرد...
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م سکمربندمو بستم ... فرزاد یذره پخمه بود بخاطر همین نمیتونستم ازش بتر
یا فکر کنم که اون نقشدده ی شددومی تو سددرش داره.شدداید اهل تالفی بود اما 
میدونسددتم تا حدی هم مرام داره و با معرفته ... چهارسددال هم کالس بودن 
باهاش این مزایا رو داشت که تا حدی بشناسمش... وقتی میگفت کارم داره 

 یعنی کارم داشت...
ره خونه ی سددنتی بود برد... منو به سددمت یکی از پاتوق هامون که یه سددف

درسدددت انتهای خیابون دانشددگاه تو یه فرعی قرار داشدددت. اکثر ب ه های 
دانشددگاه اونجا رو میشددناختن ... یه جوری بود که هروقت میرفتی داخل 

 احتماال به پست چند نفر که اشنا بودن میخوردی.
هم باهم وارد شدددیم. سددر  هر بود و خلوت . روی تختی نشددسددتیم و فرزاد 

 سفارش یه قلیون و داد و یه سینی چایی...
 کمی من من کرد و درنهایت :فت: با اون پسر ارشدیه هنوز میتری؟

یه ورودی بودیم ولی اون  باهم تو  با اینکه  به حسددودیش زدم...  پوزخندی 
به زودی ارشدددد هم  که من قراره  یدید  قد تر بود و م عمال دو ترم از من ع

 شرکت کنم و ...
 کشید که تمام دود قلیونشو تو صورتم خالی کرد.نفس عمیقی 

 دوسید بود... :س و تلخ ... و مثل همیشه ادمو میمرد تو فاز.
فرزاد بیخیال جوابم شدد و صدریح و تند وبی حاشدیه :فت: رضدا اخر هفته 
برمیگرده... راستش تو اخرین تماسش خیلی سراغتو :رفت. من چیزی از تو 

سره نگفتم... بهتر دی دم که اول با خودت درمیون بذارم ... بعدا بهش و اون پ



ستاد و :فت:  شو از دماغش بیرون فر بگم که تو... پکی به قلیونش زد و دود
 من حتی بهش نگفتم که تو این مدت رفتنش... تو ... تو با من بودی...

تقریما نصددف حرفهاش... یا بهتر بگم نود درصدددد حرفهاشددو نفهمیدم... 
لنک قلیونو تو دهنم :ذاشددتم ویه پک محکم ازش دسددتمو دراز کردم... شدد

 :رفتم... سنگینی دو سید حسابی :رفته بودتم و داشتم میرفتم تو خلسه ...
یالم داشددتم چرخ میزدم ... رضدددا  ید و من تو فکر وخ هاش میجنم فرزاد لم

 برمیگشت؟؟؟
اخرین دیدارمون تو همین جا بود ... همین جا ... شاید دو سه تخت اون ور 

 . دو سه تخت این ور تر...تر..
به  یاز دارن پیشددرفت کنن ... همه ی ادم ها  بهم :فت که همه ی ادم ها ن
جایی میرسن که باید یه روزی از هم خداحافظی کنن... و همه ی ادم ها ... 

 المته نه همه ی ادم ها... اکثر ادم ها با دوست داشتن ازدواج میکنن...
شه م شق من و تو همی ضحکی زد و وبهم :فت که ع وندیه ولی... و لمخند م

 تلخ :فت: ولی همیشه یه ولی هست ... !
اون روز چشددمام پر اشددک نشددد... اون روزا خیلی زود :ذشددتن و من با 

 فرزاد:رم :رفتم.
فرزاد کمکم کرد رضددا رو به کل فراموش کنم... منو میخندوند... پایه ی هر 

وندیم یم که الکی خوش میگذربرنامه وبیرون رفتنی بود ... یه اکیپ رفیق بود
... منم بینشددون ُبر خورده بودم و باهاشددون صددمیمی بودم ... و خودمو :ول 
 میزدم که به بهانه ی رضا که میخوام فراموشش کنم با اون ها هم سو شدم ...
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 کمی دود دوسید و تو دهنم نگه داشتم.
 چشمامو بستم و دودشو از بینی خارج کردم.

 چشمامو باز کردم.
 زاد م*س*تقیم بهم خیره شده بود.فر

 شلنک قلیون و پسش دادم و :فتم: خد که چی؟
فرزاد ابروهاشددو باال داد و :فت:اخر همین هفته صددمح میرسدده تهران ... ما 

 داریم میریم استقمالش...
 ابروهامو باال دادم و :فتم: ا:ر برنامم جور بشه باشه ... میام.

 یه چیز دیگه هم هست ... کیفمو رو پام :ذاشتم که فرزاد :فت:
 چی؟-

فرزاد لمهاشددو خیس کرد و:فت: تو چند وقت پیش تو یاهو داشددتی با رضددا 
 حرف میزدی؟

 پوزخندی زدم و :فتم: پس تو بودی...
 فرزاد: میدونم ب ه بازی بود ... حاال بمخش و به رضا نگو...

 نیشخندی زدم و :فتم: اصال این یادم رفته بود ... اکی...
 ی مک  کرد و :فت: رضا بر:رده ...فرزاد کم

 و ساکت شد.
 بهش نگاه کردم و منتظر :فتم:خد؟

 فرزاد تو چشمام خیره شد و :فت: برمیگردی پیش رضا؟؟؟
یه لحظه از سوالش شوکه شدم... سوالی بود که چند دقیقه تو مغزم رژه رفت 

 ولی جرئت نکردم از خودم بترسمش... و حاال فرزاد پرسید.



 تفاوتی به نگاه کنجکاو فرزاد خیره شدم و :فتم: نه ...با بی 
 فرزاد: بخاطر کسرا؟

 چه صمیمی صداش میکرد!
با هم  به سددمت فرزاد خم کردم و :فتم: من و اقای راد داریم  کمی خودمو 

 ازدواج میکنیم!
 فرزاد اب دهنشو قورت داد و از جام بلند شدم و :فتم: خد ... خداحافظ.

 به سمت در رفتم. و رومو ازش :رفتم و
شدم و حینی که تو پیاده رو راه میرفتم فکر کردم ... ا:ر  سفره خونه خارج  از 
کسرا نمود ... من برمیگشتم پیش رضا؟؟؟ سوال سختی بود ... اون این همه 

 وقت تو المان :ذرونده بود ...
 اهی کشیدم ... و یه لحظه به خودم تشر زدم چرا دارم اه میکشم؟

 رو داشتم ...! من محمد کسرا
 با صدای موبایلم از تو کیفم درش اوردم...

 ای جان... حاللزاده ی من!!!
 _بله؟

 کسرا: احوال نیاز خانم؟ خوبی ؟
 مرسی کسرایی تو خوبی؟ کجایی؟؟؟-

 کسرا: خوبم ... همین دور و برا ... روز خوبی داشتی؟
 بد نمود ... تو خیابونی کسرا صدا بوق میاد؟-

 اره تو هم هستی انگار؟ کجایی؟خندید و :فت: 
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 ... من تو چهار راِه... -
شین پیاده  سرا از ما شتن یه پراید کنار پیاده رو ... ک صدای یه بوق و نگه دا با 

 شد و:فت: بفرمایید از این طرف ...
 خندیدمو :وشیمو قطع کردم.خندید و در و برام باز کرد.

 سوار شدم و :فتم: داری منو تعقید میکنی؟
خندید و :فت: نه به خدا ... دیدم یه خانمی داره خیلی سنگین و ساده کسرا 

سط حرفش بود که با کیفمو زدم تو بازوش و  شیک تو پیاده رو راه میره... و و 
 :فتم: چشمم روشن ... چشم چرونی هم که میکنی!

 خندید و دنده رو جازد و:فت: به من میاد اهل این کارا باشم؟
رفتم و خواستم شیشه رو پایین بدم که :فت: خرابه با چشم غره نگامو ازش :

 ... و از سمت خودش شیشه رو برام پایین داد.
 پشت چراغ قرمز بودیم و یخرده به سمتم مایل شد.

 ابروشو باال داد و :فت: االن ناراحتی؟
 با ناز :فتم: نماشم؟ شوهرم تو خیابون داره چشم چرونی میکنه ...

سرا خندید و:فت: اخه نیاز شتیپ و  ک شمم افتاد به یه خانم خو یه لحظه چ
 خوش پوش... :فتم برم یه تیری تو تاریکی باشه ...

 و بلند بلند زد زیر خنده ...
 آی حرص میخوردم ...

ستن و محمت  شوق خوا شد و با یه نگاهی که توش  یه لحظه خندش جمع 
 هشبود سرشو نزدیکم اورد و :فت: این شوهر به فدای ... و مات موند.نگا

 پراز تعجد شد.



منتظر ادامه ی قربون صدددقه اش بودم که یهو بینیشددو تند تند باالکشددید... 
انگار داشدددت یه چیزی و بو میکشددید... کامال بینی شددو به مقنعه ی من 
چسددموند وبعد بهت زده با صدددای بوق ماشددین عقمی ها که اعالم میکردن 

شو عقد  سرا باید حرکت کنه ... خود شده و ک سمز  شید و با فکی چراغ  ک
 منقمض دنده رو با حرص جا زد و:از داد.

با تعجد بهش نگاه میکردم... ارنجشددو :ذاشددته بود لمه ی پنجره رو پنجه 
ست رانند:ی  ست را ستی با د شین ... یه د سقف ما سونده بود به  شو ر ها

 میکرد.
یه نفس عمیق کشددید و :فت:  خواسددتم از پنجره بیرون و نگاه کنم که یهو

 نیاز...
 ه جوری :فت نیاز که سرجام پریدم.ی

 بله؟-
 کسرا یه :وشه پارک کرد و ترمز دستی و کشید و :فت: تو کجا بودی االن؟

 یعنی چی؟-
کسددرا اخمهاشددو تو هم کرد و حینی که با پنجه هاش فرمونو فشددار میداد 

 :فت: پرسیدم االن کجا بودی!
 واه ... دانشگاه!-

 کسرا با حرص :فت: تو دانشگاه؟؟؟
لحظه مو به تنم سیخ شد ... نکنه دیده من سوار ماشین فرزاد شدم ورفتم یه 

 سفره خونه!!!
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 کسرا تند :فت: دانشگاه قلیون داره!
 چشمهامو :رد کردم و کسرا :فت: قلیون کشیدی مگه نه؟؟؟

فت مثال رفتی  یده بود بهم میگ با فرزاد د اب دهنمو قورت دادم ... ا:ر منو 
 قلیون کشیدی یا ...سفره خونه با فرزاد 

 یخرده نگاش کردم و :فتم: مقنعه ام بوی قلیون میده ...
 کسرا : یعنی تو قلیون نکشیدی!

سرا به چه حقی با من  صال ک شم... ا شیده با دهنم نیمه باز بود . بر فرض ک
 اینطوری صحمت میکنه؟؟؟

 اخم هاش تو هم بود.
فره خونه س رفتیم سنفس کالفه ای کشیدمو :فتم: با یکی از دوستام بعدکال

... 
 کسرا دستشو به پیشونیش کشید و :فت: نیددداز...

 مثال که کشیده باشم ... مگه چیه؟-
شأن یه  سرا تند بهم نگاه کرد و حرفمو تکرار کرد و:فت: مگه چیه؟؟؟ در  ک

 دختر هست که ...
شده بود  سلیش کمود  شمهاش که از حرص بنظرم رنک ع مات زل زدم به چ

 سل مونده ی شکرک زده!!!... عین یه ع
 پوفی کردم و :فتم: شأن و تو تعیین میکنی؟

 کسرا پنجه هاشمو محکم دور فرمون فشار میداد.



سرا من هرکاری که دلم بخواد میکنم ... اندازه  کمربندمو باز کردم و :فتم: ک
ضمن من قلیون  ستی که تعیین میکنی!!! و با پوف :فتم: در شأن منم تو نی ی 

 هم اهلش نیستم ... دوستم کشید دودشو خالی کرد روم!!!نکشیدم اصال 
و با حرص در ماشددین و باز کردم و پیاده شدددم. خدا خدا میکردم که من و با 
فرزاد ندیده باشه ... هرچند که بازم دروغ نگفتم! فرزادم به هرحال یه دوست 

 بود.
ن و با و با حرص در ماشددین و باز کردم و پیاده شدددم. خدا خدا میکردم که م

فرزاد ندیده باشه ... هرچند که بازم دروغ نگفتم! فرزادم به هرحال یه دوست 
 بود.

 دیگه هیچ اعصابی برام نمونده بود.
شنیدم و قدم های تندی  شین و صدای دزد:یر ما توی پیاده رو راه میرفتم که 

 که پشت سرم میومد.
با من راه به لحظه نگذشدددت که کسددرا کنارم قرار :رفت و تند تند هم قدم 

 میومد.
چشددمم به مغازه ها افتاد ...تو ولیعصددر بودیم ... اصددال متوجه نمودم. نهنم 
ست فرزاد هم  صمانی بودم... از د سرا هم ع ست ک ضا بود ... از د در:یر ر

 همینطور...
 کسرا دستمو بی هوا تو دستش :رفت...

http://www.roman4u.ir/


ضا قدم میزدیم و سمت روزهایی که با ر شید به  ف حرنمیدونم چرا نهنم پرک
میزدیم وشددوخی میکرد و ... به هی ی منم کارنداشددت... چقدر از رفتنش 

 اعصابم خرد شد ... چقدر ناراحت بودم که اونطوری رفت ...
 کسرا اهسته :فت : دوستت کیه که قلیون میکشه؟

 با اخم بهش نگاه کردم و بعد از کمی فکر :فتم: از نظر تو اشکال داره؟
 :فت: خوشحالم که تو اهلش نیستی!!!یه لمخند رو لمش نشست وفقط 

نمیدونم چرا خوشددم نمیومد. بر فرض که اهلش باشددم فرض که چه عرض 
 کنم، اهلش هستم...!!!

پوفی کشیدم و حس کردم دارم دنمال کسرا راه میرم... چون دست منو کشید 
 سمت یه مغازه ی کیف و کفش فرو شی...
 همین جوری هم به ویترین خیره شده بود.

خواسددتم دسددتمو از دسددتش بکشددم بیرون ... ولی اجازه نداد... نگام به 
صددورتش بود خواسددتم باز تالش کنم که دیدم اخمش دوباره رفت تو هم و 

 محکم تر انگشتامو فشار داد.
سی  شتم یه حس جدید و تجربه میکردم ... ح ستش دلخور بودم... و دا از د

 دم و دیگه رفته بودم تو فازکه حاال میدونسددتم به این راحتی از دسددتش نمی
باطنی هم غرور  نه  اهری...  ما  که مغرور بود ... ا قدیمی  یاز  همون ن
داشت... حس میکردم حاال که با کسرا محرم شدیم و دیگه برای هم هستیم 

 و به زودی زنش میشم ترسی برای از دست دادنش ندارم.
... به خودم با این همه خاطراتی که با رضددا داشددتم هم تو سددرم می رخید

نهید زدم حق ندارم پیش کسدرا... کنار کسدرا... به رضدا یا فرزاد فکر کنم!!! 



لعنتی هیچ وقت تو نهنم اسددم کاوه نمیومد ولی فرزاد احمق حتی در مورد 
کاوه ای که تعداد روزهای دوسددتیمون به یک ماه هم نمیکشددید براش :فته 

 بود.
 ؟کسرا اهسته زیر :وشم :فت: ازاون خوشت میاد

سفید بود ...  ست کیف و کفش  ستش نگاه کردم. یه  سیر د با کنجکاوی به م
سانتی داشت و بند  یه مدل کفش سفید صندل مانند که پاشنه ی نقره ای ده 
هاش تا وسط ساق باید بسته میشد. کیف م*س*تطیلی با دورکاری نقره ای 

 و از جنس کفش هم کنارش بود...
 ؟!حاال چرا سفید .... قحطی رنک بود

 کسرا منتظر نگام کرد و :فتم: از رنگش خوشم نمیاد...
 کسرا دستمو کشید و :فت: حاال بیا بریم تو ...

 ومنو دنمال خودش کشید ...
کتونیمو در اوردم ... کسرا داشت کفش و نگاه میکرد... جورابمو دراوردم ... 
به پوسددتم خیلی  که  یه الک قرمز ج*ی*گ*ری بود  پام  های  ناخن  الک 

سر جوون بود میوم شنده هم که یه پ شیده و  ریف بود ... فرو د. پای منم ک
:ذاشددتم واون یکی کفش و  پامو روی کتونیم  هام...  جه  به پن زل زده بود 
ساق پام باال  سط های  شلوارمو تا و جورابمم دراوردم ... کفش و پام کردم و 

سرا ن ستم ... بدون اینکه به ک ساقم ب سط  ضرب دری تا و شو  اه گزدم بنداه
 کنم بند های صندلو دور پام بستم.
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سرمو بلند که کردم دیدم کسرا داره کمود میشه و پسره با یه لمخند خاصی داره 
 به من نگاه میکنه ...

به هیچ کدومشددون اهمیت ندادم ... به اندازه ی کافی اعصددابم خرد بود از 
 دست فرزاد و بر:شتن یه دفعه ای رضا!

ستادم... از مد صوص با جلوی اینه ای شم اومد. بخ ل کفش واندازه اش خو
اینکه ده سددانتی پاشددنه داشددت ولی بخاطر لژ جلوی پنجه ی کفش، خیلی 

 توش راحت بودم. رو به فروشنده :فتم: ممکنه کیفش هم بدید؟
کیف م*س*تطیلی روبه سددمتم :رفت و منم در حالی که اونو زیر ب*غ*لم 

شتم دوباره به خودم نگاه کردم. رنگش  سرا نگه دا شتم . رو به ک ست دا و دو
 که داشت به فروشنده چپ چپ نگاه میکرد :فتم: نظرت چیه؟

 کسرا پوفی کرد و با لمخندی زوری به من :فت: تو خوشت اومده؟
حت بود.  هاش راه رفتم. خیلی را با غازه رو  گه طول وعرض م قدم دی ند  چ

 پسره هم روی میز خم شده بود و داشت به پاهای من نگاه میکرد.
 و به کسرا :فتم: اره خیلی...ر

کسددرا خم شددد و حینی که اروم اروم شددلوارمو پایین میکشددید :فت: خیلی 
 خشک نیست؟ توش راحتی؟
 رو به کسرا :فتم: اره خیلی...

کسددرا خم شددد و حینی که اروم اروم شددلوارمو پایین میکشددید :فت: خیلی 
 خشک نیست؟ توش راحتی؟

م: این حال با حفظ پوزیشددن بی تفاوتم :فتاز حرکتش خنده ام :رفته بود. با 
 اوهوم...



سری تکون داد و بدون چونه زدن کارت  شید و  سرا انگار یه نفس راحت ک ک
 عابرشو از کیفش دراورد.

 منم جوراب و کتونیمو پام کردم.
صال ته دلم غنج  شد ... ا شم باز می شم تا بنا :و شه خرید که میکردم نی همی

 میرفت.
 وباهم زدیم بیرون. خودشم خریدامو نگه داشته بود.کسرا حساب کرد 

حاال سددر نوق اومده بودم و بدون فکرکردن به چیزی داشددتم ویترین ها رو 
نگاه میکردم. همیشددده همینطوری بودم هرچیزی که خوشددم میومد درجا 

 میخریدم اصال ادمی نمودم که بخوام یه دور دیگه بگردم و ب رخم...
 ریدمش...همون جیک ثانیه باید میخ

کنار کسددرا راه میرفتم و اونم تو فکر بود با این همه وقتی یه مانتوی سددداتن 
خردلی و بهش نشددون دادم سددری به نشددونه ی مخالفت تکون داد و:فت: 
ستفاده اش  ست. خیلی نازکه ... برای زم*س*تون نمیتونی ا رنگش خوب نی

 کنی...
 تو... ولی من ازش خوشم اومده بود تند :فتم:حاال بیا بریم

باهم وارد مغازه شدددیم ... از بین رنگهاش صدددفیش خیلی خوشددگل بود.به 
خصددوص که حاال یه کیف وکفش هم داشددتم و دلم میخواسددت سددفیدشددو 

 بخرم. کسرا هم انگار فکر تو سرمو خوند و :فت:سفیدش قشنگه!
شتیم با هم خرید میکردیم... یه  شم اومد ... بار اول بود دا از همراهیش خو

 داشتم خرکیف میشدم. جورایی
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ستیناش کیمونویی بود و فوق العاده جنس نرم و لطیفی داشت. کیفمو  مدل ا
صال یادم رفته بود فرزاد بهم چی :فته  سرا و به اتاف پرو رفتم. ا ست ک دادم د
یا رضدداد میخواد بگرده یا هم کسددرا به قلیون کشددیدن من :یرداده. با اینکه 

 نفهمید کار منه ...
ردم حقی نداره ... ولی خد حاال هم حس میکردم میخواد هرچند حس میک

 از دلم دربیاره.
زیرپالتوی مشکیم یه بلوز اسیتن بلند کلفت پوشیده بودم. اونو هم دراوردم و 

 مانتو رو تنم کردم.
به  ماس زیر مشددکیم  مد ولی چون زیرش هی ی تنم نمود ل خیلی بهم میو

ستم کامال از شخص بود ... شدت خود نمایی میکرد و رنک پو زیر مانتو م
 واقعا حس میکردم ل*خ*ت ل*خ*تم...

با این همه یه لحظه یادم رفت کجام و موقعیتم چیه وکسرا پیشمه ... من کال 
 در این موارد رعایت نمیکردم! ... در اتاق پرو و باز کردم.

کسددرا چشددمهاش :رد شددد ... پسددرای فروشددنده هم زل زدن به من ... من 
ش ستم مثل همی شتم خوا ه طمق عادتم از اتاق پرو بیام بیرون ، چون اعتقاد دا

صوص نور محدود و  شون میدن بخ ستن که مانتو رو بهتر ن اینه های بیرون ه
فضددای کوچیک اتاق باع  خفگیم میشددد و نمیذاشددت من راحت تصددمیم 

 بگیرم.
 کسرا فوری جلوم ایستاد و:فت: خوشت اومده؟

 دستی بهش کشیدم و :فتم: اره خیلی...



کسرا یخرده داشت رو نگاهش تمرکز میکرد که فقط چشم تو چشم باشیم... 
 ولی کم کم اومد پایین و از :ردن و خالصه همه جامو دید زد.

 احرشم تند روشو بر:ردوند و:فت: نه این خوب نیست.
 واه؟؟ چرا؟؟؟ خیلی خوش مدله... ا:ر حساب نمیکنی خودم بخرمش!-

 شتم قالد تهی میکردم.یه جوری با اخم نگام کرد که دا
 کسرا تند در وبست و منم تو اینه به خودم نگاه کردم.

به  تاق  یه دور دیگه تو همون ا ته بود. از نگاهش و خود در:یریش خندم :رف
سوراخ  شه ،حتی  شته با ستم زد:ی دا شدم نمیخا خودم و تیپ و لماس خیره 

شو که دید زدم یه لمخند س نافمم از زیر مانتو معلوم بود .قیمت ش ت. رو لمم ن
 حاال دیگه واجد شد بخرمش... مانتوی ارزون و خوشگلی بود.

 احتماال چون از تابستون رو دستشون مونده این قیمت و روش :ذاشتن.
 لماسمو پوشیدم و اومدم بیرون...کسرا جلوی پیشخون ایستاده بود.

 پسره :فت: ممارک باشه و منم با لمخند :فتم : مرسی...
 وکیف پولشو دراورد و :فت: چقدر شد؟کسرا پوفی کشید 

مت حراجمون  نداره ... قی خانم و  بل  قا فت:  ندید و: به من خ  35پسددره 
 مرحمت کنید. 33هستش... ولی بخاطر خانم، شما 

کسرا سه تا اسکانس ده تومنی روی پیشخون :ذاشت و حینی که ساک مانتو 
 و کشددید ورو :رفت یه پنج تومنی هم پرت کرد رو میز و با حرص دسددت من

 رفتیم بیرون.
 تو لحظات اخر نگاه پر اخم پسره رو حس کردم.
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سرش  شت  شتم پ شت با قدم های بلندی راه میرفت ومنم دا سرا تقریما دا ک
میدویدم... اخرشددم با ناله :فتم: آی دسددتم درد :رفت... وسددط خیاباون 

 ایستاد... و بهم نگاه کرد.
چند تا نفس تند کشید و سعی کرد از اون نگاها که ادم زهرترک میشه ... اما 

سرم داد نزد . المته من که  شه و واقعا هم موفق بود چون  سلط با به خودش م
 تقصیری نداشتم!اصلنش چرا باید داد میزد؟ مگه من چی کرده بودم؟

 با یه لحن جدی :فت: ممارکت باشه!!!
 یه تک سرفه کردم و:فتم: مرسی...

دستمو :رفت تو دستش و اروم راه  کسرا یه لحظه چشمهاشو بست و دوباره
 افتادیم.

 من به زمین زیرپام نگاه میکردم و کسرا هم سعی داشت خودشو اروم کنه .
برای اینکه نقش حمال بی جیره مواجمو کنارم ایفا نکنه :فتم: یکی از سدداک 

 ها رو بده من...
د. رحرکتی نکرد و منم بهش نگاه کردم که داشت با اخم به رو به رو نگاه میک

سیت و غیرتش برام قشنک بود...  سا مشخص بود داره خودخوری میکنه. ح
ولی دیگه داشدددت شددورش میکرد باید با من و اخالقم کنار میومد! یا ا:رم 
نمیتونسددت کنار بیاد باید منطقی باهام راجع بهش صددحمت میکرد ... واقعا 

 باید اعتراف میکردم که از واکنش هاش میترسیدم!
انداختم که یه پسری از جلو بهم تنه زد ... کم مونده بود نقش شونه هامو باال 

 زمین بشم که کسرا منو سمت خودش کشوند...



شده بود که حس میکردم  سرخ  سرا یه جوری عین لمو  سره رفته بود ولی ک پ
 ا:ر اژدها بود جای نفس از دماغش اتیش میزد بیرون ...

ستی  شو دو د ست ازاد شونه انداختم و د تو  :رفتم و:فتم: بر:ردیمکیفمو رو 
 ماشین...

ته  فاق بیف یه ات که  ماده اسدددت  مد ... حس میکردم ا مالم او بی حرف دن
وخودشوش خالی کنه ... تو ماشین نشست و :فتم: میرم دو تا هات چاکلت 

 بگیرم...
شین  سمت یه دکه که همون نزدیک ما شم ... به  سرا با و بدون اینکه منتظر ک

شت و یه کیک تاینی دو قلو بود رفتم. رو یه مقوا د و تا هات چاکلت برام :ذا
ستم  شین و که ب شته بود . در ما سرشو روی فرمون :ذا سرا  هم خریدم ... ک

 بلند شد و بهم نگاه کرد.
 کیک وباز کردم و لیوان ها رو :ذاشتم روی داشتمورد.

 کسرا به کیک نگاه میکرد.
 اروم صداش کردم.

 بود و انداخت تو چشمام.بجای جواب نگاهشو که بنظر اروم 
 2لمخندی بهش زدم و:فتم: عزیزم اینقدر حرص نخور... من دختر ب ه ی 

 ساله که نیستم... 3
نگاهش شیطون شد احتماال به خاطر عزیزم ... ولی من میخواستم حرفهامو 
منطقی بهش بزنم. بخاطر همین میخواسددتم اول ارومش کنم بعد بهش بگم 

... 
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رفم :وش نمیداد ... منم عصددمانی بودم بازم بهم کسددرا تو عصددمانیت به ح
 :وش نمیداد...

لمخندی زدم و :فتم: کسددرایی من و تو که قراره به زودی باهم ازدواج کنیم 
 مگه نه؟

لمخند کمرنگی رو لمش نشددسددت و :فتم: پس نگران هی ی نماش... خد؟ 
من دلم نمیخواد اینقدر حرص بخوری ... خودتو انیت کنی... خود خوری 
تا این جور چیزا پیش میاد چه رعایت بکنیم چه  :اهی وق باشددده؟؟؟  کنی 

 نکنیم...!!!
 و یه لمخند بهش زدم تا تاثیر حرفامو بمینم.

 لمخندش جمع شد...
 اهسته :فتم: کسرایی ...

شید و زیر لد زمزمه کرد: :اهی  شونیش ک ستی به پی شو بیرون داد و د س نف
 باهات نمیتونم کنار بیام ...

 شنیدم چی :فت ولی پرسیدم: چی :فتی؟ با اینکه
شو به عالمت هی ی تکون داد منم دیگه پی ماجرا رو نگرفتم ، نمیدونم  سر
شو جدی نگرفتم ... بهش حق میدادم با یه چیزایی کنار نیاد! همین  چرا حرف
قدر که نمیخواست منو عوض کنه و عین خودش کنه برام کفایت میکرد! باید 

کردیم همین میتونسدددت برای شددروع یه زند:ی تفاوت های همو تحمل می
 خوب کافی باشه.

 دستشو به سمتم دراز کرد و :فت: بهش فکر نکنیم باشه؟



سری به عالمت باشه تکون دادم وهات چاکلتشو با یکی از کیک ها برداشت 
 ... یه اه کشید و به رو به رو خیره شد.

نجام میداد ازش :اهی بخاطر تمام سددکوت هایی که در قمال رفتارهای من ا
ممنون میشدددم... :اهی هم به خاطر نوع تربیتش و نگرش سددنتیش حرصدم 

 میگرفت... ولی همین که هی ی به من تذکر نمیداد خیلی بود.
حاال یه ترس جدیدم تو جونم داشتم... ا:ربعد از ازدواج کسرا سعی کنه منو 

 عین خودش کنه چی؟؟؟ اون وقت هر روزمون میشد اخرت یزید!!!
شن کنه که یهو :فت: ای بع شین و رو سرا اومد ما د از خورد و خوراکمون ک

 وای...
شن کنه که یهو :فت: ای  شین و رو سرا اومد ما بعد از خورد و خوراکمون ک

 وای...
 چی شد؟-

 کسرا خندید و:فت: یادم رفت...
ست من و :فت: هات  شت داد د شیرینی بردا و به عقد چرخید و یه جعمه 

 ا این میخوردیم...چاکلتمونو باید ب
 خندیدم و:فتم: مرسی حواس جمع.

 خندید و :فت: نمیترسی مناسمتش چیه؟
مشتاق بهش نگاه کردم . شده بود همون کسرایی مهربون ... چشماشم برق 

 میزد و دیگه عسل شکرک زده نمود.
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باره چرخید عقد و یه دسددته :ل از رزهای رنگی و جلوم :رفت و:فت:  دو
 .تازه اینم یادم رفت

 خندیدم و :فتم: مرسی... چه خوشگلن ...
 کسرا در داشتمرد و باز کرد و :فت: یه چیز دیگه هم یادم رفته...
 به پاکتی که تو دستش بود خیره شدم و :فتم: این دیگه چیه؟؟؟

 کسرا: جواب ازمایشا...
حس کردم قلمم داره میفته کف پام... ولی جعمه شددیرینی و دسددته :ل باع  

 و به دهن کسرا نگاه کنم.شد اروم بشم 
 خندید و با هیجان :فت: جوابش خیلی خوبه ...

با جیغ پریدم ب*غ*لش و دسددتهامو دور :ردنش حلقه کردم و سدده چهار تا 
 پشت سر هم لتشو م*ا*چ کردم...

 از خنده اشکش دراومده بود...
 همنم سرجام نشستم و :فتم: واییی ... عاشقتم کسرا ... ناپلئونی... من دیوون

 ی ناپلئونی ام... ولی چی جوری بخورم؟ ماشینت کثیف میشه ها...
 کسرا خندید و:فت: راحت باش...

 یه دونه شو برداشتم و :فتم: کاش چایی داشتیم...
 به ثانیه نکشید و از ماشین پرید پایین و برام از همون دکه چایی خرید.

 بهش :فتم: خودت چی؟
 راحت باش...کسرا: نه من میخوام رانند:ی کنم تو 

سددری تکون دادم... یه باری از رو دوشددم برداشددته شددده بود. تا رسددیدن به 
خونمون سدده تاشددیرینی خوردم ... کلی هم کف ماشددین کسددرا رو کثیف 



کردم... با اینکه دوسددت داشددتم منو به نهار هم دعوت کنه ولی نکرد! اما یه 
و کفش و صدددایی توی درونم بهم تشددر زد: چشددمتو بگیره این همه کیف 

 مانتو... یه چیزی نزدیک صد و بیست تومن خرجم کرده بود.
منو جلوی خونه پیاده کرد. کلی ازش تشددکرکردم و اونم :فت که میخواد بره 
صی کنه وبعد بح  وبه  صو صحمت خ سم یه  شرکت و با پدرم درمورد مرا

 جمع خانواده بکشونه ...
 حرفهاشو تایید کردم...

ماشین پیاده بشم :فت: این کیف و کفش اولین لحظه ی اخر که خواستم از 
 خرید برای عروسیمون به حساب میاد ...

چشددمام برقی زد ... حاال فهمیدم چرا سددفید!!! خندیدم و :فتم: مرسددی 
 کسرایی...

 با مهربونی نگام کرد و با پیاده شدنم اونم پیاده شد .
 به سمت در چرخیدم که یهو :فت: نیاز...

 .تند سمتش چرخیدم ..
 با نگاهم انگار که بهش :فته باشم جانم ...

صندوق عقد  سمت  خندید و:فت: امروز کلی حواس پرتی :رفتم ... و به 
 رفت و خم شد توش...

کادو پیچ  یه تخته ی بزرگ  که  یه ... لمخندی زد و درحالی  ثان عد از چند  ب
 شده دستش بود ، بالمخند :فت: میتونی بمریش باال؟

 _این چیه؟
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 من نگاه کرد و :فت: نه نمیتونی...یخرده به 
 برات میذارمش تو اسانسور...

شیطون  سرا:فت:  سر از تخته دربیارم که ک ستم زیر زیرکی  با هیجان میخوا
 دندون رو ج*ی*گ*ر بذار...

 خندید مو منو تا اسانسور مشایعت کرد.
 خودشم جلوی اسانسور باهام دست داد و خداحافظی کرد.

 و میخواستم بمینم چیه ... ولی خد تحمل کردم.با اینکه هیجان داشتم 
 در و با کلید باز کردم .

سرا  شارژ بودم یعنی با ک شناخت هروقت اینقدر  مامان دیگه حالت هامو می
 وقت :ذروندم ...

 خندید و:فت: چه خمره این همه خرید.
 خندیدم و :فتم: وایسا یه خمر خوبم برات دارم... بذار بمینم این چیه ...

 و:فت: چه خمره این همه خرید. خندید
 خندیدم و :فتم: وایسا یه خمر خوبم برات دارم... بذار بمینم این چیه ...

 وجلوی در ورودی نشستم و کاغذ کادوهای اونو باز کردم...
 مامانم با اشتیاق و کنجکاوی بهم خیره شده بود.

با باز شدن کاغذ کادوها جفتمون ماتمون برد. یه پازل هزار تیکه ی قاب شده 
پازل بودن وهزار تیکه  پازل هزار تیکه نمود ... یعنی اصددال  ما فقط  بود ... ا
بودنش مالک نمود ... موضددوع این بود که یه پازل سددفارشددی بود ... یعنی 

چه عکسددی...  عکس من به هزار تیکه مثل پازل درسددت شددده بود ... اونم
عکسی که توی مراسم عقد سیما من تکی انداخته بودم . میدونستم سیما یه 



هم ین عکسی داره ... توش یه پیراهن ساتن ابی حلقه ای تنم بود و تمام قد 
ستون تکیه داده بودم ، ارایش و موهام هم همه چی تکمیل و خوب بود  به یه 

. 
سر با محم  ته نیاز... بمین چی برات درستمامانم با خنده :فت: چقدر این پ

 کرده ... خیلی وقت میمره...
اصال دهنم باز مونده بود همینجور به تصویر خودم وقاب عکس خیره مونده 

 بودم.
 با صدای ویمره ی :وشیم ... پیامشو باز کردم .

شده بود فکر  سیاه  سم  برام نوشته بود: چون دیوارت بخاطر اون تابلوی کوبی
روی اون سیاهی ها خوب باشه... اندازه اش چند سانت از کردم اینو بذاری 

 اون بزر:تره...
 لممو :زیدم و تند تایپ کردم: خودت درستش کردی؟

 برام فوری نوشت: با اجازتون...
 اخه چطوری؟-

ستام هم کمک  شت: از یکی از دو شمک برام نو با چند تا ایکون خنده و چ
 :رفتم ... المته نذاشتم عکستو بمینه ...

 لهی قربونت برم من ...ا
 المته اینو براش ننوشتم!
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دیگه بیخیال اس ام اس بازی شدم میدونستم کسرا حین رانند:ی اس ام اس 
مه چی و  ندادم و ه خاطرهمین جوابشددو  که ب یده و حس میکردم خطرنا م

 موکول کردم به ساعت ده میخواستم کلی قربون صدقه اش برم...
تابلو ر یدم و  تاقم دوی چه حض میکردم از فوری تو ا جا نصدددد کردم. و اون

 ریخت خودم از وقتی که کسرا برام :ذاشته بود... وای خدا!
با دادن خمر خوش به مامانم ... مامانمم یه نهار خوشمزه به خوردم داد وکلی 
نصددیحتم کرد و منم برای اولین بار با دقت :وش دادم . اشددتیاق داشددتم ... 

ب ازمایش ها رو به فال نیک :رفتم و برای یه شددروع ... و همین جواب خو
حس میکردم دیگه باید مقدمات رو هرچه سددریعتر فراهم کنیم ... باید به 

 کارامون سرعت میدادیم...!
 فصل دهم:

بعد از اینکه نتیجه ی ازمایش ها رو به بابام اینا هم :فتم و کسددرا هم با پدرم 
شن و اما شد که مقدمات ج صحمت کرد قرار بر این  صی  صو ده کنیم. تو خ

این مدت کم کسرا تونسته بود اون اتفاق قملی رو جمران کنه و قشک خودشو 
 تو دل پدر ومادر من جا کنه ...

شن  صد تا ج شن خوب و معقول و ابرومند بهتر از  بابام معتقد بود که یه ج
بدرد نخوره ... وهمون یکی کافیه ... و خانواده ی کسددرا هم از این پیشددنهاد 

ه بودن . هرچی بیشتر به مراسم و جدیت مراسم نزدیک میشدیم استقمال کرد
بیشتر دلم میخواست همه چیز تک باشه... افتاده بودم روی دور ولخرجی... 
توی ژورنال های ایتالیایی دنمال یه لماس عروس منحصددر به فرد بودم ... یه 



شد  شه ... یه  ست همه چیز تک با صر به فرد ... کال دلم میخوا کیک منح
 بیشتر نمود. که

ضی وقتا منو هم با  شت . بع سالن و تاالر و هتل و باغ میگ سرا هم دنمال  ک
ید  نات ترم و خر حا هام و امت قدر در:یر پروژه  خودش می برد ولی من این

 لماس و متفرقه بودم که نمیتونستم توی دیدن سالن همراهیش کنم.
 جفتمون کلی کارریخته بود رو سرمون ...

پ ید  با فاع داشدددت... منم کسددرا بهمن  یداد و د ئه م مه اش رو ارا نا یان  ا
همینطور... اون میخواسددت مدرک ارشدددشددو بگیره... منم عالوه بر مدرک 

 کارشناسیم باید خودمو برای کنکور اردیمهشت اماده میکردم.
از طرفی هم کسددرا داشددت دنمال کار هم میگشددت ... یعنی عالوه بر خرده 

استاد ها انجام میداد دنمال یه کار ثابت میگشت ریزهایی که تو دانشگاه برای 
... و میدونسدتم خیلی بیشدتر ازمن تحت فشداره... مکالمه های سداعت ده 

 شممون دو سه بارش به خوابیدن کسرا وسط حرف زدنمون :ذشته بود.
سختی میداد  شت به خودش  با این همه چون بخاطر حرف من و نظر من دا

ه خیلی کم می بینمش و کم جویای حالم اصال ناراحت و دلخور نمیشدم ک
 میشه.

بعدشم که خودمم در:یر درسم بودم وداشتم یه سری تصمیمات میگرفتم و 
 اصرار داشتم که بهشون عمل کنم.

هرچه قدر فکر میکردم میدیدم نمیتونم صمر کنم تا بهمن سال بعدش... دلم 
رم اد بگیمیخواست حاال که مدرک کارشناسیمو سراسری :رفتم ارشد مو از
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بخصددوص که از دنیای درس هم به کل فاصددله :رفته بودم و حاال هم که 
 میخواستم متاهل بشم واقعا در خودم نمیدیدم تو سراسری سر و کله بزنم ...
هرچند که این تصمیمو هنوز به کسرا نگفته بودم ... ولی خد تو فکرم چنین 

 چیزی بود.
 همه چیز باید خوب و درست پیش میرفت ...

با اینکه مجمور بودم یه سددری اسددترس ها رو تحمل کنم ولی انگار همه چیز 
 داشت خوب پیش میرفت.

سر  شت همه چیز و سرا خیلی جدی دنمال همه ی کارا بود ... یه جوری دا ک
وسامون میداد که من اصال نمیدونستم باید چیکار کنم و دنمال کم و کسری 

 ها نمودم...
ات عقد و عروسددیمونو اماده میکنه و منم فقط میدونسددتم کسددرا داره مقدم

 خوش خوشان در:یر امتحانات و خرید لماسام بودم.
چهارشنمه عصر با پیام فرزاد غافلگیر شدم... پنج شنمه رضا برمیگشت ایران 

 ... و ازم خواسته بود که به استقمالش به فرود:اه برم...!
 چند بار پیامشو خوندم...

 ا زنک زدم.درنهایت هم به یار غارم سیم
 با شنیدن صداش نه :ذاشتم نه برداشتم :فتم:رضا بر:شته ...

 دقیقه هی ی نگفت. 5تقریما 
 یه اه کشیدم و:فتم: سیما؟

 سیما اهسته :فت: به جهنم ... به درک ... خد چی کار کنیم که بر:شته؟
 از لحنش خندیدم و :فتم: یعنی هیچ کاری نکنیم؟



 تو کسرا رو داری ... بیخیالش... خندید و:فت: سکتم دادی نیاز ...
با اینکه میدونسددتم بی خیال نمیشددم ولی طوری وانمود کردم که بیخیالم ... 
شت مغزمو اروم اروم میخورد... بعد از  فقط خاطراتم با رضا عین موریانه دا
 بیست دقیقه نصیحت و چرت و پرت حرف زدن با سیما تماس و قطع کردم.

 ما میای مگه نه؟؟؟فرزاد بهم اس داده بود: حت
حوصددله ی جواب دادنشددو نداشددتم. بیخیال شدددم ... ولی یه چیزی خیلی 
انیتم میکرد اونم یاد:اری های رضا بود که هنوز تو کمدم بودن و هرکدومش 

 واسم یه عالم روز و لحظه رو تداعی میکرد.
دلم نمیخواسددت کسددرا و رضددا رو با هم مقایسدده کنم ... چون خودمم این 

شق حقیقت و  ضا بود !!! اما من دیوونه وار عا ستم که درنهایت برد با ر میدون
منش و رفتار و محمت های کسرا بودم ... ولی از یه اتفاق میترسیدم ا:ررضا 
باز بخواد با من باشدده؟؟؟ اون وقت من بین دو راهی بمونم؟؟؟ کیو انتخاب 

 میکنم؟
د کردم که کسددی که موقع رفتنش اشددک به چشددمم نیومد و یه جوری وانمو

عین خیالم نیسدددت؟ یا کسددی که منو ول کرد و من بخاطر این رها شدددن 
 بستری شدم و با التماس ازش یه فرصت خواستم؟؟؟

تنها نقطه اشددتراک رضددا و کسددرا همین بود... جفتشددون تو یه موقعیت منو 
 :ذاشته بودن و رفته بودن ...!!!

ست خودش بعد  شون به خوا .. یکی به التماس سال میخواد بر:رده .. 4یکی
 من بعد یه هفته ...!!!
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ضا  ستم این بود ر شغول نکنم ... ولی چیزی که میدون سعی کردم نهنمو م
همیشدده دنمال من بود ... یه ادمی که با اون همه غرور بخاطر تیپ و خانواده 

 و موقعیت اجتماعی دنمال من بود ...
تماعی دنمال یه ادم ومن هم با اون همه غرور و تیپ و خانواده و موقعیت اج

 دست نیافتنی بودم ..
 

شه اولش یه جوری  ضا میگفت: تو همی ستیم با ر سیما اون اوایل دو به قول 
شونی... وقتی طرف میاد دنمالت تو  رفتار میکنی که طرف و دنمال خودت بک
سش میزنی... یه جورایی نخ اولیه رو تو میدی بعدش که طرف قمولت کرد  پ

ش شش اومد میک صش بدی هم انیتش کنی هم و ازت خو ی کنار تا هم حر
غرور و شددخصددیتتو حفظ کنی هم اونو تو دام انداختی هم خودت دم به تله 

 ندادی و وابسته اش نشدی...!!!
حاال که بیشتر فکر میکنم میمینم سیما راست میگفت . درمورد کاوه و رضا و 

قدم میشددددم  ماط پیش  قا همین بودم... خودم برای ارت  ولی وقتیفرزاد دقی
 طرفم بهم وابسته میشد میکشیدم کنار تا دنمالم بیاد و اویزونم بشه ...

اما درمورد کسرا ... اون سر به زیر بود نخ دادن های منو نمیفهمید ... جدی 
بود به شددوخی هام یه لمخند سدداد ه میزد ... و درنهایت وقتی فکر میکردم که 

 وابسته ی اون شدم! اونو وابسته ی خودم کردم دیدم که خودمم که
ست. این  سش بازی نی ضا مغروره ... زند:ی وا صد برابر من و ر سرا هم  ک
تمام چیزیه که از محمد کسرای راد میدونستم!!! یه زند:ی برنامه ریزی شده 

 با اهداف مشخص!



 اخ سرم درد :رفته بود بس که فکر کردم ...
... 

شنمه بود که فرزاد بهم اس داد که پرواز  ساعت یازده قمل اصمح پنج  ضا  ز ر
  هر میشینه...

با خوندن پیامش تقریما ضددربان قلمم روی سددیصددد رفت. تمام خاطراتم دو 
 مرتمه و دو مرتمه جلوی چشمم زنده شدن.

حس بدی داشتم حس مرور خاطراتی که نه تونستم از نهنم پاکشون کنم نه 
 هیچ خاطره ای جای اونها رو :رفت.

اد داده بود تاخداحافظی دم رفتنش پیش نگاهم از روز اولی که بهم پیشددنه
مرور شددد. یه جوری خاطراتم برام تر وتازه بود که حس میکردم هیچ روزی 

 از اونها نگذشته .. انگار نه انگار این خاطرات مال سه چهار سال پیشن!
نمیدونم چرا یه حس کنجکاوی و دل تنگی به جونم افتاده بود و میخواسددتم 

اید یه کم شددیطنت ... شدداید هم... واقعا نمیدونسددتم... برم فرود:اه... شدد
شتم ... فقط دلم  ست ندا شتن دو نفر در آن واحد ...نه رضا رو دو ست دا دو
میخواسددت بمینمش... یه دلتنگی دوسددتانه ... نمیدونم میخواسددتم کیو :ول 

 بزنم...
شتم رضا رو بمینم سرا خوشش نمیاد ولی واقعا نیاز دا  و با اینکه میدونستم ک

ست اخرین روزنه  شاید دلم میخوا شده رفتار کنه ...  اون هم یه جوری تموم 
چه  ید:  ید؟ نهنم از خودم پرسدد ندم! ام به روی خودم بم ید رو هم  ی ام

 امیدی؟؟؟
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اون لحظه نمیدونم به چی فکر میکردم ولی دلم میخواست به فرود:اه برم... 
ی و کنجکاوی و دلتنگ برم بمینمش... برام مهم نمود بعدش چی میشه ... ولی

 خاطرات عین خوره داشت منو میخورد.
ندازه ... ولی  به جونم می نا ارومی و  یه  میدونسددتم رفتن ونرفتن هر دو برام 

 رفتن وترجیح داد...
برای همین به سددیما زنک زدم و :فتم که بیاد دنمالم ... توضددیحی هم بهش 

 م!ندادم. المته اون فکر کرد که برای خرید بهش زنک زد
 ساعت ده بود که سیما رسید . منم از خونه خارج شدم.

 بعد از سالم :فت: برم ب*و*ستان؟
 منظورش پاساژ بود.

 اهی کشیدم و :فتم: برای خرید صدات نکردم!
 و زمزمه کردم: برو فرود:اه!

سددیما ماتش برد و منم ناچارا تو یه خط توضددیح دادم و توجیهاتم و براش 
 :فتم.

 هم با اخم های :ره خورده الم تا کام با من حرف نزد!تا رسیدن به مقصد 
 توی پارکینک پارک کرد و زل زد به من ...

 از نگاهش قلمم تو سینه ریخت. نمیدونم چرا دستام به رعشه افتاد...
سیما پوفی کشید و نگاهی به من که داشتم کم کم به جون ناخن هام میفتادم 

 تا بخورمشون کرد.
 و من تمام جونم یخ زده بود. دسته :ل روی پام بود

 سیما نفسشو فوت کرد و :فت: واقعا میخوای بری؟



از :وشدده ی چشددمم به سددیما خیره شدددم و سددیما با نگرانی روی فرمون با 
 انگشت هاش ضرب :رفت و :فت: نیاز ...

 بهش نگاه کردم و :فتم: اون برای من یه دوسته ...
 نیاز کسرا بفهمه چی...سیما لمهاشو محکم روی هم فشار داد و :فت: 

 با اخم :فتم: جناب عالی صدات درنیاد کسرا نمیفهمه!!!
 سیما اهی کشید و با نگرانی بهم خیره شد.

 معنی نگرانیشو اصال درک نمیکردم .
سددیما هم انگار میدید که من خیال بر:شددتن ندارم با حرص پیاده شددد و در 

 ماشینشو محکم کوبید.
 سالن رفتیم.منم پیاده شد م و به سمت 

با دیدن جمعی از ب ه ها که پشددت شددیشدده ای ایسددتاده بودند سددیما دسددتم 
 وکشید و به سمتشون رفتیم.

نادریان و چند نفر دیگه  فرزاد و طناز و مهسدددا و حامد صددددوقی و فریده 
 حضور داشتند.

 فرزاد با لمخند خاصی :فت:فکر نمیکردم بیای...
 پرسید: خانواده ی رضا نیومدن؟چشم غره ای بهش رفتم و سیما از فریده 

فرزاد در جوا ب :فت:نه رضددا فقط به من خمر داده ... میخواد خانواده شددو 
 سورپرایز کنه ... امروز اختصاص داره به دوستاش...

 و چشمکی به من زد که سر درنیاوردم.

http://www.roman4u.ir/


درحالی که نوک پنجمو محکم به زمین میکوبیدم با صدددای لرزش و اهنک 
سی کینک :وشی سرا جیپ  سیما دادم ... ک سته :ل رو به  م تو جید مانتوم د

بود، خواستم جواب بدم که با شنیدن صدای زنی که :فت پرواز فالن برلین 
به زمین نشددسددت ... نفهمیدم چرا :وشددیمو قطع کردم و :ذاشددتمش روی 

 سایلنت...
 چشمهامو بستم...

 .:وشیم تو جیمم میلرزید ... تصویر رضا واضح جلوی چشمم بود..
 با خنده میگفت: نیاز تو خیلی باحالی...

 میخندیدم و میگفتم: از چه لحاظ...
 تو صورتم دو سید و فوت کرد و :فت : از همه لحاظ...
سدداله زل زد و  19خندیدم و خیلی راحت و صددریح تو چشددمای یه دختر 

 :فت: من دوست دارم نیاز... واقعا تو تنها دختری هستی که ...
رزید ... نمیدونم چرا داشددتم یخ میزدم ... از درون یخ :وشددیم تو جیمم میل

میزدم ... :وشددیم میلرزید و من به پسددری نگاه میکردم که دوسددید و تو 
 صورتم فوت میکرد و میگفت: دوستم داره ...چشمامو باز کردم.

سفید و یه جین یخی تنش بود ...  سر از رو به رو میومد... که یه پیراهن  یه پ
 مشکی طمی!با یه عینک دور 

 موهاش به حالت ساده ای رو به باال بود ... با غرور راه میرفت ...
 اون به سمت ما میومد و :وشی من هم نان زنک میزد و میلرزید.



سرم چرخ میخورد: نیاز نظرت چیه اخر  ضا تو  صدای ر ستم ...  شمامو ب چ
م اهفته بریم تور... من و تو... میریم کویر... اسددمون کویر وشددد... میخو

 زیر نور اون ستاره ها بهت بگم چقدر دوست ...
 هنوز نوزده سالم بود ... دو سید هم تو صورتم کماکان فوت میشد ...

 چشمامو باز کردم...
 رضا جلو تر و جلو تر میومد.

 :وشیم هنوز زنک میزد.

 با حرص جواب دادم...
صیم کرد و :فتم: چی میگی هی زنک میزنی؟خد البد کار سرا حر  الوی ک

 دارم که نمیتونم جوابتو بدم دیگه ... اه...
 کسراپرخنده :فت: نیازم چی شده؟؟؟ سالم خانم خانما...

اب دهنمو قورت دادم... رضا از دیدم محو شد... با حرص دنمالش میگشتم 
... کسرا داشت حرف میزد. وقت نداشتم بهش :وش بدم ... میخواستم رضا 

 چهار سال پیش هیچ فرقی نکرده بود.رو پیدا کنم. قیافش نسمت به سه 
 با حرص :فتم: کسرا بعدا زنک بزن. االن کار دارم.

 و بی خداحافظی :وشی وخاموش کردم.

 و بی خداحافظی :وشی وخاموش کردم.
سرم  شت  صدای بم و مردونه ای از پ شتم دنمالش می رخیدم که  شم دا با چ

 اومد.
 به عقد چرخیدم.
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 نامجو...با خنده :فت: احوال خانم 
نمیدونم چرا اخم هام تو هم رفت. این فاصددله ی زمانی باع  شدددده بود 
اینقدر رسمی حرف بزنه ... با این همه دسته :ل و بهش دادم و:فتم: رسیدن 

 به خیر اقای شفیع!
رضددا از لحن سددردم واضددح تعجد کرد و :فت: بهت نمیاد عوض شددده 

 باشی...
سم چی ستر سردی و اعتماد به یک تای ابرومو باال دادم به ا شدم و با خون ره 

 نفس خاص خودم :فتم: همه عوض میشن ...
 رضا سری تکون داد و با دیدن فرزاد و بقیه توجهش به اونها جلد شد ...

سیما دست به سینه تاسف بار نگام میکرد و من :یج و ویج فکر میکردم چرا 
 اومدم اینجا!

ضا نکردم  سالم و علیک ر شیدم توجهی به  شتم که پوفی ک اونقدر دغدغه دا
مجالی برای :وش دادن به رضددا و شددوخی ها و دسددت انداختن های بقیه 
هار ...  به ن مه رو دعوت کرد  ته ی جمع بود ه که سددر دسدد نمود... فرزاد 

 انگاررستوران هم رزرو کرده بود.
به رضدددا هم :فتم:خوشددحالم  یام... و رو  به فرزاد :فتم : نمیتونم ب من رو 

 بر:شتی...
 لمخندش جمع شد و:فت: با ما نمیای؟رضا 

 نه کار دارم ...-
رضددا کمی خیره خیره نگام کرد و کم کم یه لمخند محو رو لمش نشددسددت و 

 :فت: هیچ فرق نکردی نیاز... خوشحالم مثل قدیم هستی و موندی...!



از تعریفش هیچ جوری نشددددم باهمون لحن نیش دار و اهسددته :فتم: چرا 
 خیلی فرق کردم...

 ینی به بینیش انداخت... لعنتی هنوز این عادتشو داشت.رضا چ
 لمخندی زد و :فت:پس چرا من نمی بینم فرق هاتو...

 مسخره :فتم:چشم بصیرت میخواد.
رضددا قه قه خندید و از خندش که همون صدددای قدیم و میداد لمخندی زدم 

 و:فت: هنوزم نمیای رستوران.
ستم . با این ستادم و:فتم: نه  نمیدونم ... واقعا هم نمیدون همه روی حرفم ای

 کار دارم...
 دستمو جلو بردم... :رم باهام دست داد و خداحافظی کردیم.

 رومو ازش :رفتم که صدام زد: نیاز...
 به سمتش چرخیدم با یه لمخند یطرفه :فت:شمارت هنوز همونه؟

سددرمو به عالمت اره تکون دادم و اون هم با سددربرام یه تعظیم کرد. لمخندی 
 زدم و هم قدم با سیما راه خروج وپیش :رفتیم!

احساس میکردم نه تنها اروم نشدم بلکه مشوش تر و عصمی تر هم شده بود. 
یه صدایی تو جونم داد میزد: احمق رضا بر:شته... یه ب ه پولدار خوش تیپ 
نابغه ... و یه صدای دیگه تو سرم پتک میزد: کسرا نگرانته ... :وشیتو روشن 

 کن!
 در سکوت میروند. سیما

 نیم ساعتی که :ذشت با دیدن میدون ولیعصر ازش خواستم نگه داره ...
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 بدون حرف زد کنار و نگه داشت.
 بهش :فتم: مرسی سیما بخاطر همراهیت ...

 یه پوزخند زد و سری از روی تاسف تکون داد.
 اهسته :فتم: سیما نیاز داشتم که برای خودم یه چیزایی و تموم کنم!

 با پنجه هاش فرمونو محکم فشار میداد.سیما 
با حرص حینی که به رو به رو خیره بود :فت: دخترای زیادی و میشناسم که 
با دوست پسراشون بهم میزنن و میرن با یه ادم دیگه رفیق میشن ... با همون 
ادم شاید ازدواج کنن شاید نکنن ... دخترای زیادی میشناسم که نامزدیشونو 

یه ادم جدید نامزد میکنن ... زنای زیادی و میشددناسددم که  بهم میزنن و با
طالق میگرن و دوباره ازدواج میکنن!!! خیلی این تیپ ادم میشددناسددم که یه 
شش کردن و دارن با یه ادم جدید زند:ی  شون بوده و فرامو شته ا ادمی تو :ذ
شده  شروع  میکنن ... اما نیاز تو رو درک نمیکنم... نمیفهممت... مگه چی 

تو برای خودت تمومش کنی؟؟؟ رضددا رفت ... تو با فرزاد :رم :رفتی...  که
به محض دیدن کسرا فرزاد و بیخیال شدی... حاال دوباره رضا بر:شته ... به 
درک ... تو نامزد و محرم کسرایی... محمد کسرا... همونی که بخاطرش سه 

 روز روزه ی سکوت :رفتی... نیاز یادته؟؟؟
 سیما همه ی اینا رو میدونم ولی تو رو خدا درکم کن!لممو :زیدم و :فتم:

ضا رو درک کنم؟ یا  ستقمال رفتن ر سیما با غیظ :فت: چی و درک کنم؟به ا
قد کسددرایی...  یاز تو ع یدواری اون بر:رده رو درک کنم... ن که تو ام این
سرا بهتر نمیتونی پیدا کنی...  ست بردار... تو رو خدا ... از ک شی... د محرم

 فتارات دست بردار...ازاین ر



 یه لحظه تو نهنم مرور کردم از کسر ا بهتر رضاست!!!
 اهسته :فتم: خداحافظ ...

سیما بهم نگاه کرد و :فت: ا:ررضا االن بگه بیا با من ازدواج کن... با کسرا 
 تموم میکنی؟

 مات به قیافه اش نگاه کردم.
 جدی پرسید.

 م: نمیدونم...نفسمو سنگین بیرون فرستادم و خفه زمزمه کرد
 اجازه ی سوال دیگه ای به سیما ندادم در ماشین وباز کردم و:فتم:خداحافظ!

 یه پوزخند زد و :فت:خداحافظ...
 و راهشو کشید ورفت.

 میدونستم ناراحته ... ولیعصر وبه سمت پایین حرکت کردم...
و باالخره به صدددای دوم وجودم که مدام االرم میداد :وش دادم و :وشددیمو 

 ن کردم.روش
 

 به ثانیه نکشید که صفحه اش روشن و خاموش شدو لرزید.
 

 با دیدن شماره ی کسرا لمخندی زدم و جواب دادم.
 

یازکجایی  کسددرا نفس عمیقی کشددید و:فت: دختر تو که منو کشددتی... ن
 خوبی؟
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 لممو :زیدم و :فتم: توکجایی؟

 
 کسرا با خنده :فت: داشتم میرفتم سمت خیابون خونه ی شما...

 
 نفس عمیقی کشیدم و :فتم: من ولیعصرم...

 
 کسرا: باشه میام پیشت ...

 
 من میرم سمت پارک الله...-
 

باشه خانممی تحویل داد و من هم :وشیمو تو پالتوم پرت کردم. شال سفید 
 ست با کیف سفیدمو مرتد کردم و دستهامو تو جیمم فرستادم.

 
یاهو و سددرسددمزی پارک رفتم چونمو تو یقه ی پالتوم فرسددتادم . با دیدن ه

 داخلش...
 

 روی اولین نیمکت خالی سرراهم نشستم.
 

 با صدای پیام :وشیم ... از جیمم بیرون کشیدمش...
 



 کسرا نوشته بود: کجای پارکی...؟
 

 بهش :فتم ا ز کدوم ورودی داخل شدم.
 

 یک ربع بعد دیدم که داشت تند تند به سمتم میومد.
 

. از نگاهش بغض کردم ... رضددا با غرور و اروم  یه لمخند هم روی لمش بود
راه میرفت ولی کسددرا نه ... سدداده راه میرفت تو قدم هاش هی ی نمود. رضددا 

 قدم هاشم ادمو جذب میکرد!
 

تیپ ساده داشت. یه شلوار مشکی و یه پیرهن ابی که روش یه پلیور مشکی 
شت خش داپوشیده بود... با یه ساعت استیل مردونه که روی صفحش کلی 

 ... مثل رضا نمود که خوره ی ساعت داشت! ساعت های مارک دار!
 

 سرمو تکون دادم ... کسرا با خنده :فت: سالم خانِم خانما ... خوبی؟؟؟
 

 و باهام دست داد.
 

صمانی بودی؟  شتی؟ چه خمرا؟ چه ع ست و :فت: روز خوبی دا ش کنارم ن
 طوری شده ؟
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عجید و غرید زل زدم که کم کم  بهش نگاه کردم ... اونقدر تو چشددمهاش

 لمخندش محو شد و با نگرانی :فت: چی شده ؟ چرا اینقدر :رفته ای؟
 

ست ... تو حرف بزن حالم خوب  شیدم و:فتم: طوری نی صورتم ک ستی به  د
 بشه ... چه خمرا؟

 
کسرا بدون سماجت سری تکون داد و به فاز خوشحالی خودش بر:شت.یه 

د تا علت دل :رفتگیمو بدونه ...هرچند که لحظه دلم :رفت که اصددرار نکر
میترسید نمیگفتم و مجمور میشدم دروغ سر هم کنم... ولی بی توجهیش رو 
اعصددابم بود.مثل همیشدده سددماجت نمیکرد... صدددای اول درونم میگفت: 

 دیدی... حاال ا:ر رضا بود!!!
 

ای یکسرا با هیجان :فت: دو تا باغ خیلی خوب دیدم ... دوست دارم تو هم ب
اونجا رو بمینی... برای ده بهمن که میالد حضددرت رسددول هم هسددت وقت 
ضی بودی  شت اومد و را صه هر دو رو رزرو کردم حاال ا:ر خو داره ... خال
شاید بعدا همین هم  شت نیومد :فتم رزرو کنم  شه ولی ا:ر خو که عالی می

ستوران و به ست چند تار  م داده...:یرمون نیومد ... این از باغ ... خواهرم لی
شیرینی میمونه که اونم  سر زدم... یه میوه و  شون  صمح هم به چند تا امروز 

 همون اوایل بهمن میرم دنمالش...
 



 و بهم نگاه کرد.
 

ده بهمن؟؟؟ امروز چندم بود؟؟؟ پونزدهم انر و خیلی وقت بود که رد کرده 
تاریخ زودیه... حس میکردم خیلی  بودیم... ده بهمن؟ چقدر حس میکردم 

 زود داریم به نتیجه میرسیم... به کسرا نگاه کردم. خوشحال بود...
 

 با حرفهاش منو از فکرام کشید بیرون...
 

تازه من برای وام هم  ید بکنیم...  با ید هم  با خوشددحالی :فت: یخرده خر
اقدام کردم ... چندتا بنگاه هم بمینیم با هم... حاال وسددایل هم بعدا دو تایی 

ها رو میخریم ... فعال خ باغ  که  جاره کردن مهم تره ... ولی همین  نه ا و
 تونستم رزرو کنم خوب شد ... یه قدم جلو افتادیم... تازه خرید لماس و...

 
 دستمو روی دستش :ذاشتم و:فتم: کسرا ...

 
 کسرا تو چشمام نگاه کرد وبا لمخند عمیقی :فت: جانم...

 
 خفه :فتم: ده بهمن ؟؟؟
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بهترین تاریخه ... هم یه روز ممارکه ...هم توی تعطیالت کسرا: اره عزیزم... 
 ترم تو هم هست ... یادمه امتحاناتت پنجم تمومه درست میگم؟؟؟

 
سش به همه چی بود ؟ چرا هیچ بهونه ای  سم :رفت... چرا حوا یه لحظه نف

 برام نذاشته بود ... اصال چه بهونه ای؟
 

 کسرا پشت دستمو نوازش کرد و:فت: نیاز خوبی؟
 تو چشماش نگاه کردم و بدون فکر :فتم: کسرا ده بهمن خیلی زوده ...

 کسرا پشت دستمو نوازش کرد و:فت: نیاز خوبی؟
 تو چشماش نگاه کردم و بدون فکر :فتم: کسرا ده بهمن خیلی زوده ...

شمهای :رد  شکش زد، لحنم زیادی جدی بود. با دهن نیمه باز و چ سرا خ ک
 گاهش انگار میگفت" تو منو مسخره کردی؟"شده زل زد به من ... تو ن

یاوردم ... خودمم نمیدونم چرا چنین حرفی  تاب ن زیر اون نگاه سددنگینش 
شک  ستم زیر اون نگاه خ زدم ... یا چرا این رفتار و کردم... فقط میدونم نتون
شد تحمل کنم و به سختی روی پام سوار شدم... درحالی که مسیر خروج و 

 خودشو بهم رسوند و جلو م ایستاد. پیش :رفته بودم کسرا
درحالی که مصددر بود تو چشددمام نگاه کنه ... اما من سددرمو پایین انداخته 
سرمو باال اورد... م*س*تقیم  ستاد و  شو زیر چونم فر ست بودم... درنهایت د

 تو نگاهم زل زد و :فت: چی شده نیاز؟
؟ ه نیازدو قطره اشددک از چشددمام پایین چکید... کسددرا شددوکه تر :فت: چی

 هان؟ چیه امروز... چی شده؟



دستشو روی صورتم کشید و اشکامو با شصتش پاک کرد ... و بعد دستمو 
 توی دستش :رفت و منو کشون کشون از پارک بیرون برد.

با هم به اون سددمت خیابون رفتیم. وارد یکی از کوچه ها شدددیم... حدس 
 .میزدم که بخاطر حمل جرثقیل چنین جایی پارک کرده ..

شین... خودش هم رفت از  شوند تو ما سرا در جلو رو برام باز کرد و منو ن ک
 مغازه ی سر کوچه یه پاکت شیرکاکائو خرید و یه بسته ویفر شکالتی...

اونا رو روی داشدتمرد :ذاشدت ... در باز بود .... منم پاهام بیرون از ماشدین 
ی به من نمیگبود. کسددرا جلوم زانو زد و دسددتهامو تو دسددتش :رفت و:فت: 

 چی شده؟
 سرمو پایین انداختم...

فقط دلم :رفته بود ... میدونستم اشکام بخاطر رضا نیست ... درواقع اشکام 
به خاطر هیچ کس نمود ... فقط یه مدلی دلم :رفته بود ... رضددایی که سدده 
چهار سدددال پیش به من میگفت دوسددتم داره و یهو میذاره میره ... من تنها 

رزاد ه میشم... فمیشم... من که یه دختر نوزده ساله بودم... به دوستش وابست
منو وابسته ی خودش میکنه و خودمم خودمو رها میکنم و وابسته اش میشم 
تا رفتن رضدا من نوزده سداله رو خرد نکنه، اما فقط یه وابسدتگی سداده ... و 
سال  سه چهار  شه... و حاال بعد از  سرا پیدا می سر وکله ی ادمی مثل ک بعد 

اخالق... اما قلد من جایی واسه  رضا برمیگرده... با همون نگاه... با همون
ی حضددور اون نداره ... اما ... اما یه جوری ام... یه جوری سددنگین... پر از 
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ته بود و  نداخ تار ا که درکش نمیکردم ولی تو تموم جونم  بغض... حسددی 
 داشت همه ی منو خم میکرد. صدای دوم درونم زمزمه کرد:

 رو داری... رضا بر:شته که بر:شته ... به درک... تو کسرا
یه لحظه به کسددرا نگاه کردم... ا:ر منو بذاره بره چی؟ ا:ر مثل رضددا تنهام 
بذاره چی؟؟؟ تازه یه بارم این کار و کرده بود یه بار منو پس زده بود ... ا:ر 

 دوباره ... یهو :ریم شدت :رفت...
کسرا دستشو درازکرد پشت :ردنم... کمی خودشو باال کشید و سرمو روی 

شتم به هق شونه ا شار میدادم... دا شونه اش ف سر  شامو به  شت... چ ش :ذا
سرا...  سرا ... جلوی خود ک هق میفتادم... این چندمین بار بود که بخاطر ک

 روی شونه ی کسرا :ریه میکردم؟!
 کسرا کنار :وشم بم و مردونه و کلفت زمزمه میکرد: نیددددددددددددددازم...

اروم که نشدم هیچ... بدتر شدم و به خودم نمیدونم چه حس :نگی بود ولی 
لعن و نفرین فرستادم که چرا با داشتن کسرا صمح به فرود:اه رفتم ... که چی 

 بشه؟ یه عشق نخیره شده رو واسه خودم دستو پا کنم؟؟؟
چرا؟؟؟ کسرا دستشو تو موهام فرستاد...یه بو ازم کشید ... و اهسته :فت: 

کار ومیکنم بخوای همون  یاز... ا:ر فکر میکنی زوده ...  هرچی تو ن
شکالی نداره ...  شو نداری... ا میندازیمش عقد ... من که :فتم االن اماد:ی

 میندازیمش عقد برای هر وقتی که تو حاضر بودی...
 فوری خودمو عقد کشیدم و با ترس :فتم: چی؟

 کسرا اهسته :فت: هرچی تو بخوای...
 نه ...-



 کسرا : چی نه؟
 اختم و:فتم: نمیخوام عقد بیفته ...سرمو پایین اند

لمخندی رو لمش نشست و :فت: مجمور نیستی نیاز... ا:ر فکر میکنی زوده 
اماد:یشددو نداری ... من توقع ندارم ... اصددال خودمم فکر میکنم زوده بهتره 

 کمی صمور باشیم به وقتش...
 میخوای بگم نه و بل بگیری ... -

د :فتم: دنمال بهانه ای؟؟؟ االن عصددمی از خودم سددرش خالی کردم و تن
 میگی خودتم راضی نیستی...

 داشتم به هق هق میفتادم...
کسرا یه لحظه چشماشو بست و سرشو به سرم نزدیک کرد... با خنده :فت: 

 تو دیوونه ای...
 وپیشونیشو به پیشونی من چسموند و :فت: شیطون کوچولو...

ن :ریه میکردم ... یه نفس از حرفش باز از خوشی مور مور شدم ولی هم نا
 تو صورتم خالی کرد و:فت: نمیگی به من امروزچی شدی؟

یه نفس عمیق کشیدم ... کسرا اروم :فت: نیاز چی شده؟؟؟ این همه اشک 
 از کجا میاری؟ تهران سیل میادا...

 و روی اشکامو ب*و*سید و :فت: :ریه نکن دیگه ... باشه؟
ش بیشتر داغ به جونم میذاره ... چرا ولی نمیدونست با هر محمت خالصانه ا

 من خر صمح رفتم فرود:اه؟؟؟ هان...
 چشمامو فشار دادم... دلم میخواست بلند بلند هق هق کنم...

http://www.roman4u.ir/


 کسرا ن ی کرد و :فت: نیار نکن اینطوری... چی شده اخه؟
یاز ... شددیطون خانم... نمیگی چی  باز اشددکام وب*و*سددید و :فت : ن

 چرا :ریه میکنی؟؟؟ استرس داری؟ شده؟؟؟ بمینم تو رو ...
 بهش نگاه کردم. چشمای عسلیش غمگین بود.

 دستمو دور :ردنش انداختم و :فتم:هی ی...
 زیر :وشم :فت:هی ی هی ی؟

 حرفشو تکرار کردم و:فتم: هی ی هی ی...
 روی :وشمو ب*و*سید وباز داغ کردم و :فت: مطمئن باشم؟

شددک پاک کرد و :فت: نگاش یه نفس عمیق کشددیدم و اونم صددورتمو از ا
 کن... چشماش چه قرمز شده ... سمک شدی؟

سرمو به عالمت اره تکون دادم. خیالش راحت نشده بود . یخرده نگام کرد و 
:فت: هروقت دوسددت داشددتی بگو... ا:ر فکر کردن بهش ناراحتت میکنه 

 اصال نگو... فراموشش کن.
تشکر کنم ... حق داشتم بخاطر این شعورش نمیدونستم باید چطوری ازش 

براش بمیرم دیگه ... همین کارارو میکرد دیوونه اش بودم... فقط موندم چرا 
 صمح خر شدم!!! خدا هم تو خلقت من مونده!

 اهی کشیدم و کسرا با اخم :فت: نمینم آه بکشی...
 وکمی دستمو نوازش کرد و :فت: دوست داری کجا بمرمت؟

 انداختم. بهش نگاه کردم و شونه هامو باال
شاره اش و به  شت ا صت و انگ ش شید و بعد ست دراز کرد و لتمو ک سرا د ک

 لمش نزدیک کرد و ب*و*سید.



 از حرکتش خندم :رفت و :فت: فدای خنده هات ... نمینم اشکاتو...
خندم عمیق تر شد و کسرا هم انگار با خیال راحت تری از جاش بلند شد... 

شده بودن چون روی  شوکه خاکی  سفالت زانو زده بود تکوند و:فت: زانوها ا
بریم یه نهاری بزنیم به بدن ... بعدشم خانممو بمرم لماس انتخاب کنه یا بمرم 
باغ و بمینه یا بریم بنگاه مسکن.... یا شایدم بمرمش شهربازی یا بمرمش درکه 

 ... یا ... کجا دوست داری؟
 خندیدم و :فتم: بریم شهربازی...

 شیطون کوچولوی من ه*و*س جیغ جیغ کرده؟کسرا بلند خندید و :فت:
ست و :فت: خد...  ش شت فرمون ن ست...پ شد و در و برام ب و ازجا بلند 
ست داری  صال دو شهربازی؟ ... ا شمم  اول بریم نهار... بعد بریم خرید، 

 بریم خرید؟؟؟
 با هیجان :فتم: واااای...عاشق خریدم ...

ه؟؟؟ طال ... لماس... کسددرا دنده عقد :رفت و :فت: خرید چی بریم خوب
 دیگه جونم برات بگه ...

 با جیغ :فتم: طال؟؟؟ چه جور طالیی؟؟؟
 کسرا خندید و :فت: مثال دو تا انگشتر... یا مثال ...

 سرجام بتر بتر کردم و :فتم: جون نیاز راست میگی؟
کسددرا با اخم :فت: دفعه ی اخرت باشدده جون خودتو قسددم میخوری ها ... 

 بگم...بله چرا دروغ 
 یه لحظه از هیجانم کم شد و :فتم: خانواده هامون چی؟
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 کسرا خندید و :فت: چی؟
 خد شاید اونا هم دوست داشته باشن بیان ...-

سری تکون داد و :فت: هرجور خودت میدونی نیازم... پس یه :زینه  سرا  ک
 ی دیگه ... ما کلی چیز میز باید بخریم ... به هرحال...

حاال کمربندتو بمند... با شیکم خالی نمیشه فکر کرد  خندیدم و کسرا :فت:
... اول بمرمت یه جا بهت ویتامین برسددونم ... بعدشددم میریم هرجا که تو 

 بگی... تهشم میریم جیغ جیغ ...
عد از  گاه میکرد.ب حت بهم ن یال را با خ یدم وکسددرا هم  ند از حرفش خ

گار فقط منتظر  مت میکرد ان گه خیلی بهم مح کمحرمیتمون دی ه همین بود 
 تمام صرفه جویی هاشو جمران کنه!

سرا ارومم کردبا  از خودم حالم بهم میخورد ... ولی دیگه اروم بودم، یعنی ک
حرفاش با محمت هاش، محمت هایی که با محرمیتمون عمق :رفته بود! هر 
شد از  شتر باع  می سرا رو میدیدم ، یه رفتاری که بی روز یه روی جدید از ک

ن و راضی باشم!... من کسرا رو داشتم... هزار تا رضا و فرزاد انتخابم مطمئ
صد هزارتا مثل اونا نمیدم...  سرا رو به  شن ... من یه تار موی :ندیده ی ک با
رفتن به فرود:اه فقط یه تلنگر بود به خودم... به اینکه یادم بیاد من کسددرا رو 

مکم داشتم که کبه چه قیمتی دارم! به قیمت شکستن غرورم ... و کسرایی و 
یه  غاز  ظات یعنی ا نه! واین لح باشددده و بمو نان حفظ  میکرد غرورم هم 

 خوشمختی... یه اعتماد ... یه زند:ی!
 فصل یازدهم:

 



با شروع شدن امتحانام ، دوند:ی ها هم بیشتر شد.هر روز عصرباید میرفتم 
خرید ... لماس و خرده ریز... عزیز هم با اینکه خیلی وقت بود که مرخص 
شکم و خودش مونجوق دوزی کنه...  شت لحاف ت صرار دا شده بود ولی ا
های  مده پشددم شددیشددده  ید او جد های  مدل  هرچی میگفتیم عزیز االن 

 مرغوب... حرف تو :وشش نمیرفت که نمیرفت.
در تمام دوند:ی ها و دغدغه ها حتی یک بار هم نتونسددتم برای دیدن باغ یا 

دونم بابا و مامان و نادین کلی از خونه کسددرا رو همراهیش کنم ... فقط می
فضددا و جایی که همراه کسددرا دیده بودن تعریف میکنن... منم با اعتماد به 

 اونها دیگه خودمو مشغول نکردم و ترجیح دادم به امتحانام فکر کنم.
با توجه به اینکه درخواست وام کسرا معلق بود ، واقعا نمیدونستم باید دنمال 

بخاطر همین پرونده ی خرید وسددایل خونه مختومه چه جهزیه ای باشددم... 
 اعالم شده بود تا اطالع ثانوی!

این وسددط تنها چیزی که مخل آسددایشددم میشددد منهای بارداری مامانم ... 
 بر:شتن رضا بود و پیام های محمت امیز :اه و بی :اهش...

ه ک سیما هم بعد از قضیه فرود:اه اینقدر باهام سرد و تلخ و قهر رفتار میکرد
جرات نمیکرد بهش بگم رضدددا بهم پیام میده ... یا حتی اصددرار داره با هم 

 بریم بیرون.
منم نسمت به رضا کامال خنثی شده بودم ... به قول یکی از دوستام که شیمی 

 میخوند میگفت: آمفوتر !!!
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از روی یه مشت کاغذ و جزوه و کوفت و زهرمار بلند شدم و کش وقوسی به 
یدن ساعت که پنج دقیقه به ده بود فرصت یه چایی خوردن و خودم دادم. با د

داشتم ... با دیدن اون تابلوی هزار تیکه لمخندی رو لمم اومد. اصال خستگی 
 از تنم میرفت ، از اتاق اومدم بیرون ... میخواستم برای خودم چایی بریزم.

 کار پروژه ام عمرا زودتر از یازده تموم میشد.
یستادم تا کتری داغ بشه ... مامان داشت سریال میدید و با خمیازه پای :از ا

 نادین هم تو اتاقش بود.
 لیوان چاییم که اماده شد یه  رف بیسکوییت برداشتم و به هال رفتم ...

شو انجام میداد با دیدن  شرکت ساب کتاب های  شت ح بابا هم درحالی که دا
 من لمخندی زد و :فت: چطوری عروس خانم؟

 میرفت از این حرف...اخ که دلم غنج 
 لمخندی زدم و :فتم: خوبم... چه خمرا؟

بابا پاشددو رو پاش انداخت و تکیه اشددو به ممل داد و :فت: هزار مرتمه بهت 
 میگم ا زاتاقت میای بیرون چراغ و خاموش کن.

 واه خد وقتی دو دقیقه دیگه میخوام باز برم توش . . .-
، جدای اسراف اخر برج باید بابا سری تکون داد و :فت: برق مصرف میشه

 پول اضافه بدم ِد اخه دختر جون یخرده مراعات کن...
 ایش... حاال چه خمر؟-

 بابا خندید و :فت: پاشو برق و خاموش کن تا بگم ...
ناچارا به سددمت اتاق رفتم چراغو خاموش کردم و سددالنه سددالنه بر:شددتم 

 سرجام.



 بابا سری تکون داد و :فت: خمری نیست ...
 کوییتو توی چایی زدم و بابا با لمخند خاصی بهم خیره نگاه میکرد ...بیس

 بیسکوییت تو :لوم پرید از نگاه خیره اش... خندید و :فت: خفه نشی ...
یه خرده چایی خوردم که بره پایین ... با حرص :فتم: بابا یه جوری نگاه ادم 

 میکنی... خفه هم بشم تقصیر خودته!
سکوییت  بابا خندید و :فت: مگه چند وقت دیگه تو این خونه ای و چایی بی

 میخوری؟
 اخی... بابا جونیم...

ستم. بابام خندید و  ش شدم و کنار بابام ن خندیدم و با لوس بازی از جام بلند 
 دستشو روی شونه هام :ذاشت و :فت: کسرا چه خمر؟ درچه حاله؟

 اماده میکنه.شونه هامو باال انداختم و:فتم: در:یره ... داره مقدمات و 
مامان لمخندی زد و :فت: از مردونگیش خوشم میاد ... قشنک با برنامه داره 

 همه چیز ومهیا میکنه...
بابا با خنده اضافه کرد: شیر پاک خورده است ... واقعا هم تو شوکم چطوری 

 نیاز خامش کرده...
 وبلند بلند همراه مامان خندیدن ...
خوشددی میشدددم ... نه به اون اوال که بابا از این شددوخی ها یه جورایی غرق 

سایه ی کسرا رو با تیر میزد نه به حاال ... میدونستم که منش کسرا دهن همه 
 رو می بنده!

 لمخندی زدم و بابا :فت: نیاز خونه اتون چی شد؟
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به عالمت ندونسددتن شددونه هامو باال انداختم و:فتم: فقط کسددرا :فته فعال 
 ه رو پیدا کنیم ...دنمال جهزیه نماشم تا خون

:ذاشددتیم  یه قراری  فت: دیروز بهم زنک زد ...  ک  کرد و : با کمی م با
 همدیگرو دیدیم.

 خد؟-
 بابا: یه پیشنهادی داد که دیدم بد حرفی هم نیست...

 مامان هم وارد بح  شد و:فت: چی :فته؟
تونسته بابا ادامه داد: وامش حاال حاال ها جور نمیشه ... خیلی زورشو زده و 

سددی چهل میلیونی جور کنه ... ا:ر بتونه اون وام و هم بگیره میتونه یه خونه 
متری چهار سدداله رو بخره... اتفاقا منطقه ی خوبی هم بود ...  60 – 50ی 

میگفت ا:ر بتونه یه چنین خونه ای رو با توجه به بودجه و منطقه اش بخره ، 
غه ی کرایه خونه و سددر سددال دو سددال با نیاز اونجا زند:ی میکنن بدون دغد

 خالی کردن ...
 مامان با :فتن"خد" خواست که بابا حرفهاشو سرعت بده...

بابا هم لمی تر کرد و :فت: ولی وامش جور نشددده ... تا یک سددال دیگه هم 
قراره تو نوبت بمونه ... با این شرایط مالیش میتونه یه خونه اجاره کنه ... ولی 

بانک بذاره سر یک سال سود قابل توجهی روش  ا:ر همین پول پیش رو توی
 میاد چه بسا با اون وامش میتونه یه خونه ی بهتر ونوساز تربخره ...

 ابروهامو دادم باال و :فتم: یعنی عروسیمونویه سال بندازیم عقد؟
بابا خندید و:فت: نه ... االن که کسددرا بنده ی خدا کلی رزور و پیش خرید 

ده... دیروز که این حرفا رو بهم زد دیدم بد نمیگه ... میوه و غذا رو انجام دا



حقم داره ... تازه درسددش داره تموم میشدده و میخاد وارد بازار کاربشدده ... 
خواسددتم بهش بگم که کمک مالی منو قمول کنه ... ولی ... با خنده به من 
شناختم زیر بار این جور چیزا نمیره  سرایی که من  شد و:فت: محمد ک خیره 

سیدم به غرورش بر بخوره ... بخاطر ...  شه ... تر شکر روی پا خود خدا رو 
همین حرفی نزدم ... ولی نیاز کسرا میگه ا:ر تو راضی بشی بری یه مدت تو 
خونه ی اونا زند:ی کنی ، یک سددال پس انداز دارید و میتونید سددرسددال یه 

 خونه ی خوب و نو ساز بخرید ...
 .ناخودا:اه چهره ام رفت تو هم ..

سرا ... ولی  ستم بری خونه ی پدری ک ضی نی ضافه کرد: منم را بابا با لمخد ا
از هر طرف حرفهای کسددرا رو هجی میکنم ... می بینم پر بیراهم نمیگه ... 
شدم که ا:ر تو با اونها یه  شم اومد ... من مجاب  درواقع ازاینده نگریش خو

وج های دیگه مدت هفت هشددت ماهه رو زند:ی کنی کلی تو زند:یتون از ز
جلو میفتین ... میتونین بعد چند ماه یا حداکثر یک سدددال برین سددر خونه 
مد و  یه خونه و پول پیش و رفت و ا بدون اسددترس کرا زند:ی خودتون ... 
خالی کردن خونه ... کسرا میگفت نیاز که م*س*تاجر نشینی و تجربه نکرده 

 ه خونه ی خوب که... پس بهتره یه مدت بدون اسددترس زند:ی کنیم تا من ی
صابخونه  ستیجار و کرایه و  شه رو مهیا کنم بدون دغدغه ی ا مال جفتمون با
ید و منم بهش  یاز؟ کسددرا اول نظر من وپرسدد حاال تو چی میگی ن و ... 
باید  موافقتمو اعالم کردم ولی :فتم نظر دخترم شددرطه ... :فت : بله ولی 

 اجازشو میگرفتم!
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 سین بیان شد.جمله ی اخر بابا یه جوری با تح
 پوفی کشیدم و :فتم: حاال تا بمینیم چی میشه ...

مامان با تایید حرفهای بابا تاکید کرد: نیاز جان یه نره هم کسددرا رو درک کن 
نه ...  نه رو در نظر بگیر... بهرحال جوو که داره میک هایی  ... همین خرج 

 یخرده با هم راه بیاین.
 ..مامان هم موافق بود . سری تکون دادم.

سی و پنج دقیقه بود! االن :وشیم  ساعت ده و  شدم... وای خدا  از جام بلند 
 احتماال خودشو کشته بود... درواقع کسرا ...

 داشتم به سمت اتاقم میرفتم که بابا صدام کرد.
توچهارچوب ایسددتادم و بابا لمخند مطمئنی بهم زد و:فت: به کسددرا اعتماد 

ید خوبی داره ... م نه ... اینو در کن ... نگرش و د تت ک نه خوشددمخ یتو
 وجودش می بینم ...

لمخندی زدم و بابا :فت: نیاز ... به انتخابت افتخار میکنم دخترم... سددعی 
 کن تو هم برای حفظ زند:یتون تالش کنی...

 سرمو از خجالت پایین انداختم.
بابا نفس عمیقی کشید و:فت: هرکسی جز کسرا بود محال بود اجازه بدم به 

ودی باهاش ازدواج کنی و عروسددی کنید ... ولی هرطور نگاه میکنم این ز
به تعویق  می بینم روی کسددرا هیچ ایرادی نمیتونم بذارم و مراسددم تون رو 

 بندازم.



اهی کشددید و پاشددو روی پاش :ذاشددت وبه مامانم :فت: ب ه ها چه زود 
شخص مادرم زد و مامانمم با ستگی نا م شن ... و لمخندی به برج  بزرگ می

 خجالت به تیتراژ پایانی سریال نگاه کرد.
 پوفی کشیدم و بعد از کمی جا به جا شدن باالخره به اتاقم رفتم و در و بستم.

 با دیدن خاموش وروشن شدن صفحه ی :وشیم ... به سمتش هجوم بردم.
 فوری جواب دادم: جانم کسرا ...

 الو نیاز؟ من رضام ... کسرا کیه؟؟؟-
 وایستاد . این چی کارم داشت؟یه لحظه قلمم 

 با حرص :فتم: بفرمایید...
 رضا با مسخره :فت : اول شما بگو کسرا کیه ...

 ساعت بیست دقیقه به یازدهه...-
 رضا پوفی کشید و :فت: میدونم ... !

 چقدر این بشر پر رو بود.
 با این همه :فتم: امرتون؟

 رضا براق شد و:فت: پس نمیگی کسرا کیه؟
داشددتم با خودم یکه به دو میکردم که بهش بگم کسددرا نامزدمه و تو وجودم 

ته دلم از این خواسددته شددددن  همه چی و تموم کنم ... ولی نمیتونسددتم . 
سابق بود و  سال همون ادم  سه  ضا بعد  ساس غرور میکردم . از این که ر اح
احتماال احسدداسدداتش همون بود ... دچار غرور و اعتماد به نفس میشدددم. 

 حظه حس کردم کسرا چه بی لیاقته که منو پس زد!!!حتی یه ل
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 با این وجود اهسته :فتم: االن نمیتونم صحمت کنم .
 رضا خواست حرفی بزنه که با دیدن پشت خطی تند :فتم: من کار دارم ...

رضا با حرص :فت: فردا رستوران ... می بینمت ... ساعت دوازده منتظرتم. 
 نیاز باید بیای ...

ستم ا: شت خطم میدون سرا پ شه .. ازا ون طرفم ک شو ندم بیخیال نمی رجواب
 بود وبرای همین تند :فتم: باشه باشه ...خداحافظ.

 با شنیدن صدای کسرا که انگار وسط خمیازه اش بود :فتم: خوبی کسرایی؟
 با خمیازه :فت: سالم نیاز خانم... دختر یک ساعته کجایی؟

 همین دور وبرا ...-
 وز خوبی داشتی؟کسرا: حاال خوبی؟ ر

سرا تو دیروز با  ستم و :فتم: ک ش سرجام ن سیخ  و یاد حرف بابام افتاد م... 
 بابام چه صحمتی کردی؟

 کسرا هم انگار از اون حالت خواب الودیش دراومد و :فت: چطور؟
 هی ی بابا میگه من بیام چند ماه با شما زند:ی کنم.-

 کسرا اهسته :فت: خد نظرت چیه؟
واقعا و قلما راضی نمودم اما بخاطر اینکه کسرا با زودتر :رفتن  با اینکه ته دلم

مراسددم یه جورایی حسددن نیتشددو به من ثابت کرده بود و به حرف من :وش 
 داده بود :فتم: من که قمال هم :فتم دغدغه ی خونه روندارم.

خندید و با هیجان :فت: قربون خانم خوش فکر خودم ... میدونسددتم نه 
بخاطر همین حرفت یه چنین پیشددنهادی و به پدرت دادم و نمیگی... اصددال 

 ازش اجازه :رفتم.



از خوشددحالیش واقعا خوشددحال شددددم... حس کردم لجمازی کردن جز 
شدم قمول  شم که مجمور می شت. اخر صاب خردی هیچ چیز دیگه ای ندا اع

 کنم پس چرا الکی تنش درست کنم؟
شه نیاز...  شتیاق :فت: خیالت راحت با سرا با ا شت مک شتر از هفت ه اه بی

 طول نمیکشه ... سریع یه خونه ی خوب میخریم ...
همین حرفش باع  شدددد تا از ارزوهام براش بگم ... از خونه ی خوبی که 
شته  شیم... یه خونه ی نقلی کوچیک ... که تراس بزر:ی دا شته با میخوایم دا

کنیم ه میباشدده و دو تا صددندلی بذاریم توش و حینی که داریم به خیابون نگا
 کیک بخوریم...-عصرونه چایی

کسددرا با دقت به حرفهام :وش میداد و منم ادامه میدادم ...حتی رنک سددت 
شتیم  ستم تو ی خونه ای که دا شمامو ب خونه رو هم انتخاب کرده بودم ... چ

 غرق شدم . بدون اینکه فکر کنم رضایی وجود داشته و داره!
م های چندشی که میزدن تو نوق ادم کسرا هم منو همراهی میکرد مثل این اد

به تحقق  هامو  که ارزو فت  یداد و میگ بال هم م هام پر و یا به رو که  نمود بل
یادی ازش  نداشددتم من چیز ز خاصددی  عا هم ارزوی  نه ... و واق میرسددو

 نمیخواستم! جز یه بودن همیشگی!!!
سم یه اب رو اتیش بود  سرا وا صمیم قلد... حرفهای ک شحال بودم. از  خو

لی... همیشده یه ولی هسدت به قول رضدا ... و رضدا ... اسدم رضدا ... ... و
ضا بودم ... ولی  شاید فقط چهار پنج ماه با ر شتم ...  خاطراتی که باهاش دا
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ستم این بود که برای چند لحظه ارزو کردم  نمیدونم ... تمام چیزی که میدون
 کاش رضا هنوزم برنگشته بود!!!

... 
 اخه دختره ی ایکمیری کجا داری میری؟! یه نگاهی به خودم کردم ...

 یه نگاهی به خودم کردم ... اخه دختره ی ایکمیری کجا داری میری؟!
سیده بود مالیده بودم! رژ :ونه ،  ستم ر یه نگاهی به قیافه ام کردم ...هرچی د
رژ لد... خط چشدم... سدایه ... مداد چشدم ... حجم دهنده ... کوفت ... 

 عروسی بابا ته؟؟؟ زهرمار... اه ... دختر
 اوفی کشیدم و شالمو جلو اوردم.

 کیفمو تو چنک :رفتم و پله ها رو باال رفتم.
از صمح داشتم با خودم دعوا میکردم که چرا میخوام برم ... در اخر هم عقلم 
یه کالم بهش بگی و  مه چیز و تموم کنی...  ید ه با بهم تشددر زد ا:ر میری 

 والسالم .
شرایط و حرفه سک و با این  ا خودمو مجاب کردم که بیام ... ولی حاال عین 

 پشیمون بودم.
نفسددمو بیرون فرسددتادم ... چته نیاز؟ میخوای بری بهش بگی داری ازدواج 
یذاریش و  گه همینو قراره بهش بگی... این ومیگی و م میکنی ... اره دی

 میری... و همه چیز تموم میشه ... اکی؟؟؟ با توام نیاز... اکی؟؟؟
 به خودم با بی میلی جواب دادم: اکی! زیر لد

ستی  ضا با دیدنم برام د شیدم ... ر شدم ... یه نفس عمیق ک ستوران  وارد ر
 تکون داد و سرجاش ایستاد.



بوی عطرش و کیلومتری میتونسددتم حس کنم. شددیش تیغ کرده بود. نگاهش 
هم مثل همون وقت ها خیره و خاص بود. یه جوری تو چشددمهای ادم زل 

 ادم ناخودا:اه غرق میشه و میخکوب...میزد که 
شدم لمخند  سمو بیرون دادم ... نمیدونم چرا با هر قدم که بهش نزدیک می نف

 روی لمم زاویه دار تر میشد ...
ستم . تمام تنم میلرزید. حس میکردم به  ش صندلی وعقد داد و روش ن برام 

شت سرا میفهمید؟ قمال اینقدر ترس ندا عد از م اما بگ*ن*ا*ه افتادم ... ا:ر ک
 اون اتفاق و پس زدن کسرا ...

 من دیگه تحمل اینو نداشتم یکی دیگه منو بذاره و بره ...
اهی کشددیدم و رضددا با خنده بهم نگاه کرد و:فت: چطوری نیاز خوبی؟ چه 

 خمرا؟
چقدر راحت حرف میزد انگار نه انگار که سدده سددالی میشددد که باهم حرف 

 نزدیم.
ل کرد و درحالی که من به رگ برجسته ی ساعد رضا دستهاشو روی میز حای

 دستش نگاه میکردم :فت: چه کم صحمت شدی؟
همیشدده عضددالنی بود ... همیشدده هم به خودش می رسددید ... امروزم مثل 

 قمل... مثل همیشه...
 نگاهمو از دستش به چشماش دوختم.

 با همون خاصی وخیر:ی...
 لمخندی زد و نفهمیدم چرا منم لمخند زدم!
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 رو به جلو خم شد و :فت: پایه ی قزل هستی؟ رضا
سرمو تند به عالمت اره تکون دادم و اون  شتم  شو ندا صله ی بح  باها حو

 هم سفارش داد.
 انگار شرایطمو درک میکرد که هیچ حرفی به زبون نمیاورد.

 کمی بینمون با سکوت :ذشت که کالفه شدم و عصمی :فتم: خد...
 رضا با شیطنت :فت: خد که چی؟

نفسددمو فوت کردم دلم میخواسددت زودتر اعتراف کنه و منم جوابشددو بدم 
 وبذارم برم. حس خفقان اوری داشتم... تند و رسمی :فتم: خد امرتون!

 رضا ابروهاشو باال داد و :فت:چه رسمی... طوری شده؟
 پوزخندی زدم ... احمق بود یا خودشو به حماقت زده بود؟؟؟

 اصرار داشتید بهم بگید چیه؟ با حرص :فتم: کار مهمی که دیشد
 رضا خیلی واضح شوکه شد و :فت: نیاز چرا اینطوری صحمت میکنی؟

 
 واقعا داشت عصمیم میکرد... مرتیکه ی نفهم!!!

با عصددمانیت و کامال جدی وصددریح و بدون حاشددیه :فتم : بمیند اقای 
کا می... اقای رضای شفیع کا می! من نمیدونم چطور شد که شما بعد از 

سددال به ایران بر:شددتید ... اینم به من ربطی نداره... من تا االن زند:ی  سدده
 خودمو داشتم و دارم ... راستش دلیلی هم نمی بینم با شما نهار بخور ...

شت و با همون نگاه خیره و  شو روی کیفم :ذا ست شم که رضا د اومدم بلند ب
 خاصش :فت: برداشتت از نهار امروزمون چیه؟

 نم شما بفرمایید...تند :فتم: نمیدو



رضددا با لحنی جدی :فت: چرا فکر کردی به خاطر یه رابطه ی چهار ماهه 
 اونم سه چهار سال پیش دوباره ازت خواستم با من نهار بیرون بیای؟

 یه لحظه خشکم زد.
شو باال داد وبه طرز  شه ی لم صی و یه طرفه ای طوری که :و ضا لمخند خا ر

میدونم تو زند:ی خودتو داری... منم وحشتناکی جذاب شد زد و :فت: من 
 زند:ی خودمو دارم... من توی برلین تنها نمودم ... االنم اومدم ایران ،

هم یه دیداری با خانواده داشته باشم هم با دوستانم... و تو هم جز دوستانم 
 هستی... همین!!!

همین :فتنش عین پتک بود تو سرم... اب پاکی وقشنک ریخت رو دستم... 
هی کسرا رو بفروش به این ادما... حاال هی غرورتو له کن... چرا وقتی  حاال

یاز  نت توهم میسدددازی... ای ن یدونی الکی برای خودت تو نه چیزی و نم
ضا هنوز  سیرت ... فکر کردی ر ضیح و تف لعنت به تو... لعنت به همه ی تو

اسددف تعاشددقته؟ برات میمیره؟؟؟ واقعا بدبختی نیاز... واقعا ادم باید برات 
 بخوره...

از جام بلند شدم ... رضا هومی کشید و:فت: پس یعنی فکر کردی قرض از 
یاز ولی من چنین قصددددی  یه رابطه ی دیگه؟ ن دعوت امروز یعنی شددروع 

 نداشتم ... تو فقط برام یه دوست ساده ای... حداقل حاال همینی.
توجه به  نمیدونم اون ارامش و از کجا اوردم... اما روی میز خم شددددم وبی

حرفهاش که هر زمان دیگه ای از زبون هر کس دیگه ای که میشددنیدم خرد 

http://www.roman4u.ir/


شورم... توقع نداری که  ستهامو ب شفیع عزیز... میرم د شدم :فتم: رضای  می
 با دستای کثیف با یه دوست قدیمی نهار بخورم؟؟؟

رضا لمخندی زد و چیزی نگفت. حس کردم ضایع شده به اندازه ی کافی... 
که  که فکر بخصددوص  یه جوری بود  نه بود.یعنی  لحنم عجید خونسددردا

 خاصی به سرش نزنه و بفهمه که حرفاش تاثیری روم نداشته!
 به سمت دستشویی رفتم ... دستهامو شستم و به خودم خیره شدم.

با یه حس :نگی دستمو توی جیمم فرستادم ... :وشیمو روی :وشم :ذاشتم 
شویی و باز کردم... حینی که ست سی  و در د شت خطش ک شی که پ توی :و

 نمود .... باشه باشه میکردم ... به طرف میز راه افتادم.
 رضا به من نگاه میکرد.

منم تو :وشی جلوی رضا زمزمه کردم: باشه کسرا... حتما... کاری نداری؟ 
 اکی... بای...

 و نمایشی یه د:مه رو فشار دادم و :وشیمو توی جیمم پرت کردم.
 خاصی نگام میکرد. رضا بدون هیچ حالت

ساالد و زیتون پرورده رو روی میز  ستر و  سینی محتوی دل در حین نمودن من 
 چیده بودن.

 رضا کامال عادی پرسید: نگفتی کسرا کیه؟
شد درموردش یه جور دیگه فکر کنم . ولی  سواالتش باع  می شاید همین 

 .حاال که خیالم راحت شده بود به نسمت خونسرد بودم و :فتم:نامزدم
 رضا لمخندی زد و کامال بی تفاوت :فت: ممارک باشه ... کی نامزد کردی؟



سددعی کردم به خودم مسددلط بشددم.... این خونسددردیش اعصددابمو متشددنج 
میکرد، دلم میخواست رضا با کلی عشق و ه*و*س ناک سرم داد میکشید " 
تو بیخود کردی نامزد کردی... من دوست داشتم... اصال سه سال بخاطر تو 

ر کردم... بر:شتم ... و و و..." واقعا نمیدونم چرا چنین رویایی و تو سرم صم
ند  جا هایی از  ها وبرخورد  عا منتظر چنین حرف یدادم... ولی واق پرورش م
رضددایی بودم که به یه دختر نوزده سدداله میگفت "همیشدده دوسددتش خواهد 

 داشت!!!"...
یرون ... با کسددرا هم رضددا کامال عادی :فت: یه روز قرار بذار با هم بریم ب

 اشنا بشیم... راستی نگفتی از ب ه های خودمونه؟
فکر کن یه درصددد کسددرا راضددی بشدده... از این فکر لمخندی زدم و رضددا 

 :ذاشت به حساب اینکه از اون خشکی اولیه دراومدم.
بهر حال بح  بینمون شروع شد ... من با دل و جون از کسرا میگفتم که ترم 

ش شنونده ی خوبی بود و البه باالیی بود و ار ضا هم  شو تموم میکرد ... ر د
 الی حرفهام از خاطرات برلین تعریف میکرد.

 یک ساعتی باهاش بودم.
از اینکه حاال جناح رضا رو هم میدونستم هم خوشحال بودم هم ناراحت... 
به قولی به تریش قمام برخورده بود که چرا رضددا هنوز عاشددق وشددیدای من 

 نیست...
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شک و دو دلی هام از بین  با این شد ... و تمام  سرا  همه ، همه چیز به نفع ک
سرایی  ست... ک سرایی که منو میخوا شتم... ک سرا رو دا رفت ... حاال فقط ک

 که میخواستمش!
بعد از خداحافظی از رضددا داشددتم تو تجریش واسدده ی خودم راه میرفتم که 

 کسرا تماس :رفت.
 با نوق جوابشو دادم ...

 جانم؟-
 را با خنده :فت: جانت بی بال ... سالم...کس

 سالم خوبی؟ و پیش دستی کردم و:فتم: روز خوبی داشتی؟-
 بلند بلند خندید ...

 از صدای خندش نوق زده شدم و:فت: یاد :رفتی ها ...
 با همون خنده :فت: تو خیابونی؟

 اوهوم...-
 کسرا: کجایی؟

 تجریش...-
 کسرا: اومدی خرید؟

 اره ...-
 هارخوردی؟کسرا: ن

 اره ساندویچ خوردم ...-
واقعا شددرم نمیکردم اینقدر دروغ ریز و درشددت میگفتم! ولی خد قضددیه ی 

 رضا تموم شده بود.



 کسرا: بیا سر میدون وایسا ... بیام دنمالت ... میخوام بمرمت یه جایی...
 خو ادرس بده میام...-

 خیابونم. اومدم عزیزم.کسرا: نه میام دنمالت ... نزدیکم تقریما ... منم تو 
برای اینکه زیادم دروغ نگفته باشددم وارد یکی از پاسدداژا شدددم و خواسددتم یه 

 :شتی توش بزنم.
درحالیکه داشددتم ویترین ها رو دید میزدم یه لحظه به مخم فشددار اوردم که 

 اخرین باری که برای کسرا هدیه :رفتم کی بوده ... کسرا متولد دی بود ...
قا چون اوال یدم ... و دقی لدش نخر ناییمون بود من هی ی برای تو ی اشدد

به من داد ... واسددده  ندادم ولی اون  یدی هم هی ی بهش  که ع عدش هم  ب
تولدمم که سنک تموم :ذاشت... پوفی کشیدم هرچی به مغزم فشار میاوردم 

 میدیدم من به کسرا هی ی ندادم ...
 . برای فرزاد یهنفس عمیقی کشدیدم ... برای رضدا یه سداعت خریده بودم...

زنجیر و یه سددت کراوات و یه کیف پول و یه کیف موبایل... حتی برای کاوه 
 هم یادمه یه بار بهش جا سوئی ی دادم ... !

شت  شیدم ... یعنی حقم بود منو میذا سرا... از خودم خجالت ک اون وقت ک
 میرفت.

 با این فکر با اشتیاق بیشتری به ویترین های مردونه نگاه کردم.
بدبختی نه سددایزشددو میدونسددتم که براش پیرهن بخرم ... نه سددایز پاشددو که 
کفش بخرم... میترسددیدم کمربند بخرم اونم باز به سددایزش نخوره ... کسددرا 
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درشددت بود نسددمتا! یه لحظه فکر کردم نه الغر بود ... یعنی نه خیلی الغر نه 
 خیلی درشت... وای هنک کردم... کسرا چه شکلی بود؟

دی  29خندم :رفت ... یه لحظه به فکرم رسددید که کسددرا متولد از فکرم 
هسددتش... ای خدا ... امروز چندم بود؟ با دیدن یه مغازه که توش وسددایل 

 چرم میفروختن تو سرم یه جرقه زد! ...با نوق به ویترینش نگاه کردم.
یه کیف چرم مشددکی خیلی شددیک و بزرگ براش خریدم ... همون موقع بود 

 زنک زد. سر میدون بود. که کسرا بهم
 منم بدو بدو از پاساژ زدم بیرون ... اینقدر نوق وشوق داشتم که حد نداشت.
شم می رخوند لمخندی زدم و فوری  سرا که تو میدون دنمال من چ با دیدن ک
شتم  سرا هم با لمخند :فت: خریدا رو میدادی میذا شین... ک ستم تو ما ش ن

 عقد راحت بشینی...
 راحتم ...تند :فتم: نه نه 

 و با نوق زل زدم بهش...
یه پلیور بلوطی رنک تنش بود و جین مشدکی... مثل همیشده مرتد و سداده 

... 
 لمخندی بهم زد و :فت: چیزی رو موهامه؟

ودست کشید تو موهاش... خوشم میومد تو قید و بند ژل وچسد مو و هزار 
 کوفت دیگه نمود.

 خودش بود ...
 م...لمخندی زدم و :فتم: نه عزیز

 و با کمی مک  پرسیدم: کجا میریم...؟



 خودش بود ...
 لمخندی زدم و :فتم: نه عزیزم...

 و با کمی مک  پرسیدم: کجا میریم...؟
سرا یخرده من من کرد و :فت: حاال می ریم یه جایی ... یه چیزی و بهت  ک

 نشون بدم...
 سکوت کردم و تا رسیدن به مقصد چیزی نگفتم.

... یه لحظه :یج وویج نگاهش کردم ... منو اورده تو با دیدن کوچه اشددون 
شه...  سی خونه نما شه؟ یا خدا خودت به دادم برس... نکنه ک خونه که چی ب

 یعنی چه ... !
ستمو :رفت ... در و با کلید باز  شتم. د سایلی که خریده بودمو عقد :ذا و

دد این کرد... نکنه در و روم قفل کنه... از فکرم خندم :رفت. اخه کسددرا ع
 حرفاست ... من در رو روش قفل کنم یه چیزی!

با هم وارد خونه شدددیم.... حیاط ورد کردیم... با دیدن پله هایی که به تراس 
صلی وارد  سمت کشوند . ازاینکه از در ا شت، منو به همون  سرا راه دا اتاق ک

 نشدیم تعجد کردم با این حال پشت سرش راه افتادم.
 .در تراس و برام باز کرد

 خونه ساکت بنظر می رسید.
هیچ چیز خاصددی جلوم نمود. اتاق خالی از وسددیله بود و بوی :چ و رنک 

 میداد.
 کسرا از پشت سر دستهاشو :ذاشت رو شونه هام و :فت: خوشت میاد؟
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و یه هل کوچیک بهم داد و من کامل وارد اتاق شددددم... اوه اتاق چه بزرگ 
 پنج سی متری میشد. شده بود ... شاید یه چیزی حدود بیست و

 با تعجد :فتم: اتاقت چه بزرگ شده؟
 بخاطر خالی بودن فضا ... صدام اکو شد.

تاق دیگه میخورد ...  یه ا به  کسددرا لمخندی زد و :فت: اینجا یه در بود که 
 دیوار و برداشتم انداختمش سر این اتاق... خوبه؟ بزرگ شده؟

ورود و خروج بود و باز کرد وچند قدمی تو اتاق راه رفت و دری که کنار در 
و :فت: این هم دستشویی و حموم ... یه سوییت کوچیک دراوردم ازش که 

 راه به بیرون هم داره ... نظرت چیه؟
نمیدونسددتم چی بگم ... میدونسددتم همه ی این کارا رو بخاطر من کرده ... 

شتن دیوار کار یه روز دو روز سرم بود ... بردا ود نم ولی یه فکر مزاحم هم تو 
یاد جدی پیگیر خونه نمود؟یعنی فکر کرده بود که من  یعنی کسددرا از اول ز

 راضی میشم... یعنی به حساب حرف من بیخیال :شتن خونه شده بود؟
ناخودا:اه اخم هام تو هم رفت... دست به سینه به کسرا که کم کم لمخندش 

 محو شد خیره شدم.
 کسرا جلوم ایستاد و :فت:خوشت نیومد؟

 ایین انداختم.سرمو پ
کسددرا دسددتشددو زیرچونه ام برد و :فت: میدونم رضددایت بخش نیسددت ... 
میدونم خوشددحالت نمیکنه ... ولی به پدرتم :فتم... میتونیم تو این مدت با 
پس انداز ، یه خونه ی خوب بخریم... نمیخوام با اجاره نشینی انیت بشی... 

 و:رنه من هنوزم میتونم خونه اجاره کنم...



ون اخم :فتم: اصال دنمال خونه :شتی؟ یا فقط منتظر بودی منو راضی با هم
 کنی که اینجا باشم؟

کسددرا یخرده متعجد :فت: معلومه نیاز... تمام ادرس بنگاه هایی که رفتم 
 دنمال خونه رو بهت نشون میدم...

مالش نمودی  جدی دن ماده کردی؟ پس  جا رو ا با حرص :فتم: پس چرا این
 دیگه ...
لمخند ارامش بخش زد و :فت: اینجا رو حدود سه هفته پیش شروع کسرا یه 

کردیم به دادن تغییرات ... پیشددنهاد مامان بود ... میگفت حاال که من دارم 
شاید اجاره رفت. چون  سوییت اماده کنه  سر زند:یم... این باال رو یه  میرم 

م درست کنیراه به بیرون هم داره... خواستیم اون نشیمن و اون یکی اتاق هم 
و یه اشددتزخونه ی کوچک هم بزنیم ... که کارش زیاد طول میکشددید ... 
شده :فتم  شدیم... منم که دیدم اینجا خوب وبزرگ  سمت ها  بیخیال اون ق

 خد یه تیری تو تاریکی بندازم... با پدرت صحمت کردم...
 حرفهاش مجابم کرد. شونه ای باال انداختم و:فتم: خیلی بزرگ شده ...

سرا سال دیگه  ک شت ماه دیگه یا نهایت نهایت یک  سر هفت ه قاطع :فت: 
 خونه رو میخرم نیاز... از این بابت خیالت راحت باشه...

 لمخندی زدم و با اشتیاق تو چشمام خیره شد.
سیله  سرویس خواب و چند تا و یخرده تو اتاق قدم زدم و :فتم: خد پس یه 

 رو باید بخریم نه؟؟؟
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ضایت بهم  سرا با ر شیدم ... با ک شه میک شتم تو اتاق نق نگاه کرد ... منم دا
 هیجان بهش نگاه کردم و :فتم: خیلی خوشم اومده ... مرسی کسرایی...

که قرار بود  ماهی  فت هشدددت  عا ازش ممنون بودم چون تو همین ه واق
به فکر م*س*تقل بودن خودش و منم بود و عاشددق  اینجوری زند:ی کنیم 

 ستقالل بودم!وشیفته ی این حس مشترک ا
 فصل دوازدهم:

ناخن هامو توی کف دسددتم فرو کردم و تا اونجا که جا داشددت اونها رو توی 
 پوستم فشار دادم.

نه سددعی میکردم خودمو  قا حال احم با این  ید.  مام تنم میلرز یار ت بی اخت
مسلط و اروم وبی خیال نشون بدم. هانیه چادرشو که روی شونه هاش افتاده 

 شید و نگاهی به من انداخت و :فت: خوبی نیاز جون؟بود رو روی سرش ک
 با تلخی :فتم: مرسی!

ضرب :رفت و  سفید زمین  سنک مرمری  هانیه با نوک پنجه اش روی زمین 
 :فت: شمارمون چنده؟

به کاغذی که توی دستهای عرق کرده ام م اله شده بود نگاهی کردم و کسل 
 ... 14:فتم: 

شوه ی  صدای پر ع شماره ی و همون لحظه با  شی  از بلند :و اعالم  14من
 کرد.

 نفسمو از بینی خارج کردم.
 به طرز وحشتناکی :لوم خشک شده بود و نوک انگشتهام یخ زده بودند.



هانیه کامال بی خیال به نظر میرسددید . به ارومی نیم خیز شدددم و هانیه هم 
 پشت سرم بلند شد.

شده :فت: از منشی با همون صدای خاصش که زیادی حس میکرد جذاب 
 این طرف...

یدی تنش بود و  که روپوش سددف خانم دکتری  یه  یدن  باد باز کردم و  در و 
شیدم.  شیه ی دور طالیی ... یه نفس عمیق ک ساتن کرم رنک با حا سری  رو

 چهره ی خندانی داشت به انضمام ارایش کامل و موهای خرمایی رنک.
 لمخندی بهم زد و:فت: بفرما عزیزم ...

 زد و:فت:سالم خانم دکتر... هانیه لمخندی
 دکتر با روی خوش :فت:چطوری هانیه جان؟ خوبی؟دخترت خوبه؟

 هانیه لمخندی زد و :فت:دست ب*و*سن ...
 دکتر خودکار نقره ای رنگی رو میون دستهاش می رخوند و منتظر بود.

هانیه پاشو روی پاش انداخت و:فت:معرفی میکنم خانم رجایی ایشون نیاز 
 . نامزد برادرم.جون هستن ..

خد من چه  خانم؟خوشددمختم...  فت:خوبی  ندی زد و: دکتر رجایی لمخ
 کاری میتونم بکنم؟

دستهای یخ کردمو روی صورت داغم :ذاشتم... هانیه داشت توضیح میداد 
 و دکتر رجایی هم به من نگاه میکرد .

درنهایت رو به من با یه لمخند عادی :فت:بلند شددو اون سددمت لماسددتو 
 ..دربیار.
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سرا چقدر حقارت؟؟؟ به اون  سیدن به ک ستم ... برای ر شمامو یه لحظه ب چ
سنت خانواده ی  شم بود ..."  سیدن به چه قیمتی؟؟؟ حرفهای هانیه تو :و ر
فامیل و چی  ماسدددت" ... "میدونم برات سددخته" ..." ولی خد ما جواب 

با هم کلنجار میرفتیم که ممادا به  بدیم؟؟؟" ... "بخدا این همه مدت همه 
سم خانواده ها متفاوته"  شما بربخوره "... "و:رنه اینقدر عقد نمیفتاد "..." ر
... "ولی خد چه کنیم ... من رفتم ... یلدا رفته ... سددر عروسددی شددیما هم 
همین منواله" ..."تو رو خدا یه وقت فکر نکنی ما به شددما بی اعتمادیم ها ... 

ستن دهن مردم..." ...  سه ب صال ... فقط وا شه ا " میدونی که در دروازه رو می
 بست اما دهن مردم و نمیشه ... خالصه بمخشید نیاز جان!!!" ...

دلم میخواست بزنم تو دهنش... جواب فامیل چه ربطی داشت به دوشیز:ی 
من؟؟؟ اون فامیل احمق از کجا میخواست بفهمه که تازه عروس خانواده ی 

 راد دوشیزه هست یا نه؟؟؟
شیدم و د:م شک جمع اهی ک شمام ا ه های مانتومو تک تک باز کردم. تو چ

 شده بود ... کتونیمو دراوردم و شلوارم رو هم ...
سرمو انداختم پایین ... دکتر درحالی که  ستم و  ش صوص ن لمه ی تخت مخ
ستهاش میکوبید با دیدن قیافه ی  سش رو به مچ د ستکش های التک لمه ی د

 ان بیرون تشریف داشته باش...من لمخند ارامش بخشی زد و :فت: هانیه ج
با صدای بسته شدن در دوباره نگاهشو رو من انداخت و :فت: رنک موهات 

 چیه؟
 دماغمو باال کشیدم و جوابشو دادم.



روی تخت دراز کشیدم به سقف خیره شدم ... شاید به اندازه ی یه پلک زدن 
یکردم که فکر م... یا یه نفس کشیدن ... شاید به اندازه ی یه ضربان از قلمی 

 برای کسرا میتته اما ...
 صدای دکتر رجایی توسرم پی ید: تموم شد دختر خانم!

 حالم از شنیدن لفظ دختربهم خورد!
با شنیدنش اشکهام از :وشه ی چشمم جاری شدن ... احساس بدی داشتم 
سطل  شو دراورد و داخل  شها ستک ستم... دکتر د ش سرجام ن سختی  ... به 

 ج اتاق قرار داشت انداخت.پدالی سفیدی که کن
نفسددم به شددماره افتاده بود کم کم داشددتم به هق هق میفتادم ... به سددختی 
شو دور م م :ره  صله پام کردم و بند شهامو بی حو سمو تنم کردم .... کف لما

 زدم.
 با دیدن قامتی که جلوم سمز شد سرمو بلند کردم.

سمتم :ر ستیکی محتوی اب به  : مثل تو فت و :فتدکتر رجایی یه لیوان پال
 زیاد میان اینجا .. .

به چشددمهاش که با لمخندی که نشددونه ی همزاد پنداری بود نگاه کردم . 
نمیدونم چرا حس میکردم دردمو میفهمه ... با این حس که تنها نیسددتم به 

 نسمت اروم شدم لیوان و :رفتم و :فتم:مرسی.
ز که خوبه؟ ... لمخندی بهم زد و دسددتهاشددو تو جیمش کرد و:فت: همه چی

 پس :ریه ات واسه چیه؟
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شید و:فت: روزانه دها نفر مثل تو به من مراجعه  شو ندادمو اون اهی ک جواب
ضی  شک ... بع ضی با ضی با اطمینان ... بع ضی با ترس... بع میکنن ... بع

 هم عین خیالشون نیست.
ها برای ترمیم میان ... مه داد: خیلی  با همون لمخند ادا  کمی اب خوردم و 

خیلی ها وقتی میفهمن چه اتفاقی براشددون افتاده :ریه میکنن ... خیلی ها 
سوار  شون  سر شوهر و سه خونواده ی  ست میگرن وا ضوع د هم از همین مو

 میشن...
 اهی کشیدم و:فتم: من جز کدوم دستم؟

شددونه هاشددو باال انداخت و :فت: اون دسددته ای که تحصددیل کردن و این و 
یه تحقیر نگاه میکنن!... بهت نمیاد دیتلمه ی نمیتذیرن ... بهش به چشددم 

 معطل شوهر باشی ... هستی؟
 سال اخر معماری...-

 هومی کشید و:فت: پس هم دانشکده ای هستید؟
 میشناسیدشون؟-

به  یه رو من  هان خانواده رو ... دختر  ته فقط زنای  جایی: اره .... الم دکتر ر
 جونم برات بگه ... دنیااوردم... رحم مونس خانمم برداشتم ... دیگه

لمخندی زدم و دکتر رجایی هم که کال خوش خنده ... بلند بلند خندید و 
قل اینطوری  حدا بدم ...  عات  هت اطال یا یخرده درمورد خودت ب فت: ب :

 کمتر واست حس حقارت داره ...



ظه چیزی ارومم  ید ممنون می بودم ... ولی تو اون لح با مدردیش  از ه
عصمی نمودم فقط به طرز وحشتناک احساس حقارت نمیکرد ... هرچند که 

 و کم بودن داشتم!
ناتومی و غیره حرف زد ... و در انتهای حرفهاش  دکتر رجایی کمی برام از ا
سم ها رو درک کنم چون مقابله با اونها کار یه  سنت ها و ر ست که  ازم خوا

ه تنسددل دو نسددل نمود . وقتی بهم :فت که خودش هم مورد معاینه قرار :رف
تعجد کردم و کال دلم برای هم جنسددای خودم سددوخت ... با این همه یه 
چیز عجیمی تو دلم سنگینی میکرد یه حسی که زیادی واسم ناشناخته بود!!! 

 حسی که نمیدونستم اسمشو چی بذارم!
ست برای  از هانیه بدم اومد ... وقتی اون حرفها رو تو تلفن بهم زد و ازم خوا

رار شددد تا معاینه همراهیم کنه ازش بدم اومد ... حاال امروز اماده بشددم و ق
میتونستم روی اون حس ناشناخته اسم بذارم... من از خواهر کسرا برای این 
همراهی بدم اومد ... از خانواده ی کسددرا بدم اومد بخاطر تحقیر کردن من 
سرا هم میدونه و تن بهش داده  ضوع رو ک شدم که این مو ... و ا:ر مطمئن می

 د اعتراف میکردم پیش خودم که از کسرا هم بدم میومد!!!بای
 ساعت از دوازده :ذشته بود که همراه هانیه از مطد بیرون اومدیم.

 بر:ه ی مربوطه رو بهش دادم و خیلی سریع ازش خداحافظی کردم .

 بر:ه ی مربوطه رو بهش دادم و خیلی سریع ازش خداحافظی کردم .
ست تکون دادم ... تا رسیدن به خونه با خودم برای اولین دربستی سر راهم د

 خلوت کردم ...
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 در و با کلید باز کردم.
سمو فوت کردم و  سته بود و مجله میخوند نف ش با دیدن مامان که روی ممل ن

 :فتم:سالم.
 مامان از باالی عینکش به من نگاهی کرد و ازجاش بلند شد.

 خد چی شد؟ به برجستگی شکمش نگاهی کردم و اون با لمخند :فت:
 با تشر :فتم:چی میخاستی بشه؟

مامان کمی من من کرد و درنهایت با حرص :فتم:سند دوشیز:یمو باید چند 
 تا زیراکس ازش میگرفتم که به بابا هم نشون بدی نه؟؟؟

 مامان لمشو :زید وبه سمتم اومد و :فت:نادین تو اتاقشه ...
 با داد :فتم: به جهنم...

ن در نادین با چشدمهای :رد شدده به من که حاال با صددای باز و بسدته شدد
صددورتم خیس اشددک بود نگاهی کرد و قمل از هر حرفی من به سددمت اتاقم 

 رفتم و در و کوبیدم ...
روی تخت نشستم ... با حس چندشی ووسواس از تماس دستهای یکی از 
هم جنس های خودم به من... حالم بهم خورد... حوله رو برداشتم و از اتاق 

 رون اومدم.بی
نادین و مامان وسددط حال بودن... با دیدن من سددکوت کردن و من به حموم 
شامتو بدن رو  سواس  ستم...با و ش رفتم ... اب :رم و باز کردم و توی وان ن
روی خودم خالی کردم ... هرچه قدر بالیف مدل قالب بافی شددده خودمو 

 میسابیدم اشکام بیشتر روی :ونه هامو داغ میکرد ...



تا اب  باز کردم  تاده بودم... دوش و به هق هق اف باال اومده بود ...  تا :ردنم 
سم بند اومد ...  سرمو توی اب فرو کردم... نف صدای هق هقم بیرون نره ... 
با هم  باره تکرارش کردم... اب و کف  تا نفس عمیق کشددیدم ... و دو چند 

شک و کفی شمام از زور ا شده بود ... بینیم میسوخت و چ  که توش مخلوط 
یدم نشدددد ... .من هنوز همون  عا یدن خودم هی ی  عذاب کشدد بود ... از 

 حقیری بودم که غرورمو زیر پا :ذاشتم برای یه فرصت!!!
 فرصتی برای تحقیر شدن!

بعد از اینکه لماسددامو تنم کردم ... با لرزیدن :وشددیم روی میز کامتیوترم ... 
 نفس کالفه ای کشیدم و به سمتش رفتم.

سرا اخم هام ناخود ا:اه تو هم رفت و با تلخ ترین لحنی با دیدن  شماره ی ک
 که ممکن بود :فتم:بله؟

خانم ... خوبی؟  یاز  فت:سددالم ن ثل همیشددده مهربون و قمراق : کسددرا م
 خوشی؟؟؟ چه خمرا؟ روز خوبی داشتی؟

 پوفی کردم و لمه ی تخت نشستم...
م که حاال زنک زده دندون قروچه ای کردم... چرا قمول کردم؟ بخاطر این اد

شناخته بهم اطمینان  شیز:یم افتخار کنه؟؟؟ یه حس نا بود تا بهم بخاطر دو
میداد که اون از این ماجرا خمر داره ... و حاال زنک زده تا ...! اهی کشددیدم 

 وکسرا :فت: الو ... نیاز ؟ الو...
 سرد :فتم:بله؟

 کسرا: چیه خانم؟ چه صدات :رفته است...
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 فتم: خیلی معلومه؟پوزخندی زدم و :
 کسرا: اره ... طوری شده؟خوبی؟

 بدون حاشیه زمزمه کردم:امروز رفتم دکتر...
سرما خوردی؟ االن خوبی؟ با کی رفتی؟ چرا به من زنک  سرا : ای بابا ...  ک

 نزدی باهات بیام؟
 یه بغض تلخ راه کالممو سد کرد.

سرما خوردم  سره پای تلفن حرف میزد ... حس میکرد  سرا یک شت از ک و دا
راهکارهای درمانی سرماخورد:ی میگفت! از لیمو شیرین وشلغم تا سوپ و 

 غذای اب پز...
 یه لحظه یه حسی تو جونم بهم نهید زد: کسرا خمر نداره ...

و یه حس دیگه تو جنک با این طرزفکر :فت: مگه میشدده کسددرا از سددنت 
 خانواده اش خمر نداشته باشه؟

 میرفت...کسرا قربون صدقه ام 
صرفه جویی میکرد  شه برای محمت کردن به من  و من فکر میکردم اون همی

 اما امروز...
یدم ...  به جون خر قارت و  خاطر تو ح که بهش بگم ب مد  تا نوک زبونم او

 بخاطر تو و خانوادت ورسمتون خودم خودمو تحقیر کردم...
ست دارم تو اولین لحظه ی محرمی سی که بجای دو شد ک  تمونولی مگه می

 بهم میگه بهت اعتماد دارم ... از این اتفاق خمر داشته باشه؟ مگه میشد ...
 صدای پر مهرش باع  شد اشکام اروم :ونه هامو نوازش کنن...

 صدا کرد: نیازم...



 خواستم بگم به چه قیمتی نیاز تو شدم؟؟؟ حقارت وشکستن غرورم؟؟؟
 من کسرا رو دوست داشتم؟؟؟

 یدم ...سوالی که از خودم میترس
 و کسرا دوباره :فت: نیاز جان مراقد خودت باش... باشه عزیزم؟؟؟

من عزیز کسددی بودم که بهم اعتماد نداشدددت؟؟؟ یا داشدددت؟؟؟ شددداید 
 نمیدونست... شاید میدونست؟؟؟

کسددرا زمزمه کرد: مزاحمت نمیشددم نیازم ... برو اسددتراحت کن . مراقد 
 خودتم باش ...فعال.

 کسرا به امید دوباره دیدن من خداحافظی نکرد!!!و تماس و قطع کرد ... 
 

... 
شت ... امتحاناتم رو به اتمام بود ... با  سه روز از اون ماجرای کذایی میگذ
کسرا هم هیچ تماسی نداشتم . فقط یکی دو باری که :وشیم خاموش بود به 
خونه زنک زده بود و مامان هم یه جوری پی ونده بودش... میدونسددت من 

صله ا سابق... همون حو شم همون نیاز  شتم تا ب شو ندارم ... نیاز به زمان دا
 دختری که برای اثمات دختر بودنش تحقیرنشده!

 کش وقوسی به کمرم دادم... مامان از حال صدام کرد: تلفن ...
 زبونمو :از :رفتم ا:ر کسرا باشه چی؟؟؟

صداش... اما حاال ... نمید شنیدن  سه ی  ونم یخرده یه موقع له له میزدم وا
شن ... مذهد نما  سنت ها پای بند با :نک بودم ... فکر نمیکردم اینقدر به 
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نمودن سددنت نما هم نمودن ولی من هنوز با همون حس ناشددناخته دسددت به 
 :ریمان بودم!

 مامان بی سیم رو به دستم داد و :فت: نشناختم.
 نفس راحتی کشیدم و تو :وشی :فتم:الو؟

 نیاز جون؟-
 کزکردم.روی صداش تمر

 سالم طناز خوبی؟-
 طناز: قربونت ... تو خوبی؟ چه خمر؟؟؟

 سالمتی... چه عجد از این ورا؟-
ماره ی خونمونو داشدددت  که بهم زنک زده ... شدد جد کردم  عا هم تع واق

 :وشیمم که خاموش بود پس خونه رو :رفته بود.
 نفس عمیقی کشیدم و :فتم: چقدر خر زدی؟

رو وللش... فردا امتحان اخره... پایه هسددتی  طناز با خنده :فت:درس و اینا
 با ب ه های اکیپ بریم کوه؟ رضا هم هست...

نمیدونم از عمد :فت رضددا هم هسددت یا همینطوری... المته بعید بود بگه 
 همینطوری... ولی بدون فکر کردن :فتم:اره هستم... بعد امتحان؟

ند میزنیم...پ هارم درب گه .... میریم کوه ن ناز:اره دی نامزدتم ط س هسددتی؟ 
 هست؟

 نه خودم تنها میام...-
 طناز:اکی ... فقط تو مونده بودی ... ای ول... کاری باری؟

 نه ... میمینمت فردا.-



 طناز:فدات ... بای.
 خداحافظ.-

 :وشی و قطع کردم.
به سددمت اتاقم رفتم... در کمدمو باز کردم. یه پالتوی قهوه ای رو از لماسددام 

خز دار جیر مشددکی... کیف و شددال و کالهم رو هم  جدا کردم با بوت های
سرا بهم داده  سایلی که ک شیدم ... به و شتم... نفس عمیقی ک ست :ذا دم د
فه ای  که از عکس خودم ... نفس کال تابلوی هزار تی به  بود خیره شددددم... 
کشددیدم ...تو اینه به خودم نگاه کردم ... از خود م بدم اومد... از ریختم از 

 .. از چیزی که تو دلم وسرم میگذشت بدم میومدحالت نگاهم.
 شقیقه هامو مالیدم ... اره لعنتی دلم برات تنک شده!!!

... با تقه ای که به درخورد سددرمو بلند کردم به قامت مامان نگاه کردم که 
 توی چهار چوب ایستاده بود ...

 لمخندی بهم زد و :فت:خوبی نیاز؟
 روی تخت ولو شدم و:فتم: بد نیستم.

 مامان کنارم نشست و :فت: میخوای با هم حرف بزنیم؟
 

 مامان کنارم نشست و :فت: میخوای با هم حرف بزنیم؟
 نفسمو فوت کردم و :فتم: راجع به چی؟

 مامان: راجع به همون که میدونی...
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اهی کشددیدم و:فتم:واقعا نمیدونم چطور راضددی شدددم که این حقارت و 
 تحمل کنم!

 شو روی دستم :ذاشت و اروم :فت: من میدونم ...مامان لمخندی زد و دست
 بهش نگاه کردم.

مهربون تو روم خندید و :فت: وقتی بخاطر یکی به اون حال و روز میفتی... 
قاد  که بهش اعت یدی  به چیزی م خاطر همون ادم تن  یه روزم ب مه  معلو
 نداری... ولی نیاز ا:ر امروز نمیرفتی هزار جور حرف میزدن پشت سرت ...

صورت مهربون مامان که کمی باد داشت نگاهی کردم و:فتم: اخه تو قرن  به
 تو این ساال ... مگه وقت اینجور سنتی فکر کردنه؟ 21

مامان: تو خودت انتخابش کردی... خودشددو ... خانواده اشددو... باید باهمه 
فکراشددون کنار بیای و تحمل کنی ... نه که بدتر به خودت سددخت بگیری 

 هان؟
 نمیکردم دیگه تا این حد ...فکر -

مامان اهسته :فت: بمین نیاز ... هر چی قدر بیشتر بهش فکر کنی سخت تر 
میشدده ... اروم باش... سددعی کن تفاوت هاشددون با ما رو تحمل کنی... منم 
این و تجربه کردم ... قدیم تازه سددخت تر میگرفتن ... حاال هم سددنت ها و 

و باید فرق خودتو با بقیه تحمل نگرش ها شدداید عوض شددده باشدده ولی ت
شور بریم نهار بخوریم  ست و روتو ب صل زند:یه ... حاال هم د کنی... این ا

... 
 نفس عمیقی کشیدم و:فتم: حرف مردم اینقدر مهمه؟



مامان لمخندی زد و ازجاش بلند شدددد حینی که داشدددت از اتاق من خارج 
شد :فت: اره دیگه اینقدر مهمه که تو بخاطر همین ح سیتو می رف مردم عرو

 اینقدرزودجلو انداختی!!!
 چشمام :رد شد و مامان با شیطنت یه چشمک بهم زد.

شتر  شت بی شکم مامانم دا ستگی  ستادم ... برج سمو با کالفگی بیرون فر نف
 میشد.

سرا  ست ... ممکن بود با ک ش نمیدونم چرا برای اولین بار یه لمخند رو لمم ن
 و داشته باشیم؟؟؟سال زند:ی همین عشق  27 8بعد از 

... 
ضا که بلند :فت: به افتخار مهندس بعد از این های جامعه بزن  صدای ر با 

 سوت قشنگه رو ...
و خودش دسددتهاشددو تو دهنش فرو کرد و بلند بلند سددوت زد و بقیه هم با 

 دست و جیغ همراهیش کردیم...
ش شم میومد ... از اینکه هیچ فرقی با قمل ندا سابق خو شتر از  ...  تازش بی

هیچ تغییری تو شددخصددیتش نداشددت همون ادم بود همونی که رفت المان 
 درس خوند و بر:شت!

ضا ازدواج میکردم  شت: ا:ر با ر شیدم یه لحظه از نهنم :ذ نفس عمیقی ک
 خانواده ی اون هم منو برای اثمات دوشیز:یم معاینه میکردن؟

شددش کن... سددرمو تکون دادم با خودم تکرار کردم:فراموشددش کن ... فرامو
 فراموشش کن... بهش فکر نکن... بهش فکر نکن... بهش فکر نکن...!
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 فریده نادریان دستشو روی زانوم :ذاشت و :فت:خوبی؟
 قمل از جوابم بهش صدای موبایلم بلند شد.

یدا کنم.  ها رو نمیتونسددتم پ ناچار بودم امروز روشددنش کنم ، و:رنه ب ه 
 لمخندی زدم و از جمع فاصله :رفتم ...

 بله؟-
 سالم نیاز خوبی؟-
 سالم کیوان چطوری؟؟؟-

 و با تعجد :وشیمو دست به دست کردم.
 کیوان کمی مک  کرد و :فت: چه خمرا؟

 سالمتی... طوری شده؟ عزیزحالش خوبه؟-
 کیوان خندید و:فت: اره بابا ... چرا چند وقت :وشیت خاموش بود؟

 همینطوری کارم داشتی؟-
 کیوان: اره یه جورایی...

 چه جورایی؟-
 خندید و :فت: غرض از مزاحمت دختر خاله...

 خندیدم و :فتم:بگو پسرخاله؟ چی شده؟
 کیوان: هی ی زنک زدم برای همون مزاحمت ...

یخرده فکر کردم و:فتم: اهان ... کتابا رو برات جور کردم المته خیلی قدیمی 
 هستن ... ولی برای شروع بد نیست...

:فتی هم ثمت نام کردم ... فیزیک و ریاضددی و کیوان: اون اموزشددگاهی که 
 زیست و شیمی... خوبه؟



اره عالیه... عمومی ها هم فقط باید بهت کتاب تسدددت معرفی کنم... از -
به، اونم این تیر ماه کنکور داره...  دخترعمم برات میترسددم کدوم منابع خو

 راستی یه ازمون هفتگی هم باید ثمت نام کنی باشه؟
 ز... بنظرت میتونم خودمو برسونم؟کیوان: مرسی نیا

یخرده کارت فشرده میشه ... ولی خد هنوزم دیر نیست تو ترم زم*س*تون -
و بهار و ثمت نام کردی امتحان پیش دانشگاهی هم که نداری شش ماه زمان 

 خوبیه... پس میتونی خودتو برسونی فقط یخرده باید تالشتو بیشتر کنی...
 اش موج میزد :فت: نیاز؟کیوان با کمی دلهره که توصد

 
 بله؟-

 کیوان باکمی من من :فت:بنظرت از عهده اش برمیام؟
ته قمول  نه ... کیوان تو میتونی مطمئنم بهترین رشدد که  خندیدم و:فتم: چرا 

 میشی...
 کیوان پوفی کشید و:فت: کاش ریاضی بودم...

ست نمیتونم کمکت کنم باید کال- س کیوان تجربی خوبه ... المته من تو زی
 بری...

 خندید و :فت: خدا کنه از پسش بربیام...
بهت قول میدم میتونی... خد کیوان من برم ... کار دارم ... اومدم خونه -

 کتابارو برات میفرستم...
 کیوان:اتفاقا شد اونجاییم...

http://www.roman4u.ir/


 خندیدمو :فتم:پس میمینمت کاری باری؟
 کیوان:مرسی بخاطر کمک هات... ممنونم دخترخاله.

 اره امیدوارم نتیجه بگیری...قابل ند-
 وبا صدای طناز که بلند داد زد: نیاز کجا موندی...

تند تماسمو با کیوان تموم کردم وبر:شتم پیششون ... با اینکه هوا خیلی سرد 
و سددوزناک بود و برف کمرنگی هم روی زمین نشددسددته بود ولی مگه میشدد 

 خستگی امتحانات و تو درکه خالی نکرد؟؟؟
ه بایه تیکه چوب سددید زمینی ها رو باال و پایین میکرد :فت: رضددا حینی ک

 اقا کسرا بودن؟
 خندیدم و:فتم: نه ...

 رضا لمخند کجی زد و:فت: اخرشم بهم نشون ندادی قاپ کیو دزدیدی...
 فرزاد نگاهی بین من و رضا رد و بدل کرد وبا تعجد :فت: مگه میدونستی؟

ها کرد و :فت: فرزاد چت  فریده دسددتهاشددو جلوی دهنش :رفت و توشددون
 زدی ها تو یونی کی نمیدونه نیاز نامزد داره؟

شلنک قلیون و توی دهنش کرد و :فت: همینو بگو... وقتی این مخ  سین  ح
 مشنک اینو میفهمه تو دیگه چرا...

سخره کردن من کار دیگه  سین الهی بمیری... جز م فریده با غر غر :فت:ح
 ای نداری؟

 



سین خندید و دود  ستاد و :فت: خد حرف ح قلیون و حلقه حلقه بیرون فر
سته بود :فت: فریده جون اون  ش سه ... و درحالی که چهار زانو ن و حدی  ب

 بطری های اب معدنی ورد کن بیاد ...
 طناز با غرغر :فت: همش دو تا بطری؟

 فرزاد: پس چند تا طناز جون؟
شی سین ک ست ح ست دراز کرد وبطری اب معدنی و از د د و :فت: طناز د

 این مال ما دخترا ... شما هم با همون سر کنید...
 و با یه لحن پیروزمندانه :فت: جای مهسا خالی که به فرزاد :یر بده ...

سا به من  سا :یرندم مه شو با تعجد باال داد و :فت: من به مه فرزاد ابروها
 :یر نمیده ...

 طناز زیر:وش من :فت: دختره عین موم :رفته تودستش...
 ریده با قه قه :فت: چیو :رفته تو مشتش؟؟؟ف

 طناز با خنده :فت: فرزاد و....
 فریده اهسته :فت: فرزاد استعاره از ...

 و جمع ما دخترها از خنده ریسه رفتیم ...!
 ساناز کش وقوسی اومد و:فت: ب ه ها باورتون میشه معمار شدیم؟

 وای مصیمت اونه ... با ناله :فتم: هنوز اصل کاری مونده ... دفاع کنیم!!!
رضددا حینی که یه لیوان چایی تو دسددتش بود زل زد به من و :فت: دقیقا کی 

 میشه؟
 ساناز موهاشو از روی چشماش کنار زد و:فت: اسفند اینطورا ...
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 رضا سری تکون داد و :فت: خد بریم سراغ بح  اصلی ...
 مگه فرع و اصل داره؟ هوم طناز؟-

هار بی اطالعی کرد  ناز ا  یه ط یاز ...  نه ن فت:  کاوه جواب منو داد و : و 
 موضوعی هم هست که االن رضا میگه ...

رضددا :فت: ب ه ها من قراره یه شددرکت بزنم ... درواقع دنمال جاشددم ... با 
ست  شرکت یه کاری د صحمت کردم .... همین اکیپ خودمون تو یه  فرزادم 

 و پا کنیم... استاد اسدی هم قراره کمکمون کنه ...
 از: بابا بیخیال ... کی حوصله داره کار کنه ...طن

 یه هیاهویی بین جمعمون راه افتاد و هرکی چیزی میگفت.
 ولی من عجید رفتم تو فکر...

از این فکرش به شدددت خوشددم اومد ... با هیجان دسددتامو کوبیدم بهم و 
 :فتم:این عالیه رضا ... ولی ماها هممون تازه کاریم...

داخت و :فت: باالخره که باید از یه جایی شددروع رضددا پاشددو رو پاش ان
کنیم... من کمک های پدرم و استاد اسدی و دارم تازه تو برلین هم کلی کار 
شتم. ا:ر بتونیم یه جای خوب  شرکت های زیادی همکاری دا یاد :رفتم و با 
پیدا کنیم و با دو تا شرکت ِسازه همکاری داشته باشیم ... اون وقت همه چی 

نونمون تو روغنه... با این حال فکراتونو بکنین ... بعد با من تماس  حله ...
 بگیرین...

 با نوق :فتم: من هستم رضا... من پایه ام شدید....
 فرزاد با بدجنسی :فت: شما برو اول از اقات اجازه بگیر بعدا!



صورتش زدم  شمامو باریک کردم و یه :وله برف از زیر پام جمع کردم وتو  چ
 تو کار من دخالت کردی نکردی!و :فتم: 

همون یه :لوله باع  شد بساط برف بازیمون رونق بگیره ... دخترا علیه پسرا 
... این وسط فقط ساناز و کاوه کم کم ازمون جدا شدن و رفتن تا دوتایی قدم 
سر  سربازی کاوه میرفتن  شد که عقد کرده بودن بعد از  بزنن ... دو ماهی می

 زند:یشون!
فتن کاوه و سدداناز نگاه میکردم که یه :لوله برف محکم خورد تو داشددتم به ر

پیشونیم و مغزم از سرما سوت کشید از سنگینی :وله و شتاب و سرعتش هم 
 پیشونیم میسوخت هم چشمام هم سرم...

سرما  شتم از  شتم ... وای که دا شونیم :ذا ستکش خیس از برفمو روی پی د
 صدا ی طناز که :فت:چت شد ... میسوختم ... روی زمین زانو زدم ... با

 رضا و حسین وفریده هم به سمتم اومدن ...
 کسی که :لوله رو پرت کرده بود رضا بود.

 فرزاد با حرص :فت:یادت نمود سینوزیت داره؟؟؟
ضا یهو :فت: وای االن  ضا ... ر یه لحظه :یج به فرزاد نگاه کردم و بعد به ر

 یادم افتاد... بمخشید نیاز خوبی؟
د اوری جفتشون یه لمخند مسخره زدم ... و تو دلم به این فکر کردم کسرا از یا

میدونه من سددینوزیت دارم؟؟؟ یا فقط میدونه که من یه دخترم ... یا میدونه 
 که سه تا دوست پسر تو دوره ی دانشگاه داشتم!
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نفس عمیقی کشددیدم فریده و طناز کمکم کردن تا ازجام بلند بشددم ... توی 
ستم و رضا بخاری و برام روشن کرد ... خودش پشت فرمون ماشین رضا نش

نشددسددت و شددال :ردنشددو که بوی توتون و مارکیوس)مارک عطر( میداد و از 
:ردنش دراورد ... به من نگاه کرد و مقنعه امو کشید و :فت: اون خیسه ... و 
شال :ردنشو دور پیشونیم بست . تو تمام مدت ساکت بودم ... اونم ساکت 

 بود.
 ی که :ذشت :فت: راه بیفتم؟کم

 بقیه چی؟-
 بهم نگاه کرد و :فت:اوخ اوخ .. سرما خوردی صدات :رفته ...

 تک سرفه ای کردم و :فتم:نه خوبم ...
 ماشین و به حرکت دراورد و :فت:بریم درمانگاه ...

 خوبم رضا مرسی...-
 درحالی که به سمت خونه میروند :فتم: ب ه ها ناراحت نشن؟

 بابا چه ناراحتی ای؟رضا: نه 
کمی راحت تر نشددسددتم و رضدددا :فت: پس اومدنت حتمیه دیگه؟ روت 

 حساب کنم؟
به رو به رو خیره شدم و:فتم: اره به :مونم المته تا اردیمهشت که میخوام برای 

 ارشد بخونم نمیتونم تمام وقت باشم... ولی بعدش هستم.
 رضا هومی کشید و :فت: راستی؟

 
 بله؟-



 یگفت نامزدت خیلی حساسه اره؟رضا:فرزاد م
 نه خیلی...-

 نمیدونم چرا دلم نخواست راستشو بگم!
 رضا کمی نگام کرد و منم از نگاهش معذب شدم و رومو ازش :رفتم.

رضددا لمخندی زد و :فت: هیچ عوض نشدددی... هنوزم میشدده از حالتای 
صددورتت فهمید که چی تو فکرته و ... نفسددشددو پوف کرد و :فت: چرا فرار 
میکنی؟؟ ا:ر اینقدر رو ما حساسه یا نمیدونم فکر میکنی برات دردسر میشه 

 میخوای بیخیال شرکت شو...
 با حرص بهش نگاه کردم و :فتم:

 من وقتی می :م هستم یعنی هستم!-
 رضا خندید و منم تو سکوت به رو به رو خیره شدم!

 جمله ی خودش بود.
 رضا تا تهش با منی دیگه . . . ؟-"

 ز من وقتی میگم هستم یعنی هستم!"رضا:عزی
 پوفی کردم و :فت: داری به همون چیزی فکر میکنی که من فکر میکنم؟

 به نیمرخش خیره شدم ... به نظر عصمی میرسید ...
 شونه ها مو با بی قیدی باال انداختم و :فتم: به چی؟

 رضا اخم هاش تو هم رفت و :فت: نه خوبه . . .بازی و خوب بلدی!
 :فتم: چی میگی رضا؟ با تعجد
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شید و حینی که کالفگی از  ستی رو باال ک شه ای پارک کرد و ترمز د ضا :و ر
سددر و روش میمارید مقطع و محکم :فت: بمین نیاز ... حق نداری زند:یتو 

 الکی الکی سر لجمازی وب ه بازی تماه کنی!
 دیگه جدی جدی شوکه شده بودم.

 .. .با بهت :فتم: من اصال منظورتو نمیفهمم 
رضدددا با کالفگی دسددتی تو موهاش کشددید و :فت: بمین من این نامزدتو 

 نمیشناسم ... اما چیزای درستی هم ازش نشنیدم . ..
 ابروهامو باال دادم و :فتم: چی ازش شنیدی؟

 رضا پوفی کشید و :فت: حاال اون مهم نیست ولی تصمیم تو...
سی ضا من ده بهمن عرو سط حرفش پریدم و:فتم: بمین ر وز مه ...یعنی نه رو

دیگه ... پس ا:ر هرچی شنیدی و نگی خراب شدن زند:ی من تقصیر تو هم 
 هست... چی راجع بهش میدونی؟ که من نمیدونم!

رضا نفس عمیقی کشید موهای مشکیشو با دست چتش به عقد فرستاد اما 
 اونا با لجاجت دوباره تو پیشونیش ریختن...

ا راجع به اون چیزی نشنیدم ... ولی نفسشو فوت کرد و:فت: من م*س*تقیم
صال  ستی شی کردی! و با ا سئله ای خودک همینقدر میدونم که تو بخاطر یه م
سمت  شه تو به این  سمت من چرخید و :فت:بمین نیاز ادمی که باع  می به 

 بری اصال ارزش فکر کردن و دوست داشتن داره؟
 یه لحظه چشمامو بستم.

 مهمه؟تو همون حال :فتم: تو چرا برات 
 و چشمامو باز کردم... یه جفت چشم غافلگیر رو به روم بود ...



 روشو ازم :رفت ... با پنجه هاش به فرمون فشار میاورد.
نفس عمیقی کشددید و :فت: تو دوسددت منی... نمیخوام بعد ها پشددیمونیتو 

 بمینم! نمیخوام اخرین راه حل تو نهنت خود کشی باشه!
 کنم همزمان...یعنی میخواستم بخندم و :ریه 

 این اطالعات موثق شاهکار فرزاد بود!
نمیدونم چرا نخواسددتم فرزاد و جلوی رضدددا خراب نکنم ... شددداید چون 

 ترسیدم یه بار دیگه بخواد تالفیشو سرم دربیاره.
اهی کشددیدم و:فتم: زند:ی من به خودم مربوطه . من و کسددرا همدیگه رو 

 افیه...دوست داریم... همین برای یه شروع جدید ک
شو باریک کرد و من لمخندی زدم و:فتم: ممنون بخاطرنگرانی  شمها ضا چ ر

 دوستانه ات.
 حس کردم زوایای صورتش با این کلمه ی دوستانه خیلی تو هم رفت .

 نفس عمیقی کشیدم و خواستم در ماشین و باز کنم که دست چتمو :رفت.
دسددتش :رم یه لحظه چشددمامو بسددتم ... نفسددمو تو سددینه حمس کردم ... 

 بود...و پنجه های سرد و یخ منو به ارومی فشار میداد!
احسدداس کردم یه خاطره ی زنده رو دارم لمس میکنم ... یا شدداید تکرار یه 

 خاطره ی دیروز داشت امروز اتفاق میفتاد!
 عقلم نهید زد دستتو بکش و برو ...

 دلم میگفت : اعتراف کن که دلت براش تنک شده!
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سته :فت:  ضا اه شتن به قدیم... ر صت بدیم... برای بر: میتونیم بهم یه فر
 هنوزم میشه ... وسط حرفش تکون خوردم. داشتم خفه میشدم ...

 دست راستم بی هوا دستگیره ی در و باز کرد ...
 دست چتم از حصار دست رضا شل شد ...

 خودمو از ماشین بیرون کشیدم... دستم اروم از دستش جدا شد.
 اروم :فتم: خداحافظ رضا. بهم نگاهی کرد و

در و بستم ... یه نفس عمیق کشیدم ... منی که بخاطر کسرا روزه ی سکوت 
سش میفتم برای  شکنم و به التما سرا غرورمو می میگیرم... منی که بخاطر ک
سند بکارت میدم...  سرا تن به :رفتن  صت دوباره ... منی که بخاطر ک یه فر

 منی که برای کسرا ...!!!
 خودم میترسم من کسرا رو دوست دارم؟؟؟ و باز از

نه ردیف کردم ... از  یدونم از چی!...تو نهنم :زی چشددماش دو دو میزد نم
شت  شاید هم دا شتن؟  ست دا شق؟ از دو دلتنگی؟ از ش*ه*و*ت ... از ع
صویرش چندان فرقی نکرده  شت که ت ساله ای میگ دنمال همون دختر نوزده 

 ...اما نهنش... عقلش... فکرش... عشقش
 اهی کشیدم و به سمت پیاده رو رفتم.
 دست راستم یخ تر از دست چتم بود.

 اسمون رعد و برقی زد ... یقه ی پالتومو باال دادم.
 تو دستهام ها کردم .

نمیدونم چرا یه لمخند بی اختیار رو لمام نشست... اروم بودم .به طرز عمیقی 
 اروم بودم!



 :وشیمو دراوردم و به کسرا زنک زدم.
 ا شنیدن صدای الوش...ب

یه :رمایی تو بدنم رسددوخ کرد... انگار یادم رفت همه چی... فقط یه حس 
خوب تو تنم بود .. یه حس پر از دوسددت داشددتن... با هیجان :فتم:سددالم 

 کسرایی...
 خیلی خونسرد و خشک جواب داد:سالم خوبی؟

 داشتی؟پر پر میزدم برای جمله ی روز خوبی داشتی ... اما :فت: کاری 
 نمیدونم چرا از لحنش دلم :رفت...

شکار بودم و خیلی  ستش  هرچند این روزها بخاطر ماجرای مطد کلی از د
حاال  ید ...  نازمو میکشدد هاش برخورد کرده بودم ولی اون همیشددده  با بد 

 نمیدونم چش شده بود!
 همینطوری زنک زدم... حالتو بترسم.-

 بهت زنک میزنم. کسرا: مرسی خوبم . االن سرم شلوغه . بعدا
 لممو :از :رفتم که کسرا :فت: کارت که مهم نیست هست؟

 نه ...-
 کسرا: باشه فعال.

 و بدون اینکه منتظر خداحافظی من باشه قطع کرد.
 با اخم به :وشی توپیدم : بیشعور...

 یه لحظه به عقمم چرخیدم نکنه منو با رضا اینا دیده...
 سرمو تکون دادم ... امکان نداشت.
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نفس عمیق کشیدم ... درست بود که نزدیک یه هفته الکی بهش میتوپیدم  یه
نه قربون صددددقه ام  باهاش قهر میکردم و بح  میکردم ولی اون صددمورا و 
شده بودم ... یعنی  شدم و با حرفهای مامان اروم  میرفت ... منم کم کم نرم 
چیکار میتونسددتم بکنم ... خد رسددمشددونه چه میدونم!هرچی که بود حس 

 دی نداشتم دیگه ... ولی نمیدونم چرا کسرا اینقدر عنق بود!ب
 شونه هامو باال انداختم... و به خونه رفتم.

ساکت بود که تعجد کردم با دیدن یه ورق کاغذ  شدم ... اونقدر  وارد خونه 
سمت اون رفتم ... روش  شده بود به  سمیده  شه ی میز تلویزیون چ شی که به 

شده بود: " من خونه ی شته  صر برمیگردم"... خمیازه ای  نو ستم، ع عزیز ه
 کشیدم و به اتاقم رفتم.

یه شددلوارک توی کمدم  مال  لماس هامو عوض کردم و حینی که داشددتم دن
 میگشتم دستم به یه ساک خورد.
 با کنجکاوی کشیدمش بیرون ...

با دیدن یه کیف چرم توی اون سدداک یه لحظه حس کردم زانو هام به شدددت 
 میلرزن ...

مه ی تختم دلم  با حرص ل میخواسدددت دو دسددتی توی سددرم بکوبونم ... 
نشستم... من این کیف وبرای تولد کسرا که بیست ونهم دی بود خریده بودم 
... حاال دقیقا دو روز ا ز تولدش :ذشددته بود و من نزدیک هفت روز باهاش 

 قهر بودم و تولدشو به کل از یاد برده بودم!
شد... تمام هدیه ها ویاد:اری هاشم جلوی به طرز وحشتناکی حالم خراب 

 چشمم بود .



 پوفی کردم و از اتاق بیرون رفتم.
کنار دستگاه تلفن نشستم وحینی که دفترچه ی راهنما رو باز میکردم، بیسیم 

 رو میون شونه و :وشم نگه داشتم .
 با شنیدن صدای پسری که :فت: کافه پیتزا ستاره بفرمایید...

ه میز و کردم و :فتم: برای یک سدداعت دیگه میام توی :وشددی درخواسددت ی
 اونجا تا پیتزا و قهوه هم سفارش بدم.

 پسر با خوش رویی قمول کرد و منم تندی پریدم تو حموم...
ست اجراش کنم. حاال درک میکردم  سرم زده بود که دلم میخوا یه فکری به 

میرفت حاال چرا کسددرا که اون همه با قهر و دلخوری من بازم قربون صدددقه 
 یخرده ناراحت و :رفته بنظر میرسید!

 مقابل اینه ایستاده بودم. موهامو خودم مشکی کرده بودم بد نشده بود!
کاغذ کادو رو سددرسددری و تند تند دور کیف پی یدم و رفتم سددراغ کمدم تا 

 لماس تنم کنم.
شکی قرمز... کیف قرمز و چکمه  شال م شتم و کاله  شکی بردا یه پالتوی م

رم مشددکی که تا زانوم میومد رو هم با پالتوم سددت کردم. جینه مدل های چ
لوله ام رو پام کردم وزیپ چکمه هامو بستم. درحالی که ساک محتوی هدیه 

 ی کسرا رو برمیداشتم عطر هم روی خودم خالی کردم.
 ارایش صورتم تلفیقی از مشکی و قرمز بود.
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شیده بودم ورژ شکی ک شم کلف م شمامو با خط چ شت چ لمم قرمز بود  پ
المته کم نه خیلی جیغ... در کل با موهای مشددکیم به شددددت همخونی و 

 هارمونی داشت.
 از قیافه ام راضی بودم.

 الک قرمزمم به دستم میومد.
ستم انداختم و با عجله از خونه بیرون زدم .  سرا اینا رو تو د شون ک حلقه ی ن

شتم. پس ا:ر مامان این شارژ دا شیم نگاه کردم  سبه :و شتن میتون تن ا کارم دا
 بهم زنک بزنن.

 در وقفل کردم و با عجله به سرخیابون رفتم.
ستم که نگه داره ... یه  شی خوا شیرینی فرو ست :رفتم ... اول جلوی یه  درب
کیک کاکائویی اماده ی :رد خریدم که المته به درخواسددتم روش با خامه ی 

 سفید نوشته شده بود: کسرای عزیزم تولدت ممارک.
 هم خریدم. 5و  2وتا شمع د

سالش بود؟؟؟  26و تموم کرد؟؟؟ حاال دیگه  25وای کسرا چه پیر شده ...
 ... چه کوچیک بودم من! 22منم 

صال  شی از راننده خواهش کردم که باز نگه داره ، ا با دیدن یه دکه ی :ل فرو
فرصددت یه مغازه ی بهتر رفتن نداشددتم!... یه دسددته :ل رز و یاس خریدم... 

ساعت می شین بر:ردم که دیدم مقابل دکه چند تا مغازه ی  ستم داخل ما خوا
 فروشی بود.

شون عجید  شمم به یکی شتم نگاه میکردم... از طرفی هم چ همینطوری دا
 جلد شده بود.



 قیمتش :رون نمود ... مارک دار بخصوص هم نمود ولی خیلی خوشگل بود.
 ینه ای بود.یه ساعت بند استیل که صفحه اش :رد و سیاه مدل ا

شت میومد... یه لحظه  ستهای جون دار و در ساعت یوقور ها که به د از اون 
 چشمامو بستم... عجید به دست کسرا میومد!

 فوری وارد مغازه شدم ...
سمتا  ساعت مردونه خد ن سی تومن برای یه  صد و  شت...  قیمت زیادی ندا

 کم بود!
 ومد.نفس عمیقی کشیدم ... مهم این بود که من خوشم می

فوری کارت کشددیدم و فروشددنده هم اون سدداعت و توی یه جعمه ی چوبی 
وشیک :ذاشت. فکر کنم کل اون صد و سی تومن واسه ی چنین جعمه ای 

 بود.
 فروشنده ی کنس یه قرون هم تخفیف نداد .

از مغازه خارج شدددم و از دکه ی :ل فروشددی یه متر روبان قرمز و مشددکی 
صورتی شت با دو تا کارت  کلفت و نیم متر روبان  که روش طرح نقره ای دا

 پستال اکلیلی قلد قرمز و دو تا غن ه ی رز هفت رنک خریدم.
 سوار تاکسی شدم و باالخره ادرس کافه رو دادم.

سرا هم که از قمل  ساعت رو با روبان قرمز پاپیونیش کردم و کیف ک جعمه ی 
 داشت بستهتو خونه کاغذ کادوی سفید که روش طرح های :ل ریز مشکی 

بودم رو با روبان سددیاه یه :ل درسددت کردم و خواسددتم روش بزنم که دیدم 
 چسد ندارم.
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سد پیدا  صندوق دارش یه چ شاید روی میز  شیدم احتماال تو کافه  پوفی ک
 بشه!

 به جعمه ی کیک نگاه کردم.
 ای ول... یه تیکه چسد میتونستم ازش بکنم!
جعمه کندم ... همون کارمو راه با ارامش و یواش یواش یه تیکه چسدددد از 

 مینداخت با دندونام نصفش کردم و به دو قسمت تقسیمش کردم.
 حاال کادوهام خیلی شیک شده بود.

 یه نفس راحت کشیدم.
 با دیدن سردر کافه حساب کردم و پیاده شدم.

سرا یکی دوباری به این کافه اومده بودیم .طمقه ی پایین پیتزایی بود  قمال با ک
 که یه دکور کلمه مانند و چوبی داشت و کافه ... و باالش

با هیجان پشت میزی که رزرو کرده بودم نشستم ... یه پسری که روی میزی 
کنار دسددت نشددسددته بود و به دود قهوه اش خیره شددده بود چشددممو :رفت. 
درواقع اور کت سیاه و مارک دارش ... ه*و*س کردم یکی از اینها حتما برای 

 به شدت رنک مشکی به چشمهای عسلیش میومد.کسرا بخرم ... 
 پسر سرشو بلند کرد و یه لحظه با من چشم تو چشم شد.

حاال اون با کنجکاوی من با بیخیالی... مدل اور کتش به شددددت تو نهنم 
 نقش بسته بود!

درحالی که تو کیفم دنمال خودکار میگشددتم، فکر میکردم روی کارتها چی 
خودکار نفس عمیقی کشددیدم و روی کارت ها بنویسددم . . . با پیدا کردن 

 نوشتم : کسرای عزیزم لمس بودنت در یکم بهمن ماه ممارک ...



دی رو از یاد بردم  29ابروهامو باال دادم . حاال کسرا عمرا فکر میکرد که من 
... حداقلش فکر میکرد که من اشتماه کردم ... از این دروغای مصلحتی بود 

 دیگه چه میشه کرد!
 مو دراوردم و به کسرا زنک زدم.:وشی

باشددم :فتم:  که منتظرجوابش  بدون این ند ادرس و بهش :فتم و  خیلی ت
 منتظرم زود بیا.

 به الو الو :فتن هایی که درا وج نگرانی بیان میشد هم توجهی نکردم.
 ریز ریز میخندیدم که پیش خدمتی جلو اومد و:فت: چی میل دارید؟

 ...منتظرم ... بعدا سفارش میدم-
 2سددری تکون داد ومنم قمل رفتنش ازش خواهش کردم دو تا پیش دسددتی و

سمتا بزر:تر برای بریدن کیک  ضافه ی یه کارد ن سری کارد و چنگال بیاره به ا
... 

 قمول کرد و منم کیک و از تو جعمه دراوردم .
شددمع ها رو توش فرو کردم . جعمه رو در سددطل اشددغالی که همون نزدیکی 

و به محض اینکه به رو به روم چرخیدم با دیدن همون پسدری بود پرت کردم 
 که اور کتش چشممو :رفته بود و حاال رو به روی من نشسته بود :رخیدم!

 پسر لمخندی زد و:فت: این کیک تولد خودته؟
 ابروهاموباال دادم و:فتم: لطفا مزاحم نشید اقا ...

 پسرخندید و :فت: سامان صدام کن...
 چقدر پررو واقعا!
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 حرصم :رفت و سامان یه لمخند جالمی زد که چال :ونه هاش معلوم شد.
شکی و ابروهایی که معلوم بود  27 26قیافه اش به  شم و ابروی م میزد با چ

زیرشون و کمی دستکاری کرده المته نه خیلی ضایع .اور کت مشکی نانازی 
تنش بود وبوی لماسددش مخلوطی از سددیگار و عطر تلخ بود که مارکشددو 

 یدونستم.نم
با این حال صدای :یرایی داشت اهسته :فت: چه تشکیالتی... بهت اصال 

 ساله باشی... 26نمیاد 
 پوفی کشیدم و :فت: منم یه سالی برای خودم تنهایی تولد :رفتم ...

 و با اشاره به دسته :ل :فت: میتونم بوش کنم؟
 زیر لد زمزمه کردم: مشخصه چقدر دیوونه ای!

 انگار چشمش به رو نوشت کیک افتاد.سرشو جلو اورد و 
 ساله باشی... 26هومی کشید و اهسته :فت: کسرا ... میگم به تو نمیاد 

با کالفگی :فتم: میشدده خواهش کنم برید؟  واهر امر نشددون میده که تنها 
 نیستم!

سددامان دسددتهاشددو زیر چونه برد و :فت: میخوای تا وقتی که بیاد همراهیت 
 کنم؟

 تند :فتم: خیر...
شاید چون خیلی مودب  نمیدونم چرا اینقدر باهاش مودبانه برخورد میکردم 
:اه  ناخودا باز بود و حس احترام ادمو  که زبون  بود. ازا ون پسدددرایی 

 برمینگیخت.
 هیچ دلم نمیخواست با دادو قال دکش کنم.



سامان با یه لحن خاص و:رفته و زخمی که به صداش داده بود :فت: خوش 
 راش اینقدر مایه میذاری!!! واقعا حسرت خوردم.بحالش که داری ب

پوزخندی زدم و :فت: فکر کنم خیلی ادم خوشمختی باشه ... تو هم زیمایی 
هم مشخصه که خیلی برات مهمه که خواستی اینطوری سورپرایزش کنی... 

 مطمئنم خودش از این جریان خمر نداره نه؟
 با حرص :فتم: یا همین االن بلند شید یا ...

ان دسددتشددو زیر چونه اش :ذاشدددت و :فت:جذابی... واقعا خیلی سدددام
 جذابی...

خواسددتم چیزی بگم که با دیدن همون پیش خدمت که داشددت با سددینی 
ستی وکارد و چنگال جلو میومد لمخندی زدم و :فتم: یا االن  محتوی پیش د

 برید یا به مدیریت کافه میگم...
رد و :فت: اینم چاقوی پیش خدمت نگاهی بین من و سدددامان رد و بدل ک

 اضافه ای که خواسته بودید ...
تشددکر... لطفا به این اقا هم بگید رفع زحمت کنن! و:رنه میرم به مدیریت -

میگم که اینجا هیچ نظمی نداره و اینقدر راحت اجازه میدید دیگران مزاحم 
 مشتری هاتون بشن!

 اشد .پسر کمی به سامان خیره شد و با من من کمی سرجاش جا به ج
 پیش خدمت اهسته :فت: چیزه... اقای َشمددد ...

شید ...  شته با شد خوبی دا شد و:فت:  سامان لمخندی زد و خودش بلند 
 هرچیز دیگه ای هم خواستید بفرمایید براتون فراهم میکنم.
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محل این قتی ش نذاشتم و حینی که باروبان صورتی طرح شده ی نقره ای و 
بزرگ و تزیین میکردم ، سامان دستشو توی اور دو تا :ل رز هفت رنگم کارد 

 کتش فرو کرد و:فت: چسد میخوای؟
 اخم کردم و بدون اینکه نگاهش کنم :فتم:

 رفتن شما فعال تنها چیزیه که میخوام...-
شاید  تعظیم کوتاهی کرد و و یه فندک روی میز کنار دستم :ذاشت و :فت: 

 الزمت شد.
 ش :رفت.و به ارومی مسیر پلکان کافه رو پی

 خدایا ملت چقدر چت مغز شدن!
 فکر کن طرف واسه خودش تولد :رفته ... عجد خری بوده!

ستم با حرص بگم "مگه  شیدم خوا ضور یه نفر مقابلم یه نفس عمیق ک با ح
شم تا بنا  سرا نی ستم با دیدن ک شد دهنمو ب شید "که خوب  نگفتم مزاحمم ن

سیر  ندیده بودمش، اصال زبونم بند :وش باز شد... چند وقت بود که یه دل 
صفه جون  صی نگام کرد و :فت: تو که منو ن سرا با یه لمخند خا اومده بود. ک

 کردی؟
 و پشت میز رو به روی من نشست و :فت:خوبی؟
 کمی وول خورد و :فت: کسی قمل من اینجا بود؟

 نه چطور؟-
 کسرا زمزمه وار :فت:صندلیش :رمه ...



:ذشددتم و دروغی و هول هولکی :فتم:  خیلی راحت از این توجه عجیمش
اخه صددندلی قملی خراب بود منم اینو با صددندلی یکی از میزای دیگه که تازه 

 خالی شده بود عوض کردم ...
ست و  شده بودم ود ضورش نگران  شت نگام میکرد ... واقعا از ح سامان دا
به کسددرا دوختم و  گاهمو  که اروم بشددم ن پامو :م کرده بودم. برای این

 :خوبی؟:فتم
سیاه  شت به دکور کافه نگاه میکرد، دور تا دور دیوار ها پر بود از تابلوهای  دا

 قلم.
 با سوال من به من خیره شد ... و کم کم نگاهش روی میز نشست.

با دیدن چهره اش که به شدددت باز و هیجان زده بود لمخندی زدم و :فتم: ما 
 به هم سالم نکردیماااا...

 روی ماهت ... چه خمره امشد؟ اینا چین؟خندید و:فت: سالم به 
 خندیدم و :فتم: بمخشید دیگه خیلی کوچیکه ...

 با تعجد :فت: امشد چه خمره؟ این کیک چیه ...
 تولدته دیگه کسرایی...-

 کسرا با تعجد :فت: تولد من؟
 با خونسردی :فتم: اره دیگه یک بهمن تولدته ...

من خیره شددد و درنهایت سددرشددو کسددرا یخرده به کیک نگاه کرد و یخرده به 
 فرستاد عقد و بلند بلند زد زیر خنده ...

http://www.roman4u.ir/


شتن نگاهمون  سته بودن بر: ش یه جوری خندید که چند نفری که اون طرف ن
 کردن.

کسددرا بعد از تموم شددددن خنده هاش نفس عمیقی کشددید و :فت: یعنی 
عاشددقتم خانم کوچولوی حواس پرت ... تولد من بهمنه؟؟؟ من دی ام... 

 دی... دو روز ازش :ذشته! 29
به خودم حالت ناراحت :رفتم و:فتم: یعنی چی؟؟؟ من خودم ازت پرسیدم 
:فتی بهمن... :فتی من بهمنی ام.. یادت نیسددت؟ اون موقع که طالع بینی 

 میخوندیم ... :فتی بهمن و بخون من یادمه!
 کسرا دستشو زیر چونه اش :ذاشت و مهربون به من نگاه کرد و :فت: :فتم

دوروز مونده به بهمن ... :فتم چون اخر دی هستم بهمنی حساب میشم ... 
 بخاطر همین ... و:رنه تو هم دی و خوندی هم بهمن و...

 سرمو پایین انداختم و لد و لوچه امو اویزون کردم...
کسرا با خنده دستمو :رفت و:فت: بمینم تو رو ... چه خوشگل شدی... چه 

 این رنک بهت میاد.
که از تعریفش تا حد سکته نوق زده شدم ولی به روی خودم نیاوردم و  با این

 :فتم: یعنی امروز تولدت نیست؟؟؟
 کسرا: نه :ذشته دیگه شرمنده...

 خد من فکر میکردم امروز باشه ... تو همش میگفتی بهمنی ام...-
کسرا مهربون :فت: حاال که ایرادی نداره ... کیکه اب شد ها ... منو بگو که 

شته و کال یادت رفته ... چقدرخودخوری کردم :ف صال برات اهمیت ندا تم ا
 بماند ...



وباز زد زیر خنده ... و ادامه داد: نگو خانمم اصدال روزشدو اشدتماه :رفته ... 
 وای نیاز خیلی حرکتت جالد بود مرسی!

 اخم کردم و لوسی :فتم: منو مسخره نکنا ...
ودرحالی که با اشتیاق به من نگاه میکرد کسرا دستشو زیر چونه اش :ذاشت 

:فت:اصددال ... تازه کلی خوشددحالم االن ... واقعا میگم.. این که تو روز 
تولدمو اشددتماه :رفتی رو ترجیح میدم به اینکه کال اصددال یادت رفته باشدده!و 
روی کیک و خوند و لمخند عمیقی زد و :فت: چه کیک خوشددمزه ای هم 

 هست ...
 دم و:فتم: کیکش خوشمزه است یا چیزی که روش نوشته؟ابروهامو باال دا

 کسرا چشماشو :رد کرد و :فت : جفتش...
 چاقو رو به سمتش :رفتم و :فتم: بمرش که حسابی :شنمه ...

 کسرا خندید و :فت: شمع و فوت نکنم؟؟؟
ِا یادم رفت .. اره اره ... اول شددمع روشددن کنیم.. بعد فوتش کن ... بعد -

 ه نه ... اول روشن کنیم عکس بگیریم بعد فوتش کن...عکس بگیرم... ن
 کسرا خندید و :فت:هول نکن اوضاع تحت کنترله!

 با این حرفش خندیدم و :فتم: کی ازمون عکس بگیره ...
 میخواین من ازتون عکس بگیرم؟-

 به عقد نگاه کردم ... با دیدن سامان مخم سوت کشید . چقدر یارو کنه بود!
سرا با خوش  سامان داد و :فت: ممنون جناب ولی ک ست  شو د شی رویی :و

لطف میکنید ... و صندلی شو به من نزدیک کرد و دستشو دور شونه ی من 
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شن کردم ...  شمع ها رو رو سامان که روی میز بود  حلقه کرد .من با فندک 
 سامان کمی ازمون فاصله :رفت.

 زدم.من خودمو چسموندم به کسرا و تو دوربین خیره شدم و لمخند 
بعد از چند تاعکس تو حالت های مختلف از سددامان تشددکر کردیم و اون 
صندوق  شت  شو نگاه میکردم که دیدم پ سیر رفتن رفت به طمقه ی پایین ... م

 نشست و در لپ تاپش فرو رفت.
شید که  سرایی بمخ سرا :فتم:ک شونه هامو با بی قیدی باال انداختم و رو به ک

 دیگه خیلی ناقابله...
ش شما درد نکنه چرا اینقدر زحمت ابروها ست :ل  و باال انداخت و :فت: د

 کشیدی عزیزم؟
درحالی که داشددتم نوب میشدددم لمخندی زدم و :فت: اول کوچیکه رو باز 

 کنم یا بزر:ه؟
 خندیدم و :فتم: هرکدوم دوس داشتی...

شیکه  شنک و روبان جعمه کوچیکه رو باز کرد و با حیرت :فت: نیاز چقدر ق
 ... مرسی عزیزم

و بعد کاغذ کادوی کیف وبا احتیاط باز کرد و :فت: دختر از کجا میدونستی 
 کیف الزمم شدید ...مرسی خانم... لطف کردی...

و دستشو برای تشکر دراز کرد و دست منو :رفت. برام کمی کیک کشید و با 
قهوه مشغول شدیم ... برام حرف میزد و براش حرف میزدم . شد خوبی بود 

دم که دروغمو نفهمید خوشددحال بودم که تونسددتم فراموشددیمو خوشددحال بو
 ماست مالیش کنم!



درحالی که به منو خیره بودیم دو تا پیتزای سددمزیجات و مخلفات سددفارش 
دادیم ... وقتی منو رو کنار :ذاشددت چشددمم به یه :وشدده و یه اسددم افتاد: 

 مدیریت کافه پیتزا ستاره ، سامان شماهنک...
اید هم . . . حاال میدونسددتم چرا پشددت صددندوق طرف پس مدیر بود؟شدد

 میشینه!
 کسرا صدام کرد: نیازم؟

 نفسم رسما تو سینه حمس شده بود ...
 داشت بهم نگاه میکرد و منم با نوق زل زده بودم بهش...

وقتی میخندید کناری چشمای عسلیش چین میفتاد ... موهاش کمی ژولیده 
میدونستم دوند:ی زیاد داره ... ته ریش بود ... زیرچشمهاشم :ود شده بود 

داشددت... یه پیرهن سددفید تنش بود و یه پلیور مشددکی روش پوشددیده بود با 
 جین سیاه ... مثل همیشه ساده بود ... خیلی ساده ... !

 منم شیفته ی این ساد:یش بودم ...
 باور اینکه ده نه روز دیگه داشتیم با هم ازدواج میکردیم برام سخت بود هنوز

 انگار برام هی ی جدی نمود .
کسرا با هیجان از اینده حرف میزد ... منم نهنم مشغول بود ... به کسرا فکر 
سرا  ستم با ک میکردم و به خودم.. به خانواده اش وبه خانواده ام... من میخوا

 ازدواج کنم نه با خانواده اش!
 پس این اتفاقات چیزی نمود که بخوام نهنمو الکی مشغولش کنم .
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با خودم میگفتم یه چیزی بود تموم شد رفت... من کسرا رو داشتم! کسرایی 
 که دلم میخواست فکر کنم به من اعتماد داره!

مدل  15بعد از شددام کسددرا چند تا ژورنال حلقه و سدداعت جلوم :ذاشددت و 
کارت عروسددی که از مغازه ی یکی از دوسددتاش به نام اقا شدداهین انتخاب 

 کرده بود ...
ت عروسی از یه مدل خیلی خوشم اومد یه کارت که به حالت قلد برای کار

سفید بود و روش :ل خشک شده ی رز داشت ... با خط التین طالیی روی 
شت روی پاکت  صرار دا سرا ا صوص که ک شد بخ شته می سمامون نو کارت ا
کارت هم بنویسددیم: یادتونه ب ه بودیم میگفتید ان شددا الله عروسددیتون ... 

 ه تشریف بیارید! المته متن زیمایی هم داشت:حاال عروسیمون
 

 شوق فشردن دستهای شما برایمان انتظاری است شیرین.
 

 "به نام خالق عشق"
 

 نیاز و محمد کسرا
 

 بس که لمریزم از تو، مي خواهم
 چون غماري ز خود فرو ریزم

 زیر پاي تو سر نهم آرام
 به سمك سایه تو آویزم



 
 آري، آغاز دوست داشتن است

 چه پایان راه ناپیداست:ر 
 من به پایان د:ر نیندیشم

 که همین دوست داشتن زیماست...
 "فروغ.فرخزاد"

 
 زند:ی تنها یاد:اری از محمت هاست.

 دست در دست هم نهادیم وسفر دوستی اغاز کردیم
 در انتظار حضور :رم و صمیمانه ی شما هستیم.

 
 نامجو و راد

 
یشاال دانشگاه قمول بشی، بعد :فتن ا کسرا با خنده :فت: هی میگفتن ایشاال

 فارغ التحصیلی...بعدشم انداختنمون تو تله ی ازدواج... ایشاال عروسیتون!
 با این حرفش کلی خندیدم ... واقعا هم همینطور بود.

بعد از انتخاب کارت ، عین جت پریدم روی ژورنال سددداعت و حلقه... با 
ید هم میرفتم باز هم همون اینکه دوست داشتم برم خرید ولی خد ا:رم خر

 چیزی که تو ژورنال بود انتخاب میکردم!
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کسددرا که به شدددت هم اصددرار داشددت سددت باشددن... یعنی کیف میکردم 
 فکرامون باهم وجه اشتراک داره...مرسی تفاهم!

سدداعت و حلقه هامون سددت انتخاب شدددن ، فقط به پیشددنهاد من حلقه ی 
شه و روش به ال شد پالتین با سرا قرار  شه و حلقه ی ک شته ب سم من نو تین ا

 منم ساده و روش اسم محمد کسرا ...
بعد از رستوران وحساب کردن و فهمیدن اینکه سامان جدی جدی مدیرکافه 
اسدددت ازش خداحافظی و تشددکر کردیم و رفتیم بیرون، با کسددرا به چند 
فروشددگاه کت و شددلواررفتیم و کسددرا چند تایی امتحان کرد. واقعا فرق کت 

شلو شید بهش و سرا هم که هرچی میتو شلوار و نمیفهمیدم ک ار و با کت و 
میومد فقط تو رنگش قاطع :فتم باید سددیاه بتوشددی... که خوشددمختانه رو 
حرفم حرفی نزد. برای لماس عروس هم میخواسددتم غافلگیرش کنم ... قرار 
بود لماسدمو مادر سدیما بدوزه ... تو یکی از ژورنال ها مدلشدو انتخاب کرده 

 ودم و به دوخت و هنرش ایمان داشتم!ب
 کسرا برام حرف میزد ... حرفهای ارامش بخش...

 حرفهایی که نوید یه زند:ی پر از شادی و خوشمختی رو میداد.
 نهنم پر بود از استرس و خیال و موهوم ...

 پر از ترس...
 ترس از یه شروع ...

 من ...ترس از زند:ی با یه ادم غریمه که میخواست بشه همه کس 
 میخواست بشه نزدیکترینم ...

 دلم میخواست بهش بگم که ازت میترسم کسرا ...



 دلم میخواست بهش بگم که از این همه تفاوت بین من و تو میترسم...

 اما دلم میگفت ساکت باش و به زمزمه های عاشقانه اش :وش بده ...
 به حرفهای پر محمتش :وش بده...

ست از دکتر رفتن ب ستم به دلم میخوا شد ... نتون شکایت کنم... اما ن گم و 
کسددرا ... به مرد غریمه ای که ر و به روم بود بگم: چرا سددند دوشددیز:یمو 
سمتون اینقدر تحقیر کننده  شتی؟ درجریان بودی؟ چرا ر ستی؟ خمر دا خوا

 است ... وهزار چرای دیگه ...
 نشد ...

 نتونستم...
بده ... به کسددرایی که داره مال به خودم :فتم فراموش کن ... به کسددرا :وش 

 تو میشه...
 بذار یه راز بمونه که تو برای دختر بودنت تحقیر شدی...!

ست چه فرقی به حال تو میکنه؟ تو که رفتی؟ تو  ست یا نمیدون سرا میدون ک
 که تن به اون کار دادی؟ حاال دیگه دنمال چه جوابی هستی؟

سرا ... اره ستن ک سرایی که تو اولین لحظه  دلم وخوش کردم به توهم ندون ک
عد از محرمیتمون بهم بجای دوسدددت دارم میگفت: بهت اعتماد دارم...  ب

 نمیتونست از این جریان خمر داشته باشه!
 کسرا برام از یه اینده ی روشن حرف میزد.

 روشن به اندازه ی نگاه براق و کهرباییش...
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شتم که به نظرخودم طم سترس دا صاف کمی ا ا یعی بود اما ببا همه ی این او
این حال کسرا بهم اطمینان داد که همه چیز خوب بر:زار میشه و نماید نگران 

 چیزی باشم!
 

 فصل سیزدهم:
نگام از روی تقویمی که روی دیوار نصد بود سر خورد به تصویرم توی اینه 
شونه هامو نواز میکردن. تور  سته ام موهام باز و حالت دار روی  ... طمق خوا

 با سنجاق به باالی سرم وصل بود و ارایشم ساده و مالیم بود. حاشیه دارم
سیما کل کشید و هانیه و شیوا و یلدا حینی که دست میزدن و میر*ق*صیدن 
ستاده بودم و به قیافه ام نگاه میکردم حلقه زدن  شگاه ای سط ارای دور من که و

... 
سای شتی  شگر یه بار دیگه به من نگاه کرد و :فت: کاش میذا و یخرده ه اتارای

 بیشتر بکشم...
 با تشر :فت: من راضیم نفیسه جون ...

لحنم اصددال دسددت خودم نمود از صددمح دل پی ه امونمو بریده بود. مامان 
شتم .با اینکه خانواده  سترسه ... ولی واقعا حس بدی دا میگفت که از روی ا

انیه هی ما رسم نداشتن حنا بندون و پاتختی بگیریم ولی از االن زمزمه های 
و یلدا رو میشددنیدم که میگفتن چرا نگرفتیم حنابندونو چرا نمیخوایم بگیریم 

 پاتختی و !!!
 ولی حوصله ی جواب دادن هیچ کدومشونو نداشتم.



شم... از  سل و کم حوصله با سیم اینقدر ک هیچ وقت فکر نمیکردم روز عرو
 ساعت هفت صمح بیدار بودم.

به سدددالن  ید  با یازده بود و  عت  که اطراف تهران بود االن سدددا باغی  قد  ع
میرفتیم... از :شددنگی دلم ضددعف میرفت و سددرو صدددا میکرد ... لمه های 
لماس دکلته امو باال کشددیدم ... تورمو دوباره برانداز کردم و درنهایت یلدا با 

 هیجان :فت: جاری عزیز بدو برو پایین که دومادمون داره بال بال میزنه ...
 ما اروم کنارم قرار :رفت و :فت: خوبی نیاز؟یه نفس عمیق کشیدم و سی

 به نظرت خوبم؟-
سند ... و  سرا پ ساده و ک شگلی...  شید و :فت: اره خو سیما نفس عمیقی ک

 لمخندی زد .
 دستمو تو دستش فشار داد و سعی کرد با این کارش دلداریم بده ...

شر ست های یخ زدم ف  دمبه ناخن هام نگاهی کردم و به ارومی کیفمو توی د
. 

 یعنی میخواستم رسما غش کنم ...
با به صدددا دراومدن زنک ایفون، هانیه خنده کنان :فت: بدو برو پیش کسددرا 

 که داداشم حیوونی داره پرپر میزنه تو رو بمینه ...
 یه بار دیگه دقیق تو اینه به خودم نگاه کردم.

لماسددم مدل عروسددکی بود و کمرش کش داشددت و دامن پف پفی ... ولی 
و مدل دوختش خیلی سددداده بود ... درکل زیادی سددداده بودم ... ولی  طرح

 همیشه تو فکرم و رویام چنین تصویری از خودم داشتم...
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 ابروهام نازک شده بود و بهم میومد...
 لمخندی به خودم زدم ... هی نیاز جدی جدی عروسیته ... اونم با کسرا!

 کسرا؟
 یعنی کسرا .... منتظره ها ...هانیه بشکونی از بازوم :رفت و:فت: محمد 

تو چشددماش نگاه کردم هیچ شددماهتی به کسددرا یا به قول خودشددون محمد 
نداشددت... و با خنده :فت: کسددرا از کی داره میگه بهش بگیم کسددرا نیاز 
عادت نداره محمد صداش کنیم. . . ولی کیه که به خودش بگه ما هم عادت 

 نداریم اینطوری صداش کنیم ...
 دید.وغش غش خن

به هانیه نمیتونستم نظر مثمتی داشته باشم . بخاطر همون روزی که تو مطد 
 همراهیم کرده بود.

یعنی امشد کسرا با خیال راحت میاد سراغم؟؟؟ بدون ترسیدن از اسید . . 
. 

 نفسمو فوت کردم.
 جونم از لرز دون دون شده بود.

شم انداخت شت رو روی دو ساتنم که لمه هاش خز دا شنل  و :فت:  سیما 
 خوبی نیاز؟ چته دختر؟

 به سیما نگاه کردم ... خوشحال بودم کنارم دارمش...
ست و  شیدن و د صلوات و کل ک شیدمش... با  شردم و با خودم ک شو ف ست د
سددوت و جیغ باالخره درارایشددگاه رو باز کردم... وارد راهرو شدددم... سددیما 

 پشت سرم بود دستم تو دستش بود...



ردم. کیفمو تو کف دسددتم فشددار میدادم ... با اون حس میکردم نفس کم او
 سرما کف دستم عرق کرده بود.

 ده بهمن بود!
 من امروز زن کسرا میشدم... قانونی و شرعی...

 اهی کشیدم وسیما تند :فت: چه مر:ته نیاز؟ این چه قیافه ایه که :رفتی؟؟؟
 به کیفم خیر ه شدم.

ش برو توماشددین االن یخ سددیما شددنلمو جلوی :لوم :ره زد و:فت: زود با
 میکنی...

لمام میلرزید ... چشمام کم کم داشت به تر شدن میرفت که سیما با حرص 
 :فت: نیاز به قران میزنمت چته؟

تند سگک کیفمو باز کردم :وشیمو دست سیما ستردم و :فتم: پیام های اخر 
 رضا رو بخون!

 و به ارومی از پله ها سرازیر شدم...
 م های رضا تو سرم بود ... حفظ حفظ بودمشون ...کلمه به کلمه پیا

 
ست دارم ... من - ست دارم ... من دو ست دارم ... من هنوزم دو نیاز من دو

با خودش معلوم نمود ... لعنت  دوسدددت دارم . . . لعنت بهش که تکلیفش 
به  به امروز من ...  ند زده بود  که : نت بهش  ته بود ... لع که بر:شدد بهش 

 زند:ی من!مهمترین روز 

http://www.roman4u.ir/


در وباز کردم... یه سوز سرد و تند خورد تو صورتم... چشمامو بستم... رضا 
نوشته بود دوستم داره، رضا نوشته بود خیلی دوستم داره ... رضا م*س*تقیما 
بهم :فته بود که دوستم داره ... شد قمل عروسیم ... رضا بهم میگه دوستم 

شد قمل رفتنش هم همینو میگه... و قتی میره هم همینو میگه...وقتی داره... 
میاد هم با تاخیر اماباالخره همین و میگه .. به یه دختر نوزده سددداله میگه 

 دوستش داره و میره ...
سش داره . . . دقیقا وقتی که فردا ... اون  ساله میگه دو ست ودو به یه دختر بی

 م!!!دختر بیست و دو ساله میخواد ازدواج کنه ... رضا میگه که دوست دار
 یه بوی خوب میخوره تو دماغم....

انگار یکی جلوی باد وسددوز وسددرما وایسددتاده ... :رماشددو حس میکنم.... 
:رمای تنش... بوی عطرش... فرضی میدونم که چشمای عسلیش چه برقی 

 میزنن...
 به ارومی پلکهامو باز میکنم...

شده... با یه نگاه  شتیاق به من خیره  سین و ا شه... پراز تح نفس عمیقی میک
سردم  شم... یهو یادم میره چقدر  براق و تیز... از :رمای نگاهش یهو :رم می
بود... یهو یادم میره یه روزی تو نوزده سددالگی به خاطر یه جمله ی دوسددت 

ون جمله محکم دارم تا عرش رفتم ... تو همون نوزده سددالگی با شددنیدن هم
تو زمین خوردم... با شنیدن این جمله توی دیشد تامرز دیوونگی رفتم... تا 
شم و  سل می جنون... تا... همش یادم میره...! اره یادم میره ... غرق یه دریا ع
یادم میره که دیشدددد کسددی بهم :فت : این ادم چشددم عسددلی به درد تو 

ست دارم نیاز ... من همون ر ضام ... هیچ فرقی نکردم ... نمیخوره!!! من دو



بهت قول میدم خوشددمختت کنم ... نیاز من نتونسددتم فراموشددت کنم... نیاز 
 بگرد... من دوست دارم!

چقدر از این جمله بیزارم بماند چقدر از خودم که مطیع حیله ی این جمله 
 ام بیزارم هم بماند...

ه که به یکسددرا بایه کت وشددلوار مشددکی و پیراهن سددفید و کراوات مشددکی 
سینه  ستاده، توی جید کت روی  سنجاق کراوات طالیی مزینه رو به روم ای
به  هاش  نه ... شددیش تیغ کرده ... مو مایی میک یک خود ن :ل کوچ یه  اش 
حالت قشددنگی به سددمت باالسدددت... صددورتش برق میزنه ... لمهاش و 
سفیدش که به چیزی هم رنک و ست  ستین های  سر ا شماش میخنده ...  چ

ق کراواتش مزینه و از استین های کت مشکیش بیرون زده به شدت با سنجا
شه ... وبه من  ستها سفید توی د سته :ل لیلیوم  ست... یه د سته ا تمیز و ارا

 نگاه میکنه...
نگاهی که :رمم میکنه ... نگاهی که بهم یاد اور میشدده نماید بخاطر جواب 

 ردی که دیشد به رضا دادم پشیمون بشم!!!
جلو اورد... پنجه هاش جست و جو :ر از الی شنلم دستمو دستهاشو اروم 

 که به دامنم :رفتم پیدا میکنه ...
سرما اون  شتای یخ زدم... توی اون  سته الی انگ شو اروم اروم میفر پنجه ها
سم... از  سوالیه که اون لحظه از خودم میتر شه :رمه؟؟؟ این  :رمه ... همی

کان میده ... دسددته :ل رو هنوز به پوزیشددن" رو به رو " به" کنارم " تغییر م
 سمتم :رفته... بخودم میام و :لهای محموبمو ازش میگیرم.
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شمام  شه... چ سینه حمس می سم تو  ستهام میده ... نف شار مردونه به د یه ف
 سنگین میشه از اشک ...

 اشکی از جنس ندامت ... !
 من چرا هنوز با یه دوست دارم از زبون رضا دلم میلرزه؟!!!

کسددرایی و دارم که بهم فقط یه بار :فته دوسدددت دارم اما هنوز جونم وقتی 
یه که ا:ر تا اخر عمرمم  براش پر میکشددده ... همون یه بار :فتنش اینقدر قو

 اینو ازش نشنوم هی ی کم نمیارم...
 پس چرا؟؟؟

 اینو در لحظه صد بار از خودم میترسم...

 اینو در لحظه صد بار از خودم میترسم...
 ی کشیدم... بوی نویی و عطر میداد!نفس عمیق

ضورش و وجودش :رم  سی که بی نهایت ح انگار روی اب راه میرم. کنار ک
 کننده است ...

شده ...  سفید نادین با :ل های لیلیوم تزیین  شیای  در وبرام باز میکنه ... پر
لمخندی میزنم... داخل ماشین :رمه ... کسرا قمل از بستن در دوباره با لذت 

 میکنه... با حسی که حتی از :نجایش من هم خارجه نگام میکنه ...نگام 
شیرین  شیرینه ... خیلی  سلیش برق میزنه ...  شمای ع لمخند میزنه ... ته چ

 ... به قدر کافی شیرین... منم م*س*تقیم خیره میشم تو نگاهش...
 یهو یه حس مسخره میگه نکنه یه روز این شیرینی ته دلتو بزنه؟؟؟

نجی میکنم به اون حس مسددخره دهن کجی میکنم به رضددا و بهش دهن ک
شو،  شم دهن کجی میکنم! ...میخوام داد بزنم خفه  شتن ها ست دا تمام دو



ست دارم... میخوام جواب قاطع تری بدم  سرا رو دو ضا ... من ک شو ر خفه 
 به اون حس... که کسرا میگه: نیازم فوق العاده شدی...

 سمم ستون دلم میلرزه ...از شناسه ی میم بعد از اومدن ا
لمخند روی لمام یواش یواش سددنگینی میکنه و اروم از خط صدداف به منحنی 
زاویه دار رو به باال تغییر شددکل میده! من اشددتماه نکردم ا:ر دیشددد به رضددا 

 :فتم : همه چی بین ما تموم شده!
 هاره این لمخند این نگاه :رم و عسددلی بهم امید میده و میگه نیاز تو اشددتما

نکری که دیشددد رضددا رو پس زدی... رضددایی که پسددت زد پس زدی.... 
ستن  شک شت داری... به قیمت  شت پی ست زد و دوباره بر: سرایی که پ ک
سند دختریت!!!  شت ماهه، به قیمت :رفتن  شق ه غرورت ... به قیمت یه ع
... به قیمت یه عالم دوسدددت داشددتن و مهر و محمت ... به قیمت یه عالم 

 عسل!!!
به این فکر میکنم: یه عدد عروس احمقم که شد عروسیم نخوابیدم و  و من

سرا یکی و انتخاب میکردم!!! هرچند که تو انتخابم حاال  ضا وک شتم بین ر دا
دیگه هیچ شکی نداشتم! حاال نیاز خانم بکش چشمات سرخ شده .... هنوز 

 تازه ساعت یازدهه و تو حاال حاال ها کاری داری!
سوار ما سرا فورا  صدای  ریف یه دختر که :فت: خیلی ک شد ... با  شین 

شن کنید و حرکت کنید  شین و رو صحنه ی ورودتون خوب بود، اقا داماد ما
 ما هم پشت سرتون میایم...

 و خودش سوار پراید سیاهی که دقیقا پشت ماشین ما بود شد.
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یدم دارن ازمون فیلم  که اصددال نفهم گاه کسددرا بودم  چه :رم ن یعنی من 
 ...میگیرن

 خدایی :یج میزدم شدید...
شن کرد. یه لمخند محو هم روی لماش بود... یه نگاه زیر  شین و رو سرا ما ک
چشددمی بهم کرد و :فت: هرچی نگات میکنم سددیر نمیشددم شددما میدونی 

 علتش چیه؟
 شما؟؟؟-

 کسرا خندید و :فت: اخه ادم روش میشه به یه هم ین پرنسسی بگه تو ...
 خندش لمخندی میزنم ویه نفس راحت میکشم ...وغش غش خندید... از 

باورت میشددده امروز روز  فت:  نده رو عوض کرد و: جان د با هی کسددرا 
 عروسیمونه؟

لمخندی عمیق تر میزنم وسرمو میندازم پایین... چونه ام به :ردنم میخوره... 
کسرا دستمو از زیر شنل درمیاره و روی دنده میذاره و دست خودشم میذاره 

 ..روی دستم.
 یه نفس عمیق میکشه... و شروع میکنه به بوق بوق کردن ...

 صدای ویگن تو سرمه ...
 خن ه بیارید
 الله بکارید

 خنده بر آرید
 میره به حجله شادوماد

 



 بله برونه :ل میتکونه
 دسته به دسته دونه به دونه شادوماد

 چه قشنگه موی بافته اش
 

 چه بلنده تازه عروس
 

 چه قشنگه چه خوشرنگه
 همه رنگه مثل طاووس

 کسرا بلند داد میزنه:
 

 خوش به حالش شادوماد ...
 از حرکتش میخندم ...

 دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید
 دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید

 
 رو جحازش خنده ی نازش سینه ی بازش مرمریه

 همه دور آینه و شمعدون پرده ی ایوون کرکریه
 بیارید شادانغن ه 

 کسرا بلند همراه باهاش زمزمه میکرد...
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 الله بکارید خندان
چند تا ماشین غریمه احاطمون کرده بودن... واسمون بوق میزدن و به کسرا با 

 اشاره ی دست و چراغ و بوق تمریک میگفتن ...
شین تو حلقم...  ستن نادین روی ما ستم ب سی شین بوم بوم میکرد... یعنی  ما

 به درد همین وقتا میخورد دیگه! این کاراش
 یه پراید خودشو به ما نزدیک کرد و :فت: اقا داماد ممارک باشه ...

شون و دو تا  سر شت فرمون بود به همراه هم ساله پ سی و خرده ای  یه اقای 
 ب ه که عقد نشسته بودن...

 کسرا هم براش بوق زد و بلند داد زد : ممنون ...
ید.... و با سرعت زیاد و کلی بوق زدن از ما مرد راننده :فت: خوشمخت باش

 فاصله :رفت.
کسرا با خنده :فت: من میدونستم روز عروسی اینقدر خوش میگذره زودتر 

 به فکرش میفتادم....
که زود عروسددی بگیریم  یدونسددتی اصددرار کردی  فت: تو م ندیدم و : خ

 شیطون؟؟؟
 دوماد کجاییه دستاش حناییه

 عشقش خداییه :ل پسره
 :البه چون لتاش مثال خوننلفاش 

 خوش خلق و مهربون شادوماد
 



تا رسیدن به باغ شاید یک ساعت توی راه بودیم... خوشمختانه اتوبان خلوت 
 بود ...

 باغ هم درحومه ی تهران بود و کسرا از پیچ و خم هایی که بلد بود میرفت.
وق ن با دیدن دیوارهای کاه :لی که روشون برف زم*س*تونی نشسته بود ، با

 :فتم: وای کسرا چه خوشگله اینجا ...
کسددرا خندید و :فت: ما که از :ل و بلمل بهار محروم بودیم :فتم الاقل دو 
چیکه برف نصددیممون بشدده... فقط خدا تا شددد بخیر کنه از سددرما قندیل 

 میمندیم... و از ماشین پیاده شد...
مد و سمت من اوفیلم بردار کمی برای کسرا توضیح داد و درنهایت کسرا به 

 در و برام باز کرد.
شت که  شدم... باغ در یه کوچه ی کاه :لی قرار دا ستمو :رفت و من پیاده  د
شعل اتیش رو به روی در فلزی  سر دیوارا پر از برف یخ زده بود دو تا م روی 

 مدل فرفوژه ی باغ قرار داشت.
ستمو :رفت سرا د شده بود ... ک سنگفرش پهن   و و یه فرش قرمز هم روی 

باهم وارد باغ شددددیم... فیلممردار هاهم یکی از پشدددت ویکی از رو به رو 
ازمون فیلم میگرفتن. جفتشددونم دو تا خانم سددی و خرده ای سدداله بودن. 
خوشددم میومد کسددرا فکر همه چیز و میکرد میگم بهم بخاطر لماسددم :یر 

سته بود که احتمال میدادم ش شین ن رای ب نمیده! المته فیلممردار مرد داخل ما
 قسمت مردونه داره خودشو اماده میکنه...
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سه های رنگی و که درختهای برفی  شعل و ری صندلی و م باغ پر بود از میز و
باغ موجود بود شددددیم ...  که در  باهم وارد سدددالنی  نت داده بود ،  رو زی
خوشددمختانه کسددی نمود و اماد:ی کامل داشددتیم برای عکس :رفتن، عمال 

 شروع میشد.مراسم عقدمون ساعت سه 
دخترا ما رو به سددمت یکی از اتاق ها راهنمایی کردن ... چند مدل پرده و 

 پروژکتور اونجا قرار داشت و یه ممل پرنسسی بنفش...
شونم مخ منو به کار :رفته  ضیح میداد ویکی سرا تو شون به ک درحالی که یکی

 بود، درنهایت از کل حرفاش فقط اینو فهمیدم که شنلمو دربیارم...
دراوردن شنلم ، کسرا میخ من شد، یه نگاه طوالنی و عمیق به اندام من که  با

شش  شش تا بنا:و توی اون لماس عروس مدل ماهی فرو رفته بودم کرد ... نی
 باز شد...

 بی توجه به نگاه خیره اش، رو به عکسمردار :فتم: خد باید چیکار کنم؟
دسددتهاتونو روی  یکیشددون جلو اومد و :فت: برای حالت اول، عروس خانم

 شونه ی داماد بگذارید...
بی توجه به هیجان کسرا و تند تند نفس کشیدنش، دستامو روی شونه هاش 

 :ذاشتم.
بی توجه به هیجان کسرا و تند تند نفس کشیدنش، دستامو روی شونه هاش 
صندلی که از  سانتی ، همون  شنه ده  شم میومد با کفش پا شتم. ای خو :ذا

 به زور تا :ردنش میرسیدم...ولیعصر خریدم بازم 
 کسرا لمخندی بهم زد و :فت: چه کردی امروز...



که داشددتیم بهم نگاه میکردیم متوجه فالش  خندم عمیق تر شدددد و حینی 
دوربین شددددم ... بعد از چند عکس تو زوایای مختلف و نور پردازی های 

 مختلف... نشسته و ایستاده و پشت سر و رو به رو ....
کسددمردار از سددالن خارج شدددیم وارد باغ شدددیم... کنار به درخواسددت ع

شتمون قرار  سمز پ ضای  ستادیم... طوری که یه ف سمز ای شه  درختهای همی
داشددت... چند عکس اینطوری :رفتیم... از کنار کسددرا بودن ناخودا:اه :رم 

 شده بودم وهیچ حس سرمایی تو من وجود نداشت...
سی بود که من شدم، عک شقش  سی که من عا سینه ی :رم  عک سرمو روی 

کسرا :ذاشتم... با شنیدن ضربان قلمش لمخندی نرم روی لمام نشست... از 
 صدای نفسش... صدای ضربان قلمش... فرود بازدمش روی پیشونیم...

 اروم پیشونیشو روی موهام :ذاشت...
نامنظم  های لرزونیش پیشددونیمو نوازش میکرد... ریتم  اروم بودم... نفس 

شمو . شو کنار قلمش :و شونی سنگینی پی شد...  ستهاش دور کمرم حلقه  .. د
 پیشونیم حس میکردم...

 صدای چیلیک دوربین تو سرم بود. ناخودا:اه چشمامو بستم ...
چند بار فلش به پلکهای بسته ام خورد... عکسمردار هیچ اعتراضی نکرد که 
 چرا چشمامو بستم... ! انگار خودشم میدونست این جوری حسمون بیشتر

 به نمایش :ذاشته میشه!
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بعد از تموم شدن اون عکس ، سنجاق کراوات کسرا روی زمین افتاد و خوب 
شد که برق زدنش فهمیدم که افتاده، کسرا برای برداشتنش خم شدو :ل توی 

 جید کتش افتاد تو قسمتی از جویی باریکی که جلوش قرار داشت ...
 خندید و:فت: ای بابا تیتم ناقص شد.

 خندیدم و :فتم: دستمال داری؟از حرفش 
تای  با  یه دسددتمال مربعی سددداتن سددفید از جنس کراواتش دراورد و منم 
مخصددوصددی اونو درسددت کردم و :ذاشددتم توی جید روی سددینه اش... و 

 :فتم: همون بهتر ... :له هیچ بهت نمیاد!
خندید و خالصه تا ساعت نزدیک دو، کارای فیلم برداری ورفت و امد و قدم 

وی باغ و حرکتهای نمایشی و غیره طول کشید... انگار میخواستن برای زدن ت
 ساعت دوازده شد یه کلیتی از همین رفت و امد ها پخش کنن!

 یعنی کل عروسی و استرس هاش یه طرف ، این کاراش یه طرف...
با اینکه اصددال خوشددم نمیومد ولی از طرفی هم کی میتونسدددت از نگاه و 

را بگذره هرچند که دختر عکاسه خودشو کشت ب*و*سه های :رم وداغ کس
صل  شونی اکتفا کرد، ا سرا به همون :ونه و پی سه ولی ک سرا لمامو بد*و* ک
کاری ها رو :ذاشددته بود برای بعد!!!!... فیلممرداره هم که هی غر میزد اقای 
داماد اینقدر سدریع عروس و ند*و*سدید... یعنی من کیف میکردم طوالنی 

 ب*و*سم میکرد!
رود چند نفر از مهمون های درجه یک و منتظر موندن برای حضور عاقد، با و

 یه ناهار سرسری همراه کسرا خوردیم و سیما هم برام رژ لممو تجدید کرد...



سه  ساعت  شتن،  ضور دا عاقد هنوز نیومده بود ولی اکثر مهمونامون دیگه ح
 و ربع بود که من و کسرا باالخره پشت سفره ی عقدمون نشستیم.

 نیه و شیوا و یلدا و سیما یه ترمه رو باالی سر من و کسرا :رفته بودن ...ها
 سیما اهسته خم شد و زیر:وشم :فت:خوبی؟

 
 اره :شنم بود خون به مغزم نمیرسید.-

 با صدای نادین که بلند :فت: حاج اقا تشریف اوردن ...
ابا بنگاهی به جمع حاضر کردم، مامانم با یه کت و دامن شیک مشکی کنار 

شک  سی  سالش ک سن و  ستاده بود بخاطر  شلوار طوسی بود ای که با کت و 
نمیکرد برجستگی شکمش بخاطربارداریه نه چاقی!، منم شنلم روی دوشم 

 بود و تورم روی صورتم ...
نادین هم مثل همیشه خوشتیپ و جذاب توی یه کت و شلوار استورت نوک 

 مدادی زیادی به چشم دخترمجردای جمع میومد.
خانواده ی کسددرا هم اکثرا با چادر و کت و دامن و روسددری خیلی رسددمی و 
محجمه ایسددتاده بودن... نگاهی به سددفره ی عقدم کردم... عکس پدر کسددرا 

 هم در :وشه ای از سفره قرار داشت.
سوره ی نور  سید... ازروی فهرست  شت و ب*و* سفیدی رو بردا هانیه قران 

 رو اورد و بین من و کسرا :ذاشت.
 مع شلوغ بود...ج
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عاقد یاالله :ویان سالمی داد و :وشه ای نشست... حینی که یه دفتر بزرگ و 
 باز میکرد، بابای من و دایی کسرا سعی میکردن جمع و ساکت کنن...

 خیلی طول نکشید که خود عاقد شروع کرد:
 صلی الله علی محمد

 صلی الله علیه و آل وسلم
 مرحما یا مرحما یا مرحما

 الحسین مرحمامرحما جد
 یا نمی الله سالم علیک

 یا رسول الله سالم علیک
 یا حمید الله سالم علیک
 الف صلوة و سالم علیک

ْل َفَرَجُهْم...  اللهم صلی علی محمد و ال محمد َوِجم
جمع همراه عاقد صددلوات فرسددتاد دیگه همه سدداکت شدددن... قلمم تو :لوم 

ستهام و تیره ی کمرم خیس عرق سرا هم به  نمض میزد. کف د شده بود ... ک
نظر عصمی میومد ... مدام پاشنه ی پاشو تکون تکون میداد و عاقد هم که یه 

 حاج اقای کت وشلواری بود شروع کرد:
 بسم الله الرحمن الرحیم...

 اول سالم خدمت دو خانواده ی بزر:وار ... عروس و داماد ...
ص( ... اللهم امروز اینجا هسددتیم تا به میمنت والدت حضددرت محمد )

صادق  شمند جعفر  ْل َفَرَجُهْم... و امام دان صلی علی محمد و ال محمد َوِجم
)ع( ... عقد و نکاه این زوج :ران قدر رو جشددن بگیریم... ان شدداالله که به 



ممارکی این روز دعای رسددول الله و اهل بیت ایشددان پشددتوانه ی اغاز این 
 وصلت باشه ...

 یه و آله و سلم:قال رسول الله صلی الله عل
 انا تزوج الرجل احرز نصف دینه...

 پیاممر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
 کسی که ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است.

امام صددادق)ع( هم در این باب می فرماید: هر که دختر یا پسددر مجردی را 
 نگرد...همسر دهد، خداوند در روز قیامت با دیده رحمت به او می 

 علی ایها حال... ان شا الله که ممارک باشه ...
به عروس و داماد این مجلس و عروس ها و دامادهای آینده عرض  خطاب 
میکنم که، در زند:ی مشترک دو چیز نماید به هیچ عنوان شکسته بشه...یکی 
غرور مرد و دیگری دل زن... ا:ر یکی از شددما این ها را شددکسددت بداند که 

عشددق را در قلد همسددرش شددکسددته... شددیشدده ی عمر که شددیشدده ی عمر
ست خورده ی واقعی تویی... خد...پدر عروس خانم و آقا  شک ست،  شک
شون رو اعالم  ضایت شون جلو بیان و ر سنامه های فرزندان شنا داماد به همراه 

 کنن...
 مونس خانم زمزمه کرد: حاج اقا پدر داماد سال :ذشته فوت شدن ...

قا: خدا  رحمتشددون کنه ... برای رفتگان و عزیزانی که در این جمع حاج ا
 نیستن صلوات محمدی...
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باز صدددای صددلوات بلند شددد صدددای زمزمه ی فاتحه :ونه ی کسددرا رو 
 میشنیدم. نفس عمیقی کشیدم ... تمام تنم میلرزید.

باز صدددای صددلوات بلند شددد صدددای زمزمه ی فاتحه :ونه ی کسددرا رو 
 دم ... تمام تنم میلرزید.میشنیدم. نفس عمیقی کشی

 حاج اقا پاشو رو پاش انداخت و :فت: بسم الله الرحمن الرحیم...
 حس کردم نفسم تو سینه حمس شد و دستهام به رعشه افتادن!

سنتی، فلیَس ِمنی... و  سنتی و َمن رغد عن  سول الله)ص(: النکاُح  قال الر
شام دارن زنک میزنن  سیما بعد از چند لحظه که حس میکردم :و ست  ... د

 روی شونه ام فشرده شد...
 بهش نگاه کردم.

نگاهش رو پر استرس به مسیری که بهش خیره بود ، دوخته بود و لماش اروم 
 تکون میخورد. اما :وشام از استرس سوت میکشید!

 به همون مسیر نگاه کردم...
شتم غش  شده بود. انگار دا سنگین  سرم  شدم ... ممهوت و :یج ...  مات 

 م...میکرد
حس کردم یکی داره به قلمم چنک میزنه ... رضددا :وشدده ای از سددالن کنار 
سمد :ل از رز و لیلیوم  شکی و یه  شلوار م ستاده بود با یه کت و درورودی ای
... حتی اونم میدونست که من عاشق :ل لیلیومم... و مات و ممهوت داشت 

مونده بود،  به من نگاه میکرد. اونقدر شددوکه شدددده بودم که دهنم کمی باز
سیما  سختی :ردنمو چرخوندم وبه  ادرس اینجا رو از کجا اورده بود؟... به 



شونه ی من داد و منم با تذکر فیلم بردار  شاری به  سیما اروم ف نگاه کردم... 
 که :فت: به قران نگاه کنم ....... سرمو فوری پایین انداختم.

خوت. انگشددتام :ز :ز نهنم کامال خالی بود ... اما سددنگین بودم و پر از ر
میکردن ... پاهام انگار روی یه شید بودن و نوک پنجه هام از سرما سر شده 

 بود ... وزن قران واسه دستای لرزون من سنگین بود!
 تیره ی کمرم خیس عرق... خدایا ...

 نجوایی درونم داد زد: بیخیال رضا میشی یا نه؟؟؟
 ا نمیتونی...و صدایی :فت: هنوزم دیر نشده ا:ر نمیخوای ی

از زیر جلد قران دنمال دسددت کسددرا :شددتم... دسددتمو روی دسددت کسددرا 
سمد :لش که اون لحظه  ضا توی میدون دیدم بود با اون  شتم... قامت ر :ذا
شده بود و باال نمیومد حس میکردم  سنگین  سم  شمم خار میومد... نف به چ

 دارم خفه میشم... صدای عاقد تو سرم بود:
مکرمه،سددرکار خانم نیاز نامجو ، ایا به بنده وکالت  دوشددیزه ی محترمه ی

میدهید که شددما را با مهریه ی یک جلد کالم الله مجید، یک جام آینه یک 
سدکه ی بهار ازادی به  14تن،  5شداخه ی نمات به نیت  5جفت شدمعدان، 

سرا راد در  شاه داماد، جناب آقای محمد ک شگِی  عقد و نکاح دائمی و همی
 وکیلم؟ آورم؟ آیا بنده

 هانیه:عروس رفته :ل ب ینه!
 عاقد بعد از مکثی زمزمه کرد:
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شیزه نیاز نامجو ،برای بار دوم عرض میکنم...آیا بنده وکیلم  عروس خانم،دو
سرا  شما را به عقد دائم و جاودانه ی ،اقای محمد ک صداق معین،  با مهر و 

 راد دراورم؟ وکیلم؟
 اره!این بار سیما بلند :فت:عروس رفته :الب بی

من توی دلم فقط داشددتم زمزمه میکردم : خدایا خدایا.... امیدوار بودم خدا 
از همین صددددا کردن های پی در پی ش بفهمه که چی ازش میخوام... زیر 
چشددمی به رضددا نگاه کردم ... توی اون فاصددله ته چشددماش رو میتونسددتم 

 یبخونم... ته چشماش هی ی نمود مثل همون روزی که داشت میرفت هی 
شیرین نمود پر حرف نمود ... !  سلی نمود  نمود خالی بود ... خالی خالی... ع

 صادق نمود ... ته نگاه رضا هی ی نمود !
 صدای عاقد منو بخودم اورد:

سرکار خانم نیاز نامجو ،آیا به  شیزه ی محترم،  سوم عرض میکنم دو برای بار
صداق معلوم به  شما را با مهریه و  عقد دائم اقای محمد بنده وکالت میدهید 

 کسرای راد دربیاورم ؟ ایا وکیلم؟
نفسددم باالنمیومد ... قلمم تند تند میزد ... رضددا جلوی دیدم بود ... کسددرا 

 کنارم...
 هانیه بلند :فت: عروس زیر لفظی میخواد ...

 ایه های قران و دوتایی میدیدم حس میکردم سرم داره :یج میره ...
شو ب سرا مونس خانم با عجله خود سوند و یه جعمه قلد قرمز به ک سرا ر ه ک

 داد.



کسرا لمخندی به من زد و مچ دست راستمو توی دستش :رفت و سه تا النگو 
 رو توی دستم انداخت.

 تمام تنم میلرزید و به وضوح میلرزیدم...
 کسرا اهسته :فت: چرا نمیگی؟؟؟

ساکت بودن... ل شده بود .... همه  شک بهش نگاه کردم... زبونم قفل  مام خ
 بود و ته حلقم از خشکی زیاد میسوخت...

 تمام تنم میلرزید و به وضوح میلرزیدم...
 کسرا اهسته :فت: چرا نمیگی؟؟؟

شک  ساکت بودن... لمام خ شده بود .... همه  بهش نگاه کردم... زبونم قفل 
 بود و ته حلقم از خشکی زیاد میسوخت...

نگینی نگاه تک تکشددونو حس همه منتظر بودن و به من نگاه میکردن ... سدد
 میکردم . این نگاها از من چی میخوان؟؟؟ من اینجا چیکار میکردم؟؟؟

 صدای دوست دارم های رضا تو سرم کوبیده میشد ...
 و من داشتم توی نهنم دنمال یه حس میگشتم...

 اما این حس به کی؟؟؟به کسرا؟؟؟ به رضا که تا دم سفره ی عقد من اومده؟
 دوست داره؟؟؟ رضا اینقدر منو

 من واسه ی رضا اینقدر مهمم؟
 خدایا ...

 کسرا یا رضا؟؟؟
 رضا که سه سال ازش بیخمر بود م...
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 کسرا که یه هفته ...
 رضا یا کسرا ... رضا یا کسرا ...

 تمام تنم یخ کرده بود ...
زیر چشددمی قامت رضددا رو توی اون جمع میدیدم... یعنی چه عطری زده 

 بود؟بود؟؟؟ ته نگاهش چی 
 ا:ربگم نه چی میشه...

 من و رضا؟؟؟
 تمام رویای نوزده سالگی من فقط دو کلمه بود : من و رضا ...

 یه ضمیر کنار یه اسم...
 من و رضا... من و رضا ... نیاز و رضا!!!

 من چی میخواستم؟؟؟
شده بودم  صیت ارومش  شخ شیفته ی  من با لماس عروس... کنارآدمی که 

 روم مردی بود که اولین عشق زند:یم حساب میشد ...نشسته بودم... و روبه 
اولین ادمی که با صددددای کلفت ومردونه ای بهم میگه دوسددتم داره... اره 

 دوستم داشت که تا اینجا اومد!
 چطوری خمر دار شد...

 چطوری فهمید...
 چرا اومد؟

 چرا اینجاست؟؟؟
 چون دوستم داره؟؟؟چرا دوستم داره؟؟؟

 این چه معنی ای میده؟



 این عشقه؟؟؟
 خدایا ... خدایا... خدایا...

من کسدرایی و داشدتم که بخاطر احترام به حرف من این مراسدم و :رفته بود 
... وحاال رضایی رو به روم بود که پا به این مراسم :ذاشته... مراسمی که به 

 نام کسرا بود ولی ...
 به قول رضا... همیشه یه ولی هست!

طر احترام به حرف من این مراسدم و :رفته بود من کسدرایی و داشدتم که بخا
... وحاال رضایی رو به روم بود که پا به این مراسم :ذاشته... مراسمی که به 

 نام کسرا بود ولی ...
 به قول رضا... همیشه یه ولی هست!

 عاقد برای بار چهارم داشت کلماتشو تکرار میکرد.
ان داد و :فت: ا:ر میتونی کسددرا فشدداری به پنجه های لرزونم از زیر جلد قر

همیشه صادق باشی... ا:ر میتونی تا تهش باهام باشی... ا:ر میتونی همیشه 
 همرام باشی ... بگو بله ... میتونی؟؟؟

 به رضا نگاه کردم... یه قطره عرق از روی شقیقه ام سرخورد روی :ونه ام...
 کسرا متعجد مسیرنگاهمو نگاه کرد... چشمامو بستم...

 باز کردم.... رضا رو نمیدیدم...کسرا هم نمیدیدم. .. .چشمامو 
ولی حضور کسرا رو کنارم حس میکردم... :رماشو حس میکردم... نفسشو 

 حس میکردم ...
 نگاه طالیی و عسلیشو ...
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 شیطون :فتن هاشو ...
 محمت هاشو... مهربونی هاشو...

 حضورشو... وجودشو...
شو ...! من  ست دارم های نگفته ا ضور و :رمای این ادم چیکار دو بدون ح

 کنم؟؟؟
ضربان  ستاده و شده بود حتی حس میکردم زمان ای سینه حمس  سم توی  نف

 قلمم هم نمیزنه ...
باره :فت: عروس خانم برای بار پنجم عرض  عاقد سددرشددو بلند کرد و دو
میکنم ... ایا وکیلم شددما رو به عقد دائم اقای محمد کسددرای راد دربیاورم؟ 

 وکیلم؟
یه قدم جلو اومد... انگار ر ضدددا چشددماشددو :رد کرد و لمخند محوی زد و

 امیدوار بود.
تو ته چشددماش دنمال یه رنک خاص کهربایی بودم ... اما ... ته نگاه رضددا 

 واسه من هی ی نداشت!
مت و  ماش پر از مح قدر رنک چشدد گاه کردم... چ به ب*غ*ل دسددتیم ن

ن بود ... چقدر این نگاه مهربونی بود ... چقدررنک نگاه کهرباییش روشدد
صورت... این نگاه  ستنی بود... این حالت  شنا بود!!! چقدر این چشما خوا آ
سددنگین... نجید... با وقار... نگاهی که تیزی نداشددت... نگاهی که هیزی 

 نداشت!
من چرا هربار به این نگاه خیره میشددم سددیراب نمیشددم و تشددنه تر میشددم... 

 م؟ بخاطر چی بگذرم؟بخاطر کی بگذرم؟چطور میتونم از این نگاه بگذر



مگه همین نگاه منو وادار نکردتا غرورمو له کنم... پس چه مر:مه؟؟؟ خدایا 
 ... من کسرا رو دوست دارم!

 سرمو پایین انداختم ...
َیا َواخِْخَر  لْدْن َناِت ُلِعُنوا ِفي ا َغاِفاَلِت اْلُمْمِم َناِت اْل ِذیَن َیْرُموَن اْلُمْحصددَ لَّ ِة ِإنَّ ا

 ﴾2۳َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظیٌم ﴿
نه آلود:ي( و مممن را متهم  کدامن و بیخمر )از هر :و پا که زنان  کسددداني 

عذاب بزر:ي در مي بدورند، و  مت الهي  یا و آخرت از رح سدددازند در دن
 ﴾2۳انتظارشان است.﴿

 سوره ی نور 23ایه ی 
دیه کن حاال میدونسددتم چی از خدا میخوام: خدایا یه زند:ی پاک به من ه

 ... نفس عمیقی کشیدم... چشمهای کسرا از نگرانی دو دو میزد...
 نفس عمیق دوباره ای کشیدم...

سا بدون لرزش و  صدای بلند و ر سم الله :فتم و با  ستم و تو دلم ب قرآن رو ب
 لغزشی با یه اطمینانی که توی قلمم رسوخ کرده بود :فتم:

 ... بددددلدددددددده...با اجازه ی پدر ومادرم و بزر:ترهای جمع 
صدددای یه نفس عمیق کسددرا توی ِکل کشددیدن پی ید و بعد نوبت کسددرا 

 شد...........
عاقد:جناب آقای محمد کسرا راد، وکالت بنده را برای رسمی کردن این عقد 

 میتذیرید؟
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کسددراتند و شددیطنت وار :فت : بله حاج اقا ... بله تمومش کنید تا پشددیمون 
شدن! و بله :فتن  ضا یکی بود! واقعا یه نفس راحت ن شدن ر سرا با ناپدید  ک

 کشیدم از رفتنش!
 مجلسمون با صدای خنده منفجر شد...

شد با دیدن یه خودکار ابی که  صادف  شیدن م همون لحظه ی خنده و کل ک
 درش جوییده شده بود ... و مال من بود! خودکار من...

م خودکارم نگاه میکرد کسرا تو اون حجم شلوغی بهم که داشتم با تعجد به
 ، :فت:واسم شانس میاره ...

وخندید .... بعد از ثمت رسددمی عقد و امضددای دفتر ازدواج که تمومی هم 
سی...خیلی  شت،عاقد رفت و همه هجوم اوردن برای تمریک و روب*و* ندا
خودمو کنترل کردم که :ریه نکنم... هیچ حال خودمو نمیفهمیدم ... کسددرا 

سمت من چرخید و  صندون نقره ای دوتا به  تورمو اروم باال زد... از توی یه 
سفید و  ساده بودن، یکی طال  شدت  ساخته بودیم و به  شی  سفار حلقه که 
یکی از جنس پالتین دراورد... اونی که روش به التین نوشته شده بود محمد 

 کسرا مال من بود و اونی هم که روش نیاز نوشته شده بود مال کسرا بود....
با  رافت توی دسددتش :رفت، لمخند از روی لمش کنار نمیرفت... دسددتمو 

سل نگاهش نیروی  شه برق میزد ... حس میکردم ع شتر ا ز همی شماش بی چ
شتر توش فرو  شدم و بی شتر غرق می جانبه داره... هرچی نگاهش میکردم بی

 میرفتم و بیشتر تشنه ی نگاهش میشدم...
 ی دست چتم فرو کرد.نفس عمیقی کشید و اروم اروم انگشتر و تو



ندازن و  که توی دسدددت راسدددت می حاال معنی انگشددتر نشددون  یعنی 
انگشددترمالکیت و که توی دسددت چپ میندازن و میفهمیدم! بعد از اینکه تا 
اخر انگشتر و تو انگشتم فرو کرد، خیلی اروم دستمو باال اورد و سرشو خم 

 ... لمای داغ وکرد... دسددتمو به لمش نزدیک کرد چشددمامو ثانیه ای بسددتم 
 نرمشو روی پوست سرد من :ذاشت... نرم و داغ پشت دستمو ب*و*سید...
یه نفس عمیق کشیدم همون یه ب*و*سه ی عمیق و طوالنی حکم اب روی 

 اتیش داشت. ته دلم قرص شده بود ...
تو چشماش پر از حرف بود ... یه عالمه حرف روشن وشیرین... بعد از رد و 

نوبت به ساعت هامون رسید که از توی ژرنال انتخابشون بدل کردن حلقه ها 
کرده بودیم چون هیچ کدوممون وقت خریدن نداشتیم...ما انتخاب کردیم و 

 خالصه برامون جور شد.
مونس خانم جلو اومد و یه ست سرویس خیلی شیک سفید و به کسرا داد و 

 :رم و مادرانه کسرارو ب*غ*ل کرد و زد زیر :ریه ...
سر شو عین ب ه ها ب*غ*ل کرده بود که هممون هم یعنی ک ا یه جوری مامان

 متاثر شده بودیم هم یه صحنه ی خیلی شیرین و مهربونو دیدیم...
 کسرا اروم خم شد و :ردنمند و دستمند و :وشواره رو انداخت...

شیک هدیه کردن ... و  سرا یه زنجیر خیلی  از طرفی هم پدر و مادر من به ک
 ردن رشید و خوش فرم و درشت کسرا بستم.من هم اونو توی :

یه زنجیر از جنس همون پالتین که روش طرح ورسددداچه داشدددت نه خیلی 
 کلفت بود نه خیلی نازک ... کال به کسرا خیلی میومد.
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نادین هم جلو اومد و به من یه انگشددتر خیلی خوشددگل برلیان که خیلی 
ی کرد... عزیزم... مناسد انگشت وسطم بود هدیه داد و با کسرا رو ب*و*س

داداشیم چشماش خیس شده بود زیر :وش کسرا چیزی :فت که نشنیدم ... 
 ولی کسرا با یه حتما از ته دل انگار ته دل نادین هم قرص کرد.

سیما بلند :فت: حاال  شد  صل کاری ها رد و بدل  بعد از اینکه هدیه های ا
 نوبت عسله ...

 همراهیش کردن: همزمان هم شروع کردبه شعر خوندن و بقیه
 من نمیام من نمیام،خونه بابا بهتره...

 خونه بابا نون و پسته،خونه شوهر غمه و غصه!
ای یار ممارک بادا،انشددالله ممارک بادا،،،،بادا بادا ممارک بادا،انشددالله ممارک 

 بادا....
 عروس خانم :ریه میکرد :له :وشم :م شده...

 ه!شازده دوماد خنده میکرد تو جیمم قایم شد
ای یار ممارک بادا،انشددالله ممارک بادا،،،،بادا بادا ممارک بادا،انشددالله ممارک 

 بادا....
 کی تو حجله؟کی تو حجله؟آقا کسرا با زنش...

 کی بگرده دور حجله؟خواهره کوچیکترش!
ای یار ممارک بادا،انشددالله ممارک بادا،،،،بادا بادا ممارک بادا،انشددالله ممارک 

 بادا....
یه میخوندن و معرکه :رفته بودن با همین چ رت و پرتهایی که سددیما و هان

صال دلم  شی بعد هم که ا شت کوچیکمو اول با چند سر ما، من انگ شت  پ



نمیومد از تو دهنش دربیارم کردم تو دهن کسرا و کسرا هم یه مک بهش زد و 
زرتی هم سرخ شد و سرشو عقد کشید ... خودش انگشتشو کرد تو  رف 

 ن :رفت...عسلو به طرف م
شت من بگیرم دهنم...  شیطنت عقد جلو میکرد و نمیذا شو با  ست هی هم د
شد ...  سلی  صه دهنمون ع شو :از :رفتم و خال شت که با جفت دندونام انگ

 المته اون عسل خوردنی کجا و عسل چشمای کسرا کجا!
شت من بگیرم دهنم...  شیطنت عقد جلو میکرد و نمیذا شو با  ست هی هم د

شد ... که با جفت دن سلی  صه دهنمون ع شو :از :رفتم و خال شت دونام انگ
 المته اون عسل خوردنی کجا و عسل چشمای کسرا کجا!

سرا به همراه نادین رفتن تا یه دوری توی باغ  شد ک یخرده که دورمون خلوت 
ستفاده کرد و :فت:  صت ا سیما فوری از این فر شه،  سری نما بزنن و کم وک

 ؟؟ اصال ادرس و کی بهش داده؟اون رضای خر چرا اومده بود؟
شه ... چه میدونم همینو بگو  ست مطمئن ب سرش میخوا بیخیال :فتم: خیر 

... 
 سیما لمخندی بهم زد و:فت:خوشحالی؟

با خنده :فتم: خیلی... و دسددتشددو محکم تو دسددتم :رفتم و:فتم: فکر کنم 
 دیگه خیال همه رو راحت کردم نه؟

 وم نگفتی ها :فتم دیگه نمیگی. .سیم غش غش خندید و :فت: یعنی بار س
. 

 اهسته :فتم: بنظرت این قضیه رو به کسرا بگم؟
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سددیما: نه ... حاال واسدده من راسددتگو شددده ... نمیخواد ... دیگه همه چیز 
 وفراموش کن ... االن جدی جدی دیگه شدی زن کسرا ...

 با خنده :فتم: حاال کو تا شد...
 دختره ی منحرف...سیما غش ش خندید و :فت : نمیری 

با حرص :فتم: نه که تو شددما با حسدددام تو رخت خواب :ل یا پوچ بازی 
 میکنین...

سیما بشکونی از بازوم :رفت و :فتم: زهرمار نکن ... من شد جواب کسرا 
 چی بدم؟؟؟

خندید و حینی که دسته :لی که رضا اورده بود رو از روی سفره ی عقد کنار 
:ل رو برداشددت و:فت: بمین چی واسددت میزد کارت موجود توی دسددته 

 نوشته؟
 به کارت نگاه کردم...

دس نداند قدر یاران ، کویر خشک می داند بهای  د د د "تا نماشد جدایی ها ک
 قطره ی باران

 بمخشید قدرتو ندونستم نیاز.
 خوشمخت باشی خانم راد ..."

سددیما فوری کارت و از دسددتم کشددید و:فت: تو فکر نرو ... کار درسددت و 
 دی...کر

سمد :ل رو داد  شده و  کارت و ریز ریز کرد و رو به یکی از خدمه کارت ریز 
 و :فت: لطفا بندازیدش دور...



و سددیما به من نگاه کرد. :وشددیمو توی کیفم انداخت و درنهایت ابروهاشددو 
داد باال به صددورتش یه مدلی داده بود ... یه جور قاطع که حرفی تو کارش 

یارم ... ولی من واقعا یه نفس عمیق وارامش  ن با  از این کارش لمخند زدم و 
 :فتم:

 مطمئنم امروز درست ترین کار زند:یمو کردم...-
تا ب ه که واسددده خودشددون عروس و  خندیدم و خندید و همون موقع دو 
گل و  عاده خوشدد که فوق ال به روم قرار :رفتن و دختره  مادی بودن رو  دو

 خوردنی بود :فت: زن دایی؟؟؟
 م با شنیدن این حرف...ای نوق کرد

 خندیدم و:فتم: جونم؟
شم مثل  سیما جا کرد و:فت: زن دایی منم عروس ب شو بین من و هدیه خود

 تو خوشگل میشم؟؟؟
شگل  شگلم ... از منم خو سش کردم و :فتم: اره هدیه خو خندیدم وب*و*

 تر میشی...
 علی پسر امیرحسین برادر کسرا درحالی که داشت یه شیرینی از توی  رف
ست که از ب*غ*ل من بیاد  شت و معلوم بود معطل هدیه ا سفره عقد برمیدا

 پایین :فت: زن عمو شما عمو رو دوست دارید؟
سیما پقی زد زیر خنده و منم از خنده ی سیما خندیدم و:فتم: اره علی جون 

 ا:ر دوستش نداشتم که زنش نمیشدم...
 مم؟با بلند شدن سیما کسرا کنارم نشست و :فت: خوبی خان
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 مرسی ...-
لماشددو به :وشددم نزدیک کرد و :فت: تو میخواسددتی منو سددکته بدی که بار 

 پنجم :فتی؟
 خندیدم و علی خودشو تو ب*غ*ل عموش جا کرد و :فت: عمو محمد؟

 کسرا: جانم؟ ...
علی با هیجان :فت: زن عمو میگه چون شما رو دوست داشته زنت شده ... 

 زنش شدی؟تو هم چون زن عمو رو دوست داشتی 
 کسرا یهو قه قهه زد و :فت:علی اقا من شوهرشم نه زنش...

شون برسن...  علی که معلوم بود نفهمیده به همراه هدیه رفتن تا به بازیگوشی
و ما هم مشددغول عکس :رفتن با خانواده ها شدددیم... یعنی دهنم کف کرد 
شید ... هی بگم مرسی...  شمخت ب شه خو سید :فت: ممارک با هرکی بهم ر

 لطف دارید ... فالن و اینا ... عجید قر تو کمرم جمع شده بود فراوون!
بعد از تموم شدن عکس ها، به سمت سالن رفتیم... اقایون قرار بود توی باغ 
ها هم دورمون  تا فیلم بردار ها هم توی سدددالن ... دو خانم  بمونن و 

 می رخیدم...
 :ل های لیلیوم وتوی جایگاه مخصوصمون که خیلی جالد با کاه و :ونی و 

مصنوعی تزیین شده بود نشستیم... دسته :ل های زیادی دور وبر میزی که 
 روبه رومون بود قرار داشت.

روی میز موز و پرتقال و لیمو و کیفی چشمک میزد. یعنی با دو قاشق جوجه 
کماب کی سددیر میشددد که من دومی باشددم تازه اونم باچی ... با اون همه 

 از :لوم پایین نرفت.استرس... هی ی اصال 



 یه سقلمه به پهلوی کسرا زدم و کسرا :فت: جانم؟
عد زن  جان :فتنش ب خت... اولین  خدا نکشددتش... دلم هری ری ای 

 وشوهریمون!
 خندیدم و :فتم: موز میخوری؟ نصف کنم با همی بخوریم؟

کسرا خندید و :فت: چرا که نه این موز خوردن داره... اولین خوراکی بعد از 
 ی...زناشو

 خندیدم و :فتم: حاال کو تا زناشویی...
کسددرا پقی زد زیر خنده و منم نفهمیدم یهو این همه رو از کجا اوردم که این 

 حرفو بهش بزنم.
 ولی کسرا دیگه مگه ول میکرد ...

 زیر:وشم :فت: میخوای همین پشت ممل کسی هم نمیمینه ...
 یواشی :فتم : ساکتموز وپوست :رفتم و با خنده و خجالت و شرمند:ی و 

 .... بی اددب...
با کارد خردش کردم و با چنگال با هم مشددغول شدددیم... یعنی عجید موزه 
واسم مزه ی کماب میداد اینقدر که :رسنه بودم. المته بیشتر واسه اینکه کسرا 
هم با من میخورد و خالصدده دیگه دیگه ... اولین خوراکی بعد زناشددویی به 

 قول کسرا!
لم بردار که میگفت بریم سر میزهای اقوام و سالم علیکی داشته با صدای فی

ستمو ول نمیکرد و جالمیش  سرا به هیچ وجه د شدیم... ک شیم فوری بلند  با
سی هم  سالم علیک میکرد وبه ک ستانه  اینجا بود که با همه خیلی :رم و دو
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 هنگاه نمیکرد ... اینقدر کیف میکردم به کسددی نگاه نمیکنه! فقط به من نگا
صال همه به من نگاه میکردن ، اینقدر خوشم میومد ... :ل مجلس  میکرد، ا

 بودم رسما... خیلی حس خوب داشت .
شددیما درحالی که خیلی دور وبر من وول میخورد با یه لماس سدداتن کوتاه و 
دکلته و بوت های مشکی که تا سر زانوش میومد و هفت قلم ارایش کرده بود 

خوشددگل شدددی... همه عمه هام خاله هام از :فت: وای زن داداش خیلی 
 خوشگلیت میگن....

سیدیم... نمیدونم  شدم ... که به میز زهرا و مادرش ر بااین حرفش نوق زده 
 چرا نیشم یهو بسته شد!

شالی از جنس  ستین کوتاه بود و  سدری تنش بود که ا سمز  ساتن  یه پیراهن 
 لماسش روی موهاش بود.

ست داد ستانه د شمخت  با من خیلی دو شید ... خو شمخت با و :فت: خو
 باشید پسرعمه ...

کسددرا سددری تکون داد و منم تشددکری کردم و باهم به سددمت میز دیگه ای 
 رفتیم!

تو نظر خودم من از زهرا هم خیلی خوشددگلتر بودم هم سددرتر... چون زهرا 
اصال دختر خوشگلی نمود ... قیافه ی ساده ای داشت و دماغش خیلی بزرگ 

 ود ولی چشمای ابی نازی داشت ...واستخونی ب
به پای من نمیرسددید! من یه دختر شددرقی و  ریف مریف کجا و زهرا  اما 

 کجا... اصلنشم منو کسرا خیلی بهم میایم!



بعداز سددالم و علیک خواسددتیم به جایگاهمون بر:ردیم که ارکسددت بعد از 
سددالم علیک مجلس و توی دسددتش :رفت و بلند :فت: خد اول به افتخار 

 این عروس و داماد یه کف مرتد ...
 مهمونامون خیلی بی حس و حال برامون دست زدن ...

طوری که صددددای ارکسدددت هم در اومد و :فت: مرسددی از این همراهی 
صال نمیخواین این دوتا جوون  ست زدید انگار ا شما د واقعا... اینطوری که 

و:ول خوشددمخت بشددن... خانم ها اقایون لطفا برای خوشددمختی این دو ن
 نوشکفته یه کف محکم...

 جمع خانم ها که رسما ترکوندن با جیغ و سوت و کل کشیدن ...
شد و:فت: خد برای ر*ق*ص  ست بلند  صدای ارک ستمو :رفت و  سرا د ک
های عزیز  قد کوچولو فا مرا ها میر*ق*صددن لط ماد عزیز تن اول عروس دا

شد یه تعامل خوبی بین  شا الله تا اخر  شید که ان  شمبا ا فیلممردار و ما و 
 باشه ... بریم که داشته باشیم...

 اولش بدون اهنک شروع کرد به خوندن: امشد تموم عاشقا ...
 وبقیشو مهمون ها ادامه دادن: با ما میخونن یک صدا ...

خواننده که واقعا ادم خوش مشرب و مجلس :رم کنی بود بلند :فت: مرسی 
 ز بلند :وها پخش شد ...از این همراهی... ویهو صدای اهنک ا

ستامو با حالتهای  ریف  صیدن ... د سرا ر*ق* شروع کردم جلوی ک اروم 
 حرکت میدادم ...

 کسرا خنده اش عمیق تر شد و همراه با خواننده زیر لد زمزمه میکرد:
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شق ترین عروس  صدا میگن تویي عا شقا با ما میخونن یك  شد تموم عا ام
 دنیا

 
شماته اي عروس دلمو وردارو بمر کوچه به کو شهر بگو که نذر چ شهر به  چه 

 دلمر
 

یه جفت چشددم سددیاهو یه حلقه ي طالیي یه فرش یاس و الماس و دلي که 
 شد فدایي

شمات  ستم پیش اون آیینه ي چ آره من م*س*ته م*س*تم با این عهدي که ب
 واي نترس از من کي هستم

 
سرا چقدر ستمو :رفت و درحالی که یه چرخی زدم فکر کردم ک شنک و د  ق

 مردونه میر*ق*صه! کال ازش بعید بود!
سه دومادو  صد تا ب*و* شد با  اي عروس مهتاب اي م*س*تیه میه ناب ام

 دریاب
حاال که با تو هستم دنیارو میترستم نگي که یه وقت نگفتم عاشقت هستم تا 

 کي ... تا زنده هستم
***** 

 درحالی که بلند میخوندن:
 ي و راستي این عروس رو دست ندارهامشد شد ماست سحر نداره م*س*ت



شتن  سما دا سیما که ر شیما و هانیه و  کل اقوام دورمون حلقه زده بودن ... 
 مجلس و میترکوندن با جیغ و سوت ...

منم دیگه کال خانم بازی و محجوب بودن و :ذاشددتم کنار و همراه کسددرا 
 میخوندم...

 د پیش تو کم میارهامش 14با این همه ستاره کي دیگه خمر نداره ماه شد 
 این سرنوشت زیما بمین چه کرده با ما همگي بگین ماشااله ممارکه ایشاله

 اي عروس مهتاب اي م*س*تیه میه ناب
وقتی به اینجاش رسید سرشو جلو اورد و جلو صورتم :فت: امشد با صد 

 تا ب*و*سه دومادو دریاب
ا کل کشددیدن منم سددرمو به عالمت نه تکون دادم و یه چرخی زدم که همه ب

 تشویقم کردن ...
ستم  شقت ه ستم نگي که یه وقت نگفتم عا ستم دنیارو میتر حاال که با تو ه

... 
 جمع یه صدا :فت: تا کي

 کسرا هم خندید ...
 

سرا انگار میخوند: تا  صدای خواننده که از جاند ک شد  از بلند:و ها پخش 
 زنده هستم!

شدن اهنک، منتظر اهنک بعدی  سرد بعد از تموم  ست بااعالم  بودیم که ارک
 بودن هوا از خانم ها اجازه خواست تا اقایون هم به سالن تشریف بیارن ...
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یخرده به کسددرا نگاه کردم اروم زیر :وشددم :فت: ان شدددا الله که شددنلتو 
 میتوشی...

 خندیدم و :فتم: کسرا جونی انیت نکن دیگه .
 کسرای سری تکون داد و :فت: چی بگم؟؟؟

 کردم و:فتم: تو رو خدا همین یه شمه ...:ردنمو خم 
 کسرا انگشتشو تهدید امیز باالاورد و :فت: همین یه شد ها ...

 خندیدم و لوسی وبا ناز :فتم: چشم شوهرجونم...
کسرا از خنده ریسه رفت و بعد از نشستن اقایون توی سالن دوباره اهنک از 

 . پسرای فامیل همبلند :وها شنیده شد... اهنک خوشگال باید بر*ق*صن..
رسما داشتن میترکوندن... بخصوص نادین و کیوان که بهم افتاده بودن و کال 

 تو دست :رفتن مجلس رو دست نداشتن!
 یعنی فکر کنم خانواده ی کسرا رسما فکر کردن نادین و کیوان دیوونن ...

 
 خندیدم و لوسی وبا ناز :فتم: چشم شوهرجونم...

عد از نشستن اقایون توی سالن دوباره اهنک از کسرا از خنده ریسه رفت و ب
بلند :وها شنیده شد... اهنک خوشگال باید بر*ق*صن... پسرای فامیل هم 
رسما داشتن میترکوندن... بخصوص نادین و کیوان که بهم افتاده بودن و کال 

 تو دست :رفتن مجلس رو دست نداشتن!
 ن و کیوان دیوونن ...یعنی فکر کنم خانواده ی کسرا رسما فکر کردن نادی

هنوز توی این ریتم خوشگال بودیم که یهو موزیک عوض شد و همه : اوووو 
 و جیغ کشیدن ...



 شد شد شور و حال
 یک شد بی مثال

 عروس میره به حجله
 امشد شد وصال

 عروس بمین که دوماد
 مثال شاخه شمشاد

 تو این شد عروسی
نشون داد و همزمان زمزمه  کسرا انگشت اشاره اش و باال اورد و عدد یک و

 کرد:
 ازت یه ب*و*سه میخواد

 عروس باید بد*و*سی شاه دومادو
 این عاشق رسیده به مرادو

 همه بگین عروس بد*و*س
 صدای کلفت نادین و کیوان که جمع و وادار میکردن بگن: د یاالله

 بااع  شد فکر کنم کال نادین غیرت نداره ...
 ممارکه عروسیتون انشالله

 باید بد*و*سی شاه دومادوعروس 
 این عاشق رسیده به مرادو

 همه بگین عروس بد*و*س د یاالله
 ممارکه عروسیتون انشالله

http://www.roman4u.ir/


دیگه تو اون ها:یر وا:یر ر*ق*ص و جیغ و کل کشیدن بودیم که هرکسی هم 
سرا ... دلم  شتم توی جید ک شی هم میداد و منم همرو میذا شادبا میومد یه 

بخصوص که دیگه بعد از تموم شدن اهنک  میخواست راحت بر*ق*صم...
 اول ، دسته :لمو دادم سیما بذاره روی میز مخصوصمون...

یه  هان با  یه دور  ما ...  باشددی یه دور  یت بود  با جمع قت دور زدن  گه و دی
 ر*ق*صیدم ... یه دور با یلدا ...

یه دور با مامانم... نادین ، سددیما ... که المته سددیما از جلوی حسددام جم 
رد فقط واسدده اون قر میریخت!... بابام که فقط یه لحظه پیشددونی منو نمیخو

شد... نادینم هم که  شی بهمون داد و تموم  شاد با سرا ...و یه  سید و ک ب*و*
موقع ر*ق*صمون فقط الکی میخندید ... بعدشم دستمو :ذاشت تو دست 

 کسرا و دوتایی مشغول شدیم ...
م یرسید ها ... میخواستم بزنیعنی وقتی به قسمت عروس باید بد*و*سی م

 دهن کل فامیل وسرویس کنم
 اون وسط سیما داد میزد: عروس داماد و بد*و*س...

 بعد نادین با صدای کلفتش میگفت: آرتیستی بد*و*س!
... حاال من میخوام خانم باشددم نمیذارن ها ... که المته خدایی روم نمیشددد 

 ه!جلو بابام کسرا رو بد*و*سم این کارا مال خلوت
 

 بادا بادا ممارک بادا
 انشالله ممارک بادا
 بادا بادا ممارک بادا



 انشالله ممارک بادا
 بادا بادا ممارک بادا
 انشالله ممارک بادا

بعد از تموم شددددن اهنک و اهنک های کردی و ترکی وشددمالی و بابا کرم 
قشددنک یه دور ر*ق*ص بین المللی انجام دادیم و اصددال متوجه :ذر زمان 

 .نشدیم..
شده  سمتا :رم  شعل ها دیگه ن ساعت هفت همگی به باغ رفتیم ... باغ با م
شنلمو دیگه تنم کردم ... من و کسرا روی یه تخت سنتی  بود با این حال من 
نشستیم و یه اقایی که لماس سنتی قدیمی مدل طرح اسلیمی )بته جقه( تنش 

اس دو تا اسددکن بود برامون چایی اورد که المته اول حاضددر نمود بده که کسددرا
پنج تو سددینیش :ذاشددت و بعد رضددایت داد بهمون چایی بده . با خوردن 
چایی واقعا :رم شدیم ... بعدش هم ترفند جالد اش رشته که واقعا تو هیچ 

 عروسی ای اش رشته نخورده بودم اال عروسی خودم ...
صیدن ... اینقدر  سط برای ر*ق* صه دوباره رفتیم و اونم زدیم تو رگ و خال
دیگه ورجه وورجه کرده بودم همه ی جونم :رم بود و وجود اون شددنل مخل 

 اسایشم شده بود ولی بخاطر کسرا جونیم نمیخواستم درش بیارم...
از طرفی هم تا وقت :یرمیاوردم یه دقیقه بشددینم ... میفهمیدم که شددیما به 
فامیلی  به حرمت حاال  نادین دقیقا  نادین میتلکه ... ولی  شددددت دور وبر 
ومیزبانی تحملش میکنه و:رنه من برادرمو خوب میشددناختم به این سددن و 

 سال میگفت مهد کودکی!

http://www.roman4u.ir/


شو دربیاره ولی  سری  از طرفی هم اقا مهدی مدام به هانیه تذکر میداد که رو
که  یه بگو مگویی هم دارم... چیزی  یداد حس میکردم  یه اهمیتی نم هان

چشددمش تو فامیل ماها که  فهمیدم هیز بودن شدددید اقا مهدی بود که مدام
سرا زیاد با مختلط شدن  شت... درکل خانواده ی ک خد باز می رخیدن میگ
شون خیلی زود از ما خداحافظی  ضی ها شتن انگار، هرچند بع شکلی ندا م
کردن و بعضی هم با چادر سفت و سخت نشسته بودن ولی وقتی سیما هم 

سی یلدا هم مختلط بوده چون خانواده  شدت از بهم :فت که عرو ی یلدا به 
ما ها ولنک و باز تر بودن انگار چندان هم بی عادت نمودن به موضددوع !المته 
ساعت نه و چهل دقیقه بود که دیگه  شخص بود!  از لماس دکلته ی یلدا هم م

 مدعوین دعوت به شام شدن.
شام که  سر میز  چون من در جریان هیچ کدوم از برنامه ریزی ها نمودم واقعا 

بود سورپرایز شدم. کسرا سنک تموم :ذاشته بود... کماب بره سلف سرویس 
که روی میز ها بود و پیش خدمت مخصدوصدی برای همه میکشدید واقعا یه 
جلوه ی دیگه ای به میز شام داده بود ... سه نوع خورش و سه نوع مدل برنج 
و ته چین و جوجه کماب وکوبیده ... واقعا از اینکه یه هم ین عروسددی ای 

:رفته بود کیف کردم .. هم جلوی مامانم اینا که معلوم بود چه افتخاری برام 
صوص که  ستام... کال همه چی خوب و نرمال بود بخ میکنن هم جلوی دو
شی کرد تا چیزی کم و  سرک شت به همه ی میزها  سرا تا اونجایی که جا دا ک

 کسر نماشه ...
یه  یه بشددقاب و در اخر هم برای فیلم برداری پیش من بر:شددت و دوتایی تو

 لیوان غذا خوردیم.



 کسرا یه تیکه :وشت به سرچنگال زد و :فت: بهت خوش میگذره؟
 اروم و مالیم اون تیکه کمابو خوردم و :فتم : خددددددددیددددددلدددددددی ....

 خندید و :فت: پس راضی بود؟
شد زند:یم بود  شد بهترین  سرایی... ام شو :رفتم و با هیجان :فتم: ک ست د

 ی...مرس
 کسرا پیشونیمو اروم ب*و*سید و :فت: خوشحالم که راضی هستی...

 خندیدم و دوباره فرصت دید زدن پیدا کردم.
با اینکه عروسددیمون تو یه باغ حومه ی تهران بود به نسددمت چای پرتی به 
پذیرایی ها واقعا جالد بود و در نوع  حسددداب میومد ولی دکور سددنتی و 

 نیک ...خودش فوق العاده همه چیز یو
بعد از صرف شام وبزن و بکوب نوبت بریدن کیک بود و ر*ق*ص چاقو ... 
که ر*ق*ص به عهده ی سیما و شیما :ذاشته شد. سیما بخاطر تازه عروس 

 بودنش به نسمت ... وشیما هم که بختش باز بشه...
 جالمی ر*ق*ص شیما هم عشوه اومدن برای نادین بود !!!

:ذاشددت ... یه کیک سددفید سدده طمقه ... کیک رو محمد حسددین روی میز 
 باهم بریدیمش و هرکدوم یه تیکه خوردیم...

بعد از صددرف کیک کسددرا خیلی بلند از همه و حضددورشددون تشددکر کرد و 
خواسدددت که هرچه قدر امشدددد خوش :ذشددته بهشددون برای ما ارزوی 

 خوشمختی کنن ...
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 ین نگاهشاز نوع و لحن حرف زدن همراه با شیطنتش جمع با لمخند و تحس
 میکردن ... منم که رسما تو عرش برای خودم کیف میکردم!

سداعت نزدیک دوازده بود که دیگه واقعا نمیکشدیدم نه بر*ق*صدم نه ازجام 
عد ازپخش شددددن  پادرد ... ب تکون بخورم. داشددتم غش میکردم از خوابو 
کلیتتمون که المته خیلی با کالس شددده بود ولی خد من زیاد از این بخش 

یم خوشددم نمیومد چون حس خز بودن داشددت ولی نمیخواسددتم دل عروسدد
کسرا رو بشکنم ... و :فتم مرسی بخاطر امشد و خالصه با کسلی و خواب 

 الود:ی کلی تشکر کردم ازش.
تازه  نده بودن ...  ها مو یک  جه  حافظی کرده بودن و در خدا مه  یت ه اکثر

 میخواستیم بریم دور دور وبوق بوق...
ستن برن ولی خمری از کسرا نمود، چون عزیز میخواست خالمو عزیز میخوا

سرا ...ولی معلوم نمود کجا  ست ک ستاره د صیحت های اخر و بکنه و منو ب ن
 غیمش زده بود.

 از حسام همسر سیما خواهش کردم که دنمال کسرا بره...
خالمو عزیز میخواستن برن ولی خمری از کسرا نمود، چون عزیز میخواست 

صیحت های اخر و سرا ...ولی معلوم نمود کجا  ن ست ک ستاره د بکنه و منو ب
 غیمش زده بود.

 از حسام همسر سیما خواهش کردم که دنمال کسرا بره...
 بعد از حدود ده دقیقه کسرا بر:شت ... رنک صورتشم به شدت پریده بود.

با تعجد بهش نگاه کردم ... با اینکه سددعی کرد جلوی خاله و عزیز حفظ 
 رنهایت بعد از رفتن اونها بازوشو :رفتم و :فتم: چی شده؟ اهر کنه .. د



کسرا دستی به پیشونیش کشید و:فت: هی ی مامانم یخرده قلمش درد میکنه 
... 

شد حال مونس جونو باز  سرا برای خداحافظی دیگه ن و با اومدن عمه های ک
 بترسم.

حال مونس  که  یه ممنی بر این هان نان دادن  حافظی و اطمی خدا عد از  جون ب
شده و ما میتونیم بریم دور دور... دیگه از خانواده هامون خداحافظی  خوب 
کردیم مامان اشددکش دراومد ولی من با خنده و شددیطنت های خاص خودم 
ارومش کردم و خالصدده بعد از خداحافظی از همه سددوار ماشددین شدددیم و 

 کارنوال بوق بوق راه افتاد!
می رخیدیم که کسددرا اروم :فت:  تقریما یه ربعی داشددتیم دور میدون ازادی

 شیطون خواب الو؟؟؟
 خندیدم و :فتم: هووم؟؟؟

 کسرا:خسته ای؟
 اوهوم ... خیلی...-

 کسرا خندید و :فت: نمینم خسته باشی.. من امشد باهات کار دارما ...
 از حرفش خندیدم و :فتم : یه چرتی بزنم تا برسیم خونه...

 نریم...کسرا خندید و :فت:حاال شاید خونه هم 
 با خمیازه :فتم: وای کسرا دیگه برنامه ات چیه؟

 کسرا خندید و :فت: دوست داری صمحونمونو کنار دریا بخوریم؟
 تقریما خواب از سرم پرید و:فتم: چددددی؟؟؟

http://www.roman4u.ir/


 کسرا خندید و :فت: نخودچی چی ... حاال موافقی یا نه؟
 یه نگاهی به عقد کردم و:فتم: این جماعت و چیکار میکنی؟

 را خندید و :فت: پس تو هم ه*و*س دریا کردی؟کس
سال؟ لماس  شمال ؟ این وقت  سرا من اماد:ی ندارم.  خندیدم و:فتم: وای ک

 برنداشتم.
شیطون خانم ... من فکر  شت و :فت: خیالت تخت  شو رو :از :ذا سرا پا ک
صندوق  ضر تو  شما درحال حا سای  شو کردم... یه چمدون از لما همه جا

 .عقد تشریف دارن ..
با هیجان پریدم دسدتهامو دور :ردنش حلقه کردم و:فتم: دیوونه عاشدقتم... 

 عاشقتم م م ... کسرایی عشقی... دیوونه ی این دیوونه بازی هاتم ...
و محکم لمامو روی :ونه ی خوش بوش فشار دادم و یه م*ا*چ :نده و محکم 

 از لتش :رفتم ...
 کارناوال رو پی وندیم... کسرا هم غش غش خندید و انرژی :رفت و تقریما

توی فرعی ها میرفتیم که با دیدن یه چرخ لمو فروش ، با لوسددی :فتم: کسددرا 
 چه لمو هایی داشت ... فکر کنم خیلی خوشمزه بود...

شت و :فت: پس تو هم ه*و*س کردی  سرا فوری ب*غ*ل خیابون نگه دا ک
 نه؟تو این سرما عجید می سمه...

 ی هم میاد ...خندیدم و :فتم: چه نم بارون
شت. در  شه رفت و بعد از چند دقیقه بر: سمت چرخ لمو فرو سرا فوری به  ک
سمت منو باز کرد و سینی محتوی لمو رو دستم داد و خودشم نشست پشت 

 فرمون ...



حینی که لموی داغ و میخوردم و کسددرا ادای لهجه ی لمو فروش و درمیاورد 
 دیه اغاز سمز و یه شروع وسیع!ومن میخندیدم ... زدیم جاده ی شمال به امی

 فصل چهاردهم:
با صدای تقی که اومد یهو از جام پریدم ... چراغ داخل ماشین روشن بود و 
چشددممو میزد... با انگشددتم پشددت پلکمو خاروندم و کم کم چشددمامو باز 

 کردم.
 توی ماشین بودم ولی حرکتی نمود.

صندلی راننده نگاه کردم  سمت  شدم... به  شیار  شیدم... یهو هو ... جیغ ک
خمری از کسرا نمود... با باز شدن در سمت کسرا یه نفس راحت کشیدم و با 

 خمیازه :فتم: رسیدیم؟
شو جلوی دهنش :رفته بود و  ستها ست و حینی که د ش شین ن سرا توی ما ک
به سددمتم :رفت و  یه پتوی مسدددافرتی  نه... و  فت:  ها میکرد : توشددون 

 :فت:سردت نیست؟
 ابم با خمیازه :فتم: نه ... نمیخواد بخاری و زیاد کنی...خواستم دوباره بخو

 کسرا اروم :فت:عروس خانم ماشین خاموش شده ... روشنم نمیشه....
با چشددمای خمار به کسددرا زل زدم و اونم خندید و :فت: فکر کنم باید تا 

 صمح منتظر بمونیم... اینم بتیچ دور خودت که :رمای تنت تحلیل نره ...
تو عالم خواب وبیداری بودم و نصددف حرفاش حالیم نشدددد ولی با اینکه 

 :فتم:مگه نادین ماشین و نمرده معاینه فنی؟
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کسرا کش و قوسی اومد و :فت: قرار بود من بمرم که اینقدر کارریخت سرم 
ساعت  سه  شده نگران نماش... دو  به کل فراموش کردم... حاال هم طوری ن

 تحمل کنی صمح شده کمک میگیریم...
سرا که د ستم و زل زدم به ک ش شق ورق ن سرم پریده بود  یگه کال خواب از 

مشددخص بود داره خوابش میگیره... من که دو سدداعتی خوابیده بودم با این 
سینه رو  ست به  سرا د سه بود... ک ساعت تازه  شرایط هم خوابم نمیمرد!... 

 یصددندلیش ولو شددده بود و پلک هاش هرچند لحظه یه بار رو هم میفتاد ول
 سعی میکرد خودشو بیدار نگه داره ...

 پتو رو دور خودم پی یدم و با ترس :فتم: کسرا یخ نزنیم....
 با چشمای بسته خندید و :فت: ترسیدی؟؟؟

 یه مشتی به بازوش زدم و:فتم : نخواب یخ میزنی...
 کسرا خندید و:فت: نه نمیخوابم ...

 ولی به ثانیه نگذشت که انگار بیهوش شد...
 :فتم:کسرا نخواب...باجیغ 

دقیقه ... و زمزمه وار :فت: یخ  5یه لحظه چشدماشدو باز کرد و :فت: فقط 
 نمیزنیم ... نگران نماش...

 باغرغر :فتم:خد زنک بزنم امداد جاده ای چیزی...

 :وشیشو از جید کتش دراورد و :فت: شارژ نداره ...
 پوفی کردم و :وشیمو دادم دستش...

سرا با نگاهی خمار ا شیم نگاهی کرد ک صفحه ی :و ستگی به  ز خواب و خ
 و:فت: دو تا پیام داری...



یه لحظه ته دلم ریخت ... نکنه رضددا باشدده ، بازش نکنه پیام ها رو بدبخت 
سموند و :فت: خانم خانما چه توقعایی  شش چ شی و به :و شم!... ولی :و ب

 داری االن که انتن نمیده ...
 و:وشی رو داد دست خودم...

 ه سرشو به پشتی صندلیش تیکه داد.و دوبار
 پیام ها رو باز کردم. از اینکه کسرا بازشون نکرد یه لحظه ته دلم نوق کردم!

 هرجفت پیام ها مال رضا بود... خدایا چه شانسی دارم مرسی !
 کل باکسم شده بود پیغامای رضا...
 پیغامای دیشمو دو تا پیغام جدید...

 اولیشو باز کردم نوشته بود:
سرم زد که باز  شی نمیدونم چرا یهو به  شتماهم منو بمخ "نیاز امیدوارم بخاطرا

 با تو باشم ، خواستم فقط شانسمو امتحان کنم"
 و پیغام دومش هم نوشته بود:

ساب میکنم خانم راد ... ایکون خنده و  شرکت روی تو ح شایی  "برای باز :
 چشمک"

 نفسمو سنگین فرستادم بیرون...
 االرم میداد که :رفته خوابیده... نفسهای کسرا بهم

 اروم تکونش دادم ... کم کم داشت خوابش سنگین میشد...
 با حرص :فتم:نخواب یخ میزنی...

 جوابمو نداد.اهی کشیدم ...
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 بدبختی اینجا بود که از ترس یخ زدن نمیخواستم بیدار بمونه ...
شین خاموش که  شمال، با یه ما سط جاده ی  راه نمیفته یه عروس دوماد ... و

 ... تو بهمن ماه...
 از سر بیکاری دوباره رفتم سروقت پیامای دیشد رضا...

 همینطوری شانسی یکشو باز کردم.
 نوشته بود:

سرمو هم نگاه  شت  سال پ سه  ست دارم، میدونم بد کردم که  "من هنوزم دو
یدم تو برلین  بده .. قول م یه فرصدددت بهم  یاز  نکردم ولی خواهش میکنم ن

 ند:ی رو برات بسازم"بهترین ز
 پوزخندی زدم...

یه ادم  با  نمیدونم دیگه چرا هیچ رفتارش واسددم جالد نمود حس میکردم 
لوس و خودخواه طرفم که من واسددش بازی ه ام... هر وقت اون بخواد من 

 باشم... هروقت نخواد من نماشم!
سیل شیمو تو کیفم پرت کردم... دوباره موقعیتمون بهم یه  شیدم و:و  یاهی ک

 زد ...
خدایا تا االن همه چیز به خیر:ذشددته بود چرا یهو وسددط جاده ما رو :یر 

 انداختی!
کم کم داشتم از ترس قالد تهی میکردم ... تمام دلخوشیم به کسرای خواب 
بود و شددنیدن نفس هاش... واقعا ا:ر اون نمود سددکته میکردم... هرچند که 

جاده ی شمال بیام و یهو  ا:ر اون نمود مرض نداشتم که ساعت سه صمح تو
 ماشین خاموش بشه!



شار میاورد  شت به کمرم ف سم دا سرجام وول خوردم... تنگی کمر لما یخرده 
سانتیمو که دور  شنه ده  صندلی پا شدم و بند کفش های  سختی خم  ... به 
شل کردم، حس میکردم پاهام خون مرده  ساق پامو قاب :رفته بود رو کمی 

شار بند ها ...  سرما شدن از ف ساس  شتای پام به :ز :ز افتاده بود... اح انگ
میکردم... خواسددتم چهار زانو بشددینم که فنر پایین لماسددم بهم امکان اینو 

 نمیداد تا راحت باشم...
سرا اروم تو خمیازه اش :فت  شیدن زیر دلم و کمرم یه اخ :فتم که ک با تیر ک

 : چی شده؟
 یعنی دلم میخواست بزنم تو سرم ...

یاد تا عقد تازه  م افتاد چه مر:مه ... سددیما هی بهم میگفت قرص بخورم 
 بیفته ... ولی اونقدر تو :یرو دار و استرس بودم که به کل فراموش کردم!

سرا نگاه کردم که حس کردم یه  سته ی ک شمهای خمار و خ با خجالت به چ
چیزی خورد به شیشه ی سمت کسرا و بعدش یه نور چراغ قوه از بیرون توی 

افتاد... کسرا در و قفل کرد و هوشیار نشست. چشمهاشو مالید... دو  ماشین
شده بود و  شو ندیدم ولی اونی که خم  صال قیاف شون که ا تا مرد بودن ... یکی
شت  سیمیل های پرپ شت و  صورت :رد دا شین و دید میزد یه  شت توی ما دا

... 
 با خنده ی زشت و صدای بلندی :فت: چه عروس دوماد خوشگلی... شما

 چیکار میکنین این وقت صمح تو این جاده؟ تو این سرما؟
 کسرا یه نفس عمیق کشید و اهسته :فت: االن میرن چیزی نیست...

http://www.roman4u.ir/


 ولی من بعید میدونستم که چیزی نماشه...
با خنده ی زشت و صدای بلندی :فت: چه عروس دوماد خوشگلی... شما 

 سرما؟چیکار میکنین این وقت صمح تو این جاده؟ تو این 
 کسرا یه نفس عمیق کشید و اهسته :فت: االن میرن چیزی نیست...

 ولی من بعید میدونستم که چیزی نماشه...
با اینکه نامفهوم میشددنیدم چی میگن ... ولی یه ترس وحشددتناک به جونم 

 افتاده بود...
یکیشددون به سددمت در من اومد و دو تا تقه ی کوچیک به شددیشدده زد و:فت: 

 خوای در و به روی من باز کنی؟؟؟خانم خانما نمی
 زبونم تو دهنم سنگینی میکرد...

باز کنه، چون مدام دسددتگیره رو میکشددید ... ولی  حس کردم میخواد در و
کسرا قفل مرکزی و قمال زده بود...! به نفس نفس افتاده بودم و قلمم محکم تو 

 سینم می کوبید!
ی داغم صورت یخ زدمو اب دهنمو نمیتونستم قورت بدم...اروم اروم اشکها

 پوشوندن ...
قلمم تند و سنگین میزد... تند تند نفس میکشیدم... کسرا دست یخ و سردمو 

 :رفت و:فت: اروم باش...
ولی نمیتونستم... حدس اینکه خودشم ترسیده و میدونه که کاری از دستش 

 برنمیاد اصال سخت نمود ...



هق افتادم ...صدددام انگار راه با تقه ای که دوباره به شددیشدده ام خورد به هق 
شده  سنگین  ستم حرف بزنم ... زبونم تو دهنم  :لومو :م کرده بود و نمیتون

 بود ...
 با حس سر:یجه ودرد زیر دلم دچار تهوع هم شده بودم ...

باال نیومدن نفسددم بریده بریده :فتم: کسددرا ... بگو...  با حس خفگی از 
 برن...

 ز چت شده؟کسرا دستمو فشار داد و:فت: نیا
 صدای مرد که دوباره :فت: عروس خانم خوشگل...

 باع  شد که تهوعم بیشتر بشه ... حلقم مزه ی اسیدی میداد ...
دوال شدم ... عق میزدم ... از اون حالت تهوع های عصمی داشتم که از صد 

 تا استفراغم بدتر بود ...
 کسرا مدام صدام میزد: نیاز... چت شده؟

شو بد ستم جواب سیاهی می رفت خوا شمام  ستم. ... جلوی چ م ، اما نمیتون
... 

 معدم سنگین شده بود ولی چیزی باال نیاوردم... نفسم سرجاش نمود ...
 صدای کسرا تو سرم پی ید: نیاز...

شدم... چند  شتم فلج می شت :یج میرفت... از درد دل و کمرم هم دا سرم دا
 تا دیگه عق زدم و نفهمیدم چی شد ...

شمامو با شمم بود با یه جفت نگاه کریه و چ صورت مرد جلوی چ ز کردم... 
هیز ... با سددیمیل های پرپشددت و نفس های تند ش*ه*و*تناک ... موهامو با 
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دستش کشید و درحالی که به سمت لمهام میرفت ... سرمو به عقد کشیدم 
هام ، اروم  یه تکون ... وحس نوازش مو با  که  ... خواسددتم جیغ بکشددم 

کردم... سددرم روی بازوی کسددرا بود ... و خمری از اون نگاه و چشددمامو باز 
 سیمیل ها و هیمت ترسناک و کریه مرد نمود!

 کسرا با دیدن چشمای بازم لمخندی زد و:فت: تو که منو کشتی دختر...
و چونه اشو روی پیشونیم :ذاشت و با پنجه هاش فشاری به سر شونه ام داد 

 و:فت:خوبی؟
 کمرم ناله کنم ولی اهسته :فتم: اون دو تا مردا رفتن؟دلم میخواست از درد 

 کسرا: اره ... از حال که رفتی سوارکامیونشون شدن و رفتن...
 چشمامو رو هم فشاردادم و :فتم: پس تموم شد؟

 کسرا اهسته :فت: اره عزیزم ....
سم افتادم و مو به تنم - شد ... ویاد کاب*و* فکر کردم دیگه همه چی تموم 

 سیخ شد!
 کسرا :چی ؟

 بهش نگاه کردمو :فتم: تو عمرم اینقدر نترسیده بودم.
شمم پایین  شه ی چ شک از :و شار دادم ... دو قطره ا شونه اش ف سرمو رو 

 چکید.
کسرا فرمون و کمی چرخوند .نفس عمیقی کشید و :فت: مگه من میذاشتم 

 دستشون بهت برسه ... دیگه تموم شد عزیزم بهش فکر نکن ...
 را نگاه کردم... حلقه به دستش میومد... خیلی هم میومد ....به دست کس



با  با اینکه  بازوش جا دادم ...  یه لمخند زدم وخودمو بیشددتر تو  :اه  ناخودا
 هرتکون ماشین دردم بیشتر میشد ... تکون ماشین؟

 با بهت :فتم: کسرا ماشین راه میره؟
 اره بوکسل میکنه ...کسرا خندید و :فت: اره .... یه اقای خیرخواهی ما رو د

یه عطسدده کردم و کسددرا پتو رو بیشددتر روم کشددید و منو محکم تر به خودش 
 چسموند و :فت: سرما داری میخوری ها ...
 با صدای :رفته ای :فتم:حاال کجا میریم ...

کسددرا اهی کشددید و نامطمئن :فت: فعال که میریم خونه اش... حاال تا چی 
 وری نمیشه ...پیش بیاد ... ان شا الله که ط

 از لحن ارومش یخرده ارامش :رفتم ...
بیشددتر تو ب*غ*لش فرو رفتم .. :رماش :رمم میکرد. برای اولین بار بود که 

 کنارش حس ارامش و امنیت داشتم!
پایین پرتاب  باال و  به  از وقتی ماشددین افتاده بود تو جاده ی خاکی و مدام 

بخصددوص که بارون هم میومد ... میشددددم درد کمرم امونمو بریده بود ... 
سرما دندون هام  شد ... از  شین کم کم بی نور وبی نور تر می چراغ داخل ما

 محکم بهم میخورد ...
 با ترس به وانت ابی رو به رو نگاه کردم و:فتم: این اقا داره ما رو کجا میمره؟

 کسرا دستی به پیشونیش کشید و در جواب سوالم سکوت کرد.
رانم میکرد ... دلم میخواست بزنم زیر :ریه ... عین دختر سکوتش بیشتر نگ

شتم ... دلم  شویی دا ست شده بودم ... د سل  ساله کم طاقت و ک ب ه های دو
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سوز  ستم تکون بدم ... یه  سردم بود ... پنجه های پامو نمیتون درد میکرد... 
پاهای برهنه ام میخورد ... و بیشددتر از درون یخ به   سددرد از زیر فنر دامنم 

 میکردم... وبیشتر دچار درد میشدم!
به خودم  مار  یدم ... عین  باره دوال شددددم ... حس میکردم دارم جون م دو

 میتی دم میخواستم بلند بلند بزنم زیر:ریه ...
 کسرا اروم :فت: چیه نیاز؟ چرا اینقدر به خودت میتی ی؟

ه سمت بتا خواستم جواب بدم وانتی ایستاد و حینی که از ماشین پیاده میشد 
 شیشه ی کسرا اومد.

با لجهه ی شددمالی :فت: شددیمی ماشددینا ایر بنید، بفرمایید داخل، ایشدداال 
صددمح تعمیر کار آیه، بفرما دخترم )شددما ماشددینتونو اینجا بذارید داخل  

 ایشاالله صمح تعمیر کار میاد . بفرما دخترم(
 کسرا با نا ارومی پیاده شد...

 غ ها رو روشن کرد.مرد به سمت جایی رفت و یهو چرا
وسددط یه باغ بودیم و یه سدداختمون که مشددخص بود سدداکنینش خوابید ن 

 وچراغ هاش خاموشه پارک کرده بودیم.
کسددرا به سددمت در شددا:رد اومد. در و برام باز کرد و دسددتمو :رفتو :فت: 

 خوبی؟
پتو رو دور شددونه هام انداخت... از سددرما نمیتونسددتم حرف بزنم... محکم 
دندون هام بهم میخورد... کسرا دستشو زیر بازوم انداخت و منو بلند کرد ... 
سنک و کلوخ و :ل روی پاهای یخ زده و خواب  ستم روی اون  صال نمیتون ا



تکیه داده رفتم ... روی اون پاشددنه ها وایسددم... کسددرا محکم منو به خودش 
 بود ... بارون تند تند وشالقی به سر و صورتممون میخورد!

شو جلوی :ردنش :ره  سری شت رو ساختمون دا صدای زنی که روی ایون 
 میزد بلندشد.

 چی بد*و*سته اکمر اقا؟-
اکمراقا: هی ی نمسددته زن ... مهمان داریم... بفرما داخل... بفرما هوا سددرده 

 ا جر...... شما رو سرد هیسه ... بفرم
خانم اکمر اقا هم به تمعیت از همسددرش تعارفمون کرد... من وکسددرا کامال 
سرا پله ها رو باال رفتیم... خانم اکمر اقا  شده بودیم... با ک شیده  موش اب ک
یه زن سی و سه چهار ساله بود با یه بلوز و دامن قهوه ای و شلوار مشکی که 

 زیر دامنش پاش بود.
 :اه :رم شدم...با دیدن لماساش ناخودا

که ... بشددین  فت: اوووو... خیس اب*و*سددتین  با نگرانی : قا  خانم اکمرا
 داخل... بشین ... و یه طرف منو :رفت و به سمت بخاری برد...

احسدداس میکردم بوی خوناب میدم... دلم نمیخواسددت خونه شددون نجس 
شده از  ستهای بی حس  شامو دراورد و منم با د شد و کف سرا خم  شه... ک ب

 رما دامن :لیمو باال کشیدم و وارد خونه شدیم.س
شونه هامو  سر  شینم ...  شتم حتی ب شوند ... نا ندا سرا منو کنار بخاری ن ک
صورتم خورد  :رفته بود تا روی زمین نیفتم ... با این حال حجمی از :رما تو

 و انگار یخ تنم کم کم رو به آب شدن میرفت...
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مقطع :فتم: دامنم... :لی ... شده ...  از لرزش فکم کم شده بود رو به خانم
 خونتون ... کثیف ...

نذاشددت حرفمو تموم کنم ... دسددتمو محکم :رفت حرارت بخاری وتا اخر 
 زیاد کرد و :فت: فدای تی سر .... تی بال می سر... بشین االن :رم ابی...

با دیدن شددعله های بخاری و صدددای هووویی که از بخاری بلند میشددد و 
 کم سرما از تنم بیرون رفت. به دیوار پشت سرم تکیه دادم... :رماش کم

 کسرا هم جلوی بخاری ایستاده بود و با نگرانی به من نگاه میکرد.
شارش  شتم وف ستمو روی دلم :ذا ستم درد دلمو تحمل کنم... د دیگه نمیتون

 دادم...
 

شارش  شتم وف ستمو روی دلم :ذا ستم درد دلمو تحمل کنم... د دیگه نمیتون
 ادم...د

 کسرا جلوم زانو زد و:فت: دلت درد میکنه؟
اروم اشکام از چشام پایین اومدن... کسرا دستهاشو دو طرف صورتم :رفت 

 و:فت: چی شده نیاز؟
 میون هق هق یواشم :فتم: کسرا ؟

 کسرا: جانم چیه؟؟؟ حالت خوب نیست؟بمرمت دکتر؟
ضیح می شت برای خانمش تو شیدم... اکمر اقا دا وی داد که تنفس عمیقی ک

 جاده :یر افتادیم...
 به نظر زن و شوهر خوبی میومدن.



نفسمو فوت کردم و :فتم: من خوبم ... برو چمدونو بیار... :ند زدم به خونه 
 ی مردم...

 کسرا با نگرانی به صورتم نگاه کرد.
هیچ زبونم نمی رخید بهش بگم چه مر:مه ...هنوز باهاش احسدداس غریمی 

 میکشیدم...میکردم و ازش خجالت 
شماش  شماش از نگرانی دو دو میزد ... چ شدم هی ی نگم... ته چ ولی نمی

 از خستگی سرخ شده بود ... ولی مثل همیشه برق میزد ...
ند بزنم ... اروم :فتم: کسددرابرو  به دردم توجهی نکنم ولمخ سددعی کردم 

سم خونیه ...  شیندم :فتم: لما صدایی که خودمم ن الن اچمدونو بیار... و با 
 خونشون نجس میشه ...

 کسرا با من من :فت: نجس؟ خونی؟؟ چی میگی؟؟
مجموری تو چشددماش نگاه کردم ولی تاب نیاوردمو فوری نگامو دزدیدم ... 
کسرا با انگشت شصت و اشاره چونمو :رفت و مجمورم کرد تو چشماش زل 

 بزنم.
که بود . .. من خد محرمم بود ... شددوهرم بود ... همسددرم بود ... بود 

 نمیتونستم بهش بگم که!
 ولی از روی ناچارای یواش زیر لد زمزمه کردم ...

 اونم یه نفس راحت کشید و:فت: دختر تو که منو کشتی...
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و فوری به پیشددونیم یه ب*و*سدده زد و منم از خجالت و :رما مطمئن بودم 
سددرخ سددرخ شددددم ... از خونه زد بیرون و تو کمتر از یه دقیقه با چمدون 

 شت. خانم اکمر اقا ما رو به یه اتاق راهنمایی کرد...بر:
روی چمدون افتادم ... عاشق طرز تفکر مامانم بود ... همیشه فکر همه چیز 
و میکرد ... خوشمختانه دستشویی توی همون اتاقی که ما بودیم قرار داشت 

د ز... از کسرا خواستم بره بیرون ... بی اره با همون لماس خیس و تر از اتاق 
 بیرون تا اول من لماسمو عوض کنم.

شمختانه به اون بدی که فکر میکردم نمود ... با  سریع دامنمو دراوردم ... خو
تقه ای که به درخورد ، سددرمو بلند کردم ... یه اسددتر نازک سددفید پام بود ... 

 دامن اصلی لماسمو دراورده بودم با یه استر که تا زیر زانوم بود ایستاده بودم.
اکمراقا با یه لمخند اومد داخل و یه حوله و یه صدددابون و شدددامتو هم  خانم

 دستش بود.
با مهربونی :فت: بشددو حمام... تی تن و یه اب :رم بزن :رم بمی... تی جان 

 یخ بو:وده ...
 ازش بی نهایت تشکر کردم و وارد حموم شدم.

موهام که همه تافت و ژل و چسدددد مویی بود رو شددسددتم... زیر اب داغ 
یستادن یه مزه ای داشت ... انگار جون دوباره به استخونام دادن... کارم که ا

ستین  شکی مدل کمریتی مخمل تنم کردم ... با یه ا شلوار :رم م شد یه  تموم 
سرم  شکی  سری م شیدم... یه رو شم یه پلیور :لمهی پو شکی... رو بلند م

که من حم مدم.کسددرا هم تو موقعیتی  تاق بیرون او نداختم و از ا وم بودم ا
 لماساشو عوض کرده بود. یه شلوار قهوه ای تنش بود با یه تی شرت مشکی...



ساله بود با  شو بمینم ... یه مرد چهلو خرده ای  صورت ستم  اکمر اقا رو تازه تون
شت ... و با توجه  سیمیل جو:ندمی... دماغ عقابی دا موهای فر جو:ندمی و

هاش وچشماش اما بسیار به قیافه ی خشنش بخاطر کم بودن فاصله ی ابرو
 مهربون بود .

صورتی ...  شت با کک های  سفیدی دا صورت :رد و تتل و خانم اکمراقا هم 
چشددمهای قهوه ای و چهره ی سددداده و پلک هایی که هنوز بخاطر یهو از 

 خواب پریدن پف داشت.
 با دیدن سفره ... صدای قار وقور شکمم بلند شد.

 روم کنارش نشستم.کسرا دستشو به سمتم دراز کرد ... ا
 یه بسته کدئین دستم بود ... ولی روم نمیشد تقاضای اب کنم.

خانم اکمر اقا با یه تابه نیمرو و یه سددینی چایی و چند تانون محلی سددفره رو 
 چید... ساعت پنج صمح بود.

سیم کجا و اون تخم  شام عرو شدیم ...  شغول  با تعارف های خانم اکمراقا م
 نون محلی و کره محلی کجا ... مرغ محلی نیمرو شده با

هیچ وقت فکرشدم نمیکردم اولین صدمحونه ی مشدترکم با کسدرا اینقدر بهم 
 ب سمه ...

کسددرا برای خودش یه لیوان اب ریخت ... از فرصددت اسددتفاده کردم و زیر 
 :وشش :فتم: میدیش من؟
 کسرا: جان؟ اب میخوای؟
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ب نداختم  تا قرص ا به من و منم فوری دو  اال ... هنوز قرص و لیوانشددو داد 
نخورده بهم انگار تلقین شددد دل دردم داره خوب میشدده ... کسددرا با نگرانی 

 نگام میکرد.
 اروم :فتم:خوبم...

 نفس راحتی کشید و برام لقمه :رفت.
بعد از اون صددمحونه ، اکمراقا برامون تو همون اتاق رخت خواب پهن کرد... 

سر اکمر اقا  شکر از زهرا خانم هم شویی باهاش تعارف با کلی ت که پای  رف
شتم ...  سمت اتاق بر: شت به  شورم ولی نذا کردم که اجازه بده  رفها رو ب
شکر کرد در وبست و  سرا هم از اکمراقا خیلی خیلی ت شیدم ... ک اروم دراز ک
شیدم که متوجه  شید ... یه نفس عمیق ک چراغ و خاموش کرد و کنارم دراز ک

هلو به سمت کسرا غلت زدم ... هوای بیرون سنگینی نگاه کسرا شدم ... به پ
:رگ و میش بود ، صدای جیرجیرک و زوزه ی شغال میومد ... صدای چوب 
خوردن بید و موریانه ی توی در های کمد جا رخت خوابی هم به :وشم می 

 رسید ...
ند مهربون بهم زد و  یه لمخ مای کسددرا تو :رگ و میش برق میزد ...  چشدد

رسوند حینی که با سر انگشتاش موهامو نوازش میکرد دستشو به سمت سرم 
 :فت: امشد خیلی ترسیدی؟

 یه نفس عمیق کشیدم و :فتم: نه ...
 خندید و :فت: خراب کردم؟

 با تعجد :فتم: چیو؟
 کسرا ناراحت :فت: فکر نمیکردم اینطوری بشه...



دسددتمو از زیر لحاف دسددت دوزی شددده بیرون کشددیدم و اروم به صددورتش 
سمت زبرش و که توش ریز ریز ته ریش نزدیک ک ردم... حینی که :ونه ی به ن

 داشت نوازش میکردم :فتم: مگه تقصیر تو بود ...
کسددرا اهسددته :فت: وقتی به این فکر میکنم که ا:ر اون دو نفر بیشددتر پیش 

 روی میکردن چی میشد....
ه گانگشت اشارمو روی لماش :ذاشتم و :فتم: هیس... تو مراقمم بودی... م

 نه؟
 خندید و :فت: صدات :رفته...

 دماغمو باال کشیدم و :فت: نمینم سرماخورده باشی...
 و سر انگشتمو ب*و*سید و دستمو :رفت و:فت: بخواب... خسته ای...

 شد بخیر کسرا ...-
 تا خواستم چشمامو بمندم دیدم داره میخنده ...

 چیه میخندی؟-
 خندش بیشتر شد و:فت: هی ی ...

 ... نه بگو- -
 خندید و:فت:هی بهت :فتم بیا بریم پشت کاناپه ... -
 از خنده و خجالت سرمو تو بالش فرو کردم ... -
دسددتشددو تو موهام فروکرد و مهربون :فت: اولین شددمیه که داریم کنارهم  -

 میخوابیما ... و با مکثی پرسید:خوبی؟ درد نداری؟
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پر محمت و براقش  با خجالت سددرمو از بالش دراوردم یه نگاه تو چشددمای
 کردم... نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم و :فتم: نه ...

 دوباره دستمو ب*و*سید و :فت:شمت بخیر نیازم...
دسددتم تو دسددت :رمش بود ... نفسددهاش تو صددورتم میخورد ... چشددمامو 
شه فکر میکردم  ستم. اولین بار بود که کنار یه مرد غریمه میخوابیدم ... همی ب

ن قت ک که هیچ و حال وفکرها بودم  گه خوابم نمیمره ... تو همین  ار یکی دی
 نمیدونم چقدر :ذشت ولی کم کم به خواب رفتم.

ساعت یک بود که باالخره رضایت دادم از جام دل بکنم ... اول به  نزدیکای 
صورتم با خجالت رخت خواب  ست و  ستن د ش شویی رفتم ... بعد از  ست د

 ها رو جمع کردم.
 جمع کرده بود.کسرا مال خودشو 

 االن زهرا خانم میگفت این عروسه چه عروس تنملیه ...
در اتاق و باز کردم ... توی هال کسددی نمود ... ولی توی ایون صدددای حرف 

 زدن میومد.
 اروم در شیشه ای که راه به ایوون داشت و باز کردم.

 زهرا خانم با لمخند :رم و مهربونی :فت: بیدار ابستی عروس خانم؟
 شرمند:ی :فتم: خیلی زحمت دادیم زهرا خانم ... بمخشید تو رو خدا...با 

شینم... یه دختر  شاره کرد بیام کنارش ب ساله هم کنارش  16 15زهرا خانم ا
نشددسددته بود ... به اون دختر لمخندی زدم و اون با خجالت سددالمی :فت و 

 منم کنار زهرا خانم نشستم.
 احوال شوهرتو نترسی؟زهراخانم حین برنج پاک کردن :فت:تی 



 خندیدم و :فتم: احتماال رفته دنمال تعمیرکار ماشین نه؟
زهرا خانم سددری به عالمت اره تکون داد و منم سددعی کردم بهش کمک کنم 

 ولی اینقدر تعارفی بود که قمول نکرد...
صتم خمر دار  ش سید که پدر ومادرت حالتونو میدونن که تازه  شم ازم پر اخر

شد که پی ونده شد باید یه زنک ب ه خونواده هامون بزنم... طفلکی ها از دی
 بودیمشون هیچ خمری از ما نداشتن!

 بدو بدو به اتاق بر:شتم.
:وشیمو از تو کیفم دراوردم. از بی شارژی خاموش بود . شارژرو از چمدون 

 کشیدم بیرون و زدم به پریز...
. کردم.. بعد از چنددقیقه که یخرده باطری :وشددیم قوت :رفت، روشددنش

 وبالفاصله هم زنک زدم به مامانم ...
 تا :فتم الو....

نادین تو :وشددم پی ید... هیچ وقت فکر نمیکردم طی   24صددددای مهیج 
 ساعت اینقدر دلم براش تنک بشه...

با خوشحالی :فت: به به عروس خانم بی معرفت ... پارسال دوست امسال 
 اشنا ...

 ؟ خوبی؟خوشی؟خندیدم و با لوسی :فتم:سالم داداشی
قا شددوهرت  خانم ... تو خوبی؟ ا بدک نیسددتیم عروس  فت:  ید و : ند خ

 خوبه؟؟؟
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با غرغر :فت: مامان یه دقه وایسدددا... و تند :فت: الو نیاز مامان میخواد  و
 باهات حرف بزنه ...

 با هیجان :فتم:الو سالم مامان جونم...
فت: الهی قربون صددددات برم ... خوبی  یه و : مان زد زیر:ر دختر؟؟؟ ما

شما؟؟؟ از  صفه عمر کردی... کجایین  حالت خوبه؟؟؟ دختر تو که ما رو ن
 دیشد هیچ خمری ازتون نیست...

 خندیدم و:فتم: مامان همین دور وبراییم خد....
مامان با هیجان :فت:قربون خنده هات بشددم ... خوبی؟کسددرا خوبه؟؟؟ 

 همه چی خوبه؟
م کنم ولی زبون به دهن :رفت با اینکه دلم میخواست جریان دیشد و تعریف

 و به جمله ی همه چی عالیه اکتفا کردم .
 بعد از یه صمحت پر خجالت وشرم و حیا با بابا تلفن و قطع کردم .

داشددتم توی لیسددت مخاطمین دنمال شددماره ی سددیما میگشددتم که به اونم یه 
 زنگی بزنم که یه شماره ی ناشناس تو :وشیم افتاد.

 فوری جواب دادم.
 ؟بله-
 الو نیاز جون؟-

 یخرده به نهنم فشار اوردم...
 سالم هاینه جون؟ خوبین شما ...-

هانیه که صددداش به ناراحتی میزد :فت: ممنون عزیزم... تو خوبی؟ محمد 
 خوبه؟



 خوبه سالم میرسونه...-
شد هرچی بهتون زنک میزنیم یا در  شید و :فت: از دی هانیه نفس عمیقی ک

شید  ستید یا خامو سترس نی شما کجایین؟ نمیگید ما نگران د هیچ معلومه 
 میشیم؟ ممکنه یه کار ضروری پیش اومده باشه؟

بمخشددید هانیه جون تو جاده بودیم بعدم دیروقت رسددیدیم این شددد که -
 :وشیهامون از بی شارژی خاموش شد... طوری شده؟ صداتون :رفته ...

 همین یه جمله رو که :فتم هانیه زد زیر :ریه...
 شیمو دست به دست کردم و:فتم: چی شده هانیه جون؟باهول :و

هانیه چند تا نفس عمیق کشید و منم که داشتم جون به سر میشدم :فتم: الو 
 هانیه جون؟ چرا :ریه میکنی؟اتفاقی افتاده؟

 هانیه با هق هق :فت: مامانم ...
 یعنی یه لحظه :فتم مونس جون دیشد تموم کرد ...

فت: مامان از دیشد تو سی سی یو بستریه ... نفسمو حمس کردم که هانیه :
 حالشم اصال خوب نیست ...

سرا میگردیم ... ده بار به  شد داریم دنمال ک لممو :زیدم و هانیه :فت: از دی
تو به خودش زنک زدیم ... ولی :وشی جفتتون یا خاموش بود یا در دسترس 

رو  یست، تونمود ... امروزم هرچی به کسرا زنک میزدم میگفت در دسترس ن
 شانسی :رفتم ...

 نفس عیمقی کشیدم و :فتم: ایشاال که طوری نمیشه هانیه جون...
 هانیه: به کسرا میگی؟
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 حتما من به کسرا میگم هانیه جون...-
 هانیه با ناله :فت: دعاش کن .... نذار شد عروسی پسرش به عزا بکشه...

 قدم باشم...!تو دلم :فتم: وای خدا نکنه ... همین مونده عروس بد 
لممو :زیدم... حرفش تلخ و سددنگین بود واسددم... اما تو اون شددرایط هی ی 

 نگفتم و :فتم: حتما به کسرا میگم ...
 هانیه با فین فین پشت تلفن :فت:برمیگردین تهران؟

با یه لحن تلخ درجواب اون طعنه اش :فتم: دیگه نمیدونم کسددرا خودش 
 کاری ندارید؟مییدونه .. خد هانیه جون با من 

 هانیه تند :فت: حاال بعدا خودم به کسرا هم زنک میزنم ...
لممو :زیدم و تا دیگه سددعی نکنم جوابشددو بدم... عجید رو اعصدداب من 

 مانور میداد.
 با حرص :فتم:خداحافظ...

شدت درحال خواهر  شار دادم... فهمیدن اینکه هانیه به  شتم ف شیو تو م و :و
سددخت نمود!!! یعنی اصددال ها ... همه چی هم شددوهر بازی دراوردنه اصددال 

دسددت به دسددت هم داده بود تا ماه عسددل من وکسددرا خراب بشدده... اون از 
 دیشد ... اونم از االن!

نفس عمیقی کشددیدم و خودمو با مرتد کردن وسددایل توی چمدون سددر:رم 
 کردم.

بعد از اومدن کسرا و درست شدن ماشین و صرف نهار همراه با خونواده ی 
شکر و  :ل سرا بعد از کلی ت شون نیلوفر ، منو ک اقا اکمر و زهرا خانم و دختر

 تعارف و دعوت به تهران باالخره راهی ویالی خودمون شدیم ...



 دو ساعتی تا کالردشت فاصله بود .
کسددرا داشددت رانند:ی میکرد و منم داشددتم سددیمهایی که زهرا خانم برای دو 

 پوست میگرفتم.ساعت تو راهمون بهمون داده بود رو 
 حینی که یه تیکه به کسرا دادم :فتم: کسرا؟؟؟

 کسرا: جانم؟
 خندیدم و :فت:خدا رو شکر خوبی سرما نخوردی...

 بلند تر خندیدم و :فت: باز تو شیطون شدی... چیه اینقدر میخندی؟
 نفس عمیقی کشیدم و :فتم: هی ی . . .

 گی؟؟؟و کمی من من کردم وکسرا :فت: چیه چیزی میخواستی ب
 و با غر :فت: بیا برو دیگه ...

شینم  شت نور باال میزد ... اون ما شین عقمی بود که از کی دا منظورش به ما
 که یه سوزوکی سیاه بود با سرعت از کنار ماسمقت :رفت.

 با اخم :فتم: واه چه دیوونه ای بود ها ... چرا بهش راه دادی؟
 ریم؟داریم؟کسرا لمخند ارومی زد و:فت: ماکه عجله ای ندا

 شونه هامو باال انداختم و :فتم: راه واسه ی ما بود نماید کوتاه میومدی...
 خندید و :فت::ذشت داشته باش شیطون خانم...

 خندیدم و کسرا:فت: خد چی میگفتی؟
 اهسته :فتم: کسرا دیشد...
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شه  شد حرف نزنیم با سط حرفم پرید و :فت:بیا کال راجع به دی سرا تند و ک
 اتفاقی افتاد تموم شد و رفت هان؟عزیزم؟ یه 

با اینکه نمیخواستم راجع به اتفاق توی جاده حرف بزنم و میخواستم بگم که 
دیشد مادرش حالش بد شده ... ولی با شنیدن این حرف هیچ دلیلی ندیدم 
ست!!!  شتم چیز مهمی نی سلمو بهم بزنم! با اون رفتار هانیه حتم دا که ماه ع

 من بگیره...فقط میخواست زهرچشم از 
شقونه  شنک و عا سرا برام حرفهای ق سکوت کردم... ک سته  منم از خدا خوا
شتم از لحظه لحظه با اون بودن لذت  شتیاق :وش میدادم و دا میزد و منم با ا

 میمردم!
... 

بعد از رسدیدن به ویالیی که متعلق به دایی کسدرا بود ، کسدرا به حموم رفت 
بودیم رو توی یخ ال جابه جا میکردم. منم خرید هایی که سر راهمون کرده 

 امشد میخواست برام جوجه کماب درست کنه ...
 منم مشغول برنج شستن شدم...

سوتش خندم  شته بود ، از تم  سوت زدنش کل حال و پذیرایی و بردا صدای 
 :رفت ... داشت مثال بادابادا ممارک باد و میزد ...

 پز دم کردم ... یه کش و قوس به خودم دادم و برنج و توی پلو
هرچی که دور خودم میگشددتم بیشددتر باورم میشددد که هیچ کاری جز پلو تو 

 پلوپز پختن بلد نیستم ...



سر:رم کردم تا  ستن کاهو  ش سرمو با خرد کردن :وجه وخیار و  شم که  بعد
ساالد درست کنم ... میخواستم سلیقه به خرج بدم ویه  رف ساالد شیک و 

 کسرا فکر نکنه من هیچ کاری بلد نیستم! پیک از خودم ارائه بدم که
 سرم :رم خوردن ته خیارا بود که صدای اهنک معروف نوکیا بلند شد...

سی نگاه کردم  صدا از کنار درورودی میومد ... به چوب لما به حال رفتم ... 
... کسددرا شددلوارشددو اویزون کرده بود ... و صدددای موبایلش از توی جید 

 شلوارش میومد .
ست کردم تو کال ازش  شیدم و د شیدم هنوز... یه نفس عمیق ک خجالت میک

 جیمش... خواستم جواب بدم که قطع شد.
با دیدن صفحه ی :وشیش که سه تا تماس بی پاسخ رو اعالم میکرد یه نفس 
شنگم معلوم بود میخواد منو پیش  شم از هانیه بود ق سه تا شیدم هر  عمیق ک

نوز هی ی نشددده عقرب زیر کسددرا خراب کنه ... یکی نیسددت بهش بگه ه
 فرش بازی تو درنیار اخه ...

پوفی کردم و :وشددیشددو از تماس بی پاسددخ پاک کردم ... برش :ردوندم 
 سرجاش... خد خودم بهش میگفتم چرا باید از دهن هانیه میشنید؟؟؟
 یه لحظه حس کردم یه سایه رو دیوار افتاد ... ولی خمری از کسرا نشد...

 ختم و به اشتزخونه بر:شتم.شونه هامو باال اندا
بااینکه دلم نمیخواسددت :فتن این خمر و عقد بندازم ولی موکولش کردم به 
بعد از شام ... با دلی که قار وقور میکرد چه طوری میتونستم خمر بد بدم ... 

 باید جون میداشتم که دلداریش میدادم؟
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 دیدم و پشتمبا صدای جیرجیر لوال و دراومدن کسرا از حموم فوری نگامو دز
 و کردم بهش...

 حس میکردم اروم اروم داره بهم نزدیک میشه ...
یه نفس عمیق کشددیدم که کامال بهم نزدیک شددد ... بوی شددامتو و حموم 

 میداد.
یه نفس عمیق دوباره کشیدم که دستاشو نرم نرم به پهلو هام چسموند ... اروم 

سینه ام قالب  شو زیر  ستا شید و د سمت خودش ک سم منو به  کرد ... کلیت
ستین های  ست و با دیدن ا صطکاکی ه سینه اش... حس کردم یه ا خورد تو 

 تی شرتش اروم :فتم: لماس تنته؟
 کسرا پقی زد زیر خنده و :فت: دوست داشتی نماشه؟

از حرفم خجالت کشددیدم و اروم از ب*غ*لش اومدم بیرون و :فتم: نه فکر 
 کردم اخه لماس تنت نیست...

صت  ش شت  شیدی و :فت : تو چه فلفل نمکی ای با انگ شاره دماغمو ک و ا
 بودی خمر نداشتم ...

خواستم بگم تو چقدر مهربون بودی من نمیدونستم که المته نگفتم . خوشم 
 نمیومد زیاد ازش تعریف کنم.

با تیکه تیکه کردن مرغ ها و درسدددت کردن ماده ی جوجه کماب ، کنار هم 
 مشغول درست کردن شام شدیم.

برام حرف میزد و کلی هم مهربون بازی درمیاورد ولوسم میکرد ... منم کسرا 
شتم حرفایی که قرار بود بهش بزنم و تو دهنم خیس میکردم  هی با من من دا
حال خوشددمونو خراب  یداد  جازه نم هاش بهم ا مت  عین راکن... ولی مح



 اکنم!... خدایی دلم نمیخواست شام زند:یمون کوفتمون بشه. اونم یه شام ب
 دستتخت دو نفره ...

سرا روی  شده بود. ک سرخ کنیم... برنجم اماده  شد :وجه فرنگی ها رو قرار 
 تراس جوجه کماب ها رو درست کرد.

ستین  ستین بلند که ا ساده ی اجری ا شرت  ستادنش با اون تی  از حالت ای
هاشو تا ارنجش باال داده بود و شلوار مشکی با یه باد بزن سوخته ی سفید ، 

ا نوق مرگ بودم .به در تراس تکیه داده بودم و داشددتم به دسددتش نگاه تقریم
 میکردم.

دست راستش سیخ ها رو میگردوند و دست چتش که توش حلقه و ساعت 
 اهدایی منو بسته بود بادبزن و تکون میداد ...

سرا تو  ست پز ک شامتو و نغال و جوجه کماب د شیدم بوی  یه نفس عمیق ک
 سرم پی ید...!

 سرشونه ی پهنش به من نگاه کرد و:فت: سرما نخوری؟ کسرا از
 لمخندی زدم ... با حس :رما که زیرپوستم دمیده شد ...

 یه لحظه حس کردم من خوشمخترین دختر دنیام...!
بعد از صرف شام و  رف شستن دوتایی و حماب بازی با مایع  رف شویی 

تخت دراورد...  و کلی شوخی وخنده، کسرا کاناپه های توی هال و به حالت
 توی اتاق ها سرد بود و شومینه فقط هال و :رم میکرد.

سه ی مادرش افتاده  دو دل بودم که کی راجع به حرفهای هانیه و اتفاقی که وا
 بود حرف بزنم...
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نفس عمیقی کشیدم به کسرا که داشت رخت خواب ها رو اماده میکرد نگاه 
 میکردم.

دیشددد هرکدوم رو یه تشددک جدا انگشددت اشددارمو توی دهنم کردم ... 
 خوابیدم... ولی اینجا االن باید رو یه تشک کنار هم بخوابیم؟

 من اونطوری میزنم پدر کسرا رو درمیارم که ...
 داشتم به رو بالشی ها نگاه میکردم که کسرا زیر :وشم :فت: چرا تو فکری؟

 از نفسش :وشم قلقلکی شد و فوری خاروندمشو :فتم: ها؟ هی ی...
 دید و به سمت شومینه رفت ... حرارتشو کم کرد و :فت: سردت نیست؟خن

ست  شیدم و :فتم: تازه :رمم ه شرت قرمز تنم بود دماغمو باال ک سویی  یه 
... 

 و اروم سویی شرتمو دراوردم.
 زیرش یه تاپ سفید بندی تنم بود.

کلیتسددمو روی میز :ذاشددتم و کسددرا یه سددوتی کشددید و:فت: تو اینطوری 
 یش من بخوابی؟میخوای پ

 با خجالت و لحن ب گونه :فتم: میه شی میشه خو کسرا؟
 کسرا صورتشو جمع کرد و :فت: نیاز اینطوری حرف نزن....

 چشمامو :رد کردم و با حفظ لحنم :فتم: چیطولی؟
کسددرا نفس عمیقی کشددید و :فت: همینطوری... در حد سددنت رفتار کن از 

 این لحن هیچ خوشم نمیاد...
 ت دستشویی میرفت که جدی :فتم: بیا منو بزن ...داشت به سم



با مسددواکش که اغشددته به خمیردندون بود به من نگاه کرد و :فت: فعال که 
زیادی خوردنی شدددی... و چشددمکی بهم زد و حینی که داشددت یه کاپشددن 

 تنش میکرد :فت:برم به دودکش شومینه یه سر بزنم ...
 از حواس جمعش ناخودا:اه یه لمخند زدم.

شیدم و  سنت رفتار کن"... یه نفس عمیق ک از حرفش خوشم نیومد " در حد 
شتم ناراحت  صله ندا شدم... حیف حو شو ولو  روی کاناپه ی تخت خواب 
بشددم! حینی که به سددقف چوبی نگاه میکردم فکر میکردم چطوری به کسددرا 

 بگم که مادرش االن تو آی سیوئه!
ول میخوره ... چشددامو باز چشددمامو بسددتم که حس کردم یکی داره کنارم و

 کردم... فضای هال تاریک بود ... کسرا اروم :فت:خوابی؟
 نه هنوز... کسرا ...؟-

کسددرا دسددتشددو زیر:ردنم فرسددتاد و خودشددو بهم نزدیک تر کرد ... طاق باز 
تا روی  یده بود ... پتو رو  به پهلو طرف چتم دراز کشدد یده بودم و اون  خواب

 سردته؟ :ردنم باال کشید و :فت: چیه
 نه ...-

 کسرا یه نفس عمشق کشید و :فت: پس بخواب عزیزم شمت بخیر...
 کل صورتم با نفسش داغ شد ... منم به پهلو غلت زدم و:فتم: کسرا؟

دیگه چشددمم به تاریکی عادت کرده بود ... کسددرا اروم خندید و :فت: چی 
 شده؟

 یه چی بگم؟-
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ناراحت کسددرا خندید و :فت: ا:ه بخاطر اینکه :فتم ب گ ونه حرف نزن 
شدددی بمخشددید ... ولی من دوسددت دارم تو همینطوری باشددی... مهربون و 
خواسددتنی و شددیرین زبون .نیازی نداری با ب گونه حرف زدن خودتو تو دلم 

 جا کنی...
 از حرفش خندیدم و کسرا :فت: خد همینو میخواستی بگی؟

 نه اینو نمیخوام بگم.-
نفسددش بوی نعنا و خمیردندون میداد... کسددرا خمیازه ی بلندی کشددید ... 

 اروم :فت: میشه فردا بگی؟
 یه نفس عمیق کشیدم و :فتم: فردا ؟؟؟

 کسرا: باورت میشه تو این هفته فقط شیش ساعت خوابیدم...
خودمو بیشتر تو ب*غ*لش جا کردم و:فتم: پس بخواب ... فردا راجع بهش 

 حرف میزنیم...
 ا:ر خیلی مهمه االن بگو ...کسرا روی موهامو ب*و*سید و:فت: 

تو چشددمای خسددته اش نگاه کردم... اروم :فتم: نه زیاد مهم نیسددت... فردا 
 بهت میگم.

 شد بخیر کسرا.-
 کسرا: شد بخیر نیازم.

با صددددای تق و توق خیلی وقت بود که از خواب بیدار شدددده بودم... ولی 
 رخوت خواب صمح بهم اجازه ی تکون خوردن نمیداد...

موهام... و صدددا کردن های محمت امیز کسددرا اروم چشددمامو باز  بانوازش
 کردم...



 دماغمو کشید و:فت: بیدار شدی؟
یخرده نیم خیز شدددم ... به  اهر اماده اش نگاه کردم .معلوم بود خیلی وقته 

 بیداره ...
 کش وقوسی اومدم و:فتم:سالم ... صمح بخیر...

 ؟کسرا:صمح تو هم بخیر عزیزم... چایی یا شیر
 شیرعسل...-

کسرا سری تکون داد و به اشتزخونه رفت .منم به دستشویی رفتم تا مسواک 
 بزنم... چه عروس خواب الو و زشتی شدی نیاز...

شه فکر  شد. همی سابی باز نمی ست و ح شدت پف در شمام از  وای که چ
میکردم عروسی کنم ... اصال نمیذارم شوهرم منو با قیافه ی خواب الود بمینه 

 عد از شستن صورتم... از دستشویی بیرون اومدم.... ب
 کسرا تو اشتزخونه بود.

 سویی شرتم وتنم کردم و زیتشو باال کشیدم.
 با دیدن شومینه ی خاموش با تعجد :فتم: خیلی سرده ...

 کسرا سری تکون داد و :فت: بوی :از میداد نیاز جان...
 ل ریختم.و لیوان شیرمو مقابلم :ذاشت و :فت: یه قاشق توش عس

 اروم یه مرسی :فتم ودستهای یخمو به لیوان چسموندم تا :رم بشه.
 کسرا به نظرم زیاد سرحال نمود برای همین ازش پرسیدم: خوب خوابیدی؟

نفسشو مثل فوت بیرون داد و تو کسری از ثانیه رو به روم نشست و :فت: بد 
 .نمود ... از هشت بیدارم ... رفتم نون و پنیرو شیر خریدم..
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و با نگرانی حینی که با انگشددت اشدداره لمه ی لیوان چاییشددو لمس میکرد 
 :فت: نیاز؟

 بله؟-
 کسرا اهی کشید و :فت: محمد حسین زنک زده بود.

 نفسم یه لحظه توسینه حمس شد...
کسددرا دسددتی به صددورتش کشددید و:فت: حال مامانم زیاد خوب نیسددت ... 

 میشه ... میشه ...
 وسایلمو جمع میکنم... برمیگردیم تهران...وسط حرفش :فتم: میرم 

 کسرا به پهنای صورت لمخند زد و :فت: خانم منی تو ...
خندیدم و فورا به اتاق رفتم. تند تند لماسددامو عوض کردم ... خوشددمختانه 
هنوز سددداک و چمدون ها رو باز نکرده بودم... یه لحظه حس کردم محمد 

اشددتم ... نفس عمیقی کشددیدم... حسددین به کسددرا نگفته من از ماجرا خمر د
مد  کاش مح یدادم...  ید این خمر و م با نداشددتم ... من  هیچ حس خوبی 

 حسین زنک نزده بود باالخره که خودم میگفتم!
بعد از چک کردن اب وبرق و:از وقفل کردن درها، سددوار ماشددین شدددیم... 
با خریدن کلی خرت و پرت به سددمت تهران راه  اول به پمپ بنزین رفتیم و

 افتادیم...
 دل تو دلم نمود ! اما خودمو خونسرد جلوه میدادم.

 کسرا بهم قول داد برای عید یه ماه عسل عالی منو بمره ... !
 فصل پانزدهم:

 کسرا بدون اروم وقرار مدام جلوی من راهرو رو متر میکرد.



ستم :رفتم. از وقتی فهمیده بود مادرش تو ای  سرمو تو د کالفه از قدم هاش 
ست ... سیو ب ش شده یک لحظه نمین ست قلمی  ستریه و دوبار هم دچار ای

 نفسمو خسته بیرون فرستادم دلم از :رسنگی مالش میرفت.
شده بود  سترس وارد  شته بودیم تهران بهم ا ساعت که بر: اینقدر تو این چند 
که هیچ حوصددله ی خودمو نداشددتم چه برسدده به اینکه زنک بزنم به پدر و 

 بر:شتیم! مادرم و خمر بدم ما
 محمد حسین سعی میکرد کسرا رو اروم کنه ... اما اصال موفق نمود.

 با دیدن هانیه و یلدا که از اسانسور خارج شدن، سرجام ایستادم.
سین کس دیگه ای تو بیمارستان نمود ...  شته بودیم جز محمد ح از وقتی بر:

 ساعت سه بعد از  هر بود ...
انداخت دور :ردن کسددرا و با هق هق  هانیه با دیدن کسددرا فوری دسددتهاشددو

 :فت: دیدی داداش؟ دیدی چه خاکی به سرمون شد...
 و با صدای بلند زد زیر :ریه ...

 کسرا سعی میکرد ارومش کنه ولی هانیه مدام :ریه میکرد و ناله و زاری...
سینه به  ست به  شده بود ... پوفی کردم و د صابم خرد  صدای :ریه اش اع از 

مصنوعی رو به روم خیره شدم... خواهری که بخاطر مادرش  منظره ی کامال
 داشت تو ب*غ*ل داداش تازه دامادش :ریه میکرد!

کسرا بازوهای هانیه رو :رفت وکنار من نشوندش... یلدا هم رفت برای هانیه 
 یه لیوان اب اورد.
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محمد حسین دستی توی موهاش برد و کسرا رو به هانیه :فت: چرا زودتر به 
 ندادید؟من خمر 

 تقریما یه لحظه ضربان قلمم رفت.
 هانیه با فین فین :فت: واه داداش مگه نیاز بهت نگفت؟

کسرا چشماشو ریز کرد و هانیه تند تند :فت: به فاطمه زهرا قسم من فردایی 
سرا  سیتون بهتون زنک زدم، با خود نیاز جون حرف زدم بهش :فتم به ک عرو

خد بهت میگه... وقتی دیدیم خمری  میگی ، :فت اره میگم ... منم :فتم
سین :فتم یه زنک به خودت بزنه ... و حینی که چادرش رو  شد به ح ازت ن
از روی شددونه اش به سددرش مینداخت :فت: ما هم تعجد کردیم که چرا 

 نیومدی! ... میدونی مامان چی کشید این مدت؟ دوبار قلمش وایستاد...
لکی زیاد میکرد به کسددرا که کم کم با بهت نگاهمو از هانیه که پیازداغشددو ا

 داشت کمود میشد چرخوندم.
به نظر  کار  یه گ*ن*ا*ه لدا عین  مد حسددین وی گاه سددنگین مح زیر ن

 میرسیدم...
 نفسمو سنگین بیرون دادم.

اب دهنمو قورت دادم ... کسدرا اروم از جاش بلند شدد ... یخرده سدرجاش 
شو باز کرد تا یه چیزی بگه  شد ، دهن ضور هانیه و جا به جا  ... اما متوجه ح

 محمد حسین و یلدا شد...
سته  سوند و اه شو به حداقل ر صدا شده بود ... اما تن  فکش کامال منقمض 
شو طوالنی و محکم فوت کرد و با قدم های تندی  س :فت: دنمالم بیا... و نف

 به سمت اسانسور رفت...



سا سیدم... درهای ا شدم و بدو بدو بهش ر شت فوری از جام بلند  سور دا ن
 بسته میشد که خودمو پرت کردم داخل اتاقک فلزی...

 کسرا دکمه ی همکف و زد.
 هی ی نمیگفت ولی یه جوری نفس میکشید که قلمم داشت وایمیستاد.

داشددتم دنمال کلمه میگشددتم تا خودمو تمرئه کنم... من میخواسددتم بهش 
 بگم... ولی اون نذاشت ... تقصیر من نمود!

ورژانس و رد کردن ازدحام وارد محوطه شدددیم ... به سددمت با ورودمون به ا
جای ماشین میرفت.قدم هاش بلند بود و داشت یخرده سریع راه میرفت ولی 

 من بدو بدو دنمالش میدوییدم...
با رسیدن به ماشین نادین که هنوز دست کسرا بود یه لحظه سرجاش وایستاد 

 ... منم پشت سرش ایستادم.
تند تند نفس میکشه ... سر جام وایستاده بودم که کسرا  هنوز میدونستم داره

 به سرعت به طرفم بر:شت.
 چشماش یه جوری عصمانی بود که کم مونده بود خودمو خیس کنم.

 اروم لممو :زیدم که کسرا با حرص :فت: فقط بگو چرا ...
 سعی کردم به خودم مسلط باشم و :فتم: چی چرا؟

شین کو سقف ما ست محکم به  بید و :فت: برای چی چیز به این با کف د
 مهمی و به من نگفتی؟

 من ... من ... من میخواستم ...-
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وسددط حرفم داد زد: یعنی خانواده ی من و من واسددت پشددیزی ارزش نداره 
 نیاز؟ اینقدر خودخواهی؟

با دسددتتاچگی :فتم: بخدا خواسددتم بهت بگم خودت :فتی بعدا ... :فتی 
 سفرمون و خراب نکنم ...

به سددمت من چرخید و با داد بلندی که سددرم کشددید :فت: مادر من  کامال
 داشت تو بیمارستان جون میداد تو به فکر سفر شمالتی؟

 بغض کردم و سرمو انداختم پایین...
 کسرا تند تند نفس میکشیدبا داد :فت: هدددان؟

 با صدای خفه ای :فتم: من که شمال ندیده نیستم ...
 را هی ی نگفتی؟کسرا بلند تر داد زد: پس چ

 یخرده ازش فاصله :رفتم و عقد تر رفتم... بغضم داشت خفم میکرد...
 چیز زیادی نگذشت که اروم اروم اشکام سرازیر شد.

کسددرا با حرص :فت: از همین روز اول داری پنهان کاری میکنی دیگه ... 
 قرارمون این بود؟

ستم حرف بزنم و شدت هق هق نمیتون از خودم دفاع  سرمو بلند کردم ... از 
شکمو  شک تار میدیدش... هیچ براش مهم نمود که ا شمام بخاطرا کنم ... چ

 دراورده!
 کسرا سوار ماشین شد و با عصمانیت و امری :فت:سوار شو ...

بدون مقاومت کنارش نشددسددتم وسددرمو به پنجره تکیه دادم. هیچ نگفت که 
یاد کنم! هی ی یا ا:ر سددردته بخاری و ز ند...  ندتو بم ی نگفت... حت کمرب

 نگفت که قراره کجا بریم!



بدون مقاومت کنارش نشددسددتم وسددرمو به پنجره تکیه دادم. هیچ نگفت که 
یاد کنم! هی ی نگفت... حتی  یا ا:ر سددردته بخاری و ز ند...  ندتو بم کمرب

 نگفت که قراره کجا بریم!
 کم کم اشکم بند اومد.

ته بود و حس میکردم ازش دور شدددد قدر دلم :رف که تو نهنم ولی اون م 
نه...  که مرتکمش نشددددم اینطوری دعوام ک ماهی  خاطر اشددت ید ب نمیگنج
سیدم  شدت ندیده بودم! وقتی داد میزد ازش میتر سرا رو به این  صمانیت ک ع

 ... انگار اصال نمیشناختمش...
 اروم زیر چشمی نگاهش کردم... عصمانی بود ... خیلی عصمانی بود!

 هی ی تو صورتش اشنا نمود...
انقماض فکش واسددم اشددنا بود ... نه ابروهای تو هم :ره خورده اش... نه  نه

صددورت درهمش... من توی صددورت پر اخم و عصددمانیش دنمال یه نگاه 
 روشن بودم اما ...!

سرا ... این تیتر  سرا بخاطر خانواده ی ک شترک من وک اولین دعوای زند:ی م
 شه!نهنم بود که مطمئنم بودم هیچ وقت از نهنم پاک نمی

با دیدن کوچمون، دماغمو باال کشددیدم... کسددرا رو به روی خونه مون نگه 
داشت و بدون اینکه بهم نگاه کنه :فت: تا مرخص شدن مادرم از بیمارستان 

 همین جا میمونی!
 با دهن باز داشتم نگاهش میکردم که پیاده شد و زنک وفشار داد...
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شین پریدم پایین و کنارش رو به روی ستادم و:فتم:  فوری از ما در ورودی ای
 هیچ میفهمی چی میگی؟؟؟

کسددرا نفس عمیقی کشددید و هم نان بدون اینکه بهم نگاه کنه :فت: عادت 
 ندارم یه حرف و دوبار تکرار کنم...

 با حرص :فتم:
 جدی؟ خیلی عادت بدیه...-

نگاه تند و تیزشددو تو چشددمای من انداخت و :فت: عادت میکنی... به همه 
 من عادت میکنی!ی عادت های 

 قمل از اینکه چیزی بگم...
 صدای مامانم از ایفون اومد و :فت: کیه؟

 کسرا اهسته :فت: ماییم مادر... من و نیاز...
 مامانم با هیجان :فت: شمایین؟ اوا بفرمایین داخل... و در و باز کرد.

کسرا به سمت صندوق عقد رفت و چمدون من و برداشت و سوئیچ ماشین 
س سخره رو توی د ستادم و :فتم: منظورت از این م تش چرخوند، جلوش ای

 بازی ها چیه؟
 کسرا زیر لد :فت: مسخره بازی؟ مادر من داشت میمرد...

 با دندون قروچه :فتم: من خواستم بهت بگم!
کسددرا پوزخندی زد و :فت: نمیخوای که پدر ومادرت متوجه اولین بح  

 زند:یمون بشن!
 جه....پوفی کردم و:فتم: به هیچ و



کسددرا هم سددری تکون داد و :فت: پس عادی باش... مادرت داره از پنجره 
 نگاهمون میکنه!

شای مامانم بهم اجازه داد اول من  صرفا بخاطر تما شت و  و در و باز نگه دا
وارد ساختمون بشم... و:رنه با این اعصاب خرابش عمرا مسئله ی خانم ها 

 مقدم ترن رو تو نهنش مرور میکرد!!!
شدیم... یه جوری اخم کرده بود که انگار جدی جدی با  سور  سان هم وارد ا

 شده بودم قاتل مادرش!
با اعالم طمقه توسددط منشددی اسددانسددور... کسددرا چمدون من به دسددت از 
اسددانسددور خارج شددد. مادرم جلوی در منتظرمون بود با تعجد و هیجان 

 جواب سالممون رو داد ودعوتمون کرد داخل.
به اتاق برد و مامان حینی که داشددت بلند بلند احوال  کسددرا چمدون من و

پرسی میکرد و میگفت: چه حال چه خمر... چی شده که اینقدر زود بر:شتید 
... 

کسرا نفس عمیقی کشید و با لحن مهربونی :فت: راستش حال مادرم اصال 
 خوب نیست...

فت: مامان با چشددمهای :رد شددده از نگرانی با سددینی چای به هال اومد و :
 خدا بد نده کسرا جان چی شده؟

سیمون...  شد عرو سکته کرده ... همون  شو فوت کرد و:فت:  س سرا نف ک
شمال بمونم.. نیاز جان هم لطف کرد و  ستم  شدم نتون دیگه منم که خمر دار 

 رضایت داد بر:ردیم تهران!
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با این که از دسددتش عصددمانی بودم ولی از اینکه حداقل جلوی مامانم ابرو 
 د ازش ممنون شدم...داری کر

 ولی خیلی طول نکشید که ستون فقرات شادیم رسما سه تیکه شد...
کسددرا :فت: راسددتش مادر ... خونه مون خالیه... شددیما هم فرسددتادیم پیش 
هانیه... بنظرم درست نیست که نیاز تو خونه ی ما بمونه ... تا مرخص شدن 

 ل منم راحت تره!مامان ا:ر ایراد نداره اینجا باشه... اینطوری خیا
با دهن باز داشددتم به کسددرانگاه میکردم که مامان :فت: اتفاقا خوب فکری 
کردی کسرا جان... نیازم عادت نداره شد جایی تنها بمونه ... بخصوص که 

 خونتون هم هنوز محیطش براش غریمه است...
 انگار یه پارچ اب یخ ریختن رو سرم...
سل شو نیم خورده روی میز ع سرا چایی شکر و یه ک شت و بعد از کلی ت ی :ذا

با من ، عزم رفتن کرد ... خون خونمو  نه  قا عاشدد مایشددی و حافظی ن خدا
 میخورد!

بعد از رفتنش، مامان با هیجان دستمو :رفت و منو روی ممل نشوند و :فت: 
 خد عروس خانم خوشگل تعریف کن چه خمرا؟

 میدونستم منظورش از این چه خمرا چیه...
مری نمود، در جواب تک تک سددواالتش مجمور شددددم درحالی که هیچ خ

 دروغی یه چیزایی بترونم ...
بعد از تموم شدن لیست بلند باالی سواالت مامانم به اتاقم رفتم و وسایلمو 

 جا به جا کردم.



خیلی طول نکشید که سر و کله ی نادین و بابام هم برای صرف شام پیداشون 
ا با توضددیحات مامان اونا هم شددد و جفتشددون از دیدن من شددوکه شدددن، ام

شددر  سرا دادن ... در نهایت هم قرار  شدن و حق و به ک خیلی راحت قانع 
 اولین فرصت به مالقات مادر کسرا برن!

شده  سیر میکرد ... به قول خودش دخترش دیگه خانمی  بابا که روی عرش 
 بود و از اینکه من عاقلی کردم و همراه کسددرا بیخیال ماه عسددل شددده بودم

 وسریعا به تهران بر:شتیم تعریف میکرد.
شتم...  شوهر دا شته بودم به روزهای دختریم... انگار نه انگار  منم انگار بر:

 ازدواج کردم!
 هرچند که هنوز دختر بودم!!! یه دختر متاهل!

... 
شت... دقیقا همه چیز عین  سه روز از موندن من توی خونه ی پدریم میگذ

 تماس های شمانگاهی با کسرا... قمل از ازدواجم بود منهای
 منهای ترس از ، از دست دادن کسرا ...

صوص  شده بود، بخ شتم... ولی اون انگار کال بیخیال من  سرا رو دا چون ک
که دقیقا توی این سه روز لحظه هایی زنک میزد که مادر وپدر و برادرم خونه 

دقیقه با هم  بودن ... اونم فقط واسدده ی حفظ  اهر... شدداید به اندازه ی دو
سعی میکردم  شک... اما من  سی خ سی میکردیم ... یه احوال پر احوال پر

 جلوی پدر ومادرم با لمخند و شاد جلوه کنم.
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نمیدونم چه حس ناشددناخته ای بود که هیچ خوشددم نمیومد بح  وقهرمون 
 رو کسی بفهمه... حتی سیما!

ه نمیدونستم چ ماجرای شمی که تو جاده بودیم هم به سیما نگفتم... خودمم
 مر:مه...

یه سری تصورات دیگه ای تو نهنم بود که یهو همه چی انگار در عرض چند 
 ثانیه برام از این رو به اون رو شد!

نفس عمیقی کشددیدم که با زنک خوردن تلفن، به خیال اینکه کسددراسددت ، 
 فوری جواب دادم و :فتم:بله؟

 کسی حرفی نزد ...
 با حرص :فتم: الو؟

دددددددددددددده ... دختر خاله ی صدای  پرهیجان کیوان تو :وشم پی ید: َب
تازه عروس... شما کجا اینجا کجا؟ شوهرت دیتورتت کرد؟ میدونستم هیچ 

 کس نگهت نمیداره ...
تو اون اوضدداع احوال روحی که من داشددتم شددوخی های کیوان واقعا به جا 

تم: شددوهره رو فرسددتادم بود... با خنده منم پر به پر شددوخی هاش دادم و :ف
 سینه قمرستون ... ارثشو باال کشیدم...

هل... تعریف کن  تا له ی م فت: چطوری دخترخا ید و : ند قه خ قه  کیوان 
 وضعیت تاهل با تجرد چه فرق هایی داره؟ خوش میگذره؟

 برای من که هیچ فرقی نداشت!!!
چه خمر از درس و خالی... تو خوبی؟  ما  جای شدد  پوفی کردم و:فتم: ای 

 کنکورت؟



 تا اینو:فتم انگار داغ دلشو تازه کردم.
سخته ... ازطرفی  سهاش  شکایت از اینکه در شروع کرد به اه و ناله کردن و 
هم دفترچه ی انتخاب دانشگاه ازاد رو رشته های باال زده ... غیر پزشکی رو 
میکروبیولوژی زده بود و پزشددکی رو هم به قول خودش با اعتماد به سددقف 

 ان پزشکی تهران زده بود!باال دند
شکال  ستفاده کرد و:فت: من کلی ا با این همه از وجودم تو خونه ی پدری ا

 ریاضی و فیزیک و هندسه دارم ... امشد اونجایین بیام ازت بترسم؟
 اهی کشیدم .. من که نزدیک سه روز بود اینجا بودم.

 حداقل کیوان میومد یخرده کمتر فکر میکردم.
 ه حتما ... منتظریم...با کسلی :فتم: ار

 کیوان رو هوا جوابمو :رفت و تماس و قطع کرد.
سری تکون داد و منم به اتاقم رفتم  به مامان :فتم که کیوان قراره بیاد ... اونم 

 تا کمی خرت وپرت هامو جمع کنم.
سمتش حمله  شیم... فوری به  صفحه ی :و شدن  شن  با دیدن خاموش ورو

سددرا برام پیام زده ، پوشدده ی مربوطه رو باز کردم.. با تصددور اینکه شدداید ک
 کردم...

 با دیدن پیام خشکم زد!
 رضا بود:

 سالم عروس خانم... خوبی؟
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پس فردا افتتاحیه ی شرکت ماست. ایا شما هم با ما هستید یا نه؟ ا:ر اره ... 
 بهم بگو تا بهت ادرس بدم.منتظر جوابتم. ایکون خنده و چشمک!

 شستم.پوفی کردم و لمه ی تخت ن
 داشتم به پازلی که کسرا برام درست کرده بود نگاه میکردم.

سه روز تمام منو انداخته بود :وشه ی خونه ی بابام ... بخاطر کی؟  بیشعور 
نداریم  خاطر همزاد پ که ب مادرش.. عوض تشددکرش ... عوض این خاطر  ب
 باهام مهربون باشه و ازم ممنون باشه که مسافرت شمالمونو بیخیال شدم ...

 تازه اقا قهرم کرده بود و سرد شده بود!
نمیدونم چرا بی هدفم ، روی د:مه های سددده و پنج وهفت چرخید... بی 

 هیچ فکری تو سرم... نوشتم: اره ...
 و بعد :وشی و روی میز :ذاشتم و شقیقه هامو مالیدم...

ا:ر با رضددا ازدواج میکردم بخاطر بیماری مادرش... بخاطر نگفتن من ... 
 حرف خواهرش... با من قهر میکرد؟؟؟!!! بخاطر

شم... چه فرصتی بهتر از  شاغل با ستم  سرمو تکون دادم. . . من فقط میخوا
این ... اره ... این بهترین فرصددت بود هم کار یاد میگرفتم هم تجربه... ولی 

 کسرا... ا:ر میفهمید؟؟؟
 از کجا؟

 شونه هامو باال انداختم...
 رو نمیشناسه ...اصال کسرا که قیافه ی رضا 

چشددمامو بسددتم... یه حسددی میگفت: احمق خانم کسددرا روی تو خیلی 
 حساسه...



پوفی کردم وفکر کردم: حسددداس بود که سددده روزه عین ب ه ها قهر کرده؟! 
 حساسه که اینطوری با من رفتار میکنه؟؟؟

 لعنت به تو کسرا...
 یکی نیست بهش بگه : لعنتی من زنتم. . . !

س شکه و قمل از اینکه ح سرم داد ب سرا بهم االرم میداد  شه به نفع ک ی که همی
 بگه : لعنتی اونم شوهرته و روت حساسه...

 در اتاقم باز شد و کیوان جلوی چشمم نمودار شد.
 با کلی جزوه و کتاب تست و یه جامدادی نارنجی مدل استدلر!

 واقعا از جدیتش لذت بردم... یعنی من وایمیسددتادم کیوان دندان پزشددکی
سماجت  سرای غدی که هیچ اهل  شتر به نفعم بود که با این ک شه بی قمول ب

 نمود و کلی هم انگار عادت بد داشت عروسی کنم...
خد مرتیکه ی خر من دلم برات تنک شددده سدده روزه عین چوب خشددک 

 شدی!!!
نفس کالفه ای کشیدم وبرای اینکه نهنم سمت فکر وخیال نره، مشغول سر 

 شدم...!و کله زدن با کیوان 
کار کردم،  ندسددده  یک و ه یاضددی وفیز هاش ر با های دوازده  عت  تا سدددا
ستادای خوبی  ستان اونقدر ا سوم دبیر شگاهی و شمختانه زمان پیش دان خو

 داشتم که مماح  هنوز یادم بود و بلد بودم و:رنه کیوان بدبخت میشد.
 هبعد از رفتن کیوان، کشون کشون خودمو به تختم رسوندم ... با اینکه خست

 بودم اما فکرم کشید به سمت کسرا ...
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شیدن طعم نفس های داغش رو تجربه  شد کنار اون خوابیدن و چ وقتی دو 
 کردن، رو حس کرده بودم.. دیگه تنها خوابیدن واسم سخت شده بود!

 چشمامو بستم ... اروم اروم اشکهام از زیر پلکهام جوشیدن ...
ه بود سددرمو تو بالش فرو درحالی که دهنم طعم شددور اشددک و بغض و :رفت

 کردم... خیلی نامردی کسرا! خیلی!!!
 و نفهمیدم چطور با :ریه و بغض و دلتنگی خوابم برد!

شت در  سی به بدنم دادم... مامان از پ ساعت نزدیک یازده بود که کش و قو
 صدا زد: عروس خوش خواب نمیخوای بیدار بشی؟

 ژولیده و هتلی... سرجام نیم خیز شدم.
شت ... با یه تاپ یه  سفید تنم بود که روش خرس های قهوه ای دا شلوارک 

بندی تنم بود و لماس زیرمو دیشددد دراورده بودم... حوصددله هم نداشددتم 
 دوباره تنم کنم.

دوباره کش وقوسددی اومدم ... بابا و نادین خونه نمودم... حینی که بند تاپمو 
 روی سرشونه ام برمیگردوندم در اتاق وباز کردم.

سینه  سم تو  با دیدن یه نفر که روی مملی که رو به روی در اتاق خوابم بود نف
 حمس شد.

بدون توجه به شددمایلم ... به سددمت اون لمخندی که اصددال هم نمایشددی 
 وتظاهری نمود هجوم بردم...

 دلم اساسی واسه ی این نگاه براق تنک شده بود.
 خنده :فت: هنوز نیم ساعت بهخمری از مامان نمود، کسرا به پام ایستاد و با 

 دوازده مونده میتونم بگم صمح بخیر!



بدون هیچ حرفی دستهامو دور :ردنش حلقه کردموخودمو چسموندم بهش و 
 سرمو روی سینه اش :ذاشتم...

 یخرده منو محکم تو ب*غ*لش فشار داد و بعد :فت: نیاز مامانت...
 و حلقه ی دستهاش اروم شل شد...

 ازش فاصله :رفتم.
 لمخندی زد و :فت: زود اماده میشی بریم خونه؟

سمت اتاقم دوییدم... با دیدن لماس زیرم :ه  شی برای مخالفت به  بدون تال
زیر تخت افتاده بود یه لحظه از خجالت خیس اب شدددم... من اصددال یادم 

 رفته بود با چه شکلی رفته بودم تو ب*غ*ل کسرا!
با اینکه دلم یه نیش خندی زدم ، دلشددم بخواد ... از خ باشددده ...  داشددم 

میخواست دوش بگیرم... ولی :ذاشتمش برای بعد ووسایلی که الزم داشتم 
مانتوی ابی تنم کردم وجین  یه  مادشددون کرده بودم رو برداشددتم. مل ا واز ق
شتم ویه ارایش نقره ای مالیم  سرم :ذا سفید و ابی هم  شال  شکی... یه  م

 کردم...
یدم ست کردم و با دوتا ساک از اتاق خارج کاپشن سفیدم و با شال :ردن سف

 شدم.
 کسرا فوری به سمتم اومد و ساکها رو ازم :رفت.

باشددیم مخالفت کردم و باالخره از خونه خارج  با اصددرار مامان که نهار و
 شدیم.
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خیلی میترسددیدم کسددرا وقتی از خونه میریم بیرون دیگه از  اهر نمایشددیش 
 سرد ...بیرون بیاد و بشه همون ادم سخت و 

حتی وقتی توی اسدانسدور هی ی نگفت یا وقتی توی پرایدش نشدسدتیم هم 
سکوت کرده بود بیشتر باورم شد که هنوز قهره و صرفا کاراش همه نمایشی 

 بوده!
 تا رسیدن به خونه با صدای :رم محمد اصفهانی و اهنک هاش طی شد.

 کسرا ساکت بود و منم تو سکوت و دلتنگی و قهر به سر میمردم!
 کسرا جلوی خونه پارک کرد.

در خونه باز بود، بدون اینکه منتظر کسرا باشم از ماشین پیاده شدم ، صدای 
شلوغی کل حیاط و پر کرده بود. با دیدن یه عالمه کفش جلوی در شیشه ای 

 خونه، ابروهامو باال دادم...
اینقدر حس غریمگی بهم دسددت داد که وایسددم تا کسددرا هم بیاد و بعد باهم 

یاد ب یه عروس م یاالی ایران دیده بودم وقتی  ریم تو... تو یکی از فیلم وسددر
خونه ی خودش ... واسددش :وسددفند سددر میمرن، چقدر جشددن و بزن و 

 بر*ق*ص...
 من انگار بار صدممه پا به خونه ام میذارم!

سرمو انداختم پایین ... اصال تصور اینو نداشتم که وقتی پا به خونه ی خودم 
در شددلوغ پلوغ باشدده... یه تازه عروس پنج شددیش روزه بودم ... میذارم اینق

شاید توقع داشتم یه جور دیگه وارد خونه ام بشم... نه اینقدر غرید.... میون 
 یه عالم غریمه!!!



سه چی بدو  ستی وا سرا :فت: تو که قرار بود وای شیدم و ک سته ای ک نفس خ
 بدو اومدی تو؟

 تو لحنش هی ی بوی اشتی نمیداد!
 مو :رفت و در وباز کرد.دست

 با صدای بلندی یا الله :فت.
 منم کتونی هامو دراوردم...

یه عالم فامیالی کسرا، به احترامم بلند شدن... مونس خانم هم بیحال روی 
 مملی نشسته بود و با لمخند مهربونی به من خیره شده بود.

شو ست من و :رفت و کنار مونس خانم ن سرا جلو اومد و د ند ... زن دایی ک
کمی بعد هم صدددای کل کشددیدن و پخش شدددن نقل و نمات رو سددر من و 

 کسرا ...
سمت من اومد و :فت: به خونه ات خوش اومدی  شیرینی به  هانیه با دیس 

 عروس خانم!
 لمخندی زدم و یه شیرینی برداشتم.

 رو به مونس خانم پرسیدم: حالتون خوبه مونس خانم؟
قربونت برم عروس :لم. .. الحمد الله دسددتمو توی دسددتش :رفت و :فت: 

... بمخش که ماه عسلتونو خراب کردم. بخدا وقتی فهمیدم از سفرتون نا کام 
نا  یاز ای به ن یه و حسددین میگم چرا  هان به  فت. هی  ید دلم خیلی :ر ند مو

 خمردادید ... من که رفتنی نیستم!
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شد که محمد  شو روی پاش انداخت و:فت:واه مادر من نمی بی خمر هانیه پا
 بمونه ...

مونس خانم دسددتمو توی دسددتش فشددار داد و :فت: ایشدداال جمران میکنم 
 محمت عروسمو...

 لمخندی زدم و کسرا رو به من :فت: ساک ها رو بمرم طمقه ی باال ...
 مونس خانم لمخندی زد و:فت:برو بمین از طمقه ی باال خوشت میاد؟

شده به مونس خانم نگاه کردم. شمهای :رد  سرویس چوب با چ .. قرار بود 
 مخصوص اتاقمون رو خودم بعدا بخرم...

 از جام اروم بلند شدم... کسرا دستمو :رفت ... عذرخواهی کوتاهی کردم...
 با هم از پله ها باال رفتیم.

 کسرا در وبرام باز کرد.
 اولین چیزی که تو صورتم خورد ... بوی رنک بود.

رنک :لمهی مالیم داشت ... و یه سرویس یه نگاهی به در و دیوار کردم... یه 
 خواب چوبی المالویی سوخته .... با میز اینه و پرده های زرشکی و سفید...

 ابروهامو باال دادم...
رو تختی ای که روی تخت کشیده شده بود یه پتوی :ل برجسته بود با زمینه 

 ی سفید و :ل های صورتی و لیمویی...
 تکیه داد و :فت: خوشت میاد؟کسرا ساک هامو به کمد دیواری 

با اینکه از سدداد:ی و سددت بودن رنک ها خیلی خوشددم اومده بود و اتاقمون 
بهم حس ارامش خاصددی میداد اما بخاطر اینکه هیچ دخالتی توی انتخاب 

 رنک و تخت نداشتم ... اخم هام تو هم رفت.



 کسرا رو به روم ایستاد و :فت: نگفتی از سلیقه ام خوشت میاد؟
 ای باال انداختم و :فتم: مثال بگم نه میری همشونو عوض میکنی؟ شونه

 عین خودش سرد جوابشو داد...
ست اتاق خواب هم  سرخود  سیده ... تازه  سه روزه عین ادم حالمو نتر یارو 
واسدده من انتخاب کرده! هرچند قشددنک بود ولی ... نچ... باید عین خودش 

 باهاش برخورد کنم!
ید و ابروهاشددو باال داد و :فت: یعنی واقعا کسددرا دسددتی تو موهاش کشدد

 خوشت نیومده؟
 
نداشددتم خوشددم - که من توی انتخابش نقشددی  چه دلیلی داره از چیزی 

 بیاد؟؟؟
 کسرا یخرده با تردید نگام کرد بمینه شوخی میکنم یا جدی میگم...

حالت صورتم خوشمختانه یخ بود ... پوفی کرد و :فت: خواستم خوشحالت 
 کنم ...

 پوزخند تصنعی زدم و رومو بر:ردوندم.یه 
 درحالی که زیپ ساکمو باز میکردم :فتم: کمد من کجاست؟

 کسرا به دیوار تکیه داد و :فت: جدی جدی خوشت نیومد؟
خت  مانتو وشدددالمو دراوردم... و روی ت یال جواب دادن بهش،  بی خ

 .انداختم... دلم میخواست سریع وسیله هامو ب ینم و بعدش به حموم برم
 جوابشو ندادم و کسرا :فت: االن از دست من ناراحتی؟

http://www.roman4u.ir/


 کفری شدم و :فتم: باید خوشحال باشم؟
ستهاش :رفت :فت:  شال منو توی د ست و حینی که  ش سرا لمه ی تخت ن ک

 خد نمیتونستم اجازه بدم که تنها اینجا بمونی.... خطرناک بود ...
 شونه هامو باال انداختم ...
ا از توی ساک شدم ... دستی به طمقه ی توی کمد و مشغول دراوردن لماس ه

سرا :فت: خد منم حق  شیدم. خاکی نمود . لماس ها رو مرتد چیدم و ک ک
 داشتم که از دستت دلخوربشم... تو یه مسئله ی مهم و به من نگفتی...

رومو به سددمتش چرخوندم و :فتم: من خواسددتم بگم ... ده بار خواسددتم 
 الن ... چی... یادت رفت؟؟؟بگم... هی :فتی نگو . .. ف

 کسرا شالمو تا کرد و :فت: حاال که همه چیز بخیر :ذشت ...
 اخم هامو تو هم فرستادم و :فتم: اره ...

کسددرا ن ی کرد و مانتومو برداشددت. حینی که داشددت اسددتین های مانتومو 
شما  شه  شت و رو درش اورده بودم، :فت: حاال نمی ست میکرد چون پ در

 اشتی کنین؟
مو از روی پاش برداشددتم و:فتم: یعنی من و نظرم اینقدر واسددت مهم شددال

 نیست که سرخود رفتی تخت و کمد و اینه خریدی؟
 کسرا شروع کرد به تا کردن مانتوم و :فت: خواستم خوشحالت کنم!

 االن از خوشحالی دارم بال درمیارم...!!!-
ستیم با ه شت ماهی که اینجا ه سرا مهربون :فت: حاال هفت ه سر ک مینا 

میکنیم واسدده ی خونه ی خودمون چشددمم کور دندم نرم ... شددما رو میمرم 
 هرچی که خودت دوست داری و با سلیقه ی خودت بخر... خوبه؟



 بهش نگاه کردم ... مانتومو تا کرده بود.
 پوفی کردم و با غرغر :فتم: مانتو رو ادم تا میکنه؟

 کار میکنه؟ چشماش حالت شیطونی به خودش :رفت و :فت: پس چی
 اویزون میکننش...-

 و به چوب لماسی کنج اتاق اویزونش کردم.
داشتم کاپشنم رو هم از روی تخت برمیداشتم که کسرا مچ دستمو :رفت و 
به سددمت خودش کشددید... تعادلمو از دسدددت دادم و تو ب*غ*لش  منو 

 افتادم...
ت :فته هحینی که با یه حرکت قوی منو رو پاش نشوند :فت: تا حاال کسی ب

 وقتی اخم میکنی دوست داشتنی تر میشی؟
 اوه ... رضا یه باربهم :فته بود...

 اخم میکردم بهم میگفت جوجه عصمانی...
سری تکون دادم که این فکر از تو سرم پرت بشه بیرون... اما کسرا :ذاشت 
شق موهام  شت موهامو نوازش میکرد... کال عا ساب نه :فتن من... دا به ح

 بود.
سمو باز کرد دلم  شم... ولی نمیدونم... کلیت ستش دلخور با ست ازد نمیخوا

 و:فت: موهاتو باز بذار... اینطوری خوشگل تری...
یخرده منو محکم تو ب*غ*لش :رفت و :فت: چی میشه همیشه مثل امروز 

 صمح بیای توب*غ*لم!
 دقیقا منظورش به بی لماسی صمح بود تو خونه ی پدریم!!!
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 د رو لمم نشست.ناخودا:اه یه لمخن
صورتم براش جدید  شت نگام میکرد. انگار تک تک اجزای  سرا مهربون دا ک

 بود با خیر:ی اونها رو از نظر میگذروند.
شو  سر ست  شمهام زل زده بود. خوا حینی که موهامو نوازش میکرد و تو چ

 بیاره جلو که ...
 که هانیه از پشت در صداش کرد: محمد ...

سرا یه خنده کرد و  شتن دو دقیقه ادم با خانمش خلوت کنه ک :فت: ا:ر :ذا
... 

 از ب*غ*لش بیرون رفتم و :فتم: تا هفت هشت ماه وضع همینه!
 دقیقا هم متوجه طعنه ی کالمم شد.

 خواست چیزی بگه ولی نگفت و از اتاق رفت بیرون.
منم با باز کردن ساک و وسایلم مشغول شدم ... بعدشم میل عجیمی داشتم 

 !برم حموم
بعد از صددرف نهار ، حول وحوش عصددر بودکه همه ی مهمون ها رفتن ... 

 منم تو اتاقمون در :یر بودم.
دلم میخواسدددت تمام وسدددایل هامو جا به جا کنم... بخصددوص که حس 
یه  به  که من  ید عوض بشددده... عالوه بر این  با ما  نه حت میکردم جای میز ای

 میزکامتیوتر هم نیاز داشتم.
 مهندسی کسرا برای جفتمون کفایت میکرد. –شه کشی خوشمختانه میز نق

 در اتاق باز شد.
 کسرا خمیازه ای کشید و وارد اتاق شد...



سرا :فتم: بمین این میز اینه رو بیا  شک میکردم ... با دیدن ک شتم موهاموخ دا
 بذار این طرف... تخت هم کامال ب سمون به دیوار...

 یدی...کسرا لمخندی زد و :فت: بوی توت فرنگی م
خندیدم و:فتم: از این شددامتوهایی که :ذاشددتی اسددتفاده کردم . هان باید 

 شامتو هم بخریم من ازاین ها مصرف نمیکنم ... به موهام ساز:ار نیست.
کسدرا خندید و :فت: چشدم ... و میز اینه رو با کمک هم جا به جا کردیم و 

 تخت هم به دیوار چسموندیم.
شیدن مجمو سشوار ک سیم رابط پیدا حاال موقع  شدم از این ور و اون ور  رنمی

 کنم و دنمال پریز باشم. اصال میز اینه باید کنار پریز باشه!
 مشغول خشک کردن موهام بودم ، کسرا هم منو نگاه میکرد.

 با لحن خاصی پرسیدم: چرا اینطوری نگام میکنی؟
 کسرا خندید و :فت:باورم نمیشه زن :رفتم .

.. نماید هم باورت بشددده ... چون چیزی برای تو خندیدم و خواسددتم بگم .
 فرقی نکرده ... نه خونه :رفتی نه هی ی دیگه!

ولی نگفتم.یعنی قشنک میدونستم هفت هشت ماه میخوام بهش طعنه بزنم. 
 باید خودم جلوی خودمو میگرفتم که عاصیش نکنم.

کسددرا نفس عمیقی کشددید و :فت: خوب موهاتو خشددک کن ، شددام بریم 
 بیرون.

 با لوسی :فتم باشه ... و کسرا رفت طمقه ی پایین تا بگه ما شام نیستیم.
 منم در کمد و باز کردم.
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یه پالتوی خاکستری برداشتم با جین مشکی و کاله شال خاکستری... پوت 
 های خز مشکی و کیف مشکی هم برداشتم.

م ادلم میخواست تیپ بزنم... یه ارایش نقره ای هم کردم و بعد همراه پوت ه
 از پله ها پایین رفتم.

 هانیه با دیدن من ابروهاشو با حالت خاصی فرستاد باال ...
 مونس خانم هم با نوق :فت: هزار الله اکمر ...

سین  سرا هم که مثل ندیده ها ، همش منو نگاه میکردم. کیف میکردم باتح ک
 بهم زل میزد.

 ه داشت اسفندبه دستور مونس خانم، هانیه واسم اسفند دود کرد و حینی ک
و دور سددرم می رخوند :فت: حاال این کاله شدددال :رمت میکنه؟ سددرما 

 نخوری بیفتی...
 از لحن حرف زدن و طرز :فتنش هیچ خوشم نیومد . خودت بیفتی!

 مسخره ... کال به خون هانیه تشنه بودم.
ولی محلش نذاشددتم. کسددرا هم یه کت چرم روی پلیور مشددکیش پوشددید و 

 ه بیرون.باهم زدیم از خون
با اینکه سددعی میکردم به حرفهاش بخندم و همراهش باشددم ... ولی عجید 
فکر و نهنم پیش هانیه ورفتار هاش بود ... دلم میخواسددت این حرف کج و 

 کوله اش رو تالفی کنم.
 بخاطر همین زیاد حواسم به کسرا نمود.

 داشتم ویترین ها رو نگاه میکردم... نم نم یه بارونی هم میومد.



ا دیدن یه مانتوی خاکسددتری روشددن توی ویترین که کمر بند چرم مشددکی ب
 داشت ، یخرده سرعتم کم شد تا جایی که ایستادم.

کسرا هم مسیر نگاهمو تعقید کرد و :فت: خوشم میاد خوش سلیقه ای... 
 المته از انتخاب شوهرت هم مشخصه ولی در کل...

 رمه هام باز شد.با این حرفش خندیدم و به قول کسرا باالخره سگ
 با این حرفش خندیدم و به قول کسرا باالخره سگرمه هام باز شد.

 
سردی و کم محلیش باهاش قهر  شده بخاطر  ست هنوز هی ی ن دلم نمیخوا
باشددم ... شدداید باید میتذیرفتم هرجفتمون مقصددریم... درهرصددورت کوتاه 

 اومده بودم...
 

 با هم رفتیم داخل و اون مانتو رو خریدیم...
 

چیزی که توی مانتو دوست داشتم این بود که مدلش یه طوری بود که میشد 
شد  ستین هارو تا ارنج داد باال و با یه بند چرمی از جنس همون کمربند می ا

 اون استین ها رو به اون صورت تا زد و باال نگه داشت.
 

طمق معمول بخاطر خرید نیشددم باز شددد و بعد از پیاده روی و هضددم پیتزا 
 ی که خورده بودیم سوار ماشین شدیم ...مخصوص
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سواک برام بخره  سته بودم م شت . ازش خوا سرا جلوی یه داروخانه نگه دا ک
 ... اسم چند تا شامتو هم بهش :فتم که از همون ها برام بخره .

 
 بعدش هم که به خونه بر:شتیم.

 
 مونس خانم و شیما هنوز بیدار بودن.

 
 داد. منم سالم کردم.کسرا کتشو اویزون کرد و سالم 

 
 شیما با هیجان پرید جلومو :فت: خوش :ذشت زن داداش؟

 
 خندیدم و:فتم: اره خیلی.... جات خالی...

 
 شیما اه سوزناکی کشید و :فت: خدا قسمت کنه.

 
با این حرفش منو مونس خانم زدیم زیر خنده وکسددرا با چپ چپ نگاهش 

 ت ...کرد و :فت: ب ه پر رو... بشین سر درس و مشق
 

شیما چینی به بینی اش انداخت و :فت: داداش جون مشق مال دبستانه .... 
 من امسال دبیرستانی ام... دیتلم میگیرم.

 



کسرا سری تکون داد و :فت: بله ... امسال نهایی داری... باید بری حوزه ی 
 امتحانی... هیچ میفهمی درسهات سخته ... نه ...!

 
 امان بمینش...شیما اخمی کرد و بلند :فت: م

 
 کسرا بازوی الغر شیما رو :رفت و:فت: بدو برو بخواب...

 
ساعت تازه یازده  شیما با حرص :فت: خودت بخواب.... مگه من مرغم... 

 ونیمه...
 

 کسرا با حرص :فت: تو فردا مدرسه نداری؟
 

شددیما دهن کجی کرد و :فت: نمیخوام بخوابم... مامان یه چیزی بهش بگو 
 دیگه ...

 
مونس خانم با خنده :فت: زشته جلوی نیاز ... االن فکر میکنه شما به خون 

 هم تشنه این...
 

 ولی من عجید داشتم از کل کل شیما و کسرا کیف میکردم.
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کسرا که مشخص بود که چه لذتی می بره از حرص دادن شیما ... شیما هم 
 که میخواست به هر ضرب و زوری که شده جواب کسرا رو بده.

 
 نس خانم از جا بلند شد و:فت: ب ه ها من دیگه میرم بخوابم.مو
 

کسددرا رو به مادرش با لمخند :فت: شددد تنها نخواب مامان... بذار شددیما 
 پیشت میخوابه.

 
شددیما با غر غر :فت: نمیخوام... من جام عوض بشدده خوابم نمیمره... فردا 

 هم ورزش دارم صمح اول صمح... نمیتونم...
 

که دا که اخرش قمول همین جور  با غرغر حرف میزد ولی معلوم بود  شدددت 
 میکنه ... :فتم: مونس خانم من پیشتون میخوابم.

 
 کسرا با داد :فت: چدددددی؟

 
که اخرش قمول  با غرغر حرف میزد ولی معلوم بود  که داشدددت  همین جور 

 میکنه ... :فتم: مونس خانم من پیشتون میخوابم.
 کسرا با داد :فت: چدددددی؟

خانم خندید و :فت: نه مادر نمیخواد... شیما مادر تو هم نمیخواد...  مونس
 برین بخوابین من حالم خوبه ...



سرا نگاه میکردم  ستمو دور بازوی مونس خانم حلقه کردم و حینی که به ک د
:فتم: مونس خانم شما هنوز حالتون خوب نشده ... حاال من امشد و پیش 

 شما میخوابم...
 اش کشید.کسرا دستی تو موه

یه جوری نگام میکرد که هم خندم :رفته بود .... هم نگاهش متعجد بود 
 ... هم ناراحت بود ... هم عصمانی بود ... هم خودشم خنده اش :رفته بود!

خالصه که موقع دراوردن لماس هام توی اتاق مشترکمون بر:شت بهم :فت: 
 ری؟یعنی ها ... اخرشی... االن داری تالفی چی و سرم درمیا

با خنده :فتم:مادرت حالش خوب نیسددت اخه ... نمیخوام فکر کنه من تو 
 رو دیر فرستادم تهران! من میخواستم بهت بگم.

شام مخملیه...  شت :و شه دیگه ... منم که پ شید و:فت: با سرا هومی ک ک
 حسابتو میرسم...

 خندیدم و:فتم: این مسواک سمزه مال من...
سواک و  ستم م سرا با حرص از د سه ک سمز و وا شید و:فت: نخیر... من  ک

 خودم خریدم تو مسواک صورتیه رو بردار...
 و با اخم و تخم از کنارم رد شد وبه دستشویی رفت.در و هم کوبید.

روی تخت نشددسددته بودم و میخندیدم... کسددرا با دهن پر خمیر دندون و 
به این بزر:ی  خت  ها چطوری روی ت فت: من تن مد بیرون و : مسددواک او

 ابم؟بخو
 این دیگه مشکل خودته ...-
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 کسرا باحرص :فت: واقعا که ...
 با این حرفش بلند زدم زیر خنده ... طوری که روی تخت باال پایین میشدم.

کسرا هم سری تکون داد و :فت: پاشو برو پایین دیگه ... هی اینجا نشستی 
 منو نگاه میکنی!

ش بود و شلوارک ستپس خدافظ... و لماس خوابمو که یه تی شرت صورتی -
، برداشتم و یه چشمک زدم و با یه حالتی موهامو ریختم تو صورتم و جلوی 
شتر میاد؟ موهامو  سرا :فتی اینطوری به من بی ستی ک ستادم و :فتم: را در وای

 دوست داری اینطوری باز بذارم؟؟؟
 کسرابه سمتم حمله کرد و منم با جیغ و خنده از پله ها سرازیر شدم پایین...

 یما با هیجان :فت: دنمال بازی میکنین...ش
شیما خالی کرد و با دهن پر داد زد: برو  سر  سرا حرصی که از من میخورد  ک

 بگیر بخواب دیگه ...
 و خود کسرا هم به اتاق رفت و در وکوبید.

از رفتارش خنده ام :رفته بود به نرده تکیه داده بودم و میخندیدم که کسددرا در 
 من :فت: یعنی واقعا نمیای؟ وباز کرد و با دیدن

 خندیدم و سرمو به عالمت نه تکون دادم.
 کسرا با حرص :فت:فردایی هم هست نیاز خانم...

 خندیدم و :فتم:حاال کو تا فردا ... تافردا کی زنده است کی مرده؟
 کسرا پوفی کشید و:فت:شد بخیر...

 واسش یه ب*و*س فرستاد م و :فتم:شد تو هم بخیر عزیزم...



لجش باز خواسددت بدوئه دنمالم که من سددریع پله ها رو پایین رفتم و به از 
 اتاق مونس خانم پناه بردم.

 
مونس خانم روی تخت نشددسددته بود و نکر میگفت. با لمخند مهربونی بهم 

 نگاه میکرد.
 نمیدونم چرا ولی مهربونیشو دوست داشتم.

 حالت چشماش عین کسرا بود ... ولی رنگش عسلی نمود.
 ی زدم و:فتم: مونس خانم خوبین؟ چیزی الزم ندارین؟لمخند

 خندید و :فت: خوب پسر منو حرص میدی ها ...
 لمه ی تخت نشستم و :فتم: خمر ندارین اون چقدر من و حرص میده ...

شا  شم زد و:فت: ان  شت :و شو جلو اورد و موهای منو پ ست مونس خانم د
 بخنده... الله خوشمخت باشین... ان شا الله همیشه لماتون

 اروم و با خجالت :فتم: مرسی مونس خانم... استراحت کنین...
نار من  خت ک یا رو ت فت: ب جا کرد و: به  جا  خانم کمی خودشددو  مونس 

 بخواب... زمین سرده ...
 نه من راحتم...-

 مونس خانم خندید و :فت: بیا دختر... این تخت به این بزر:ی...
س خانم :فت: من خرناس کشیدم سرموی به عالمت باشه تکون دادم ومون

 بیدارم کنی ها...
 خندیدم و چیزی نگفتم.
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 مونس خانم نگاهی بهم کرد و:فتم: شمتون بخیر مونس خانم...
 لمخندی زد و :فت: تا اخرش میخوای مونس خانم صدام کنی؟

 با شرمند:ی :فتم: چی صداتون کنم؟
 لمخندی زد و:فت: هرچی دوست داری...

 ونم مونس جون بگم؟با من من :فتم: میت
 خندید و :فت: چرا که نه ... اینطوری صمیمی تر هم هست...

 و شد بخیری :فت و منم :فتم: خوب بخوابید مونس جون.
مونس جون که چشماشو بست فوری لماسامو عوض کردم و لماس زیرمو هم 

 دراوردم وزیر تخت انداختم.
 بعد هم سرم نرسیده به بالش خوابیدم.

صد سر و ای خنده ... از جام پریدم... یه لحظه حس من کی ام... صمح با 
 اینجا کجاست... اینا چیه ... بهم دست داد.

 با چشمهای نیمه باز از اتاق زدم بیرون.
تا در وباز کردم همه چی یادم اومد... اشتزخونه دقیقا رو به روی اتاق خواب 

تداد در  پذیرایی ... و درام هال و  عدش هم  تاق خواب مونس جون بود. وب ا
 مونس جون هم پله ها قرار داشت.

مونس جون داشددت حرف میزد با خنده میگفت: خدا به دادت برسدده محمد 
... این دختره تو خواب خیلی وول میخوره ... همشددم پتو از روش میرفت 

 کنار...
 شیما و کسرا هم بلند میخندیدن...

 با هول :فتم:صمح بخیر...



سمتم اوم صمح بخیر مونس جون با خنده به  سید و :فت:  د و :ونم وب*و*
 عروس خوشگلم ... خوبی؟ دیشد خوب خوابیدی؟

 با خجالت :فتم: انیتتون کردم؟
که  ته بودی  قدر خسدد مد این فت: خوشددم او ندید و : ند خ مونس جون بل
نفهمیدی واسه ی نماز صمح بیدار شدم و قرصهامو خوردم... تو خواب عین 

 عروسکی هزار ماشاالله...
به  با هم صددمحونه و  یا  تخته کوبید و:فت: برو دسدددت و روتو بشددور... ب

 بخوریم...
شید تو  ستمو :رفت و با یه حرکت منو ک سرا د شویی که ک ست ستم برم د خوا
ب*غ*لش و:فت: چطوری هتلی من... ویه بو ازم کشددید و:فت: خوشددم 

 میاد حرف :وش کنی... باب میل میای تو ب*غ*ل آدم...
دادم و:فتم: برو اون ور... دیشدددد خراب کاری  با خنده و خجالت هولش

 کردم ؟
کسددرا خندید و :فت: مامان میگه من مراقد خودم باشددم که عجید لگد 
میترونی... و با تهدید :فت: همینه دیگه پیش شددوهرت نمیخوابی اینطوری 

 میشه ها ... آه من تو رو :رفت... و غش غش خندید...
سرا هم  شارمو :از :رفتم و ک شت ا شمکی زد و :فت: برو لماس :رم انگ چ

 بتوش...
 سری تکون دادم وبه طمقه ی باال رفتم.
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یه دوش سددر سددری :رفتم و بعد یه بلوز قرمز و یه دامن مشددکی که تا سددر 
 زانوهام میرسید و تنک بود تنم کردم.

موهامو خیس ژل زدم تا همون طور حالت دار بمونه ... بعد هم با سددشددوار 
 یخرده خشکشون کردم.

 یه ارایش ملیح کردم و صندل های مشکی رو فرشی مو پام کردم.
 یعنی واسه خودم نوبری بودم با اون سر و ریخت اول صمح جولون میدادم.

 وارد اشتزخونه که شدم... مونس جون به به و چه چهش راه میفتاد.
صمحه... اه چقدر زود بیدار  ساعت خورد تازه فهمیدم هفت  شمم که به  چ

شت ازش لغت های شده بودم...  سرا هم دا سه بود و ک شیما با لماس مدر
 ادبیات میترسید.

من پشددت میز نشددسددتم ... مونس جون برام چایی ریخت ولی کسددرا که 
سرا برام  سلی که ک شیر ع صمح ها لیوان  سل میخورم  شیرع ست من  میدون

 درست کرده بود رو دستم داد و رو به شیما :فت:
 نمط؟

 .شیما: :ردن ... موی اسد..
 کسرا ابرو هاشو باال داد و :فت: روش... طریقه ...

 و دوباره :فت: نمط؟
 شیما: روش...

 کسرا با حرص :فت: جفتشو بگو...
 شیما: خانممون میگه یکیش هم کافیه...



کسددرا با تحکم :فت: جفتشددو یاد بگیر که ا:ر یکی یادت رفت اون یکی تو 
 نهنت باشه... نمط؟

 شیما: روش طریقه ...
 ا من دست داد و:فت: فعال عزیزم...کسرا ب

 و رو به شیما :فت: نمط؟
سه دیگه ... ده بار  شونه هاش انداخت و:فت: ب شو روی  شتی  شیما کوله پ

 :فتی؟
 کسرا با حرص :فت: باالخره که باید یاد بگیری... نمط؟

 شیما: روش و طریقه...
 کسرا: مامان کاری نداری شما؟

 و کسرا باز :فت: نمط؟مونس جون: نه پسرم به سالمت... 
 دیگه من ومونس جون هم رسما یاد :رفته بودیم یعنی روش و طریقه...

 شیما کسل :فت: روش و طریقه...
تا وقتی که ازخونه کامل برن بیرون، کسددرا فقط میگفت : نمط.... شددیما هم 

 میگفت روش وطریقه ...
 !هیعنی ب مون پس فردامدرسه بخواد بره، از دست کسرا بدبخت میش

از تصور ب ه ام که مدرسه میره نیشم باز شد ... مونس جون هم :فت: برای 
 نهار چی دوست داری بتزم عروس خانم؟

http://www.roman4u.ir/


یه لحظه واقعا شددرمنده شدددم... مونس جون خدایی خیلی مهربون بود . با 
من مثل دخترش رفتار میکرد. دلم میخواسددت بگم من اشددتزی میکنم ولی 

 بلد نمودم.
شرم شید مونس جون ... من خودم برای همین با  ند:ی :فتم: نه زحمت نک

 میتزم...
مونس جون خندید و :فت: برو دختر... من یه عمر نغال ... چی میگن این 

 جور وقتا؟ اینو همیشه شیما میگه ... ای بابا .. یادم رفت.
 با خنده :فتم: منظورتون من خودم نغال فروشم ئه؟

 من که میدونم اشتزی بلد نیستی...مونس جون خندید و :فت: اره همین... 
 کلمو خاروندم و:فتم: وای ابروم رفت؟

خدا  له  یدال حاج  نه ی  فت: خودمم وقتی رفتم خو نده : با خ مونس جون 
شی  شته با ست دا شتزی بلد نمودم...کم کم یاد :رفتم. حاال ا:ر دو بیامرز ا

 من خودم بهت یاد میدم.
 مرتد کنم... من که از خدامه... فقط برم یخرده باال رو-

 مونس جون با مهربونی :فت: برو عزیزم... کمک نمیخوای؟
 نه مرسی...-

حینی که داشددتم از اشددتزخونه بیرون میرفتم مونس جون :فت: تمام مزه ی 
عروس بودن به اینه که ادم خونه ی خودشددو با دسددت خودش ب ینه ... ای 

 شاال به زودی صاحد خونه میشین...
 ی باال رفتم.لمخندی زدم و به طمقه 

 یخرده وسایل و مرتد کردم... روتختی انگار دست نخورده بود.



با تعجد به زمین نگاه کردم.. روی فرش دو سدده تا پر افتاده بود. در کمدی 
که مربوط به رخت خواب ها بود باز کردم. عزیزم.. کسددرا دیشددد رو زمین 

 خوابیده بود!
شیم حمله کردم بی توجه به اس ام ا سرا پیافوری به :و شتم به ک م سی که دا
 زدم: می بینم که از هجر من رو زمین خوابیدی؟

 چند لحظه بعد پیام اومد.
ستم تخت دو نفره رو با هم افتتاح کنیم...  سرا نوشته بود: خوا بازش کردم. ک

 دیشد که قسمت نشد... امشد نمیذارم از دستم دربری!
 خندیدم و مشغول مرتد کردن شدم.

ودم که به سددرم زد، به مامانم زنک بزنم... اینقدر دلم یک سددداعتی در:یر ب
 براشون تنک شده بود که حد نداشت.

ستم زنک بزنم.  شت، :فت که میخوا شت نه بردا تا :فتم الو... مامان نه :ذا
 قطع کن.

و انگار زنک زد به خونه ی کسرا اینا ، چون مونس جون داشت با تلفن حرف 
مامان  یدم  که مونس جون از میزد و از لحنش فهم منه... خیلی نگذشدددت 

 پایین صدام کرد... رفتم پایین، مامان تماس :رفته بود.
 برای پا :شا، شد دعوتمون کرد.

 اخ جون... مهمونی دوز دارم... حاال چی بتوشم؟!
درای کمد و باز کردم... یه تی شددرت ابی که توش طرح های سددفید داشددت 

 یقه ی هفت...انتخاب کردم... آستین سر خود با مدل 
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یه جین سددفید لوله ی فاق کوتاه هم برداشددتم با کمربند آبی و صددندل های 
 سفید هم کنار :ذاشتم.

 پالتوی سفید و بوت های سفیدم رو هم از تو کمددراوردم.
 شال پشمی ابی مو هم کناری :ذاشتم و لمه ی تخت نشستم.

 :وشیمو برداشتم و به کسرا زنک زدم.
 خانم خانما ... حال شما؟ با سرحالی :فت: به به

 سالم.-
 کسرا: سالم به روی ماهت. چه عجد یادی از ما کردی خانم؟

 خندیدم و :فتم: اوه کی میره این همه راهو...
کسددرا: خودم نوکرتم هسددتم... چی شددده عروس خانم؟ خوبی؟ همه چی 

 خوبه؟
 عالی... زنک زدم بگم واسه شد خونه ی مامان اینا دعوتیم...-

 خوب... زنگم نمیزدی زود میومدم عزیزم. کسرا: چه
 خد همین زنک زدم درجریان باشی دیر نکنی...-

 کسرا خندید و :فت: حاال چی میشه بگی دلت واسم تنک شده بود!
 مرسی از این اعتماد به نفس...-

کسرا: پس چی... یه خانم دارم شاه نداره... خوشگل... خوشمزه... شیطون 
 م... چی فکرکردی؟... در حسرتش به سر میمر

 با خنده :فتم: الهی ... حیوونی تو ... چه فشاری بهت اومده ...
سر در  شد از خجالتت درمیام... نمیذارم ق شاال ام سرا خندید و :فت: ای ک

 بری...



 خندیدم و :فتم: زود بیا نهار با هم باشیم...
ضایت داد تلفن صدقه ر شم بلند باالیی :فت و بعد از یذره قربون  سرا چ  ک

 وقطع کنه.
شو مزه مزه  صدقه ها شتم قربون  شده بودم و دا نزدیک یه ربع رو تخت ولو 

 میکردم...
تو یه چشددم بهم زدن سدداعت شددیش غرو ب شددد و من هنوز اماده نمودم. 
شد... لعنتی هرچی خط  شمم خراب می ساس ارایش چ شه تو مواقع ح همی

شد شد یا نازک می شتناکی یا کلفت می شیدم به طرز وح شم میک شه ی چ ا :و
 اش ناقرینه میشد.

 دیگه اینقدر کشیده بودمو پاک کرده بودم که پلکام میسوخت.
 با صدای کسرا که :فت: خانمی...

 ته دلم غنج رفت و :فتم: دارم حاضر میشم...
 لمه ی تخت نشست و :فت: من نمیدونم باید چی بمریم...

 بهش نگاه کردم و :فتم: منم همینطور...
قرار بود پدرزن سددالم و مادرزن سددالم هم کسددرا داشددته بخصددوص که مثال 

 باشه!
 پوفی کردم و :فتم: خد یه شیرینی میگیریم هان؟

 کسرا شونه ای باال انداخت و :فت: نمیدونم...
 کسرا نگاهی به تیتم کرد و :فت: خوب تیپ میزنی ها ...

 خندیدم و :فتم: از اتاق برو بیرون ...
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ستا شتم ای شد و پ شت و از جاش بلند  شونه هام :ذا سر شو روی  ستها د. د
 :فت: حواستو پرت میکنم...

 خندمو جمع کردم و:فتم: ابدا...
چونه اشددو روی شددونه ی چتم :ذاشددت و حینی که تو اینه بهم نگاه میکرد 

 :فت: شمم میشه همین شکلی باشی؟؟؟
بیخیال خط چشم شد م و با مداد سیاه کمی دور چشمامو پر رنک کردم و با 

ت شددونه امو از زیر چونه اش خالی کردم و رو به روش ایسددتادم و یه حرک
 :فتم: شد خستم... فکر نکنم فرصت بشه...

شو با یه حالت خاص و قدرتمندانه دراورد و روی  ستر کرد و کت سینه  سرا  ک
 تخت انداخت و :فت: پس همین االن ...

 
 نفس عمیقی کشیدم و:فتم: االن ؟؟؟

 :فت: همین االن... کسرا صورتشو نزدیک تر کرد و
 سرمو کج کردم و دستهامو پشت :ردنش قفل کرد مو :فتم: مطمئنی االن؟

 کسرا منو به خودش چسموند و :فت: دقیقا ...
یه نفس عمیق کشیدم و کسرا داشت به سمت لمام میومد که در اتاق با شدت 

 باز شد و من و کسرا تند همدیگه رو هول دادیم ...
نگاهی بین من وکسرا رد و بدل کرد، قمل از اینکه ناراحت شیما با دهن باز یه 

صی  صو شم و بهم بر بخوره که چرا عین یه موجود دو حرفی وارد حریم خ ب
من و کسرا شده، کسرا دست به کمر و عصمانی جلوش ایستاد و :فت: این 

 اتاق طویله است ؟ در نداره؟



 شیما نیشخندی زد و :فت: حاال مگه چیه؟
 خود چیه... هان؟؟؟کسرا توپید: ن

 شیما لد برچید و :فت: خواستم بگم من حاضرم...
 چشمامو باریک کردم و کسرا رو به من با تعجد :فت: تو دعوتش کردی؟

 تا خواستم جواب کسرا رو بدم و بگم نه ... شیما ملتمسانه نگام کرد...
 اهمی کردم و با من من :فتم: خد... چیزه... یعنی...

جوابم نشد و رو به شیما :فت: هیچ دلیلی ندارم تو رو با کسرا منتظر تکمیل 
 خودم خونه ی پدرزن و مادر زنم بمرم!

 شیما ممهوت به کسرا خیره شد ...
سه  شوق و هیجانش وا شور و  ستم علت  سوخت ... هرچند که میدون دلم 

 اومدن چیه ... نادین چشمشو :رفته بود!
 برو بمینم...کسرا با حرص :فت: برو سر ودرس و مشقت... 

 شیما با بغض یه نگاهی به من کرد و :ردنشوکج کرد.
دلم به رحم اومد... خدایی خیلی صددداف وسددداده بود. عین ب ه ها... دلم 
نمیخواست ناراحت بشه... حاال میومد جای من وتنک میکرد یا کسرا رو یا 

 نادین؟؟؟
ی نادین هوا حداقل میتونسددتم به نادین یه اولتیماتوم بدم که بی محلی کنه و

 از سرش بیفته!
ست داره با ما  شیما :فتم ا:ر دو سرا من به  شیدم و :فتم: ک نفس عمیقی ک

 بیاد...

http://www.roman4u.ir/


 کسرا کامال با ناباوری به من خیره شد.
پایین منتظرتونم... زن  ماده ام...  فت: من ا ماش برقی زد و : ما چشدد شددی

 داداش.
 ارج شد.و چشم غره ی پیروزمندانه ای به کسرا رفت و از اتاخ خ

کسرا دست به کمر جلوی من وایستاد و :فت: دلت واسه این نسوزه... صدتا 
 عین منو تو رو میمره لد چشمه تشنه برمیگردونه ...

 و با خنده سری تکون داد و :فت: خامش نشو عروس خانم.
 خندیدم و :فتم: من حاضرم... بریم؟

ان ی پیش مامکسددرا سددری تکون داد و :فت:وایسددا بمینم ... شددیما بیاد ک
 باشه...

و کتشددو از روی تخت برداشددت و حینی که سددوئی شددو هم از روی میزکنار 
تخت برمیداشددت بلند :فت:شددیما... شددیما ... بمینم مامان و میخوای تنها 

 بذاری؟
 واز اتاق بیرون رفت.

صداش اینقدر بلند بود که از اون پایین هم به اتاق میرسید چی میگن و چی 
 نمیگن...
ون اصرار میکرد که حالش خوبه ... و شیما هم پاشو کرده بود تو یه مونس ج

 کفش و میگفت که حاضر نیست خونه بمونه!
و کسرا با غرغر :فت: پس مامان میذارمت خونه ی هانیه ... اینطوری خیالم 

 راحت تره...



پوفی کردم... خونه ی هانیه تو این ترافیک... اون سددر شددهر... سددری تکون 
 اقمت منو با این خانواده بخیر کنه!دادم. خدا ع

ساعت شش راه افتادیم... مونس جون و بعد از یک ساعت ونیم توی ترافیک 
ساعت نه  شیما  سرا همراه  شتیم و درنهایت من و ک موندن خونه ی هانیه :ذا

 و بیست دقیقه به خونه ی پدریم رسیدیم. رسما خون به ج*ی*گ*ر شدم!!!
شیما برای اخرین  سور  سان شکر امیزی تو ا بار به خودش نگاه کرد و لمخند ت

 به من زد.
با باز شدددن در اسددانسددور جلوی واحدمون غلغله بود. خالم و مامان وبابا و 
نادین و عزیز و کیوان و عمه هام ... حتی سددیما و حسدددام که میدونسددتم 
ستقمال اومده بودن و حرف میزدن  شد همین دو نفرن... همه به ا سورپرایز 

 ...و میخندیدن
ست داد و با تعجد روی  سرا د سید و با ک صورتمو ب*و* مامان با روی باز 

 شیما هم ب*و*سید و با غر :فت:چقدر دیر رسیدید...
نفس عمیقی کشددیدم و بی صددددا :فتم:ترافیک بود ... و بعد از ب*و*س 
وب*غ*ل فامیل خودمو تو ب*غ*ل سددیما انداختم و تا جا داشددت محکم 

 فشارش دادم.
 براش تنک شده بود که حد نداشت. اینقدر دلم

 حتی حس کردم به شدت دلم میخواد :ریه کنم...
 سیما دستمو :رفت وکشون کشون به اتاقم برد.

http://www.roman4u.ir/


فت...  ثا فت: الهی نمیری تو ... ک جان : با هی یدم و  یه نفس عمیق کشدد
 شوهرکردی دوست و رفیق و اشنا و فامیل وهمه رو یادت رفت نه؟

و:فتم: مرض... نه که تو خیلی از ور دل حسدددام  خندیدم و پالتومو دراوردم
 تکون میخوری؟

سام همه چی و  ستیم و:فت: بجون ح ش شید روی تختم ن ستمو ک خندید و د
مو به مو باید تعریف کنی... از از پی وندنتون و رفتن به شمال و شد اول... 

شم فتااااا االن... کسرا اتیشش تنده نه؟ میدونستم... قشنک معلومه ... به قیا
شی؟ عادت کردی؟؟؟ حاال بذار  شدید ... حاال خوبی؟ انیت که نمی میاد 
کار به جایی میرسه که معتاد میشی... فقط مراقد باش حامله نشی... قرصم 

 نخوری ها ... سعی کن کسرا رو کنترل کنی...
 به اینجای حرفاش که رسیدم بلند زدم زیر خنده... حاال نخند کی بخند...

ما میگفتم که من هنوز فرقی با زمان مجردیم نکردم ها... از یعنی ا:ر به سددی
 تعجد رسما شیش هفت تا شاخ درمیاورد.

ولی :ذاشددتم به تفکراتش ادامه بده... حس میکردم برای اولین بار یه چیز 
خیلی مهم دارم که نگمش... اینقدر خوشددم میومد یه چیزی واسدده ی :فتن 

 رازه بین خودم و خودم. داشته باشم ولی نگمش... حس میکردم یه
 هرچند سیما غریمه نمود ... ولی این موضوع ... دلم نمیخواست نگران بشه.

 سیما هنوز داشت یه نفس حرف میزد.
خندید و :فت: وای نیاز خدا به دادت برسدده... حاال کسددرا خوب هسددت؟ 

 راضی هستی ازش؟؟؟



 :فت: زن داداشتا خواستم جوابشو بدم ... در اتاق باز شد و شیما با خنده 
 من اینجا مانتومو دربیارم؟

 سیما دستمو :رفت و بلندم کرد و:فت: اره شیما راحت باش....
وحینی که داشتیم از اتاق خارج میشدیم سیما زیر:وشم :فت: این ان وچک 

 وباخودت چرا اوردی؟
و نگاهی به قیافه ام کرد و :فت: تو عروس شدددی الل شدددی ها؟؟؟ کسددرا 

 زبونتو خورده؟
 انگشتاشو محکم فشار دادم و:فتم: تو مهلت بدی جوابم میدم...

و حینی که داشددتم دنمال یه ممل خالی میگشددتم... عمه هام وخالم شددروع 
کردن به کل کشددیدن و نقل پاشددیدن ... ابرو رسددما واسددم نموند. عزیز 

 دستهاشو باز کرد و من هم با دل وجون تو اغوشش فرو رفتم.
قه ام رفت و واسم ارزوی خوشمختی کرد ... با عمه یخرده با:ریه قربون صد

ام اینا هم یه حال احوالی کردم و در نهایت بخاطر جا نمودن روی ممل ها 
سرا به طرز  ستم... ک ش شته بودم ن صندلی که از میز نهار خوری بردا روی یه 

 واضحی ابروهاشو باال داد و با تعجد به من نگاه کرد.
شدم ... ا صتم خمر اول متوجه نگاهش ن ش سیما کم کم  سری  ما با دیدن رو

دار شددد که این تعجد از کجا اب میخوره. شدداید توقع داشددت منم یه چی 
سرا باید به  سط... ولی خد... ک سر ل*خ*ت نترم و سرم بندازم و به قولی 

 این نوع تیپ من عادت میکرد.
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شت و کنارم رو به روی مجلس  صندلی از میز نهارخوری بردا سیما هم یه 
 ستیم.نش

 کسرا هم هنوز داشت بر و بر من ونگاه میکرد.
سرش انداخته بود  شال نازک روی  سیما که یه  اهمیتی به نگاهش ندادم و به 

 :فتم: خد چی میگفتی؟
سددیما لمخندی زد و :فت: فعال که باید از نگاه های کسددرا به کیوان بهت 

 کنه ...بگم... برو یه چیزی بهش بگو... بد جور داره کیوان ونگاه می
 پامو رو پام انداختم و سیما :فت: یقه ات؟

 کمی یقمو باال کشیدم و :فتم: کسرا باید با این قضیه کناربیاد...
 سیما خندید و :فت: حاال بیخیال... به پا شد سرت تالفی نکنه...

 چشمکی زد و غش غش خندید.
کسددرا نگاهی به من و نگاهی به کیوان انداخت یه سددری به عالمت عدم 

 ضایت تکون داد و درنهایت مشغول صحمت با پدرم شد.ر
مامان عین پروانه دور من و کسددرا می رخید. بابا هم با نگاه های مهربون و 

 احوالترسی قشنک خجالتم میداد.
 خیلی زود بساط شام اماده شد.

مامان حدود شش ماه ونیم هفت ماه داشت و مطمئن بودم که تمام غذاها از 
 بیرون و رستورانه.

سته  ش سرا ن ستیم... طوری که من کنار ک ش سرا کنار هم ن به هرحال من وک
 بودم و سیما کنارم و کیوان و حسام رو به روی من و سیما...

 کسرا اهسته زیر :وشم :فت: قرارمون این بود؟



 با تعجد :فتم: چی؟
 کیوان دیس برنج و به سمتم :رفت و:فت: دخترخاله واست بکشم؟

 حسابی :شنمه... با خنده :فتم: بکش که
 کیوان با خنده :فت: اشتهات باز شده ...

 چینی به بینیم انداختم و:فتم: نه که بسته بود...
 کیوان سری تکون داد و:فت: دفتر کتابامو اوردم ها...

شد  سر ا دادم و بی هوا :فتم: وای... همون یه  شیدم و دیس و به ک برنج و ک
باهات کار کردم بسدددت بود دیگه ... از به بعد سددداعتی ازت پول  که  این 

 میگیرم...
کیوان زد زیر خنده و کسددرا با تعجد نگاهی به من و کیوان کرد و ابروهاشددو 

 باال داد و بلند پرسید: کدوم شد؟
خیلی راحت :فتم: همون سدده روزی که اینجا بودم... کیوان یه شددد اومد 

 باهاش درس خوندم... به یاد دوران پیش دانشگاهی و کنکور...
 یوان چشمکی زد و با اب و تاب :فت: چه شمی هم بود ...ک

کسرا خیلی واضح شکه شد و دیس و بی هوا روی میز :ذاشت... طوری که 
صدا روی میز افتاد،  شابه با  شابه ی من نمود و لیوان نو سش به نو صال حوا ا
حتی یکی از یخ هاش هم وسددط دیس برنجی که قمال روی میز بود افتاد و 

ی اتش روی رومیزی ترمه ی مامان ریخت و یه نصددفه از دیس بقیه ی محتو
 مرغ خیس از نوشابه ی نارنجی شد!

 کسرا اهسته عذرخواهی کرد.
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 حسام و کیوان و نادین که از تعجد دهنشون باز مونده بود.
 ری اکشن های کسرا زیادی واضح و اشکار بود.
 ری اکشن های کسرا زیادی واضح و اشکار بود.

 ه بودم جریان چیه؟!خودمم مات موند
به هرحال جو با تعرف های مامان از سددکون و سددکوت بیرون اومد. عزیز 
مدام قربون صدددقه ی من میرفت و من داشددتم فکر میکردم کسددرا یهو چش 

 شد؟!
شت با غذاش بازی میکرد و عمال  سرا دا شام که تمام مدت ک صرف  بعد از 

 ...هی ی نخورد... توی هال نشستیم و مشغول صحمت شدیم
 سیما اهسته زیر :وشم :فت:واسه ی مادر زن سالم چیزی اوردید؟

 فوری شق ورق نشستم و :فتم: کسرا پیشنهاد کرد یه ربع سکه ... بده؟
سددیما خندید و :فت:خیلی هم عالی... و بهم اشدداره کرد که ا:ر قراره هدیه 

ا ررو بدیم، االن بدیم... و منم ناچار شدددم از جام بلند بشددم و زیر:وش کسدد
 بگم...

ست کرد و با  ست به د سرا هم فوری اون جعمه ی کوچیک هدیه رو یکم د ک
 خجالت به سمت مادرم :رفت ...

سرا خنده اش :رفته  سرخی ک شده بود هم از خجالت و  شوکه  مامان که هم 
بود، بلند شددد و با تشددکر روی کسددرا رو ب*و*سددید که :ونه ی کسددرا رژی 

 کردنشو کشیدم...شد... و المته خودم زحمت پاک 



بعد اروم بر:شددت سددر جاش... طفلک شددور شددور عرق میریخت... اما 
ضایتی و ته  ستم نار سمت به من یه جوری بی تفاوت بود ... میدون هم نان ن

 چشماش بخونم.
سیما بود...  سم پی تعریفات  سرا بودم... تمام حوا اما تقریما بیخیال رفتار ک

 شونو تحویل داده بودن.حسام و کسرا با موفقیت پایان نامه 
 کسرا ساکت بود وشیما هم کنار نادین نشسته بود ...

 یکی از عمه هام پرسید: ماه عسل کجا رفتید؟
 لمخندی زدمو :فتم:شمال...

بابا با خنده توضددیح داد که چطوری سددر از شددمال دراوردیم و در ادامه اش 
ستند رو اتیش شمال مریم عین ا سمتون که رفتید  ولز  جلز و :فت: بعد مرا

میکرد... هرچی بهش میگفتم مگه تو درجریان نمودی... :وشددش به حرف 
 من بدهکار نمود ...

 ابرو هامو باال دادمو :فتم: واه ... مامان مگه تو خودت چمدون منو نمستی؟
بازم دلم  بابام نگاهی کرد و:فت: خد چرا ... ولی  به  با چپ چپ  مامان 

 شور زد ...
شو فوت کرد و س سرا نف شاال عید ک :فت: یخرده برنامه هامون بهم ریخت ای

 ... یه مسافرت به نیاز بدهکارم...
 مامان خندید و با نگاهی محمت امیز به کسرا میوه تعارف کرد.

 شیما خودشو چسمونده بود به نادین ...
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ونادین داشت براش از یکی از سفرهامون به ترکیه حرف میزد و الموم عکسها 
بهترین راه حلی بود که شددیما رو اروم نگه داره و رسددم رو نشددون میداد ... 

میزبانی رو به جا بیاره تا شیما ی هفده ساله حوصله اش سر نره... المته بعید 
 میدونستم با وجود نادین شیما یک دهم درصد هم حوصله اش سر بره!...

شده بود  شیما کال :وش  شیمابود و  به هرحال... لپ تاپ نادین روی زانوی 
 نادین نگاه میکرد. و به

سکوتش... نوع  ستنش... نوع  ش سته بود از حالت ن ش سنگین ن سر سرا  ک
 صورتش... همه چی رو میتونستم بفهمم.

بابا پاشددو رو پاش انداخت و رو به کسددرا پرسددید: خد کسددرا جان از کار و 
 بارچه خمر؟

شنا  شرکت یکی از ا سیمون تو  صنعی زد و:فت: از قمل عرو سرا لمخندی ت ک
غولم... امروز رفتم شرکت... بهشون :فتم که از مرخصیم صرف نظر ها مش

 کردم... فعال که قراردادی هستم تا بعد چی پیش بیاد.
 حسام ادامه ی بح  و :رفت و از اینده ی کاری رشتشون :فت.

 ولی کسرا تمام حواسش به نادین بود ...
 ترکمون...!حرفهای نادین ... عکس ها.... و اشاره ی کیوان به خاطرات مش

کیوان بلند با خنده رو به من :فت:نیاز یادته تو دریا چقدر مسددخره بازی 
 دراوردیم؟؟؟ سر اون مایو سورمه ایه...

سه ی خون که زل  شمم افتاد به دو کا ستم دهنمو باز کنم بخندم... چ تا خوا
 زده بود بهم...



سه ی خو شمم افتاد به دو کا ستم دهنمو باز کنم بخندم... چ  ن که زلتا خوا
 زده بود بهم...

 نادین با خنده :فت:اتفاقا از اون صحنه ی تاریخی عکس هم دارم!
و لپ تاپ و به سمت کسرا چرخوند... توی اون عکس من یه مایوی سورمه 
ای تنم بود و کیوان هم یه مایوی سورمه ای شلوارکی تنش بود جفتمون رنک 

شوخی!! ست کرده بودیم فقط برای خنده و شن ها مایومونو  ! ... نادین رو با 
 خاک کرده بودیم و کمر کیوان توی یه تیوپ سیاه :یر کرده بود و درنمیومد...
خاطره ی قشددنگی بود ... ولی نگاه کسددرا... اون عکس که من جلوی کیوان 

 ونادین و خیلی های دیگه ...
 لممو محکم :زیدم...

 کسرا مات به عکس نگاه میکرد و پیشونیش خیس عرق میشد!
با اضددافه کردن خاطرات دبی به ترکیه ... حس کردم تیره ی کمرم داره خیس 
شت همه چیز وبا اب و تاب برای عمه هام  صوص که مامان دا شه... بخ می

 تعریف میکرد.
شددیما و نادین :رم صددحمت بودن... حسددام و سددیما هم همینطور... عزیز و 

شاهکارهای  خالم هم خاطرات مامان رو همراهی میکردن... مامان هنوز از 
من وکیوان و نادین میگفت... بابا رفته بود سددر نماز... کیوان داشددت اخمار 
نگاه میکرد... انگار نسددمت به این همه خاطره ی تکراری بی تفاوت شددده 
بود... این وسددط فقط یه جفت نگاه تلخ ... اونقدر تلخ که تا مغز اسددتخون 

اده بود ... زیر سددایه ی اون منو میسددوزوند ... منو تو حیطه ی خودش قرار د
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ند:ی من بودن؟؟؟ کی  جای ز خاطرات ک گاه تلخ... فکر میکردم این  ن
 بودن؟؟؟ کی رخ دادن؟؟؟

حس میکردم این خاطرات واسددم یه مدل جدیدن... یه ورژن جدید... انگار 
 تا به حال نشنیدم... انگار اصال توی این خاطرات حضور نداشتم...

ست :وشامو بگیر شده دلم میخوا شنوم... کیوان هم دیگه بیخیال اخمار  م و ن
 بود و صحنه های حساس تر و تعریف میکرد.

 از نگاه کسرا خسته شدم ... از جام بال تکلیف بلند شدم.
 چیکار میکردم؟ راه در روم کجا بود؟؟؟

نفس کالفه ای کشیدم ... به پیش دستی های پر پوست میوه خیره شدم. خم 
 .شدم اونها رو برداشتم

حین خم شدددن جلوی کیوان... اون مثل همیشدده نگام کرد... یه لحظه یادم 
به کمر  که  بادی  ماسددم... تی شددرت کوتاهم... حس  فت ل قه ی ه تادی اف
ل*خ*تم میخورد... فورا سددیخ ایسددتادم. خدا خدا کردم کسددرا منو نمینه ... 

 حداقل تو این شرایط نمینه!
 ولی هیهات...

 و کاسه خون تر شده بود ...سرخ تر شده بود... چشماش د
 دستی به پیشونیش کشید ... توی اون شلوغی... صدای پوفشو شنیدم...

از زیر نگاه سددنگینش... فی الفور به اشددتزخونه پناه بردم... حس کردم دارم 
خفه میشددم... پیش دسددتی ها رو توی سددینک :ذاشددتم و اب و بی هوا باز 

 کردم. هیچ نمیدونستم دارم چیکار میکنم.



دستامو زیر شیر اب سرد :رفتم ... من چیکار کرده بودم که م*س*تحق این 
نگاه و این رفتار و این اخم و تخم بودم؟؟؟ سددنگینی نگاه کسددرا همونقدر 

 شدت داشت که مهربونیش جانبه ...!
شنه تر میکرد ... به وقتش همون قدر تلخ و  سلی که منو هر روز ت اون نگاه ع

ش عاجز بودم ... یه سنگینی داشت که قشنک اسف ناک میشد که از تحمل
 میتونست منو خم کنه ...

سددرم سددنگین بود... من چیکار کرده بودم؟؟؟ پدر وبرادر من به من ایرادی 
یدونسددتم... آره... نمیگرفتن... این  نمیگرفتن... خودمم جواب خودمو م

می فعلی که االن اسددتفاده میکنم زمانش ماضددیه... اره ... االن یه نفر سددو
 هست به اسم شوهر... االن اون واسش چاک یقه ام و کوتاهی تی شرتم...

چنگی به موهام کشددیدم... خدایا ... واسدده ی کسددرا اینقدر این چیزا مهم 
بود؟!من با دیدن شیما و یلدا فکر میکردم اون البد با قضیه ی راحتی من هم 

ید ا:ر زیاده روی کنار میاد ... ولی... انگار... به لماسددم نگاه کردم... شدددا
 نکرده بودم کنارمیومد!!!

ستم باید حق و به کی بدم... تا حاال تو این  صال نمیدون سمو فوت کردم. ا نف
موقعیت :یر نکرده بودم... هربار هرچیزی میشدددد مامان :وشددزد میکرد و 

 تذکر میداد من اهمیتی نمیدادم و بابا و نادین هم اصال براشون مهم نمود.
شم شاید اونقدر تو صال به چ شتیم که ا فامیل دیده بودیم و این جور چیزا دا

 نمیومد ... نمیدونستم باید چیکار کنم...!
 با حضور یه نفر تو اشتزخونه با ترس به پشت سرم نگاه کردم.
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 با حضور یه نفر تو اشتزخونه با ترس به پشت سرم نگاه کردم.

 عزرائیل دیدی چته؟با دیدن نادین یه نفس راحت کشیدم و نادین :فت: 
 سرمو به عالمت هی ی تکون دادم و نادین به اپن تکیه داد و :فت: نیاز؟

 هوم؟ طوری شده؟-
 نادین سرشو خاروند و با پوزخندی :فت: فکر کنم هنوز نه ...

 یعنی چی؟-
شه حتما  سلی :فت: یعنی ا:ر دیر بجنمیم یه طوری می نادین پوفی کرد و با ک

... 
 و :فتم: چی شده؟ ابروهامو باال دادم

ضوع و  صل مو سر ا شیه رفت  شو تو جید جینش کرد و بی حا ستها نادین د
 :فت:شیما؟

 اخم هام تو هم رفت و:فتم:خد؟
نادین پس کله اشددو خاروند و:فت: شددمارمو داره... خیلی داره ارتماطشددو با 

 من نزدیک میکنه ...
کن...  کمشبا تشر که درواقع منشاش حرصی بود از رفتار کسرا :فتم: خد 

 یعنی تو نمیتونی این مشکل و حل کنی؟
 نادین ابروهاشو باال داد و :فت: میدونستی منظورم چیه؟

 خر که نیستم... از شد عروسی فهمیدم.-
شکل دیگه هم  ستش کن... تازه یه م نادین :ردن کج کرد و:فت: خودت در

 هست...



 چی؟-
 نادین: ازم خواسته یکی از مزاحماشو دک کنم...

 م؟مزاح-
سابقش... میخواد بخاطر من با اون بهم  سر  ست پ نادین خندید و:فت: دو
بزنه ... پسددره راضددی نمیشدده... تهدیدش کرده ا:ر باهاش تموم کنه انیتش 
میکنه... من میتونم این مشکلشو حل کنم.ولی اینطوری شیما به من نزدیک 

سرش بنداز شیما حرف بزن ... یخرده منو از  شه ... بمین با  ر کن ... باوتر می
بخاطر کسددرا نمود خودم یه جوری با بی احترامی هم شددده ردش میکردم... 

 ولی ب ه است ... نمیخوام صدمه بمینه!
شوک دیگه بهم  سرا بیرون نیومده ... یه  شوک رفتارک شنک از  پوفی کردم... ق
سرا؟ یعنی ا:ر نادین  سر؟ با وجود یه برادر مثل ک ست پ شیما؟ دو شد.  وارد 

 بود من اجازه ی اب خوردن هم نداشتم!!!مثل کسرا 
 نفسمو پوف کردم و:فتم: باشه ... یه فکری میکنم...

شت و چند تا لیوان و یخ رو توش چید و حینی که بطری  سینی بردا نادین یه 
 های ابسولوت و زیر ب*غ*لش جا میداد :فت:شوهرتو میخوام به راه بیارم!

مل از اعتراضددم نادین کردم ... ق گاه  به قول خودش اب مات ن نادین   ...
 شنگولی هاش و بین افرادی که مایل بودن تقسیم کرد.

 یکی از شوهر عمه هام اهلش بود و کیوان و نادین...
داشددتم از اپن به نادین و کسددرا نگاه میکردم... از نادین اصددرار و از کسددرا 

 انکار...
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فت: اهل نادین و پس زد و : عارف  با روی خوش ت یت هم کسددرا  ها ش درن
 نیست!

 نفس عمیقی کشیدم.
دسددتمو به پیشددونیم مالیدم ... واقعا همه اینطوری زند:ی میکنن؟؟؟ همه 
ستن غرورشون رو دارن؟! بعد این همه روز  شک شدن و  اینطوری حس خرد 
زند:ی با شوهرشون ، همسرشون ، شریک زند:یشون اینقدر بی میل وترغیمه 

 نسمت بهشون؟!!!
ه بی هدف ایسددتاده بودم ... داشددتم تو افکارم شدداید پنج دقیقه تو اشددتزخون

 چرخ میزدم که صدای کسرا اومد: نیاز جان.... اماده ای بریم؟
حس کردم قلمم سددنگین میزنه ... دچار سددر:یجه شددده بودم... کجا بریم؟ 

 خونه؟؟؟ اون وقت چطوری رفتار میکرد؟؟؟
ودم ... راجع به عکس های من ... عکسددهایی که من با مایو جلوی کیوان ب

 راجع به م*ش*ر*و*ب خوردن برادر و پسرخاله ام...
 کسرا دوباره :فت: نیاز... عزیزم؟

 و جلوی اشتزخونه حاضر شد.
شدم... از قیافه اش  شش و حفظ  اهرش جلوی خانوادم دچار تهوع  از نمای
گاه  یه جرقه اسدددت... از ن که منتظر  باروتی میمونه  قدر عین  ید چ بار می 

 حرصش...سرخش... از 
ستگی ای کامال  شتزخونه بیرون رفتم. فوری لماس هامو تنم کردم و با خ از ا
که کسددرا چطوری  که فکر کرده بودم و پیش بینی کرده بودم  نهنی... بس 

 میخواد باشه... اماده ی رفتن شدیم.



 بعد ازخداحافظی و تشکر و روب*و*سی و بدرقه ... سوار ماشین شدیم.
 شد ... من جلو نشستم و کمربندمو بستم. شیما با خستگی عقد ولو

همه ی دلخوشددیم تو ماشددین به حضددور شددیمای خواب الود روی صددندلی 
عقد بود!!! کسددرا شددده بود عین یه بمد سدداعتی که هر آن منتظر ترکیدنش 

 بودم!
نه  به خو که  یک بود  عت  یک سدددا مال مونس جون ... نزد عد از رفتن دن ب

 رسیدیم...
شد بخیر :فت  سفارش کرد که مراقد من مونس جون  سرا  و با تذکر به ک

سرا با اطمینان :فت که  سرد بود، ک سرما نخورم، چون طمقه ی باال  شه تا  با
مراقد من هسددت و در نهایت مونس جون با لمخندی :رم به اتاقش رفت تا 
بخوابه... شیما خواب الو خواب الو پله ها رو باال رفت... حتی به تشر کسرا 

 :فت: مسواک بزن... توجهی نکرد ...هم که با غرغر 
 نفسم تو سینه حمس شد...

 به کسرا نگاه کردم... !
شد ،  ضور من کنارش بی تفاوت  سمت به ح د:مه ی زیر :لوشو باز کرد... ن
که همه چی خوب و  بازی کنه  که جلوش نمایش  انگار دیگه کسددی نمود 

ی  رفت... و پلهدرسددته، بی توجه به من به سددمت پله ها رفت... یه پله باال 
 دوم...

ضم :رفت ... من چه گ*ن*ا*هی کرده بودم  شدن بغ سته ن از این همه خوا
شوهرم بودم؟ من چه گ*ن*ا*هی کرده بودم  شدن  که م*س*تحق پس زده 
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که روحم تشنه ی شوهرم بود ... شوهری که از شوهر بودنش فقط یه اسم تو 
 شناسنامه ازش داشتم ...

 که ... من چه گ*ن*ا*هی کرده بودم
سته  شتم تا خوا شتم؟ من نیاز ندا شدم؟ من غرور ندا باید خودم پیش قدم می
یاد  به ی زند:ی من برام ب فاوت ترین و بکر ترین تجر تا اولین و مت بشددم؟ 

 موندنی ترین باشه ...؟ من که نماید بهش میگفتم...
سرشونه ی چپ بهم نگاه کرد و :فت:  سمت  سوم ایستاد که از  روی پله ی 

 نمیخوای بخوابی؟
 تو صداش هی ی نمود.

 بغض :لومو محکم فشار میداد.
فکر میکردم امشددد رویایی ترین شددد زند:یم باشدده... اما کم کم داشددت 
میشددد جهنم ... یه جهنم سددرد... شدداید از جهنم هم بدتر... تو جهنم ادم 

 تکلیفشو میدونه ... ولی من!
 من بالتکلیف وسط برزخ بودم ...

 دا یخ ... شدیدا سوزناک... و شدیدا کهربایی...!یه برزخ شدی
باقی پله ها رو اروم باال میرفت که خودمو به نرده رسددوندم و :فتم: فکر کنم 
سرا  شیدم ... ک شه،یه نفس ک شت حرفم بدون قطع تموم ب بهتره ... بغض نذا

 ایستاده بود. صاف وبلند قامت ... و پشت به من...
 د و هم پیش مونس جون بخوابم...اهسته ادامه دادم: بهتره امش

سمت  شون نداد... یه لحظه مک  کرد... درنهایت به  شی ن سرا اول واکن ک
من چرخید... زیر نگاه سددردش تاب نیاوردم و با حرص د:مه های پالتومو 



شدم و به بازوش تنه  باز کردم و پله ها رو دو تایکی باال رفتم... از کنارش رد 
 زدم.

 به اتاقمون رفتم.
... بهتر بود پیش مونس جون میخوابیدم... اینجوری الاقل حس لگدمال اره

 شدن غرورمو نداشتم! میخواستم لماس خوابمو بردارم...
 کسرا در اتاق وبا شدت باز کرد.

 انگار نه انگار ساعت یک صمحه!
 در و بست.

دستم به در کمد خشک شده بود. توی نگاه عسلیش که دور تادورش رو ر:ه 
 احاطه کرده بود خیره بودم.های خونی 

 اروم اروم جلو اومد... یه قطره اشک از :وشه ی چشمم پایین چیکد...
 من که گ*ن*ا*هی نداشتم!

 کسرا کتشو دراورد...
 دست برد د:مه ی دوم زیر :لوشو باز کرد ... بعدی و بعدی و بعدی...

نفس عمیقی کشددیدم و به صددورت ملتهمش نگاه کردم. چشددمامو به زمین 
 ختم... نگاهش دردم میاورد!دو

 انگار در سکوت داشتم بازخواست میشدم...
 شاید باید توضیح میدادم...

مل از . . .  مل از...ق مال ق نا...  مه ی او یده :فتم: ه یده بر برای همین بر
 ازدواجمون بود ...
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 داشتم به هق هق میفتادم ... کسرا کامال رو به روم ایستاده بود.
پیراهش باز بود و یه رکابی سددفید تنش بود و پوسددت درحالی که د:مه های 

 تیره و عضالنی شو به رخم میکشید...
نا  بام و برادرم بودم... از نظر او با نفسددمو فوت کردم و :فتم: من جلوی 

 اشکالی نداشت...
کسرا با یه صدای زخمی و خش دار :فت: اون شمی که باهاش کار میکردی 

 چی؟؟؟ چیکار میکردی؟؟؟
ید مک لممو :ز م و :فتم: درس میخوندیم... کیوان کنکور داره منم بهش ک

میکردم همونطوری که به شددیما کمک میکنم!!! بابا ومامان و برادرمم بودن 
 ... چیکار میخواستیم بکنیم... ؟؟؟

و از جلوش کنار رفتم... لماس خوابمو برداشددتم و حینی که میخواسددتم از 
خارج بشددم :فتم: منو کیوان فقط دخ تاق  له ایم... ا:ر ا له پسددرخا خا تر 

 میخواستمش...
پشددتمو بهش کردم و:فتم: ا:ر میخواسددتمش... قمل از تو ازم خواسددتگاری 

 کرده بود!!!
 خواستم از اتاق بیرون برم که مچ دستم و :رفت.

 پشتم بهش بود هنوز... اشکام اروم رو :ونه هام سر میخورد.
ستهای منو :رفت... ستهاش مچ د سرا با دو تا د سموند...تو ک  منو به دیوار چ

 چشام خیره شد...
 هنوز :ریه میکردم ...کسرا اهسته :فت: به من نگاه کن..

 



 دماغمو باال کشیدم و نگاهش نکردم.
 کسرا اروم سرشو خم کرد و :فت: به من نگاه کن...

بازم به حرفش :وش ندادم ... که با صدای اروم و مهربونی :فت: نیاز... منو 
 بمین...

 لحن ارومش تاب و ازم :رفت و بی مقاومت چشام جذب نگاهش شد.اون 
کسددرا با یه نگاه اروم تو چشددام خیره شددده بود. دیگه خمری از سددنگینی و 
شیرینی بود  سلی و  سرخ و خونی نمود ...همون نگاه ع دریاچه ی ر:ه های 

 که تشنه ترم میکرد!
یشتر پس یه بار ب یه لمخند یطرفه زد و :فت:عادت ندارم دوبار تکرارش کنم،

نمیگم ... :ذشته ات واسه ی من... نفس عمیقی کشیدو قاطع :فت: اصال 
 مهم نیست... از حاال به بعد مهمه...

تند :فتم : من وکیوان... بدون اینکه منتظر ادامه ی حرفم باشددده... وسددط 
 جمله ام... فورا به سمتم خم شد و لماش رو لمام فرود اومد...

شدم ... کلمه  سرا الل  سه ی زند:ی من و ک سید... اولین ب*و* تو دهنم ما
صورتم  شکی میداد که از روی تمرئه وبی گ*ن*ا*هی روی  شور ا ... طعم 

 میریخت!
کسددرا پالتومو دراورد...لماش هنوز رو لمام بود ... چشددمامو بسددتم... انگار 
خواب بودم... حتی تو خواب هم نمیتونسددتم این همه خواسددتنش رو حس 

 ن همه شوقشو... این همه خواسته شدن رو ...کنم... ای
 کسرا بازو هامو :رفت ... چراغ و خاموش کرد ...
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زمزمه هاش صددورتمو نوزاش میکرد... عین یه رویا بود ... حتی فراتر و بهتر 
 از رویا!

میون نفس های داغش اروم میگفت: همیشدده دلم میخواسددت این چشددمها 
 مال من باشه...

سمو  شت پلکهای خی شید و زمزمه پ شو روی :ونه ام ک سید ... بینی ب*و*
شه ی  سمت لمم رفت ... به :و ست این :ونه ها ... اروم به  کرد: دلم میخوا
صورتم از هرم :رمای  ستاد بیرون... کل  شو فر س سه زد و نف لمم یه ب*و*

 تنفسش داغ شد.
با همون صددددای زخم خورده :فت: خیلی وقت بود اروزی داشددتن تو رو 

 امشد به ارزوم رسیدم... داشتم ...
 چشماش برقی زد... عین یه شهاب که توی تاریکی رد میشه...

 لمخندی زد ...
 و ب*و*سه های پی در پی ...

ضا تو نگاه من قفل بود  در حالی که نگاه کهرباییش توی پس زمینه ی کمود ف
... 

 در حالی که سنگینی وزنش ، تن خسته ی منو مشتاق تر میکرد...
 ه زیر :وشم نوای عاشقانه میخوند ...در حالی ک

در حالی که اروم اروم طعم زن بودن و می شیدم... دم و بی دم ... دم داغشو 
 تو صورتم خالی میکرد ، عاشقانه هاشو دم به دم خرج میکرد...

 پر میشدم و خالی ... هر دم ...
 دردم رو با دوستت دارم هاش از یاد میمردم ...



 و این آغاز ما شد ...
. 
. 
. 

 یک آغاز شور... اما کهربایی!
 

 فصل شانزدهم:
با صدای دست و سوت باالخره رضا، رضایت داد تا ربان ورودی شرکت و 

 بمره ...
درحالی که دستم از :رفتن :ل و شیرینی خشک شده بود  با غر :فتم: حاال 

 اینقدر ادا نیای نمیشه؟
 رضا با خنده :فت: به مدیرت احترام بذار...

به دهن  گاهی  :ذاشددتم ن :ل وشددیرینی رو روی میزی  کجی ای کردم و 
 تشکیالت شرکت کردم.

 از چیزی که رضا توصیف میکرد خیلی شیک تر بود ...
 رضا میگفت دوتا اتاقه و یه اشتزخونه ....

ولی اینجا کم کم حدود صددد و بیسددت متری میشددد... یه هال کوچیک و 
ه دو تا اتاق هم با دیوار کانب اشددتزخونه ... و سدده اتاق داشددت... که المت

 درست شده بود و مشخص بود کادر زیادی قراره اینجا مشغول بشه.
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به فرزاد تشددر زد: در و  یاد ... رو  جد بوی رنگی م فت: ع با غرغر : ناز  ط
 پنجره هارو باز کن...

ساناز و  ضا وفرزاد وطناز و حامد و کاوه و  نگاهی به تیممون کردم... من و ر
 کت و تشکیل میدادیم.فریده تیم شر

 ا:ر کسرا میفهمید؟!
 سرمو تکون دادم... اون از کجا میخواست بفهمه ...

شیرینی من و باز کرد و:فت: به به چه رولت هایی... زحمت  ضا جعمه ی  ر
 کشیدی عروس خانم...

 چشم غره ای رفتم و :فتم: خد اتاق من کجاست؟
هو... قراره یه فرش پهن رضددا پقی زد زیر خنده و :فت: کی میره این همه را

 کنیم دور همی...
 طناز بلند بلند خندید و :فت: چه شود ... خونه های مردم کج در میاد.

 رضا سری تکون داد و :فت: خد اینجا قراره زنونه مردونه اش کنیم...
 تکیه امو به میز دادم و:فتم: مگه حمومه؟

 فرزاد بلند :فت:داغ دل منو تازه نکن ...
شتی سمت هممون دا سرمو به  سرفه ی یه غریمه،  صدای  م میخندیدم که با 

 درو رودی چرخوندم.
شت یه  شکلکش پ ستورتش میفهمیدم جوونه ... اما  از جین و کفش های ا

 دسته :ل پنهان بود...
 رضا با خنده :فت: به به ... اقای مدیر عامل...



شش :رفت و : ضا رو :رم تو اغو ضا داد و ر سته :ل رو به ر سر د ت: فاون پ
 خوش اومدی...

شو  صورت وچهره ا ستم  ضا بیرون اومد تازه تون سر جوون که از اغوش ر پ
 بمینم.

قد بلندی داشت... هم قد رضا ... شاید یکی دوسانت بلند تر... ورزشکار 
 بودنش از سی کیلومتری داد میزد.

یه پوسددت :ندمی و موهای خرمایی که به باال حالت داده بود... با یه جفت 
ز و درشددت ... از اون چشددم چمنی ها که تو خلقت و هنر خدا چشددم سددم

 میمونی...
سایز دماغ عمل نکرده اش مطلوب بود . ابروهای متوسط... لد و چونه ای 

 که به کل فیس :ردش میومد.
 در کل بیشتر شمیه هنرپیشه های امریکایی بود.

 رضا دستشو پشت کمر پسر :ذاشت و تک به تک به هممون معرفیش کرد.
من محو تیپ و  اهر مارک و خوشددتیتش بودم که رضددا جلوی من رسددید و 

 :فت: معرفی میکنم... دوست عزیزم ... شریکم ... ستنتا زارع!
 

من محو تیپ و  اهر مارک و خوشددتیتش بودم که رضددا جلوی من رسددید و 
 :فت: معرفی میکنم... دوست عزیزم ... شریکم ... ستنتا زارع!

 دادم و:فتم: خوشمختم آقای زارع ...سرمو محترمانه تکون 
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زارع سری به نشونه ی احترام تکون داد و رو به رضا :فت: خد فکر نکنم از 
 امروز قرار باشه کار ها رو شروع کنیم؟ درست میگم؟

شتم به نیم رخ جذابش نگاه میکردم حس کردم :وشیم داره تو  درحالی که دا
 جیمم میلرزه ...

 مو دراوردم.دستمو توجیمم کردم و :وشی
 کسرا بود.

 لمخندی زدم و :فتم: جانم؟
کسددرا با خنده :فت: جانت بی بال... سددالم خوشددگل خانم ... خوبی؟ 

 خوشی؟ کجایی؟ زنک زدم خونه نمودی...
 بیرونم ... تو چطوری؟-

کسرا اه بلند باالیی کشید و :فت: منم خوبم... دانشگاه چطور بود؟بمخشید 
 نتونستم همراهیت کنم.

عمیقی کشددیدم و :فتم: خوب بود ... باید دنمال جمع کردن مدارک و نفس 
 فارغ التحصیلی باشم ...

 کسرا خندید و :فت:خد خدا رو شکر... دیگه چه خمر؟؟؟
 سالمتی ... تو چیکار میکنی؟-

 کسرا: لحظه شماری میکنم تا شد بشه...
 با خنده :فتم: باز بهت رو دادم؟

که تو بهم میدی... نیاز چند سدداعت  کسددرا: من مخلص این رو ایی هسددتم
 دیگه شد میشه؟



شوق  شت ولی  زدم زیر خنده ... با اینکه از اولین رابطمون چند روزی میگذ
 و اشتیاق کسرا که هربار بیشتر از قمل میشد باع  غرورم میشد ...

 داشتم میخندیدم که که باع  توجه زارع و رضا شد!
یازم ... می یدم و کسددرا :فت: ن گم نظرت چیه من االن مرخصددی لممو :ز

 بگیرم... تو هم بیای خونه و...
 وسط حرفش پریدم و :فتم:کسرا میزنمت ها ...

 کسرا خندید و :فت:عزیزم صدام میکنن... کاری با من نداری؟
 نه... به کارت برس.-

 کسرا: باشه :لم... عصر میمینمت ...
 خندیدم و :فتم:برو ب ه پر رو...

قد خو یه مرا ید و  ند ماس و قطع کرد. نفس خ باش تحویلم داد و ت دت 
عمیقی کشددیدم... :وشددیمو تو جیمم :ذاشددتم و رضددا رو به زارع با شددوخی 

 :فت:شگون شرکت هستن ایشون ...
 زارع با حالت خاصی یک تای ابروشو باال داد و:فت : چطور؟
 طناز با طنازی :فت: یه عروس خانم دوازده سیزده روزه است.

 داره تمریک بگم...زارع : پس جا 
 فرزاد مسخره :فت:بهش تسلیت بگو...

شت ... در کل  سفیدی دا جمع به همراه زارع خندید... دندون های ردیف و
 زیادی خوش قیافه بود . اصال بهش نمیومد ایرانی باشه.
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به هرحال، چون کاری برای انجام دادن نمود و شددرکت هنوز یه سددری ریزه 
د تا از شنمه ی اینده کار شرکت رسما شروع کاری های بنایی داشت قرار ش

 بشه . بعد از خداحافظی از جمع...
 همراه طناز و ساناز از شرکت زدیم بیرون ...

 طناز سقلمه ای زد و:فت:عجد تیکه ای بود؟
 ساناز خندید و :فت: به نیاز میگی؟ اون که شوهرشو کرد تموم شد...

باقلوا ت ه و تور این میفتاد... منو تو کطناز مسددخره :فت: ا:رنکرده بود این 
 شانس نداریم...

 خندیدم و ازشون خداحافظی کردم و به سمت ایستگاه اتوب*و*س رفتم.
خیلی زود به خونه رسیدم ... دیگه چم و خم خونه دستم اومده بود. حیاط و 

 رد کردم ، جلوی پادری کفش هامو جفت کردم و وارد خونه شدم.
 روهامو باال بمرم.سکوت فضای نشیمن باع  شد اب

 نه خمری از مونس جون بود نه شیما ...
 شونه هامو با القیدی باال انداختم وبه سمت اتاقمون رفتم.

شلوار مخمل کرم  سفید و یه  سری :رفتم و حینی که یه پلیور  سر  یه دوش 
صدا میاد... موهامو خیس با  سر و  تنم میکردم حس کردم از طمقه ی پایین 

 مع کردم و از پله ها سرازیر شدم.کلیتس باالی سرم ج
وسط هال ایستاده بودم که یهو اقا مهدی در دستشویی و به سختی باز کرد و 

 با تعجد بهم خیره شد.
 

 بخاطر خیسی موهام عطسه ای کردم و با تته پته :فتم:سالم...



 اقا مهدی دستهای خیسشو به پیرهنش مالید و :فت:سالم علیکم...
 داشت، بست و :فت: شما کی اومدید؟در دستشویی و که :یر 

 تازه اومدم ... یه ربع پیش...-
 اقا مهدی سری تکون داد و :فت:هانیه و مادر و شیما رفتن خرید ...

 لمخندی زدم و :فتم: هدیه جون هم بردن؟
 اقا مهدی سری به عالمت نه تکون داد و:فت: هدیه تو اتاق شیما خوابیده...

 معذب به اشتزخونه رفتم.
مهدی هنوز داشت منو نگاه میکرد. یه مرد سی و شیش هفت ساله بود با  اقا

 یه قد متوسط به نسمت بلند، با ابروهای پیوسته و ریش پرفسوری...
سمتش چرخیدم و:فتم: چیزی  شتزخونه فوری به  ضورش توی ا با حس ح

 الزم دارید؟
 لمخندی زد و :فت: نه ... فقط میخواستم اب بخورم!

در یخ ال و باز کردم. بطری های اب معموال توی طمقه ی اوهومی کردم و 
 پایین یخ ال بود. جلوی اقا مهدی خم شدم و یه بطری برداشتم...

 وقتی راست ایستادم دیدم اقا مهدی داشت به پشتم نگاه میکرد.
 اخمی کردم و:فتم: براتون میارم...

 ابروهاشو باال داد و :فت:چیو؟
ش خوشددم نمیومد... متاسددفانه ادمی بودم که لمهامو خیس کردم ... از نگاه

صلتم به درد اقا مهدی  شد.و این خ ستگیرم می از نگاه ادم ها خیلی چیزها د
 نمیخورد! چون باع  میشد هر لحظه ازش بدم بیاد.
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 با حرص :فتم:لیوان ابی که خواسته بودید...
شش یه جورایی  سیمیل و ری شید و با حفظ لمخندش که زیر  نفس عمیقی ک

 وس بود :فت:شما چرا زحمت میکشید نیاز خانم ... خودم میریزم.محس
 صدای یخ ال از باز بودن درش دراومده بود.

 دریخ ال و بستم و :فتم: نمیدونین کی برمیگردن؟
 اقا مهدی به اپن تکیه داد و :فت: احتماال تا یک ساعت دیگه ...

هر کسددرا... دلم میخواسددت ناله کنم... یعنی من با اقا مهدی، شددوهر خوا
 شوهر اون هانیه ی تحفه ... باید تنها سر کنم؟؟؟

 اقا مهدی دست به سینه ایستاد و :فت: خد چه خمرا؟
 لیوان محتوی اب رو توی پیش دستی :ذاشتم و رو بهش :فتم: بفرمایید...

اقا مهدی لمخند شددو عمیق ترکرد و :فت:میشدده خواهش کنم دو تا یخ هم 
 داخلش بندازید؟

قالد یخ کوچیک و مکعمی دراوردم پوفی کردم  ناچارا ، از توی فریزر دو  و 
که یکی از یخ ها از دسددتم لیز خورد روی زمین افتاد... ناچارا یه تیکه یخ 

 دیگه برداشتم و داخل لیوان انداختم...
 رو بهم :فت: از زند:یتون با محمد راضی هستید؟

 با اخم :فتم:بله ... ممنون.
و اون هم بدون اینکه نگاه ازم برداره، تمام اب ویه و اب و بهش تعارف کردم 

 نفس سرکشید و اخرش یه اهی کشید و :فت: یاحسین!
 خم شدم واون یه تیکه یخی که داشت اب میشد رو برداشتم.



حینی که خم بودم حس کردم پلیورم کمی باال میره و کمرم مشددخص میشدده 
وشه ی ه سر شونه ام به :... فورا دستمو به پلیورم کشیدم و سریع بلند شدم ک

 سینک که دقیقا کنار یخ ال بود خورد و آهم بلند شد.
 اقا مهدی تکونی خورد و :فت : حالتون خوبه؟

یخ و توی سددینک انداختم وحینی که داشددتم سددر شددونه امو میمالیدم :فتم: 
 مرسی... طوریم نشد...

 
 د...ش اقا مهدی نگاهی به سر شونه ی چتم کرد و :فت: پلیورتون نخ کش

 ودست دراز کرد و :فت: داره خون میاد ...
با تماس سر انگشتش به پلیورم فوری خودمو عقد کشیدم و:فتم: یه خراش 

 ساده است...
اقا مهدی به سددمت کابینتی رفت و از توش یه سددمد که پر از باند و قرص و 

 کتسول وچسد زخم بود، برداشت.
برداشدددت و :فت: بذارید براتون داشددتم نگاهش میکردم که یه تیکه باند 

 بمندمش...
 باند و از دستش کشیدم و:فتم: خودم میتونم.

 اقا مهدی با تعجد :فت: مطمئنید؟
دلم میخواسددت بزنم زیر :ریه... سددر شددونه ام کمی میسددوخت ولی دلم 
شه ... یا حداقل هدیه  شته با ضور دا ست یه نفر دیگه هم تو خونه ح میخوا

چرا ازش میترسیدم... صورت سرخ و ملتهمش با اون بیدار باشه... نمیدونم 
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ریش وسیمیل برام ترسناک بود... بخصوص نگاه خیره اش هم معذبم میکرد 
شد بیش از پیش مراقد حرکت و  سنگین بود که باع  می ... هم یه جورایی 

 رفتارم باشم.
شویی چتوندم ودر وهم قفل  ست شتزخونه بیرون رفتم و خودم وتو د فورا از ا

 .کردم
 یه نفس راحت کشیدم که بوی بو:یر توت فرنگی رفت تو سرم.

 پلیورم بدجوری نخ کش شده بود.
یه نگاهی به سرشونه ام انداختم... یه خراش ساده بود ... باند و نم دار کردم 

 و خونشو پاک کردم.
 زخم خنجر که نمود سریع خونش بند اومد.

 پوفی کردم وباند وتوی سطل اشغال انداختم.
 م هنوز نم داشت.موها

 کلیتسمو باز کردم و دوباره بستم.
 با تقه ای به در دستشویی سر جام پریدم.

ست؟؟؟ ا:ر  اقا مهدی :فت: حالتون خوبه نیاز خانم؟ زخمتون که عمیق نی
 هنوز خون ریزی دارید بمرمتون دکتر...

 چنگی به موهام زدم... خدایا چرا این اینطوری بود!!!ولم کن ... به تو چه!
 با صدای خش داری :فتم: من خوبم ...

 اقا مهدی هنوز پشت در بود.
 دوباره :فت: در باز :یر کرده ...

 و دستگیره رو چند بار باال و پایین کرد.



خودمو از عقد چسددموندم به دیوار و :فتم: نه مشددکلی نیسددت اقا مهدی... 
 االن میام...

 تا من هولش بدم بازاقا مهدی :فت: ا:ر در :یر کرده از پشددتش برید کنار 
 بشه... وباز با دستگیره ور رد...

 درو دوقفله کرده بودم.
چشمام پر اشک بود. عین یه ب ه ی بهونه :یر که از تنهایی میترسید ... منم 
از تنهایی با داماد خانواده ی کسددرا میترسددیدم. ازش خوشددم نمیومد ... برام 

 موج منفی بود.
 ر ضربه میزنه ...پوفی کردم که حس کردم محکم به د

 قلمم تو سینه داشت میزد ... االن در و میشکست!
 اقا مهدی بلند :فت: از پشت در برید کنار نیاز خانم ... تا در وبشکنم.

 دستم نمیرفت تا قفل در وباز کنم.
 اشکم دراومده بود.

 پوفی کردم که حس کردم محکم به در ضربه میزنه ...
 االن در و میشکست!قلمم تو سینه داشت میزد ... 

 اقا مهدی بلند :فت: از پشت در برید کنار نیاز خانم ... تا در وبشکنم.
 دستم نمیرفت تا قفل در وباز کنم.

 اشکم دراومده بود.
دستمو جلوی دهنم :رفتم تا بغضم نترکه و بلند هق هق نکنم. اصال خودمم 

 نمیدونستم چه مر:مه ...
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 آن ممکنه تو صورتم بخوره...وحشت کرده بودم. حس میکردم در هر 
 اصال چرا اینقدر اقا مهدی اصرار داشت ...

یه نفس از روی کالفگی کشیدم... دست و پام میلرزید... هنوز داشت به در 
 ضربه میزد که یهو در آروم :رفت.

 حس کردم داره با یکی حرف میزنه...
 صدای کسرا بود.

 پرسیده بود: چی شده اقا مهدی؟
 ت توضیح میداد که من تو دستشویی :یر کردم.و اقا مهدی داش

 کسرا از پشت در دو تقه به در زد و :فت: نیاز جان؟
حس کردم ارامشدده که داره بهم تزریق میشدده ... فوری قفل در و باز کردم و 

 کسرا :فت: عزیزم این قلق داره... در و به سمت خودت بکش...
 با کمی ضرب و زور در وباز کردم.

ه من که صورتم خیس اشک بود نگاهی کرد و دستمو :رفت کسرابا تعجد ب
 و:فت: خوبی؟ چه یخ کردی؟

 با صدای بغض داری :فتم:سالم ...
 اقا مهدی نگاهی بین من وکسرا رد و بدل کرد و به سمت نشیمن رفت.

 وقتی رفت حس کردم چقدر حضورش سنگینه ...
 کسرا دستشو روی شونه ام :ذاشت که آخم در اومد.

 وی زخم وخراشم :ذاشته بود و بد جوری هم جاش میسوخت.دقیقا ر
 کسرا با تعجد :فت: چی شده؟؟؟

 و دستمو :رفت و :فت: بیا بریم باال بمینم چی شده ...



حینی که داشددتم از پله ها باال میرفتم از پشددت پلیورمو روی ب*ا*س*نم 
سنگین و هیز شلوارم تنگه و توانایی تحمل نگاه  شیدم ... حس میکردم  قا ا ک

 مهدی رو به هیچ وجه نداشتم!
 کسرا منو روی تخت نشوند و اروم پلیورمو دراورد.

زیرش یه تاپ نخی پوشیده بود... با دیدن سرشونه ام اخم هاش تو هم رفت 
 و :فت: وای چیکار کردی با خودت دختر...

 
زیرش یه تاپ نخی پوشیده بود... با دیدن سرشونه ام اخم هاش تو هم رفت 

 وای چیکار کردی با خودت دختر...و :فت: 
 هی یم نیست...-

با همون سددمد  کسددرا فوری از اتاق خارج شدددد و تو کمتر از یک دقیقه ، 
 بر:شت... یه پنمه روبتادینی کرد و اروم :ذاشت رو زخمم...

 لممو :زیدم و:فتم: ایی...
 کسرا اروم :فت: به کجا خورد؟

 اشکامو پاک کردم و :فتم: به تیزی سینک...
به اون تیزی  بار  ند  جا رو میگی... پهلوی منم چ یدونم ک کسددرا: اخ ... م

 خورده ... االن خوبی؟ درد که نداری هان؟
 هی یم نیست...-

 کسرا لمخندی زد و یه تیکه باند برداشت و با چسد زخممو پانسمان کرد.
 لمخندی زدو اروم نوک بینیمو ب*و*سید و :فت: اینم مسکنش...
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 ور :ردنش انداختم...خندیدم و دستمو د
حینی که داشددتم بهش نگاه میکردم با خنده :فت: واسددده ی زخمت :ریه 

 کردی؟ یا :یر کردنت تو دستشویی؟؟؟
شدنم :ریه کردم...  ضور اقا مهدی و معذب  ست بگم بخاطر ح دلم نمیخوا

 با این حال اهسته :فتم:هر دوش...
 کسرا چشماشو باریک کرد و:فت:بمرمت بیرون خوب میشی؟

 خندیدم و :فتم: اوهوم...
کسرا بادستهاش صورتمو نوازش کرد و اروم پیشونیمو ب*و*سید و:فت:پس 

 موهاتو خشک کن و اماده شو...
 خمیازه ختم جمله اش بود.

 به صورت خسته اش نگاه کردم...
 با این همه خستگی بازم به فکر من بود، لمخندی رو لمم نشست...

 ز اتاق بیرون رفت .چشم بلند باالیی :فتم و کسرا ا
 نفس راحتی کشیدم ... رسما خودمو از تنها بودن با اقا مهدی ممنوع کردم!

شو دادم  ستین ها سرا خریده بودم رو پوشیدم و ا مانتوی پاییزه ای که همراه ک
 باال ...

 کسرا وارد اتاق شد و :فت: هنوز اماده نشدی؟
 چرا دارم میشم دیگه ...-

 وع کرد به نچ نچ کردن.کسرا لمه ی تخت نشست و شر
 با تعجد بهش نگاه کردم ... داشت به بالش نگاه میکرد.

 ابروهامو دادم باال و :فتم:چیه؟



بالش پره از  یاز ... کل  کسددرا سددری تکون داد و :فت:موهات میریزه ها ن
 موهات...

 با جیغ :فتم: من هیچ وقت ریزش مو نداشتم.
بالش برداشت و:فت: یعنی میخوای کسرا خندید و یه تار موی بلند واز روی 

 بگی این موی منه؟
با اینکه خنده ام :رفته بود ولی از حرفم برنگشددتم و :فتم: پس چی؟ موی 

 منه؟
 کسرا با خنده :فت: مونی من اینقدر بلند بود که من دیگه غم نداشتم...

با حرص :فتم: خوب میگی من چی کنم؟ موهام میریزه تقصددیر منه؟؟؟ تو 
 وی خوب برای من نمیخری...که یه شامت

با تعجد :فت: ِا ِا ِا ... من که همین چند وقت پیش این همه پول  کسددرا 
 شامتو و کرم و اینا دادم ...

 خد تموم شد...-
 کسرا با ابروهای باال داده :فت: تو شامتو رو میخوری؟؟؟

 رومو ازش :رفتم تا خندمو نمینه ...
 وم کردی؟کسرا با :یجی :فت: دو تا شامتو رو تم

چینی به بینی ام انداختم و:فتم: من هر روز باید برم حموم... نکنه دوسددت 
 داری با بوی عرق بیام ب*غ*لت؟

سره ... نکنه تو به بدنتم  سر مال  شامتوی  شم غره ای بهم رفت و :فت:  چ
 میزنی؟؟؟ ها؟؟؟
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 من عادت ندارم با صابون خودمو بشورم...-
 ددی؟؟؟ پس با چی خودتو میشوری؟کسرا ابروهاشو باال داد و :فت:چد

خندیدم و :فتم: شددامتو بدن نگرفتی که ... منم مجمورم شددامتوی سددر و به 
 بدنمم بزنم... اصال تقصیر منه که همیشه خوشموام...

 کسرا خندید و:فت: یعنی فکر کنم اخرش سر شامتو ورشکست بشم...
میمرمت اداشددو دراوردم و کسددرا با حرص شددیطونی :فت: این دفعه خودم 

 حموم بمینم چطوری شامتو مصرف میکنی...
خواسددتم با بورس بزنمش که از دسددتم در رفت و بلند :فت: تو ماشددین 

 منتظرمه...
 از حرکاتش خندم :رفت و یه نگاهی به بالش کردم.

 حاال دو سه تا تار مو بیشتر نمود ها ... کسرای وسواسی!!!
صندلی عقد  شنمو روی  سرا :فت: هوا خیلی خوب بود. کاپ شتم و ک :ذا

 سردت نیست؟
 سردم شد میام میتوشمش...-

باهم اومده بودیم باغ وحش وقرار شددد هر وقت یخرده تاریک تر شددد بریم 
 شهربازی ...

پاپ کرن  ها رد میشددددیم و  باه  که داشددتیم از جلوی قفس رو حالی  در
 میخوردیم کسرا :فت: نیاز استین کوتاه پوشیدی؟

 و:فتم: هوم؟با تعجد بهش نگاه کردم 
 خندید و :فت: عزیزم سرده ... استینتو بده پایین...

 یه تای ابرومو باال دادم و:فتم: چرا؟



 کسرا: اخه تا ارنجت تا کردیشون...
 بی تفاوت :فتم:

 خوب که چی؟-
 کسرا: نیاز...

 با حرص :فتم: هان؟
 کسرا: ای بابا ...

 ای بابا چی؟-
پایین... بده  دختر جون یخ میزنی... سددرما  کسددرا کالفه :فت: اسددتینتو 

 میخوری...
 من سردم نیست...-

 کسرا مهربون :فت: بدش پایین دیگه ...
 بی تفاوت :فتم:

 چرا؟-
 کسرا پشت سرشو خاروند و:فت: افتاب میخوره دستت میسوزه...

 چشم غره ای بهش رفتم و :فتم: میتونستی برام کرم ضد افتاب بخری!
 کسرا مات :فت : من نخریدم؟

 یدی؟خر-
 کسرا : نیاز من یه هفته پیش خریدما...

شددونه هامو باال انداختم و :فتم: اصددال ازم نترسددیدی چه مارکی... چه 
 نوعی...
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تومن پولشو دادم ... خود داروخونه  32کسرا چشماشو :رد کرد و :فت: من 
 ایه :فت مارکش خوبه...

 من کرمی که مارکش واسم نا اشنا باشه به پوستم نمیزنم...-
 کسرا: نیاز خانمه میگفت بهترین مارکه ... خودشم از همون مصرف میکرد!

 با تعجد بهش زل زدم و :فتم: بله؟؟؟ کدوم خانم؟
 کسرا سرشو خاروند و :فت: منظورم فروشنده ی داروخونه بود...

صحمت - ضد افتاب با خانمه  شد... تو رفتی به بهانه ی کرم  نفهمیدم چی 
 کردی؟

افتادم... درحالی که از قفس خرس هارد میشدم ... کسرا بهم و جلو جلو راه 
 رسید و :فت:نیاز یه دقه صمر کن... من فقط اسم یه مارک و پرسیدم.

 با غر :فتم: از یه خانم!
کسددرا: خد از کی میترسددیدم... اون بهتر میتونسددت راهنماییم کنه دیگه ... 

 تومن شد! 32بعدشم :رون ترین مارک بود...
فه ی با اینکه  یا لذت میمردم ولی ق باهاش داشددتم  تو دلم از کل کل کردن 

فاده اش  که اسددت مانیمو حفظ کردم و:فتم: کشددتی خودتو.... من  عصدد
نمیکنم.... مال خودت ... ازاین به بعد هم به جای خرج بیخود ... از خودم 

 سوال بترس...
شت : کسرا: چشم عزیزم... حاال شما استین مانتتو بده پایین... اون سمت

 ارشاد ایستاده ...
ای بابا کسرا .. این مانتو رو با هم خریدیم ها... یادت رفته؟؟؟ ا:ر استینش -

 کوتاه بود چرا همون موقع نگفتی؟



 کسرا پوفی کرد و :فت: قمال استینش اینقدر کوتاه نمود.
رومو ازش :رفتم به قفس :ورخر ها نگاه کردم و:فتم: یه بار شددسددتمش اب 

 رفت...
 ا حرص :فت: دستت میسوزه پوستت دو رنک میشه ها...کسرا ب

 
 کسرا با حرص :فت: دستت میسوزه پوستت دو رنک میشه ها...

ست  سط زم*س*تونیم ها؟؟؟ کدوم افتاب زم*س*تون پو خندیدم و:فتم:و 
 وسوزونده؟

 کسرا: حاال شما عجالتا بده اینا رو پایین...
 نداشتی ها ... با حرص :فتم:قمل عروسیمون کاری به لماسای من

کسددرا ابروهاشددو داد باال و :فت: نه که االن خیلی دارم... بعدشددم قمال چه 
 صنمی با شما داشتم من؟

 االن چی؟-
 کسرا : فکر کنم شوهرتما...

دماغمو باال کشددیدم و:فتم: یعنی چون شددوهرمی باید هرکاری که میگی و 
 بکنم؟

 میکنم...کسرا با کالفگی :فت: نخیر... ولی من ازت خواهش 
 ا:ر ردش کنم؟-

هت  فت: :شدددت ارشددداد بمرتت من هیچ کمکی ب کسددرا اخمی کرد و :
 نمیکنم...
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 یه عطسه کردم و :فت: بمین سرما میخوری...
 جوابشو ندادم و کسرا اروم و مالیم :فت: حاال میشه خواهشمو عملی کنی؟

خندیدم و:فتم: کدومشددو؟ مصددرف کرم ضددد افتاب یا دادن اسددتین هام به 
 ین؟؟؟پای

شمیه این  شید و:فت: خلم کردی نیاز... نگاه ...  ستی تو موهاش ک سرا د ک
 خره شدم االن...

 و به قفس :ور خرها که داشتن زل زل به مردم نگاه میکردن... اشاره کرد.
 با خنده :فتم: اینا :ور خرن ها...

سلی :فت: خر خره دیگه ... چه فرقی میکنه ...! از یه خانوادن به سرا با ک  ک
 هرحال....

ستینمو دونه دونه باز کرد و:فت: که این اب رفته  سرا اروم تای ا خندیدم و ک
 دیگه هان؟؟؟

 بلند زدم زیر خنده و :فت: تو منو سرکار میذاری؟؟؟
 با خنده :فتم: جات خالی خیلی مزه میده ...

 سری تکون داد و :فت: که منو سرکار بذاری؟؟؟
 ه نمیکنما...خندیدم و:فتم: ولی کرمه رو استفاد

 پوفی کرد و :فت: استفاده اش کردی؟
 بگو یه بار...-

 کسرا ابروهاشو باال داد و:فت: پس اکمنده؟
 اوهوم...-

 کسرا سری تکون داد و:فت: میرم به همون خانمه پسش میدم...



 خندم جمع شد و:فتم: چی؟
 کسرا شیطون :فت: دیگه دیگه ... میدم به فروشنده هه...

 بودی بری فروشنده رو بمینی؟ پس دنمال بهانه-
خندید و با شددصددت و اشدداره دماغمو فشددار داد و :فت: انیت کردن تو هم 

 خیلی مزه میده ...
 ودستمو محکم :رفت و :فت: اوه ... بدمت اون شیره بخورتت؟؟؟

 از حرفش خندیدم و:فتم: باالخره کرمه رو چی میکنی؟
 خانمه یه مارک دیگه میخرم...کسرا: چشمم کور ... دندم نرم ... میرم از اون 

 و غش غش خندید.
سه ی من این چیزا بخری...  صال الزم نکرده تو وا با حرص :فتم: کوفت... ا

 خودم میخرم...
 کسرا با خنده :فت: اره اره... برو با خانمه اشنا شو... بعدا الزم میشه ...

ی از ریه بشددکون از پهلوش :رفتم که ناله ی خفه ای کرد و :فتم: جرات دا
 این شوخی ها بکن .. .بمین چیکارت نمیکنم...

 کسرا مهربون خندید و:فت: چیکارم میکنی خانم غیرتی؟
 دماغمو باال کشیدم و:فتم: خالیق هرچی الیق... من هی م غیرتی نیستم.

 کسرا لتمو کشید و:فت:مشخصه عزیزم...
 بهش چشم غره ای رفتم که باع  شد بلندتر بخنده ...

راه میرفتم که دوباره خودشددو بهم رسددوند و:فت: تو این مانتو ازش جلو تر 
 اصال نمیتونی جم بخوری ها ...
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 با سر تایید کردم و :فت: چاق شدی یا مانتوئه تنگه؟
 چشم غره ای رفتم و خندید و :فت: کاپشنتو بی زحمت بتوش ...

 سرمو تکون دادم و :فتم: نیاوردمش تو ماشینه ...
 میتوشی؟؟؟کسرا: بیارم 

اتفاقا سردم هم بود با عالمت سر موافقتمو اعالم کردم و کسرا هم به سمت 
 پارکینک رفت و منم تو یه االچیقی نشستم و منتظرش شدم.

خیلی زود بر:شددت و کاپشددن و تنم کرد م و زورم کرد زیتشددم تا زیر :لوم 
ه ئبکشددم باال . اخرشددم مجمورم کرد هم اسددتینامو بدم پایین هم رو مانتو

کاپشددن بتوشددم. هرچند که سددردم بود ، ولی خودمم به تنگی مانتوم واقف 
بودم! به خودم تشر زدم وقتی یه سایز کوچیکتر از سایز واقعیم مانتو میخرم و 

 خودمو به زور توش جا میکنم همین میشه!
... 

سدداعت نزدیک دوازده بود ... دوتایی تو صددف سددفینه بودیم ، کسددرا کنارم 
 دستمو :رفته بود ... یه ها کردم ... و به بخار دهنم خیره شدم. ایستاده بود و

کسرا پنجه هامو فشاری داد و :فت: سردته؟ بیا کاپشنتو بتوش... کسرا غرغر 
شن  صال از کاپ شته بود . ا شتم! کتم و نگه دا کرد:لجماز... ولی محلش نذا

 خوشم نمیومد اینجوری با مانتو سمک تر بودم!
 کون دادم و خمیازه ای کشیدم.سرمو به عالمت نه ت

 کسرا زیر :وشم :فت: پس خوابت میاد.
 خندیدم و:فتم: چه جورم ...



کسرا اروم خم شد وزیر :وشم :فت: امیدوارم برای هیجان اخر شد خسته 
 نماشی... اصل کاری هنوز مونده ...

 دستمو از دستش کشیدم بیرون و با ارنجم زدم تو پهلوشو :فتم: :مشو ...
و دسدتشدو دور دسدت من که دیگه تو جید مانتوم :ذاشدته بودمش، خندید 

 حلقه کرد.
 :رماشو حس میکردم.

ستاده بود . بهش  سرا محکم ای شتر بهش نزدیک کردم ... ک یخرده خودمو بی
 تکیه دادم.

سوار  ضر نمودم بدون  سته بود ولی حا تمام وزنمو روش انداختم ... پاهام خ
 شدن سفینه بر:ردم خونه.

 قی کشیدم. بوی عطر کسرا تو سرم پی ید...نفس عمی
شق  صی نمود اما من عا ساد:یش هیچ چیز خا ساده بود... تو  شه  مثل همی

 همین ساد:ی بودم.
سرا رو برای  شیدم... روزایی که فکر میکردم ک یه لحظه به زمان مجردیم پر ک
همیشدده از دسددت دادم... روزایی که هربار میدیدمش میزدم تو برجکش و 

 فکر کنه که من چه دختر مغروری ام... میذاشتم
 وحاال کنار همون ادم ، تو صف سفینه ایستاده بودم ... دیگه مال خودم بود.

شرعی من بود ... به قولی  سر قانونی و  سرای خجالتی و اروم ... حاالهم ک
 من مالک اون بودم و اونم مالک من!
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ضی بودم ... ا:ر قراربود تا اخ شیدم ... را  ر عمر همینطور پرنفس عمیقی ک
هیاهو و عاشددق کنار هم زند:ی کنیم راضددی بودم و باید بلند داد میزدم من 
شیطون و پر انرژی بود  سرای اروم و مهربون ، یه ادم  شمختم... ک خیلی خو

 ... یه مردی که میشد بهش تکیه کرد... میشد ازش ارامش :رفت...
 چشمامو محکم تر بستم یاد سفرمون افتادم...

 ظه هایی افتادم که ازش ارامش میگرفتم ...یاد لح
شور  سرا برای من اینقدر  شاید اون لحظه ها هم هیچ وقت فکر نمیکردم ک

 وشوق و محمت خرج کنه ...
سرای اروم اینقدر پر جند و جوش  شم نمیکردم ک صال فکر شایدکه نه ... ا

هم بباشه ... اینقدر خوش مشرب باشه... حتی اون دوره ی کوتاه نامزدی که 
 محرم بودیم هم به این شلوغی و پر سرو صدایی نمود ...

صدقه  شی میکرد ... قربون  شت ... ناز ک شوخ طمعی به موقع دا یه ادمی که 
 میرفت ... و وقت و بی وقت بهم دوست دارم میگفت.

چقدر له له میزدم واسدده ی یه بار :فتنش و حاال هر روز از زبونش میشددنیدم 
 .... این واسم قشنک بود

 نفس عمیقی کشیدم که دست نوازشگرشو پشت کمرم حس کردم.
 کال شما آمترش میزد باال ...

 نیشخندی زدم و اون دستشو روی ب*ا*س*نم :ذاشت...
 نفس عمیقی کشیدم و :فتم: کسرا زشته االن ...

 و چشمامو باز کردم.



کسرا که یه دستش از توی حلقه ی ارنج من رد شده بود و با دست دیگه اش 
 اشت بلیط ها رو به حالت بادبزنی تا میکرد.د

 هنوز یه دست سوم نوازشگر روی بدن من بود...
 با بهت به عقد چرخیدم ...

 
با دیدن سه تا پسر جوون که دست یکیشون روی کمر من بود زبونم قفل شد 

 ... با ماتی داشتم نگاهشون میکردم که کسرا اهسته :فت: نمیای؟
 که کسرا :فت: چی شده؟خواستم قضیه رو بتی ونم 

 یه نفس عمیق کشیدم و :فتم: هی ی .. بریم جلو خالی شد.
 کسرا اخمی کرد و :فت: مطمئنی؟

 اره ...-
شدن و  سفینه  ستیم به تعدا د ادم هایی که وارد  شیدم میخوا یه نفس عمیق ک
جلومون خالی بود جلو بریم که یکی از پسددرها :فت: عزیزم امشددد و با ما 

 یدیم با ما باشی و بیشتر بهت خوش بگذره ...میای؟؟؟ قول م
 کسرا یه نگاهی بین منو اون سه تارد و بدل کرد.

صی :فت: تن و بدن نرمی داری عزیزم... همرو خرج  شون با لمخند خا یکی
این دوست پسر دیالقت نکن ... ما هم آدمیم... و جمع سه نفرشون با قهقهه 

 خندید.
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صی :فت: تن و شون با لمخند خا بدن نرمی داری عزیزم... همرو خرج  یکی
این دوست پسر دیالقت نکن ... ما هم آدمیم... و جمع سه نفرشون با قهقهه 

 خندید.
شد و بدون اینکه حرفی بزنه فقط پنجه های  سر جاش جا به جا  سرا کمی  ک

 مشت شده اشو دیدم که تو دهن اون پسری که حرف زده بود فرود اومد .
 دای جیغمم خفه از :لوم بیرون اومد.اونقدر شوکه بودم که ص

کسرا محکم یقه ی اون پسر و که دهن و دماغش پر خون شده بود و :رفت و 
اونو به نرده های فلزی دور تا دور دسددتگاه سددفینه کوبید و با صدددای نعره 

 مانندی :فت: تو به زن من چی :فتی؟؟؟
بیارم  توو سددیلی دیگه ای به صددورت پسددر زد و :فت: برو:مشددو تا نزدم فک

 پایین...
شتن و دو تا دیگه هم  شده بودن، دو تا پا دا شوکه  سرا  سرا که از حرکت ک پ
قرض کردن و خیلی زود قمل از اینکه جمعیت بیشددتری دور ما حلقه بزنه پا 

 به فرار :ذاشتن. کسرا به نفس نفس افتاده بود ...
شید و با  سرا بازومو تو چنگش ک شده بود که ک سینه حمس  سم تو  م به هنف

 سمت خروجی پارک راه افتادیم.
 من میدوییدم وکسرا کشون کشون با قدم های بلندی راه میرفت...

ستاد ... دزد:یر و زد و در جلو  سرا یه لحظه ای سمت پارکینک رفتیم... ک به 
 رو باز کرد.

شین بود ...  صندلی جلو پرت کرد. پای چتم داخل ما با یه حرکت منو روی 
خل ماشددین نذاشددته بودم... که کسددرا با شدددت در و به پای راسددتمو هنوز دا



ساق  شین موند و حس کردم  ستم بین در و پایین ما سمتم هل داد... پای را
 پام خرد شد... در بسته نشد و بر:شت سمت خود کسرا...

دستمو جلوی دهنم :رفتم تا صدام درنیاد... از رون پام دو دستی پامو :رفتم 
شتم ...  شین :ذا ست ... از دردی که و داخل ما شدت ب سرا دوباره در و با ک

تو پام بود داشتم فلج میشدم ... اما چشمای خونی کسرا ... رگ برجسته ی 
 :ردنش... باع  میشد اونقدر شکه و بهت زده باشم که سکوت کنم...

 خیلی سریع کنارم نشست ...
 با حرص ماشین و روشن کرد ...

 با حرص کمربند و بست...
داد و صددددای جیغ السددتیک ها تو فضدددای تاریک پارکینک با حرص :از 

 میرفت. 130پی ید... خیلی سریع وارد اتوبان شدیم... با پراید با سرعت 
 صدای بوق سرعت ماشین تو سرم بود.

با هرتکون حس میکردم  ظه داغ میشدددد.  یه لح ظه یخ میکرد و  یه لح پام 
 استخون پام که به شدت میسوخت خرد و خرد تر میشه...

 چشمام از اشک میسوخت.
نه  به خو ید... خیلی زود  ند نفس میکشدد ند ت کسددرا حرف نمیزد... فقط ت

 رسیدیم... در پارکینک وباز کرد و دوباره داخل ماشین نشست.
 با یه سرعت زیاد وارد حیاط شدیم. چراغ ها خاموش بود.
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باز کردم.  یاده شدددد... در وبسدددت .. اروم در و  باره پ به من دو بدون توجه 
میتونسددتم روی پام وایسددم... داشددتم اروم میذاشددتمش رو زمین که کسددرا ن

 دستمو کشید و درحالی که منو میکشید دیگه بغضم بی صدا ترکید ...
تمام وزنم روی پای چتم بود و تقریما داشتم با سرعت پشت سر کسرا با لی 

 لی راه میرفتم ...
 

یاده شدددد... در وبسدددت .. ا باره پ به من دو باز کردم. بدون توجه  روم در و 
نمیتونسددتم روی پام وایسددم... داشددتم اروم میذاشددتمش رو زمین که کسددرا 

 دستمو کشید و درحالی که منو میکشید دیگه بغضم بی صدا ترکید ...
تمام وزنم روی پای چتم بود و تقریما داشتم با سرعت پشت سر کسرا با لی 

 لی راه میرفتم ...
 ه هاش خرد و خمیر میشه ...حس میکردم دستم داره میون پنج

 صدای هق هقم از ته چاه میومد ...
تارش ، روی واکنش و  گار روی رف حالیش نمود ... ان گار اصددال هی ی  ان

 عصمانیتش هیچ کنترلی نداشت ...
که  ته بودم  :از :رف قدر  باال برد ... از درد لممو این تایکی منو  ها رو دو  له  پ

 دهنم مزه ی خون میداد.
تا به من :فت: کسددرا در ا قمونو دو قفله کرد منو روی تخت پرت کرد و رو 

 بهت دست زد؟
 با من من :فتم : چی؟

 کسرا با داد وچشمهای سرخ و صورتی ملتهد :فت: بهت دست زد؟



 با تته پته خواستم جواب بدم که کسرا :فت: به کجات دست زد؟
 دماغمو باال کشیدم و:فتم:پشتم...

 پشتت...کسرا با حرص :فت: به کجای 
 میون هق هقم :فتم: به با.... به کمرم...

 یه قدم به سمتم جلو اومد و:فت: راستشو بگو...
 سرمو انداختم پایین و:فتم: به ب*ا*س*نم!

با حرص د:مه هامو باز کرد ومانتو مو وحشددیانه از تنم دراورد. پام از درد به 
 هم نداشتم!سوزن سوزن شدن و :ز :ز کردن افتاده بود، جرات ناله کردن 

 با یه استین کوتاه جلوش ایستاده بودم. از چشماش خون میمارید...
صور اینکه با این قیافه بخواد با  سکته میکردم... یه لحظه از ت شتم  از ترس دا

 من باشه حتی درد پام هم فراموش کردم.
شوهای تخت و  شتش... توی ک سرا با حرص مانتو رو م اله کرده بود تو م ک

ال چیزی میگشددت... کالفه از پیدا نکردنش دوباره نگاهی میز داشددت دنم
 اجمالی به اتاق انداخت...

قه :رفت و  مانتومو از ی مات و ممهوت من ...  هایت جلوی چشددمای  در ن
 نگاهی بهش کرد...

 ؟؟؟36باتعجد :فت:
 نفسمو به سختی بیرون دادم...

 38د وبا حرص :فت: مگه نگفتم یه سدددایز بزر:ترشددو بخر... مگه قرار نم
 38تنگه؟؟؟ هان؟؟؟ مگه سددایز تو  36بخری؟؟؟ با داد :فت: مگه نگفتم 
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مگه تو اتاق پرو همون موقع 36نیدددددددددددست؟؟؟ چرا 
 و نخر؟؟؟ هددددددددددددان؟؟؟ کار خودتو کردی؟؟؟ آره؟ 36بهت نگفتم 

 :شاد بود... 38بهم بیشتر میومد ...  36میون هق هقم :فتم: 
با داد حرفمو تکرار کرد: :شدداد بود؟؟؟ اینطوری خوبه؟؟؟ ب سددمه  کسددرا

بهت؟؟؟ اره؟؟؟ همینو میخواستی؟؟؟ خودتو تو این یه وجد پارچه عرضه 
کنی که بهت دسددت بزنن؟ چراغ سددمز نشددون بدی که نوازشددت کنن؟ اونم 

 جلوی شوهرت؟!!!!!!!!!!!!!!
 

 اال نمیومد...روی تخت نشسته بودم و از شدت :ریه و دردپام نفسم ب
سرم عین  صدای خرت پارچه تو  سرا با یه حرکت مانتو رو از یقه پاره کرد،  ک
یه پتک بود! ... با تعجد داشددتم به رگ های دسددتش نگاه میکردم ... سددرم 

 داشت میترکید ... چشمام میسوخت... پام از درد بی حس شده بود...
صورتم پرت کرد و با ی سمت  سرا مانتوی جر دادمو به  صدای قاطع و پر ک ه 

عصددمانیت :فت: یک بار دیگه اینطوری سددر من وکاله بذاری... خودتو از 
 وسط دو تیکه میکنم!

شنیدم... اروم اروم  شو می سگک کمربند صدای  و چراغ و خاموش کرد ... 
 داشتم :ریه میکردم.

 تخت از حضورش کمی فرو رفت... از ترس نفسم بند اومده بود.
 پای بلند شدن نداشتم.

 جون فرار نداشتم ...



مگه چند روز و وقت و زمان از بودنمون با هم :ذشددته بود که تو این لحظه 
 در به در دنمال یه راه در رو میگشتم؟

 چون فقط عصمانی بود؟
 میتونست به من اسید بزنه؟؟؟

 نفسم سخت باال میومد...
 چشددمم که به تاریکی عادت کرد ، اونم دراز کشددید... به لحظه نکشددید که
غلت زد و پشتشو بهم کرد. یه لحظه از اینکه باهام کاری نداره خدا رو شکر 

 کردم ...!!!
 شالمو از روی سرم دراوردم.

از :ریه فین فین میکردم .... و اروم روی تخت طاق باز خوابیدم ... از :ریه 
 تنم میلرزید... و هرلرز دردمو بیشتر میکرد ...

 به سختی پتو رو روی خودم کشیدم.
 شکام هنوز :ونه هامو تر میکردن ...ا

 کسرا چش شده بود؟
جذوب خودش  گاهش منو م های طالیی ن که ر:ه  این همون مردی بود 

 میکرد؟
این همون مردی بود که شیطنت و اشتیاقش منو هر روز عاشق تر و عاشق تر 

 میکرد؟
این همون مرد بود؟ همون مرد که من کنارش ارامش داشتم؟؟؟ اما االن این 

 بش سهمگین قلمم تو سینه رو کی میخواست التیام بمخشه؟کو
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سکین بده ... این دردی که تو تنم  ست ت این همه بغض و :ریه رو کی میخوا
 لحظه به لحظه بیشتر نمود پیدا میکرد...

 چشمامو بستم...
چشددمام از هجوم اشددک و :لوم از حضددور بغض و پام از درد ، همه و همه 

 میسوختن!
ام تو دلم زمزمه کردم: تا صمح خوب میشه ... هم پات ... برای تسکین درده

 هم دردت ... هم کسرا!!!
تقصددیر خودته دیگه ... تو اتاق پرو بهت :فت یه سددایز بزر:تر بگیر... :فته 
شت و خریدی  سی و ه صندوق دار بهش :فتی  بود این تنگه... چرا جلوی 

 هان؟؟؟
 ..درد پام جونمو بگیره.نفسمو سخت بیرون دادم . میترسیدم تکون بخورم 

سرم یه ناله ی  سم تو سرمو تو بالش فرو کردم ... با فرو رفتن دندونه ی کلیتی
سرمو باال  سختی  سرم درنیاوردم...به  خفه کردم ... تازه فهمیدم کلیتسمو از 
دادم... کلیتسددمو دراوردم ... یه نفس عمیق کشددیدم... درد پام بدون حرکت 

 هم عذابم میداد.
یق دیگه کشیدم تا بغضم فرو بره .کسرا کمی وول خورد ... تخت یه نفس عم

 تکون خورد. دستمو به زانوی راستم :رفتم تاپامو بی حرکت نگه دارم ...
 کسرا به سمتم چرخید ...

 زیر نگاه سنگینش خاموش مونده بودم...
 اهی کشید و اهسته :فت:نیاز...

 راستم خورد ...و یه تکون دیگه خورد و نوک پنجه اش به ساق پای 



ستم... و تمام بازدمم یه جیغ  شمامو ب سم درنمیاد ... چ حس کردم دیگه نف
 بلند بود! و بعدش ترکیدن بغض سنگینی که از وجودش :لو درد :رفته بودم!

 کسرا فوری ازجاش پرید ...
دیگه داشددتم مینالیدم ... چشددمامو محکم روی هم فشددار میدادم و هق هق 

 میکردم...
 چراغ و روشن کرد با بهت :فت: چی شده؟کسرا فوری 

ست و  ش سرا لمه ی تخت ن سم در نمیومد ... بلند بلند هق هق میکردم. ک نف
 :فت: نیاز؟؟؟ نیاز چی شده؟؟؟ چته؟؟؟

 وسط هق هقم :فتم: پام ... پام...
 با تعجد دستشو روی پای چتم :ذاشت و :فت: چی شده؟؟؟

 نگاه میکرد.چشمام وباز کردم ... سر:ردون داشت به من 
شت و :فت: پات  ستم :ذا ساق را شو روی  ست اب دهنمو قورت دادم که د

 چی شده ...
 با تماس دستش با پام دوباره جیغ کشیدم...
 فوری ازجاش بلند شد و:فت: پای راستته؟

 وسط ناله هام :فتم: پام خرد شده ...
 مات پایین تخت نشست و پتو رو کامل از روی پام کنار زد.

شید باال که با  شلوار جین ستمو میک شلوار پای را شت پاچه ی  پام بود... دا
 ناله :فتم: نکن ... درد داره ...
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ست اونو پایین  شلوارمو باز کرد و خوا سته د:مه ی  شید و اه نفس عمیقی ک
شلوارم لول و  شتم اما پاچه های  سید درد ندا سط زانوم که ر شه ... تا و بک

لوارمو از پام دربیاره ... دوباره ناله ام تنک بود ... وقتی داشت سعی میکرد ش
 بلند شد...

 حس میکردم دارم ضعف میکنم...
به نفس نفس افتاده بودم که کسرا دست از دراوردن شلوارم کشید و:فت: این 

 قی ی لعنتی کجاست...
 چشمامو باز کردم... میون :ریه هام :فتم: تو لیوان شونه ها... رو میز اینه...

صدای خرش خرش قی ی فوری قی ی و  شت ... و از پنجه ی پام اروم  بردا
 و پاره کردن شلوارمو شنیدم...

 با صدای کسرا که :فت: یا حسین ...
 به صورتش نگاه کردم.

 چشماش از تعجد و نگرانی عین توپ :رد شده بود.
نفسددشددو سددنگین بیرون داد و :فت: کی اینطوری شددد؟؟؟ وقتی از پله ها 

 از؟؟؟میاوردمت باال؟؟؟ نی
 صداشو میشنیدم ... ولی نمیتونستم که جوابشو بدم...

صدای مونس جون و شیما هم از پشت در میشنیدم که کسرا فوری بلند شد 
 و قفل در وباز کرد.

 حس کردم یکی باالی سرم نشسته و داره صدام میکنه ...
 صداها تو سرم می رخید ...

 .انگار مونس جون به شیما :فت:برو اب قند بیار..



مایع  یه  عد  مد ... حس کردم یکی نیم خیزم کرد... وکمی ب نفسددم درنمیو
شددیرین رو توی حلقم فرسددتاد... پلکامو اروم باز کردم ... با دیدن کسددرا که 

 داشت کتشو میتوشید و باالی سرم بود نفسمو سخت بیرون دادم.
مونس جون با نگرانی :فت: چی شده؟؟؟؟ امشد چه خمره؟ این دختر چرا 

 ین روز افتاد ه...به ا
 کسرا تند:فت: مامان بعدا ... االن نه ... باید بمرمش بیمارستان ...

دست انداخت زیر زانو و :ردنم وبا یه حرکت همراه مالفه بلندم کرد... دیگه 
جون نداشددتم جیغ بزنم ... پام از اویزون موندن داشددت دو تیکه میشددد ... 

 لمامو به دندون :رفت ...
 :خیلی درد داری؟؟؟کسرا اروم :فت

 یعنی نمیدونست؟؟؟
 سرمو روسینه ی کسرا چسموندم... اشکام داغ داغ رو :ونه هام میریخت ...

مونس جون با صددددا :فت: بذار یه دامنی چیزی تنش کنم ... اینطوری که 
 ب ه یخ میزنه ...

 جلوی اتاق خواب مونس جون بودیم...
پام... واسددم عذاب بود ... درد به نفس نفس افتاده بودم... از اویزون بودن 

 بود...
 اروم ناله میکردم.

 کسرا اهسته :فت:االن میریم بیمارستان عزیزم... االن میریم....
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مونس جون فوری به اتاقش رفت وبا یه دامن ریون سیاه بر:شت... دامن و از 
توی سددرم و شددونه هام رد کرد ... کسددرا :فت: بعدا درسددتش میکنم ... 

 خدافظ...
و روی صددندلی عقد نشددوند... وقتی پام به حالت دراز کش دراومد یه و من

 نفس راحت کشیدم ... اینطوری زجرکش نمیشدم!
شت  کسدرا نگاهی بهم کرد ونفسدشدو مثل آه از سدینه خارج کرد وخودش پ

 فرمون نشست و با سرعت راه افتاد.
سرا :فت: سط کوچه ناله ای کردم و ک سرعت :یر و شدن از روی   بعد از رد 

صدقه رفتن و :فتن:  شروع کرد به قربون  ستان... و  جان... االن میریم بیمار
 اخه کی اینطوری شدی...

شو... ولی از  سرش داد بزنم و بگم خفه  ست  ستم... دلم میخوا شمامو ب چ
 شدت دردم و :ریه وتنگی نفسی که :رفته بودم، صدام درنیومد.

ت باز کردم... روی تخوقتی بوی کلر وبیمارستان خورد تو صورتم چشمامو 
صال متوجه  سی کنارم نمود... ا شدم.... ک سخت نیم خیز  اورژانس بودم... 

 نشدم که کی به بیمارستان رسیدم!
 یه مالفه ی سفید روم بود ... اونو کنار زدم...

 دامن ریون وسیاه ماکسی مونس جون پاهامو پوشونده بود...
 اروم دامنو از روی پای راستم باال کشیدم...

یه ورم  یه زخم و خراش و  ندازه ی کف دسدددت و  به ا یه کمودی  یدن  با د
 وحشتناک ، چشمام پر اشک شد ...

 از سرما دندون هام محکم بهم میخورد....



ستاری میگفت: زن من  شت به یه پر شنیدم که انگار دا سرا رو  صدای داد ک
 پاش شکسته میفهمی خانم!!!

شت از در سرم دا سخت بیرون دادم...  سمو  د میترکید... مالفه ای که روم نف
بود و دور شونه هام پی یدم... جز یه تی شرت و اون دامن سیاه هی ی دیگه 

 تنم نمود.
کسددرا با حرص پرده رو کشددید ... یه مرد یه ویل ر رو نزدیک تخت اورد و 
کسدرا با کالفگی :فت: با ویل ر نه با برانکارد ... پاش اویزون باشده دردش 

 . اینومیفهمید؟؟؟شدید تر میشه ..
پرسددتار با حرص :فت:چه خمرته اقا اینجا رو :ذاشددتی رو سددرت ... با 

 برانکارد که نمیشه بردش رادیولوژی...
 کسرا به سمت پرستار هجوم برد و :فت: میشه ... چرا نشه؟؟؟

سلط  صابتون م ستانه به اع صی :فت : اقای عزیز... اینجا بیمار ستار حر پر
 نکارد خالی ندارم بدم بهتون.... ای بابا...باشید لطفا... االن برا

خودمو به سددمت لمه ی تخت کشددیدم ... حوصددله نداشددتم :وش بدم چی 
میگن ... با اشدداره به کار:ری که ویل ر به دسددت منتظر کنار تخت ایسددتاده 

 بود :فتم ویل ر و نزدیک بیاره ...
شدت درد دوباره لممو :زی شوندم ... از  سخت روی ویل ر ن دم ... خودمو 

 دهنم خونی شد.
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سرا مات :فت: نیاز جان... مالفه رو محکم تر دور خودم پی یدم و :فتم:  ک
سته بود ... یه  شک شون میمردیم باال هم پام  شون ک شتی پله ها رو ک وقتی دا

 اویزون موندن که چیزی نیست!
ستار خالی کرد و با داد  سر پر شو  ص شو تو موهاش فرو برد و تمام حر ست د

 رادیولوژی کجاست؟:فت: 
 و هدایت ویل ر و به عهده :رفت.

شک میریختم... هنوز نفهمیدم یهو چی  شتم ا ستم...اروم اروم دا شمامو ب چ
 شد!!!

بعد از کارای عکس :رفتن ... که باع  میشد هر لحظه دردمو بیشتر کنه ... 
یه سددوز سددرد به پام میخورد و حس میکردم اسددتخونم داره لحظه به لحظه 

 میشه ...نوب 
دوباره به اورژانس بر:شددتیم... پزشددک اوژانس عکس ها رو دید و با اعالم 
سرا با بهت رو به بمن :فت:  سته، ک شک ستم از نازک نی  ساق پای را اینکه 

 کی افتادی؟؟؟
رو به دکتر که داشت پامو معاینه میکرد و پنجه هامو تکون میداد و مچ پام رو 

ساژ میداد ،:فتم: پام بین در م ساق پام ما شین موند ... در محکم خورد به  ا
... 

 دکتر با تعجد :فت:حین سوار شدن؟
 نفس عمیقی کشیدم وسرمو تکون دادم.
 کسرا مات و حیرون زل زده بو د به من.



با ورود دو پرسدتار... که یکیشدون بهم سدرم زد و اون یکی دامنمو باال میداد 
شک شمختانه  ستش کرد و :فت: خو شی د ستک ای  ستگی جدی... دکتر د

نیسددت ... نیاز هم به جراحی و پالک کاری نداره ... یه مدت مراعات کنی 
 درست میشه ... به هرحال باید جا بندازمش... اماده ای؟

 کسرا باالی سر من ایستاد و شونه هامو :رفت.
 پرستار ی که دامنمو باال زده بود روم خم شد و کمرمو محکم :رفت ...

 برادرته؟دکتر پرسید: این اقا 
 اروم :فتم: نه ... همسرم!

دکتر مشددغول ماسددداژ دادن مچ پام بود... اهسددته :فت: چند وقته ازدواج 
 کردی؟

 روز... 15اروم :فتم: 
 دکتر خندید و:فت: پس تازه عروس و دامادین...

خواستم بگم اره که صدای ترقی اومد و با تمام وجود جیغ کشیدم ... و دیگه 
 متوجه چیزی نشدم!

 امو که باز کردم ... یه جفت چشم به خون نشسته زل زده بود بهم ...پلک
سمز رنگی  نفس عمیقی کشیدم و سرمو کمی باال اوردم ... پام تا زانو تو :چ 

 بود.
 نفسمو فوت کردم.

 کسرا اروم :فت:صمح بخیر...
 جوابشو ندادم...
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م ا هکسددرا مهربون :فت: سددرمت یذره دیگه داره تا تموم بشدده... اون وقت ب
 میریم خونه... نهار چی دوست داری بگیرم بخوریم؟؟؟

 بازم جوابشو ندادم.
کسرا کنارم نشست و دستشو روی صورتم کشید و:فت: االن که درد نداری 

 داری؟؟؟
 رومو ازش :رفتم به سقف نگاه کردم.

 کسرا: باید دو هفته تو :چ باشه ...
 باز هم محلش نذاشتم!

 ب*و*سید و بعد پیشونیمو ب*و*سید...کسرا خم شد روی :چ پامو 
 دستهاشو دو طرف سرم قائم نگه داشت و :فت: بمخشید... بابت دیشد...

 نفس عمیقی کشیدم و :ردنمو به سمت پنجره چرخوندم.
کسرا نفس عمیقی کشید و :فت: بمین... دلخوری، باش... عصمانی هستی، 

حق نداری با  باش... قهری، باش... هر چی می خوای باشددی باش... ولی
 من حرف نزنی... فدهمیددی...؟

 یه پوزخند زدم و :فتم: االن خوشحالی به این روز افتادم؟
ستش  صل نمود و توی د سرم و ستمو که بهش  ست و د ش سرا لمه ی تخت ن ک
:رفت و :فت: من چراباید خوشددحال باشددم؟؟؟ هان؟؟؟ این چه حرفیه تو 

 میزنی دختر خوب؟
 فتم: منظورت از کار دیشد چی بود؟؟؟دستی به پیشونیم کشیدم و :

 کسرا با کالفگی :فت: نیاز توقع داشتی چیکارکنم؟...
 حفظ ارامش...-



کسرا لمخندی زد و :فت: بمین من نمیدونم چطوری دیشد اینقدر عصمانی 
شدددم ... ولی قمول کن واسددم سددخت بود ... وقتی دیدم اون پسددره با وجود 

ی و داد... یک آن فکر کردم تو حضدور من به خودش جسدارت چنین حماقت
 ا:ر تنها باشی...

سمتم چرخید و :فت: من  شد و کمی توی اتاق راه رفت و به  از جاش بلند 
با حجاب و نوع پوشددش تو کاری ندارم... حداقل تا االن باید اینو فهمیده 

 باشی که آدم :یری نیستم وهمه چیز و وا:ذار کردم به خودت ... درسته؟
شو ندادموک سرا اروم :فت: من زورت نمیکنم که تو باب میل من لماس جواب

بتوشی، یا جلوی پسرخالت و فامیل حجاب داشته باشی... ولی یذره رعایت 
 کنی برای خودت بهتره الاقل معذب نمیشی من همه ی حرفم اینه...

با عصمانیت :فتم: این و نمیتونی عین ادم بگی؟؟؟ زدی مانتوی من و جر وا 
 مثال ... این اخالق روان پریش و همیشه داری؟ جر کردی که چی

شتم  شو فوت کرد و :فت: تو فکر کردی ا:ر پارش نمیکردم میذا س سرا نف ک
با منی  جه نیسددتی... وقتی  یاز چرا متو مانتو روبتوشددی؟؟؟ ن باره اون  دو
اینطوریه... وای به حال اینکه تک وتنها باشددی... یه دختر جوون ... نیاز من 

.. خودتم میدونی... برای من اصالتت مهمه ... وقتی اون محدودت نمیکنم.
شتم اینو بفهمی... از واکنش  سهاتوتوی ترکیه یا دبی هم دیدم هم توقع دا عک
شده بودم... ولی خودمو کنترل کردم... اما من باورم  صمی  من ... با اینکه ع

شی... تو توی بوتیک به سایز مانتو بهم دروغ :فته با شه تو بخاطریه  ن م نمی
 و برداشتی... یادته؟؟؟ حرف من اینه که ... 38:فتی سایز 
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 وسط حرفش پریدم و :فتم: ا:ر میگفتم میذاشتی بخرمش؟
کسددرا: معلومه که نه ... ولی حداقل با ارامش حلش میکردیم ... یا قانعم 

 میکردی که جاهای عمومی نمیتوشیش... بهتر از این بود که دروغ بگی...
شی؟ من هرچی بگم و نگ- شون بدی ؟دیوونه ب م تو باید اینطوری واکنش ن

 اینطوری باشی که هیچ وقت نمیتونم هی ی بهت بگم ...
کسرا نفسشو تو صورتم خالی کرد و :فت:عزیز من ... حرف من چیز دیگه 

 است االن ...
شتی با من اینطوری رفتار کنی... حق  - ست ... حق ندا حرفت هرچی که ه

 ن بیاری...نداشتی این بال رو سر م
کسرا لمه ی تخت نشست و خواست دستمو بگیره که دستمو پس کشیدم و 
صمانی بودم متوجه نمودم که این اتفاق برات افتاده ...  سرا اروم :فت: من ع ک
قصدی که تو کار نموده بوده؟؟؟ ناخواسته شد ... من هنوزم باورم نمیشه تو 

 کنم!پات شکسته ... اصال حالیم نمود دارم چه غلطی می
 پوفی کردم و :فتم: پاره کردن مانتوم چی؟

سم تعظیمی کرد و :فت: اون  شت و وا سینه اش :ذا شو روی  ست سرا د ک
 عمدی بود با عرض معذرت ...

پوفی کردم و کسددرا اروم :فت: ولی من در خدمتتم... میریم باهم یه مانتوی 
 خیلی شددیک میخریم ... تازه یه جین هم بهت بدهکارم... دیشددد مجمور

 شدم شلوارتو پاره کنم...
 تو چشمای عسلیش نگاه کردم...

 لمخندی زد و :فت: بمخش دیگه ...



سل...  سر ماه ع شد... یه بار  شیدم... این بار دوم بود که دعوامون می اهی ک
سر یه چیز خیلی مسخره!!! و تو هر دو دفعه به این نتیجه رسیده  حاال هم که 

 میترسم!بودم که حین عصمانیت به شدت از ش 
هرچی که بود تموم شددد... این حداقل جمله ای بود که میتونسددت کمی تا 
قسمتی ارومم کنه! هرچی که بود تموم شد ... پس کش دادن موضوع کمکی 

 نمیکرد! کسرا زود عصمانی میشد زود هم فروکش میکرد!
 پامو هم از قصد که آش و الش نکرد . اره قصدی که نمود!

نطور جنون امیز مانتومو پاره کرد با اینی که جلوم انگار ادمی که دیشدددد او
 نشسته بود زمین تا اسمون فرق داشت.

نفس خسددته ای کشددیدم و :فتم: همیشدده وقتی عصددمانی میشددی اینطوری 
 میشی؟

سه زد و :فت:  شتش یه ب*و* ستمو :رفت و به پ سرا لمخند ارومی زد و د ک
 بخاطر دیشد واقعا معذرت میخوام...

 مو غرق ب*و*سه کرد...و تک تک انگشتها
ستگی پام نمود  شک شاید ا:ر  سمت پنجره چرخوندم ... نمیدونم  سرمو به 
شده بود ...  صمی  شده بود .... ع شدم... غیرتی  صال ازش دلخور هم نمی ا
میدونستم بهش دروغ :فتم ... فقط نمیدونستم کسرا اینقدر تو مسائل دقیق 

انی میشدده به شدددت و ریز سددنجه ... متوجه همه چی هسددت ووقتی عصددم
 ترسناک و غیر قابل تحمله!
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تازه بعد این همه ارتماط ودوستی فهمیده بودم کسر اوقتی خشمگین میشه... 
به سددیم اخر میزنه ... وقتی خون جلوی چشددماشددو میگیره هی ی  وقتی 

 حالیش نیست...!
کسددرای وسددواسددی و خجالتی وشددوخ و مهربون و بی سددماجت که وقتی 

 هیچ کس و نمیشناسه!!!عصمانی میشه انگار 
 فصل هفدهم:

...در حال خوندن یه رفرنس برای ارشد بودم   کسرا در اتاق و باز کرد و با یه 
 لمخند عمیق یه سالم بلند باال :فت.

با اینکه چیزی حدود پونزده روز از اون ماجرای کذایی میگذشددت اما هنوز 
من زود کوتاه باهاش سددردبرخورد میکردم ... دلم نمیخواسددت فکر کنه که 

 میام... درحالی که واقعا زود کوتاه میومدم.
یه دسته :ل دستم دادو طمق عادت این پونزده روز روی :چ پامو ب*و*سید 

 و :فت:خوبی عزیزم؟
 :ل ها رو روی میز کنار تخت :ذاشتم و:فتم: خوب بنظر میام؟

 کسرا لتهاشو باد کرد و :فت: یخرده چاق شدی...
 م: مسمد این همه بخور و بخواب کیه؟یه پوزخند زدم و :فت

صددورتش از حالت شددیطون دراومد و اهسددته :فت: فردا از شددر این :چ پا 
 خالص میشی!

 و کتش رو دراورد و یه نفس عمیق کشید و لمه ی تخت نشست.
 منهای سردی من باهاش، انگار از چیز دیگه ای هم دلخور بود ...



 و دراورد... یه تی شددرت اسددتینبا تعجد به حرکاتش نگاه میکردم. پیراهنشدد
 کوتاه کرم پوشید و یه شلوارک...

هوای اسفند ماه رو به بهاری شدن بود ولی نه اینقدر که کسرا تیپ تابستونی 
 بزنه.

سرا  سرما میخوری ولی چیزی نگفتم ... ک شه و  ضع ستم بگم این چه و خوا
 ...ههم با اخم به صفحه ی :وشیش نگاهی کرد و :فت: اینم که ول نمیکن

 و برای صحمت از اتاق خارج شد.
شیما وارد  شد و همدم من  با تعجد به رفتاراش نگاه میکردم که در اتاق باز 

 اتاق شد.
 یعنی شیما نمود من با این پای چالغ تو خونه دق میکردم.

بخصددوص که تو این مدت شددونزده روزه خیلی ها از جمله: یلدا و محمد 
م ... حتی هانیه و اقا مهدی چندش... حسددین، سددیما و حسددام، زهرا و پدرا

واسدده ی پا:شددا دعوتمون کردن ولی بخاطر پای علیل من نرفتیم و همه ی 
 دعوتها موکول شد به بعد...

 شیما لمه ی تخت نشست و :فت:نیاز جون میثم بازم اس داده ...
 پوفی کردم و :وشی و ازش :رفتم تا بمینم این پسره دیگه چی میگه ...

علیلی من با شددیما نزدیک تر شددده بودم و برام تعریف کرده بود تو این مدت 
شیما  شه ... چون  سم میثم که خیلی مزاحمش می سر داره به ا ست پ که یه دو
میخواد باهاش تموم کنه و میثم تهدیدش کرده که ا:ر باهاش بهم بزنه میذاره 

 کف دست کسرا ...
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 ی بود!نفس عمیقی کشیدم ... متن پیامش همون تهدیدای همیشگ
 با کالفگی :فتم : بهت میگم :وشیتو خاموش کن واسه همینه.

ستا و  سم اون وقت ... ابرومو جلوی دو شیما با بغض :فت: میاد جلو مدر
 نا م و خانم مدیرمون میمره ... اون وقت چی...

 خد تو واسه چی ادرس مدرسه رو بهش دادی؟؟؟-
 اشه ...م اینقدر کنه بشیما نفس عمیقی کشید و :فت: اون موقع فکر نمیکرد

 برای چی باهاش دوست شدی؟؟؟-
 شیما نفسشو فوت کردو :فت: خد پسر خوبی بود...

 یعنی این خوبه که تو رو تهدید میکنه؟؟؟-
صد ازدواج  شد دیگه ... ما اولش ق ستام  صیر دو شیما: من چه میدونم... تق

 داشتیم!
 تقریما مخم داشت سوت بلملی میزد ... قصد ازدواج!!!

قا هم  فا باهم دوسدددت بودیم ... ات با تعجد :فتم:شددیما من و کسددراهم 
دوسددتیمون بنا به قصددد ازدواج شددکل :رفت... حاال هم که میمینی ازدواج 
کردیم... ولی شددرایط کسددرا با میثم یکیه؟؟؟ میثم یه پسددر هجده سدداله ی 
دیتلمه است... ولی کسرا درسشو تموم کرده من حداقل مدرک کارشناسیمو 

 م ... االن واسه تو خیلی زوده!:رفت
شیما شقیقه هاشو مالید و :فت: من که دیگه اصال از میثم خوشم نمیاد ... 

 من االن کس دیگه ای رو دوست دارم...
 البد نادین!-

 شیما مات نگام کرد و:فت: تو میدونستی زن داداش؟



ن س خندیدمو:فتم: پس چی... ازاولشم واسم تابلو بود ... بمین نادین خیلی
 وسالش از تو بیشتره ها ...

 وای خدا چطوری به این دختر میفهموندم تو واسه داداش من ب ه ای!
 شیما لمخندی زد و:فت: من با این قضیه مشکلی ندارم...

سما  سئله نادین بود و جوابش و تعدد  50یعنی ر ضیه حل بود ... م صد ق در
 دوست دخترهاش...!

 ادینم جریان میثم و میدونه؟نفس کالفه ای کشیدم و:فتم: االن ن
 شیما با خجالت :فت:اوهوم...

 بمین این قضیه رو بستار به نادین ...-
 شیما اهی کشید و :فتم: دیگه چیه؟

شددیما: کاش به نادین نمیگفتم که قمال دوسددت پسددر داشددتم... حاال ا:ر از 
 چشمش بیفتم چی...

 خندم :رفته بود.
ه کشیدم و :فتم:بمین کسرا میدونست کیه نفس عمیق برای الپوشونی خندم 

من قمل از رابطه با اون دو سه تادوست پسر داشتم... کسرا ولی بخاطر عشق 
به من با من عروسی کرد و اصال براش مهم نمود ... تو هم که کسرا رو خوب 

 میشناسی... اون با این قضیه کنار اومد دیگه وای به حال نادین.
 پس تو هم دوست پسرد اشتی ...شیما با تعجد :فت:واقعا؟؟؟ 

 اوهوم ... کسرا هم دوست پسرم بود که باهم عروسی کردیم دیگه ...-
 شیما خندید و :فت: پس نادین حله ...
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لممو :زیدم و:فتم:بمین مامان من خیلی اصرار داره نادین زودتر عروسی کنه 
سر داره ... اونم دخترای تح سه تا دختر زیر  ده صیل کر... نادینم مطمئنم دو 

 ... پس اولویت تو باید درست باشه ... خد؟
 شیما: کاش سه سال بزر:تر بودم.

شق خودم میکنم نیاز جون...  شیما :فت:ولی من نادین و عا خندم :رفت و
 درسمم میخونم ... قول میدم ... ولی تو هم واسم یه کار میکنی؟؟؟

 چی؟-
یدونی... هر و قت... یعنی م فت: هر و با من من : ما  مک الزم شددی قت ک

 داشتم.... میشه ... میشه روت حساب کنم؟
خندیدم و :فتم: اره حتما.. ولی من از جاند برادرم هیچ قولی بهت نمیدم 

 ... و بهت توصیه میکنم که نادین و کال بیخیال بشی...
شددیما اه عمیقی کشددید و:فت: کاش میشددد... ولی من اینقدر عاشددق نادین 

 م...هستم که فقط خوشمختیشو بخوا
شد و با  سرا وارد اتاق  شیما، ک صحمت با  اووف... چه غلطا!!! بعد از کمی 

 خنده :فت:عروس و خواهر شوهر خوب خلوت کردید ...
 لمخندی زدم و :فتم: تا چشم حسود بترکه.

کسرا با یه اشاره شیما رو از اتاق پرت کرد بیرون و خودش کنارم روی تخت 
 ولو شد.

 دستهاشو زیرسرش قالب کرد.نفسشو سنگین بیرون داد و 
 با تعجد :فتم:چیزی شده؟



کسددرا انگار منتظر همین یه جمله بود... غلت زد و به ارنج چتش تکیه داد و 
 :فت: امروز موعد قرار دادم با شرکت تموم شد ...

 خد؟؟؟-
 کسرا: از فردا باید برم دنمال کار...

 با جیغ :فتم:بیکار شدی؟
اینجا سه ماهه آزمایشی میرفتم یه قرارداد سه  کسرا خندید و :فت: یخرده ...

ماهه تقریما ولی کادرشددون تکمیله منو الزم ندارن... امروز اخرین روز کارم 
 بود. فردا باید برم دانشگاه به استادم رو بندازم بمینم باز باید کجا برم ...

 و نفسشو با ناراحتی فوت کرد.
ب ته بودم و سددعی میکردم  که اسددترس :رف یارم... ولی با این ه روی خودم ن

 نتونستم که نگم : حاال چیکار کنیم؟؟؟
که خیلی  :اه منم ازجملم  ناخودا که  نده  ند زد زیر خ یه جوری بل کسددرا 

 بدبختانه ادا کرده بودمش خندم :رفت.
شی نیاز...  شونیم زد و:فت: آخر ضربه ی اروم به پی شت یه  سر انگ سرا با  ک

 نگفتم بی پول وبدبخت شدیم که ...
 اخه توسرکار نری از کجا...-

 کسرا وسط حرفم پرید و :فت:از کجا بیاریم بخوریم؟؟؟
 و با خنده ادامه داد:میرم سرچهار راه :دایی...

 و غش غش خندید.
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ولی من اعصددابم خرد بود با مشددت به پهلوش زدم و :فتم: یه دقیقه جدی 
 باش...

 کسرا:جان ... بگو؟
 االن میخای چیکار کنی؟-

دنمال یه کار جدید... تو که خودت تو این رشددته ای که نماید  کسددرا: میرم
شی... چیزی که زیاده کاره ... حداقل هر روز داره هزار تا  شته با سترس دا ا
شم که حداقل دو تا معمار  شه... هر کدوم ساخته می ساختمون تو این تهران 

 ن روالزم داره ... دیدی بیکار نمیمونم خوشددگله... فقط این قرار دادی بود
شرکت م*س*تقل دایر کنم  ستم یه  ستم بود و میتون صابه ... ا:ر یه پولی د اع

 ... خیلی عالی میشد!
 بهترین فرصت بود که بگم منم سر کار میرم ...

کسددرا: میرم دنمال یه کار جدید... تو که خودت تو این رشددته ای که نماید 
شی... چیزی که زیاده کاره ... حداقل هر ر شته با سترس دا وز داره هزار تا ا

شم که حداقل دو تا معمار  شه... هر کدوم ساخته می ساختمون تو این تهران 
الزم داره ... دیدی بیکار نمیمونم خوشددگله... فقط این قرار دادی بودن رو 
شرکت م*س*تقل دایر کنم  ستم یه  ستم بود و میتون صابه ... ا:ر یه پولی د اع

 ... خیلی عالی میشد!
 ه بگم منم سر کار میرم ...بهترین فرصت بود ک

چون هنوز به کسرا نگفته بودم که من تو شرکت مشغولم... بخصوص با این 
پا شکستگیم هم تو خونه مونده بودم و به رضا اطالع داده بودم یه بیست روز 



سرا مونده بود!... و  شم ک نمیتونم بیام ... رفت و امدم کامال اتفاقی دور از چ
 که به کسرا بگم منم سر کار میرم. حاال بهترین موقعیت بود

رو بهش :فتم:اتفاقا چند تا از ب ه های دانشددگاه یه شددرکتی زدن... از منم 
 خواستن که برم کار کنم... تو نظرت چیه؟

 کسرا چشماش برقی زد و:فت: االن داری از من کسد اجازه میکنی؟
 کردهخندیدم بدبختی اینجا بود که خودم قمال اجازشددو واسدده خودم صددادر 

 بودم ... کسرا :فت: چرا که نه ... فقط کجاست؟
زیاد دور نیسددت... خوش مسددیره... ولیعصددر... از هشددت صددمح تا چهار -

 بعداز  هر...
کسددرا سددری تکون داد و:فت:خیلی هم خوبه ... ا:ر برای خودت سددخت 

 نیست من مخالفتی ندارم.
ی وای کسددرا بخندیدم و:فتم: پس باید من خرج خونه رو دربیارم دیگه؟؟؟ 

 پولی بده...
به خنده هاش نگاه میکردم... فکر اینکه  با حرص  کسددرا خندید ... و منم 

 نتونم چیزی بخرم ...یا :شنه بمونم... وای مامان!!!
ضیح  شم من که تو شده که ... بعد سرا :فت: عزیزم چیزی ن پوفی کردم وک

بار ا تازه بخاطر محمت شددما من زیر  جاره خونه دادم بی پول نمیمونیم... 
نیسددتم... از طرفی هم اون پس انداز و سددود اون هم هسددت ... تازه حقوق 
سر  سین از  ست ... هوم؟؟؟ تازه محمد ح ستگی مامان وبابام هم ه ش بازن
 مغازه هایی که بابا تو بازار داره هم یه چیزی به حساب مامان واریز میکنه ...
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 زه داره؟ابروهامو باال دادم و :فتم: مغازه؟محمد حسین مغا
کسددرا: اوهوم ... بابا قمل فوتش یه حجره ی کوچیک تو بازار بزرگ میخره و 

 میده دست محمد ... محمد اهل درس نمود میدونی که فوق دیتلمه ...
 خد؟-

کسددرا: هی ی دیگه ... این قضددیه مال پنج سددال پیشدده ... اون موقع محمد 
ضع مالی شین بود و شده بود ... اجاره ن سین تازه پدر  شتن ... باب ح ا بدی دا

هم یه مغازه به نام خودش ومامان میخره و میگه تو بیا اینجا کار کن ... سددر 
سال نشده اون حجره فرش فروشی میشه دو تا... خالصه االن که پنج سال 
:ذشته حسین خوب تونسته از عهده اش بربیاد اصال شم اقتصادی حسین 

 خیلی خوبه...
 داداشت چندتا مغازه داره؟ نفس عمیقی کشیدم و :فتم:االن

ساژ  ست به کنار... یکی تو بازار یکی هم تو پا سرا: یه حجره که به نام بابا ک
شه به  سودش واریز می شه ... یکی هم که  ونک... اره دیگه دو تا به نام خود

 حساب مامان.
 پس کسرا هم از یکی از مغازه های محمد حسین ارث میمرد.

 یذره خیالم راحت تر شد!
... 

قدر  باز کنم... این پامو  تا :چ  تان رفتیم  مارسدد به بی عد همراه کسددرا  روز ب
 خوشحال بودم که حد نداشت.

شدم  شتم وزیاد انیت ن ستگی بدی ندا شک سمک بود و با اینکه : ش از نوع 
 ولی هرچی که بود من از محدود شدن :ریزون بودم.



ی ندارم   تراپ دکتر با توجه به عکسددها و معاینه بهم :فت که نیازی به فیزیو
عات کنم ...  یاده روی نکنم کوه نرم ... و خالصددده مرا مدت پ یه  ید  با ما ا

 بخصوص که کفش پاشنه بلند هم نتوشم ... تا به پام فشار نیاد.
بهرحال :چ پام باز شد و منو کسرا با هم به خونه رفتیم... شد قرار بود منزل 

شیم و من باید یه دوش ت شا ب سین و یلدا پا: اس تل میگرفتم ... لممحمد ح
 انتخاب میکردم ... اوه کلی کار داشتم!

برای لماس شمم یه دامن کرم ساتن که تا سر زانوم بود انتخاب کردم و یه تاپ 
سددفید که یقه اش حالت مربعی داشددت ... کسددرا نگاهی بهم کرد و سددوتی 

 کشید و:فت:چی شدی...
سفیدمو بر ستم زنجیر طال  راره ام بمنده :فت: قخندیدم و حینی که ازش خوا

 با این تاپ بیای؟
یه کت کوتاه هم  نه  نداشددتم برای همین راحت :فتم:  حوصددله ی بح  

 میتوشم روش.
لمخند رضایت مندی زد و منم کت کوتاهی از جنس و رنک دامنم روی تاپ 
سفیدم پوشیدم... مدل کت استین کوتاه بود و نیم تنه ... طوری که زیر سینه 

حلقه مانندشو بمندم تا خوش ترکید و فیت تو تنم وایسه ام میتونستم سگک 
شم. یه  شد اونو بتو شتم که قرار  سکی هم دا سفید عرو ... یه کفش راحتی 

 جوراب شلواری رنک پا تنم کردم و نگاهی تو اینه انداختم.
یقه ام باز بود و باالی سینم مشخص بود ... ولی تمام زیمایی لماسم به همین 

بود و :وشواره های اویز و :ردنمند ستش یه جلوه ی خوبی  بود. ارایشم ملیح
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شدم... جلوی  شغول ارایش موهام  ضیم میکرد. در نهایت م بهم میداد که را
 اینه نشسته بودم و پامو رو پام انداختم...

 کسرا نگاهی بهم کرد و:فت: راحت شدی ها ...
 داشتم موهامو اتو میکشیدم که :فتم: از چه نظر؟؟؟

 پاتو باز کردی میگم.کسرا: :چ 
 اهان...-

 کسرا تو اینه بهم لمخندی زد و :فت:میرم ماشین و روشن کنم :رم بشه...
پایین رفتم. یخرده  به طمقه ی  پالتو و شدددالمو تنم کردم و  یک ربع بعد منم 

 لنک میزدم.
کل  نه مشدد پام نمیتونسددتم خوب راه برم ... و:ر یعنی از ترس درد:رفتن 

 بخصوصی نداشتم.
ستم ویه عذرخواهی مونس  ش سته بودن و منم جلو ن ش شیما عقد ن جون و 

 کوچیک کردم که پشتم به مونس جونه.
شته بود :وش  سرا :ذا صد که زعفرانیه بود به موزیکی که ک سیدن به مق تا ر
یه اهنک تک نوازی ویلون بود ... صدددداش خیلی انرژی بخش  میکردم... 

 بود.
یی میون اون همه ماشین مدل باال به هرحال با دیدن یه ساختمون سفید ویال

 که تو کوچه پارک بود و ایست کسرا جلوی در ورودی ابروهامو باال دادم.
 کسرا پشت یه ماکسیما نگه داشت.

مخم داشت سوت میکشید ... کمترین ماشین توی کوچه ماکسیما بود بعد 
 هم لگن کسرا که المته اصال ماشین حساب نمیشد...



 د.کسرا زنک در وفشار دا
 محمد حسین شخصا در و باز کرد و :فت: به به تازه داماد خوش اومدی...

:رم با کسددرا رو ب*و*سددی کرد و با من و مونس جون و شددیما هم احوال 
 پرسی ... در نهایت ما رو داخل دعوت کرد.

های  ید  خالی از اب... ب یه اسددتخر  که جلوم بود ... وجود  باغی  با دیدن 
سیاه و یکی مجنون ...سنگفرش و  :لکاری ها... دوتا ماشین ... یکی رونیز 

 هم یه دویست و شیش نقره ای ... نفسموفوت کردم.
 اینجا خونه ی برادر کسرا بود؟

ستاده بود. با دیدن من با روی باز  یلدا با یه کت و دامن ابی نفتی جلوی در ای
 بهم خوشامد :فت...

سنک فیروزه ی نگام به :ردنش افتاد ... یه جواهر خیلی  ریف سنگین که   و
ند  ند دسددتم جا داده بود :ردنش بود ... ازهمون :ردنم اصدددل و تو خودش 

 و:وشواره اش هم داشت.
 شاید جواهر شناس نمودم اما قیمتی بودن و اصل بودن رو میفهمیدم...

سیع که توش سه  شیمن و یلدا با تعارف منو به داخل دعوت کرد... یه هال ون
. یه دسددت راحتی که جلوی تلویزیون بود ... یه دسددت ممل وجود داشددت..

ستیل که با میز نهار  سلطنتی و ا ست هم ممل های  ست و یک د ست نیم  د
خوری ست بودند... خونه به طرز قشنگی چیده شده بود... وسایل و دکور و 

 رنک ها با هم همخونی داشتن... سه تا تابلو فرش به دیوار بود...
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:لدون :ل و یکی هم یه  رف میوه ... دو  لع  یه تابلو ایل عشددایر... یکی
خونه با دو بوفه ی مدل سددلطنتی پر شددده بودو برق کریسددتال ها داشددت 

 چشممو کور میکرد...
یه عرض خونه به اشددتزخونه میخورد و یه عرض دیگه پلکان طویلی بود که 
دو طرف نرده هاش دو تا فرشددته ی چوبی ایسددتاده بودن... دو تا فرشددته ی 

که انعکاس لوستر به جالی اونها م*س*تقیم تو چشم من میخورد... چوبی 
ستش  شون یه چنک د شتن ... یکی صف من قد دا شته ی چوبی که ن دو تا فر
شده بودن .. و اون یکی یه فلوت  شیده  صی ترا بود و بال هاش با  رافت خا

 بین انگشتهای  ریفش بود.
که محکم خورد بهم و منو ب*غ*ل کرد  هدیه  مد ... با دیدن  هت دراو از ب

 ب*غ*لش کردم و:فتم:خوبی هدیه جون ...
 و همون لحظه صدای هانیه و اقا مهدی بلند شد.

 ناچارا هانیه رو ب*غ*ل کردم و باهاش رو ب*و*سی کردم.
یلدا با خوش رویی :فت:خوش اومدی نیاز جون ... بفرمایید .... کلمه ی 

 درویشی ما رو نورانی کردید ...
 فظ کلمه پوست لممو کندم... اره خیلی کلمه بود!ناخواسته از ل

خونه و زند:ی یلدا یه مدلی بود ... نمیدونم چه مدلی... یه مدلی بود که ... 
خد باید اعتراف میکردم که یه مدل وحشددتناک بود... از اون مدل ها که 

 ناخواسته باع  حسودیم میشد ...
کردم اونجوری که مونس جون :رم وصمیمی یلدا رو ب*غ*ل کرد.. و حس 

 علی پسر یلدا و محمد حسین رو مید*و*سه هدیه رو ند*و*سید...



شد خانواده ی راد ...  سر ار سین پ شد خانواده ی راد ... ح یلدا ... عروس ار
علی نوه ی ارشدددد خانواده ی راد ... و در اخر هجوم فکر و خیال بود که به 

 نهنم حمله کردن ...
قراردادش از این شددرکت به اون شددرکت کسددرایی که شددش ماه به شددش ماه 

 تمدید میشه... منهای دوند:ی هاش...
 کسرایی که میخواست خونه اجاره کنه برای شروع زند:ی من و خودش...

کسددرایی که ازم میخواد تا به خونه ی پدریش بیام تا بتونه یه وام فکسددتنی 
 متری رو بخره ... 60 50جورکنه ... که بتونه یه خونه ی 

که به برادر زنش رو میزنه تا ماشددین پرشددیای نو و تمیزش رو برای  کسددرایی
 چند شد قرض بده تا :ل بزنه و باهاش زنش رو به شمال بمره ...

 کسرایی که برادرش کار حجره و مغازه رو بعهده :رفته ...
 کسرایی که برادرش دو تا ماشین شیک وسط باغ خونه اش پارک شده ...

رادرش از باغی که برای عروسددیمون کرایه میکنه کسددرایی که باغ خونه ی ب
 قشنک تره . . . کسرایی که!!!

هامو عوض  ماس  تاقی برم ول به ا تا  عارفم کرد  لدا ت نفسددمو فوت کردم... ی
گاهم بهم آالرم  که ن پایین بود و اونطور  قه ی  تاق خواب طم تا ا کنم... دو

 میداد سه تا اتاق هم طمقه ی باال ...
سود نمودم... ولی سودی میکردم... به زند:ی یلدا... به اولویت  ح شتم ح دا

 یلدا ... به پسرشون ... به خونه اشون ... به کار شوهرش...
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شینمون یه لگن بود که هر  شتیم... ما سرا هنوز اواره بودیم ... خونه ندا منو ک
 روز یه جاش خراب بود ...

 مغزم داشت میترکید...
 وهزار تا چرا تو نهنم بود.

 ا با محمد حسین تو بازار نیست...چرا کسر
 

 چرا کسرا ماشین محمد حسین و برای عروسی قرض نکرد...
هدیه ی محمد حسددین سددرعقد یه تمام سددکه بود ... هدیه ی هانیه هم سدر 
عقد یه تمام سددکه بود... هانیه ای که یه دامن ویه بلوز سدداده میتوشددید ... با 

خونه زند:یش از المپ دویست هدیه ی یلدایی که برق جواهراتش و جالی 
 ولتی پر نور تر بود ...

 چشم و هم چشمی بلد نمودم ... اما خونه بوی خساست میداد!!!
ند  یداد ... بوی : یداد ... بوی سددنگینی دو رویی م ند وتلخ طمع م بوی ت

 تظاهر میداد! این ادما باطنشون با  اهرشون فرق داشت... خیلی!
مد حسددین برخالف  اهر مهربون لدا هم مح نا این نمود ... ی باط ش 

 همینطور...
من از خانواده ی کسددرا فقط مونس جون و شددیما و خود کسددرا رو دوسددت 

 داشتم... محمد حسین و هانیه عین هم بودن! عین هم . . .
 لماسمو دراوردم ... به خودم نگاه کردم...



سوم اینجا سیر بودم ... خونه ی پدریم یک  شم و دل  د بو ندیده نمودم ... چ
اما هرچی خواسدتم فراهم بود... تنها چیزی که انیتم میکرد سداد:ی بیش از 

 حد کسرا بود ... و زرنگی و دو رویی بیش از حد برادرش!
من به این خونه وزند:ی و وسایل حسودی نکردم ... من به موقعیت یلدا هم 

 حسودی نکردم...
ه یه بی عرض من به زرنگی محمد حسین حسودی کردم که کسرا در مقابلش

سدداله که هنوز حتی یه کارم دسددت و پا  27 26ی تمام عیار بود!!! یه پسددر 
 نکرده بود!!!

 من از ساد:ی کسرا حرصی شدم ...
 کسرایی که به رسم برادری بیخیال تمام حق و حقوقش شده بود!

 نفس عمیقی کشیدم ...
 تو اینه بار اخر به خودم نگاه کردم...

وم می بودم... حق نداشددتم خودمو تو این مسدددائل لمخندی زدم ... باید ار
های یخمو رو صددورت داغم  یدم. دسددت قاطی کنم ... نفس عمیقی کشدد

 :ذاشتم... و کمی بعد دستگیره رو پایین کشیدم واز اتاق خارج شدم.
مثل خودشددون با یه لمخند تصددنعی و  اهری اروم و خوش رو تو مجلس 

 حاضر شدم.
 فریده دستور میداد تاپذیرایی رو انجام بده ...یلدا رو به خانمی به اسم 

 سعی داشتم بیخیال باشم ... نسمت به تمام اون همه زرق وبرق ...
 علی وهدیه با هم بازی میکردن ...
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و بقیه هم مشغول حرف زدن بودن... ممل کنار کسرا خالی بود خواستم بلند 
را نشددسدت و بشددم وکنار کسددرا بشددینم که اقا مهدی روبه روی من کنار کسدد

 مشغول صحمت شد.
 من کنار هانیه نشسته بودم... چقدرم که ازش خوشم میومد.

فریده خانم میز عسددلی کوچیکی رو جلوم :ذاشددت یه فنجون چای و پیش 
 دستی روش قرار داد.

مایی  بدجوری خود ن قه ام  که حس کردم ی تا فنجون رو بردارم  خم شددددم 
سنگین اقا مهدی شت تاپمو  میکنه ... و از ترس نگاه  شدن ، از پ قمل از خم 

 کشیدم تا بازی یقم مشخص نماشه.
وقتی به پشددتی ممل تکیه دادم دقیقا اقا مهدی زوم کرده بود رو من... محل 
نذاشددتم و سددعی کردم به حرفهای مونس جون ویلدا :وش بدم ... انگار 

 داشتن از عید حرف میزدن...
یلدا مادر با این پا توانی  مونس جون شددروع به مالیدن زانوهاش کرد و:فت:

 ندارم که خونه تکونی کنم...
هانیه پاشددو روپاش انداخت و:فت: مامان امسددال یه نیروی کمکی اضددافه 

 شده ... دست تنها که نیستی... منم دیگه کارای اخرم مونده ...
ست میگه مامان...  نفهمیدم منظورش از نیروی کمکی چیه که یلدا :فت: را

ماش... من و هانیه و نیاز خودمون میایم کارا رو راسددت شددما اصددال نگران ن
 وریس میکنیم...

 شیما با غرغر :فت:چقدر از خونه تکونی بدم میاد.
 پس نیروی کمکی منم؟؟؟



لمخندی زدم و چیزی نگفتم... خون داشددت خونمو میخورد که مونس جون 
 :فت:میگم کار:ر بیاد ...

کار:رکه کار نمیکنه ... اصال خوب نیست هانیه با غرو لند :فت: نه مادر من 
.... من که دلم راضددی نمیشدده یه غریمه بیاد خونه زند:یمو تمیز کنه... خودم 
باید تمیز کنم... هیچ سدددالی کار:ر نمیگرفتی مامان... حیف پول بی زبون 

 نیست؟؟؟
 مونس جون نفس عمیقی کشید و:فت:چی بگم والله...

بخدا ا:ر کمر درد من نمود  خودم  یلدا هم نفسددشددو فوت کرد و:فت:وای
خونه زند:یمو جمع میکردم ... و:رنه منم دلم راضددی نیسددت یه غریمه بیاد.. 

 ولی چاره چیه...
خد یلدا خانم که کمر درد داره .. با اون ناخن های مانیکور شددده اش عمرا 

 دست به وسایل خونه ی مادرشوهرش بزنه ...
 ز کنه ...هانیه هم که خودش زند:یش وباید تمی

 این وسط نیروی کمکی باید خونه تکونی کنه... جالمه!
 پوفی کردم و یلدا :فت:جاری خوشگل چیه ساکتی؟

 لمخندی زدم و:فتم:دارم استفاده میکنم ...
یلدا با خنده :فت:ایشددداال که رفتی سددرخونه زند:یت م*س*تقل شدددی 

 میفهمی ما چی میکشیم...
 یا ...! همراهشون خندیدم وفکر کردم طعنه زد
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شستیم...  شام که همه ی غذاها رستورانی بود دوباره تو هال ن صرف  بعد از 
صله  سرمو با هانیه و علی :رم کرده بودم. حو یلدا میوه تعارف میکرد... منم 

 نداشتم تو بحثشون شرکت کنم.
فال حافظ  محمد حسددین حافظی رو از کتابخونه دراورد و :فت:موافقین 

 بگیریم.
 پرسید:به چه مناسمت؟؟؟یلدا خیلی لوس 

محمد حسددین: خد بمینیم فال محمد و نیاز چیه ... عاقمتشددون خیره ... 
 خوشه... موافقید نیاز خانم؟

 بدم نمیاد ...-
 محمد حسین حافظ و به کسرا داد و :فت: بیا داداش... نیت کن...

کسرا با سر انگشت از قطر کتاب یه صفحه رو انتخاب کرد و با یه تک سرفه 
 ول خوندن شد:مشغ

 دردم از یار است و درمان نیز هم* دل فدای او شد و جان نیز هم
 این که میگویند آن خوشتر ز حسن* یار ما این دارد و آن نیز هم
 یاد باد آن کو به قصد خون ما *عهد را بشکست و پیمان نیز هم

 دوستان در پرده میگویم سخن *:فته خواهد شد به دستان نیز هم
 دولت شمهای وصل *بگذرد ایام هجران نیز همچون سر آمد 

 هر دو عالم یک فروغ روی اوست* :فتمت پیدا و پنهان نیز هم
 اعتمادی نیست بر کار جهان* بلکه بر :ردون :ردان نیز هم

 عاشق از قاضی نترسد می بیار* بلکه از یرغوی دیوان نیز هم
 محتسد داند که حافظ عاشق است * آصف ملک سلیمان نیز هم



 حافظ
غرق صدددای رسددا ش بودم که با تعارف یلدا در حالی که کسددرا بیت اخر 
مصرع اولشو میخوند و مصرع دومشو تو شلوغی بح  و :فت :و ها خوند 
از اون فاز دراومدم،... دلم میخواست همه خفه بشن و بذارن من یه بار دیگه 

 هبه کسددرا و حافظ خونیش :وش بدم ولی بح  به چیزهای دیگه ای کشددید
سرا پرید و میوه تعارف  شعر خونی ک سط  صد و صال انگار یلدا از ق شد... ا

 کرد ... به نظرم این یه بی احترامی بود!!! میوه نخورده نمودیم که!!!
فقط اون بین مونس جون برامون ارزوی خوشددمختی کرد و محمد حسددین 
خشک :فت :فال خوبیه ... هرچند که بعید میدونستم چیزی از فال و حافظ 

 خونی سر رشته داشته باشه!
شد... از  سفید  سیمیل هاش همه  شت تو دهنش که  و یه جوری موز رو :ذا

 ریخت ونوع میوه خوردنش چندشم شد ... رومو بر:ردوندم...
 کسرا ا:ر اونطوری چیزی میخورد خودمو میکشتم!

شون بده  شی روی جلد و ن سرا :رفت تا به هدیه نقا ست ک علی حافظ و از د
... 

 به عید و مسافرت کشید...بح  
 یلدا و محمد حسین بنا بود به ترکیه برن...

 هانیه و اقا مهدی هم قرار بود به اردبیل شهر اقا مهدی برن...
کسددرا هم در جواب یلدا که پرسددید:شددما کجا میرید... :فت: هرجا که نیاز 

 امر کنه ...
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 من فکر کردمهانیه چشددم غره ای رفت و یلدا با تعجد به کسددرا نگاه کرد و 
 اینا از چی میسوزن؟!!!

ست کنم که حس کردم  شمو در سگک کف شدم تا  حین خروج از خونه خم 
یکی خودشددو بهم چسددمونده و یه نیشددگون ازم :رفت!... فکر کردم هدیه یا 

 علی هستن ... وقتی بلند شدم دیدم اقا مهدی پشت سرم بوده ...
شتم ، حتی فر صت فکر کردن به این حرکت و ندا شوفر ن صت یه واکنش ن

 دادن هم نداشتم... یلدا ب*غ*لم کرد و ازم تشکر کرد ...
مات و ممهوت با :یجی از همه خداحافظی کردم... چشمای سرخ اقا مهدی 

 برام نفرت انگیز ترین منظره بود!
دم دمای سدداعت دوازده بود که رسددیدیم خونه با مونس جون و شددیما یخرده 

 من وکسرا به اتاقمون رفتیم.صحمت کردیم و بعد ازشد بخیر 
 یه لحظه خواستم از حرکت اقا مهدی به کسرا بگم...

ولی چیزی که تو شددهربازی اتفاق افتاده بود ... ا:ر کسددرا دوباره این بال رو 
 سرم میاورد؟!!! یا ا:ر میگفت من دروغ :فتم و چرا به فامیلش تهمت زدم...

اینقدر قشددنک حافظ  درحالی که کنارش دراز کشددیده بودم :فتم:همیشدده
 میخونی؟

 خندید و :فت:خوشت اومد؟
لمخندی زدم و:فتم:اوهوم... خیلی با احسددداس میخوندی... بدون غلط... 

 بدون مک ... یه جوری ارامش دهنده بود.
 کسرا دستشو تو موهام فرستادو :فت: مگه نا اروم بودی؟

 نفس عمیقی کشیدم و:فتم: یخرده ...



 کسرا اخمی کرد و:فت:چرا؟
 نمیدونم ...-

 کسرا لمخندی زد و :فت: ا:ر تو بخوای بازم برات حافظ میخونم ...
 دستمامو دور :ردنش حلقه کردم و :فتم: خیلی چیزا ازت میخوام...

 خندید و :فت:مثال؟
 مثال... مثال ... مثال...-

 کسرا:مثال چی؟
 مثال واسه ی عید برناممون چیه؟؟؟-

 کسرا:دوست داری کجا بریم؟
 دوست دارم فقط خودمون دو تا باشیم ... میشه؟من -

 کسرا بینیشو به بینیم مالید و:فت: چه جورم ...
 بریم اصفهان ...-

ها بریم... یزد مثال...  14کسددرا:  جا گه ... میتونیم خیلی  یه دی روز تعطیل
 شیراز...

 اووم... شیراز نرفتم ...-
 گیرم ... یا دوسددتکسددرا خندید و :فت: پس باید دو سدده تا بلیط از االن ب

 داری با ماشین بریم؟
سم که - ست و پا:یره ... هواپیما هم که خطرناکه... اتوب*و* شین د نه... ما

 وسط راه دستشوییم میگیره...
 کسراخندید و :فت:قطار و کشتی میمونه فقط...

http://www.roman4u.ir/


 کشتی :رونه...تو شوهر حیوونکی منی... دلم نمیاد خرج کنی زیاد ...-
 سید و:فت:پس قطار؟کسرا پیشونیمو ب*و*

 اوهوم...-
کسددرا باشدده ای :فت و در حالی که غلتی زد و یه لحظه نفسددم از سددنگینی 
شدم و بعد  شقانه هاش  سه هاش و عا وزنش :رفت اما کم کم غرق ب*و*
شقانه...  سخت عا شیرین  سخت  شد ، یه عادت  سنگینیش عادت  همه ی 

 مثل هر بار!
 فصل هجدهم:

سی  توی خونه جا افتاده بودم... سه روز از ماه :رد عرو سفند بود و  پونزده ا
 منو کسرا :ذشته بود...

یک ماه و سه روز شده بود ... عین برق و باد :ذشت. انگار همین دیروز بود 
تان  مارسدد که من بی گار همین دیروز بود  تاده بودیم ... ان جاده :یر اف که تو 

 بستری شدم از ترس از دست دادن کسرا...
کت و خونه ... توی اتاق خواب بین کتاب هام و اغوش روزای من بین شددر

کسرا میگذشت... شد هم قرار بود به خونه ی سیما و حسام بریم... و المته 
سرا بریم خرید مانتو  قرار هم به این بود که من زودتر کار و تعطیل کنم و با ک

 و شلوار...
لوله کرده بودم درحالی که پرونده ها رو زده بودم زیر ب*غ*لم و نقشه ها رو 

 ، به سمت اتاق مدیرعامل رفتم.
 تقه ای زدم به در و بی هوا وارد شدم...

 بلند :فتم: رضا این نقشه ها رو...



شوکه  سته بود و به من نگاه میکرد  ش شت میز ن و با دیدن زارع که با تعجد پ
ضا بود یا تو  شت... یا تو اتاق ر شدم. یعنی این بی اره هم یه جای ثابت ندا

شه متعجمش ابد صال نمود ... به هرحال من به این قیافه ی همی ارخونه یاکه ا
 عادت داشتم...

زارع اخم هاشددو تو هم فرو کرد و:فت: میشدده خواهش کنم قمل از ورودتون 
 در بزنید!

 متقابال اخمی کردمو :فتم: بمخشید رضا نیست؟
یکی از همیشدده وقتی این ریختی میشددد که رضددا نمود ... و دقیقا االن هم 

 همون وقت ها بود!
زارع از جاش بلند شد... اور کت چرم قهوه ایشو به عقد فرستاد و دستهاشو 
تو جید شددلوار کمریتی قهوه ای سددوخته اش کرد و:فت: منظورتون اقای 

 شفیعه؟؟؟
ستاد و :فت: فکر نمیکنید بهتره تو محیط  شو ندادم وزارع جلوی من ای جواب

 دا نکنید؟؟؟ دیگران فکر دیگه ای میکنن...کار ایشون رو به اسم کوچیک ص
سردی و اعتماد به  ست دادن نره ای از خون شیدم وبدون از د نفس عمیقی ک
نفسم :فتم: فکر نمیکنم روابط کاری من با بقیه به شما ربطی داشته باشه ... 

 ضمنا من مسئول برداشت بقیه از رفتارم نیستم!!!
من اجازه ی هر برداشددتی رو زارع نیشددخندی زد و :فت: جدا؟؟؟ پس به 

 میدید؟؟؟
 هرجور که مایلید قضاوت کنید... کسی که ضرر میمینه من نیستم...-
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 زارع: منم مطمئنم که ضرری از قضاوتم نمیمینم!
 پوفی کردم و:فتم:خیلی از خود مطمئن هستید اقای زارع...

 ؟ زارع دست به سینه جلوم ایستاد و :فت: چرا نماید باشم خانم نامجو...
 خواستم از اتاق برم بیرون که :فت: خانم نامجو...

 ایستادم...
 بهم نگاهی کرد و با مک  دستشو به سمتم دراز کرد و:فت:نقشه ها لطفا ...

 ابرومو باال انداختم و:فتم:ترجیح میدم به خود رضا تحویلشون بدم!
ستم... پس  ست من مدیر اینجا ه شفیع نی سرد :فت:تا وقتی اقای  زارع خون

 طفا نقشه ها...ل
 نقشه ها رو بهش دادم و زارع :فت: نیاز به توضیح هم هست؟

 خیر...-
 از اتاق بیرون رفتم و خودمو پشت میزم پرت کردم.

شم میاد وقت وبی وقت میری دم اتاق  شید و :فت:خو شو باال ک طناز دماغ
 رییس خوشگلمون ...

 خندیدم و :فتم: اخالقشو نمیدونی چقدر خوشگله...
 :وشه ای نشست و :فت: اتفاقا خیلی مودب و جنتلمنه ...ساناز 

 با غیظ :فتم: خیلی...
طناز:چی شددده اتیشددی شدددی؟؟؟ دلت میاد از این ج*ی*گ*ر ناراحت 

 بشی؟ کثافت چه چشمایی هم داره ...
 با یه حالت نمایشی :فتم: عق ق ق ق ...

 و کیفمو برداشتم و:فتم: خد دخترا من برم ... کار دارم.



ابروهاشو باال انداخت و رو به طناز :فت: طن طن این دختره مشکوک  ساناز
 میزنه ها...

 طناز خندید و:فت:شدید ... معلوم نیست چه خمره...
نفس عمیقی کشددیدم و :فتم: خفه شددید خانم ها... میخوام با شددوهر جونم 

 برم خرید... حرفیه؟
 طناز اه غم انگیزی کشید و :فت:خدا قسمت کنه ...

چشددم غره ای به طناز رفت و :فت: تو یکی دیگه بس کن که اومدی سدداناز 
 قاطی ما مرغ ها...

 و رو بهم :فت: خمر داری خانم دو هفته ی دیگه عقدشه...
 زدم زیر خنده و :فتم:باالخره خودش تو تورت نیفتاد رفیقش افتاد؟

 طناز مات :فت:اینقدر مشخص بود؟
 وحشتناک...-

شید و :فت: ولی ب ابام اینا هرکار کردن رو حامد یه ایراد بذارن و طناز اهی ک
 ردش کنن نشد که نشد...

 خندیدم و:فتم:حاال جدی عقدته؟
طناز:اوهوم... تو عید یا بعد از عید نمیدونم... قراره تو باغ عمه ی حامد یه 

 عقدی بگیریم تا بعد...
 دستشو :رفتم و :فتم:پس ممارک باشه...

سیت دعوت  نکردی ... ولی من دعوتت میکنم ... بیای طناز: تو که منو عرو
 ها ...
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 چشمکی زدم و:فتم: بستگی داره کیا بیان...
 طناز: همین جمع خودمون که تو شرکتیم... نترس غریمه بینمون نیست.

 سری تکون دادم و :فتم: تااون موقع ایشاال خدمت میرسیم!
بلند ازشددون خداحافظی کردم وداشددتم از شددرکت بیرون میرفتم که زارع 

 :فت:خانم نامجو؟؟؟
 با تعجد بهش نگاه کردم و:فتم:بله؟

 زارع دست به کمر ایستاد و:فت:برای انجام امور شرکت دارید میرید؟
 خیر... برای انجام امور شخصی دارم میرم...-

 زارع: یادم نمیاد ازم مرخصی :رفته باشید...
 کنم. کسد تکلیفمنم یادم نمیاد که کسی بهم :فته باشه که از شما باید -

 زارع چشمهاشو ریز کرد و:فت:بله؟
 اینقدر :وش هاتون سنگینه؟-

زارع یه قدم جلو اومد و:فت: بعد از بیسددت روز اومدید شددرکت ... حاال 
نیومده و حضددور نداشددته دارید میرید؟ اخر ماه هم البد حقوقتون رو تمام 

 وکمال میخواید؟!
ی که منو اسددتخدام کرده شددما کیفمو رو شددونم جا به جا کردم و :فتم: کسدد

بدم...طرف  به شددما جواب پس  ندارم  قای زارع هیچ دلیلی هم  ید ا نیسددت
 حساب من کس دیگه است...

زارع کمی سددر جاش جا به جا شددد و :فت: مطمئن باشددید ا:ر بخاطراقای 
 شفیع نمود تا االن ده بار شما رو اخراج میکردم...



هستید... پس بهتره همه چیز خوشحالم که شما هم زیر دست اقای شفیع -
 رو به ایشون وا:ذار کنید... روز خوش اقا...

شما  ستم در وباز کنم که زارع بلند :فت: این کار  شتمو بهش کردم وخوا و پ
 رو غیمت تلقی میکنم ... مطمئن باشید.

 پوزخندی زدم و :فتم: هرجور که دوست دارید عمل کنید...
اینقدر یک کالم و قاطع حرف میزدم. نمیدونم چه اعتماد به نفسددی بود که 

نمیدونم چرا ولی حسددی بهم میگفت رضدددامن یکی رو اخراج نمیکنه ... 
 فوقشم اخراج میشدم!

شونه ای باال انداختم وبه کسرا زنک زدم تا بهش بگم که من نزدیک مجتمع 
تا  یا ... کسددرا :فت همون اطراف یکمی ب رخم  خرید هسددتم... و زود ب

 کردم... برسه... منم قمول
ستاره لمخندی  شتم برای خودم ویترین ها رو نگاه میکردم که با دیدن کافه  دا

 زدم و به سمتش رفتم... تا یه قهوه میخوردم کسرا هم میومد!
سامان شماهنک پشت میزش نشسته بود ... از جلوش رد شدم .. متوجم شد 

 که دفعه ی اما من خودمو به ندیدن زدم.. به طمقه ی باال رفتم و پشددت میزی
 قمل برای کسرا تولد :رفته بودم نشستم.

سیاه قلم نگاه میکردم که یه صدای اشنا :فت: چی میل  داشتم به تابلو های 
 دارید؟

 سرمو بلند کردم. سامان بود که جلوم ایستاده بود.
 از کی تا حاال مدیر کافه ُار در میگیره ...؟-
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ه زوج خوشددمخت رو خندید و :فت: از وقتی که حسددرت دیدن ارتماط ی
 میخوره ...

 ابروهامو باال دادم... مثل باراول که دیده بودمش خوب حرف میزد.
نفس عمیقی کشیدم و :فتم: همیشه اینقدر مشتری هاتون رو خوب به خاطر 

 میستارید؟
سددامان:نه همیشدده... اونهایی که خاص باشددن... خاص رفتار کنن... کسددرا 

 چطوره؟
 ن هم که عالیه...خندم :رفت و :فتم: حافظتو

خندید و :فت:تقریما ... میشددده :فت فوق العاده ... خد نگفتید چی میل 
 دارید؟

 یه فنجون قهوه...-
 سامان با تعجد :فت: منتظر اقا کسرا نمیمونید؟

 اتفاقا چون منتظرشم میخوام با خوردن یه قهوه سر:رم بشم...-
 وم کنید...خندید و :فت:حدس میزدم... از شما بعید بود با هم تم

 اخمی کردم وحس کردم زیادی بهش رو دادم با این حال سرد پرسیدم:
 چطور؟-

 شونه ای باال انداخت و :فت: :رمای عشقتون خیلی مشهود بود...
ته هنوزم  نه و :فتم : و الم تا حلقمو بمی مایشددی تکون داد  دسدددت چتمو ن

 هست...
 سامان:این عالیه...

 ما ازدواج کردیم...-



 جا خورد و:فت:واقعا؟ سامان اشکار
 اوهوم...-

 سامان لمخندی زد و :فت: پس تمریک میگم... زوج خوبی هستید...
 هنوز خیلی زوده برای :فتن این جمله!...-

 سامان: میتونم بترسه چند وقته؟
 بله میتونید...-

به  ته بود و زل زده بودم  ند ولی من شددیطنتم :رف مان منتظر جوابم مو سدددا
 چشمای سیاهش...

 درنهایت :فت:خد؟
 :فتم که میتونید بترسید...-

سدددامان خندید و:فت: اهان حاال متوجه شددددم... خد چند وقته ازدواج 
 کردید؟

 امروز میشه یک ماه و سه روز...-
 سامان کمی نگام کرد و :فت: ده بهمن...؟

 عالوه بر حافظه هوش خوبی هم دارید...-
 سامان: هوش که نه... دقت...

 یه سوال میتونم بترسم؟ خندیدم و :فت:
 بفرمایید...-

 سامان: دفعه ی قمل از چیزی عصمانی بودید؟
 امم... نه ... ا:رم بودم یادم نمیاد چطور؟-
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 سامان خندید و:فت: اخه ... هی ی... االن قهوتونو میارم خانِم...
 نیاز... نیاز نامجو...-

 لمخندی زد و :فت: خانم نامجو ...
 .و از پله ها پایین رفت

فکر کنم میتونسددتم حدس بزنم منظورش از اینکه پرسددید عصددمانی بودم 
 چیه...

دفعه ی قمل باهاش مثل یه مزاحم رفتار کردم ... ولی حاال یه مدیر کافه بود 
که من از جوونی و مدیریتش خوشم میومد و دوست داشتم ا:ر بنا باشه قهوه 

شدداید هم دوسددت  ای بخورم تو کافه ی اون بخورم! شدداید یه کنجکاوی ...
شده بود که اینجا رو به عنوان پاتوق انتخاب  ضای :رم کافه باع   شتن ف دا

 کنم!
ازش خوشددم میومد ... از این تیپ ادمای خیلی ممادی اداب بخصددوص که 
سیاه قلمی  شی های  شدم ... خیلی از نقا مدیر کافه هم بود!... از جام بلند 

 که به در و دیوار کافه بود خوشم میومد.
صددوص یکیش که یه ب ه ی فال فروش بود که به یه بید مجنون تکیه داده بخ

 بود.
اون قدر بید های سر خم کرده ی مجنون قشنک و  ریف کشیده شده بودن 
شم نمیومد... اونقدر نگاه او ن ب ه ی  سفید بودن کار هیچ به چ سیاه و  که 

سف سیاه و  شاید با هیچ رنگی به جز همون  سفال فروش زنده بود که  ایه ید و
 روشن نمیشد زنده بودن رو به تصویر کشید.
 کشیدمش... 80یه صدایی از پشت سرم اومد که :فت: سال 



 با تعجد :فتم:خودتون؟
 قهوه رو روی میز :ذاشت و:فت: سرد نشه ...

 چه جالد...-
 نگاهی به محیط انداختم. به جز من کس دیگه ای نمود...

ستم و :فت: همه ی تابلو  ش شت میز ن های اینجا کار خودمه ... ممنون از پ
 نگاه زیماتون.

 خواهش میکنم...-
پشدت میز نشدسدتم که حس کردم :وشدیم زنک میزنه ... با دیدن شدماره ی 

 کسرا :فتم:الو ... کسرا کجایی؟؟؟
و بهش ادرس کافه رو دادم... و از سددامان هم خواسددتم یه قهوه ی دیگه هم 

 بیاره ...
 خوبی نیاز؟چقدر ترافیک بود ... کسرا پشت میز نشست و :فت:

 خندیدم و :فتم:قهوه اتو بخور سرد نشه..
 کسرا: مهمون تو دیگه ...

سامان با یک سینی محتوی کیک شکالتی کنارمون ایستاد و :فت: این بار و 
 اجازه بدید مهمون کافه باشید...

 کسرا با تعجد :فت: چطور؟
 طوری... یه تعارف بود.سامان نگاهی به من کرد و :فت: هی ی ... همین

 کسرا خیلی خشک :فت : ممنون ...
 سامان ایستاده بود.
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 کسرا نگاهی به سامان کرد و:فت:مشکلی هست؟
 سامان : نه ... خواستم بمینم چیزی کم و کسر دارید یا نه...

 کسرا: نه ... چیزی کم نیست . ممنون.
 سامان عذرخواهی کوتاهی کرد و به طمقه ی پایین بر:شت.

 تار کسرا واقعا شوک اور بود.رف
 فتار کسرا واقعا شوک اور بود.

خواسددتم بهش چیزی بگم که پیش خودم :فتم:بیخیال... مرض داری خلق 
 خودتو کسرا رو تنک میکنی؟!

بعد از خوردن قهوه و کیکمون ، حساب کردیم و کسرا رو بهم :فت: هیچ از 
 این پسر صندوق داره خوشم نمیاد ...

 دم و :فتم: شاید اونم از تو خوشش نمیاد ...نفس عمیقی کشی
یعنی هرچی من خودمو کنترل میکردم، کسددرا باید یه جوری تو برجک ادم 

 میزد.
 با این حرفم خیره تو چشمام زل زد و :فت:منظور؟

باقهوه قورتش دادم و :فتم: بی منظور :فتم...  یک خوردم و  که ک یه تی
شنیدی میگن دل به دل راه داره ... ا:ر شت نمیاد البد اونم از  ن تو از اون خو

 تو خوشش نمیاد ...
 کسرا اهانی :فت و من هم قهوه امو سر کشیدم و:فتم:بریم؟

 کسرا ازجاش بلند شد و :فت: بریم...
 از کافه خارج شدیم و به سمت مجتمع ونک رفتیم...



درحالی که با نگاهی حریص داشتم دنمال یه مانتوی شیک و قشنک میگشتم 
با اشدداره به یه پالتوی قهوه ای که سددر اسددتینش خز داشددت :فت:    کسددرا

 فکرکنم خیلی بهت بیاد.
 ولی من که پالتو نمیخوام... مانتو بهم بدهکاری...-

 کسرا:حاال امتحانش که ضرر نداره ...
 خوشم میومد عین خودم خوش سلیقه بود ...

ش... طمق معمول در همون لحظه ی اول چشممو :رفت و سریع هم خریدم
 یه پالتوی قهوه ای...

صل حراج در  سفند بود و مثال ف قیمتش چهارصد تومن بود ولی چون دیگه ا
شلوار  شتم یه  ست دا سی خریدمش... حاال دو صد و سی نهایت با تخفیف 
قهوه ای هم داشددته باشددم... داشددتم به ویترین ها نگاه میکردم که کسددرا 

 :فت:دیر نشه ...
 ر ونیم بود.نگاهی به ساعت کردم تازه چها

به نفع  با ... هرچی دیر تر بریم  با نه  فه کردم:  مه اضدددا ن ی :فتم و درادا
 سیماست.. به کاراش میرسه ...

کسدرا سدری تکون داد و با خریدن دو تا شدلوار جین و یه کیف و کفش ختم 
شد که از یه کیف  سرا مزید بر علت  خریدمو اعالم کردم ... که المته غرغر ک

، ولی دم دمای اخر با دیدن یه پیرهن ابی فیروزه ای ساتن پول چرم هم بگذرم
کوتاه ودکلته ، خودشددم نتونسددت مقابل من یارای مخالفت داشددته باشدده، 
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بخصددوص که وقتی پوشددیدمش تو اتاق پرو رسددما میخواسددت بیاد داخل و 
 کارمو یسره کن... چون شدیدایه پیرهن جذاب و چسمون بود!

فقط جلوی من باید بتوشیش، بهرحال منم از سر  با اینکه اولتیماتوم داده بود
 ناچاری قمول کردم و خریدیمش!

نفس عمیقی کشددیدم و کسددرا با قاطعیت :فت: هی ی دیگه پول ندارم... نه 
 تو کارتم ... نه تو جیمم...

نفس عمیقی کشیدم... خرید ها رو دست کسرا داده بودم و با خیالی راحت 
شتم با ویترین های مانتوهاود شکی توی دا اع میکردم که با دیدن یه مانتوی م

 ویترین ، رو به کسرا :فتم: کسراچه خوشگله...
 کسرا خندید و:فت: تو کی چیزی میمینی و میگی زشته ...

 از حرفش خندم :رفت و:فت:برم بتوشمش...
 کسرا: برو بتوش ولی پول ندارم برات بخرمش...

بوتیک بزرگ بود که کلی ر:ال  سری تکون دادم وبا هم وارد مغازه شدیم... یه
 داشت و به در ودیوار وسقف مانتو اویزون بود.

 فروشنده یه پسر جوون بود با موهای سیخ سیخونکی...
 لمخندی زد و:فت: در خدمتم...

 ادرس اون مانتوی مشکی رو دادم و:فتم:سایز سی وهشت...
شما  شیش برای  سی و شنده با لمخند خاص خودش :فت: فکر میکنم  فرو

 مناسد تر باشه... پارچه ها قواره بزرگ هستن...
 کسرا دخالت کرد و:فت: جناب همون سی و هشت و مرحمت کنید.

 فروشنده با اصرار :فت: جفتشو میدم... هرکدوم خانم پسندید...



 ومنو به یه اتاق پرو فرستاد.
 چراغ وتهویه رو روشن کردم... و مانتو کاپشنمو دراوردم.

سی و  سایز  شکی خوش مدل بود اول هم  شیدم... یه مانتوی م شیش رو پو
... سددر اسددتین هاش چرم بود ... کمربندش هم چرم بود ... حالت د:مه 

 هاش و دوختش و جنسش همه چیش داد میزد که فوق العاده است.
در اتاق پرو و باز کردم و اومدم بیرون ... کسددرا لمخندی زد و :فت:خیلی 

 بهت میاد...
سرا غرق لذت  تو اینه ی دیواری سین امیز ک نگاه میکردم و از نوق و نگاه تح

 میشدم که کسرا :فت: دفعه ی بعد میخریمش...
 با بهت :فتم:چی؟

کسددرا با حفظ لمخندش :فت: باشدده فردا میام میخرمش... خیلی بهت میاد 
... 

 با اخم :فتم:ولی من میخواستم امشد برای خونه ی سیما اینا بتوشمش...
کشددید و به اتیکت مانتو نگاهی کرد و:فت: دویسددت و  کسددرا نفس عمیقی

 هشتاد ... نیاز من صد ، صد و ده تومن بیشتر تو جیمم نیست...
پوفی کردم و:فتم:تقصددیر توئه دیگه ... من االن پالتو الزم داشددتم یا مانتو 
پالتو رو  به حرفت :وش دادم  به کارم میومد؟ اصددال نمیدونم چرا  بیشددتر 

 بدیم. خریدم... بریم پسش
کسددرا طفلک چیزی نگفت... منم به اتاق پرو رفتم و مانتوموعوض کردم. با 

 تحکم به فروشنده :فتم :برام نگهش داره تا بر:ردم.
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با هم به سمت مغازه ی پالتو فروشی رفتیم که اون سر مجتمع بود! کسرا هم 
 بی حرف دنمالم میومد.

 رمایید...وارد مغازه که شدیم فروشنده با خوش رویی :فت :بف
ساک پالتو رو روی شیشه ی پیشخون :ذاشتم و:فتم:اقا من این پالتو رو یک 

 ساعت پیش ازتون خریدم... االن اوردمش پس بدم...
 فروشنده با تعجد :فت: بمخشید زد:ی داشته؟

 خیر... فقط حس کردم االن فصلش نیست و به هرحال منصرف شدم.-
ما جن با حفظ ارامشددش :فت: ولی  س های حراجمون رو پس فروشددنده 

 نمیگیریم خانم...
 با غر :فتم: جناب میگم یک ساعت هم نیست که ازتون خریدم...

فروشددنده با اخم :فت: نمیشدده که یه جنسددی بخرید و بعد پسددش بدید ... 
میدونید االن چند تا مشتری از این سایز خواستن ... االن این پالتو رو دستم 

د نماید میخریدید... من دیگه مشتری براش میمونه... ا:ر قصد خرید نداشتی
 نمیتونم پیدا کنم.

 یعنی هیچ راهی نداره دیگه ...-
با یکی دیگه از جنس های حراجمون  باشددید میتونم  مایل  فروشددنده:ا:ر 

 تعویضش کنم...
نگاهی سرسری به ر:ال ها و مانتو ها انداختم به امید اینکه عین اون مانتو رو 

 ... اما ...اینجا هم داشته باشه 
بار هم  یک  نمیخوام  لتو رو  پا ناب من االن این  با حرص :فتم: ج

 نتوشیدمش... اصال درک نمیکنم شما چرا پسش نمیگیرید.



 فروشنده با عصمانیت به تابلویی که پشتش نصد شده بود اشاره کرد ...
روی تابلو نوشددته بود: مشددتری :رامی ، لطفا در خرید خود دقت فرمایید، 

 ته شده به هیچ وجه پس :رفته یا تعویض نمیشود.جنس فروخ
با همون عصددمانیت :فت: االنم دارم به شددما لطف میکنم که میگم بیاید 

 تعویضش کنید ...
سرا :فت:نیاز بیا بریم... این اقا دندون :رد تر از این  سمو فوت کردم که ک نف

 حرفهاست.
 فروشنده با حرص :فت: اقا مراقد حرف زدنت باش...

سرا ا صحمت ک شتری چطوری  شما یاد بگیرید که با م خم کرد و:فت:بهتره 
 کنید...

فروشنده سری از روی تاسف تکون داد و:فت: من جنسی که فروختم و پس 
 نمیگیرم... بفرمایید ... مانع کسد و کار من نشید ... بفرمایید بیرون.

 کسرا دستمو کشید و باهم از مغازه زدیم بیرون...
با عزیزم :فتن هاش خرم کنه .. بهش توپیدم : چقدر  حینی که سددعی میکرد

 داری؟
 کسرا به دیوار : ی ای تیکه داد و :فت: یه چیزی نزدیک صد و ده تومن...

 با حرص :فتم:دقیق بگو...
صد تومن  شت صد و پونزده هزار و ه سرا هرچی تو جیمش بود و دراورد ...  ک

 داشت...
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خالی کردم...  مده بود ... نفس عمیقی تومن ازش  90منم تو کیفمو  دراو
 کشیدم و:فتم: دویست تومن جوره میتونیم بخریمش...

یایم  بذار سددر فرصدددت م یاز چرا لج میکنی...  کسددرا اخمی کرد و:فت:ن
 میخریمش دیگه ...

سرا خالی کردم و با داد بی توجه به  سر ک شنده رو  ست فرو تمام حرصم از د
 توشمش...موقعیتم :فتم: یعنی چی... من امشد میخوام ب

 کسرا با تعجد :فت:هیس.. نیاز اروم دارن نگاهمون میکنن...
با عصددمانیت :فتم: اصددال مگه اینجا مجتمع ونک نیسددت... مگه نگفتی 
 داداشت اینجا فرش فروشی داره... برو صد تومن ازش بگیر فردا بهش بده...

سخ سفیه :فت: بخاطر یه مانتوی م سرا ن ی کرد وبا یه نگاه عاقل اندر  ه رک
 برم به داداشم رو بندازم ... بخاطر چندر غاز؟؟؟

 با پوزخند :فتم:
 خوبه همین چندرغازم تو جیمت نداری...-

 کسرا پوفی کرد و:فت:آره ندارم... حاال چی میگی؟؟؟
صمانیت و حرص :فتم: تو  ساک خرید ها رو جلوش انداختم و با نهایت ع

ی تو جیمت نداشتی.. خیلکه عرضه یه مانتو خریدن نداشتی تو که چندرغاز 
 غلط کردی زن :رفتی...

ضه  شید و:فت: من عر ستمو ک شتش :رفت و د ساک ها رو تو م سرا فورا  ک
 ندارم؟؟؟ من غلط کردم؟؟؟ خیلی خد.. بیا بریم بخریمش...



و باز مثل هر دفعه که حین عصددمانیت شددروع میکرد به تند راه رفتن و منو 
شیدن با هم به اون مغاز شنده با دیدن ما لمخندی دنمال خودش ک ه رفتیم.فرو

 زد.
سایز سی وشیش روبهم داد ... جلوی صندوق ایستاده بودیم... کیفم دست 
کسددرا بود... دویسددت و پنج هزار تومن روی میز صددندوق دار :ذاشددت و 
درحالی که خم شددده بود و به مردی که پشددت صددندوق چیزی میگفت ... 

 نفسم تو سینه حمس شد...
ود مثل شمی که سر مانتو داد وقال کرد ... االنم سر مانتو... وای دوباره شده ب

 خدا من دیگه غلط بکنم با کسرا بیام خرید...!
 صندوق دار :فت:باشه ... این بیانه میمونه ... شما فردا بقیشو بیارید.

 کسرا اروم :فت:یعنی میشه مانتو رو بمریم؟
که پو قا ... فردا  نه ا فت:  نده : با خ ندوق دار  ید صدد ید میتون مل اورد کا لو 

 جنستونو بمرید ...
کسددرا نفس عمیقی کشددید و :فت:حاال ا:ر اجازه بدید ... امشددد تحویل 

 بگیریم من فردا صمح اول وقت خدمتتون میرسم...
صددندوق دار خنده اش جمع شددد و:فت: رو چه اعتمادی من به شددما مانتو 

 روبدم ... به منم حق بدید...
:فت:من به شما حق میدم ... ولی خانم من حاال کسرا نفس عمیقی کشید و

شما یه  شد اینو بتوشه... حاال ا:ر  از این مانتو خوشش اومده میخواد که ام
 لطفی بکنید و ...
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یه  که نمیتونم جنس نسدد ناب من  فت: ج ندوق دار وسددط حرفش : صدد
بفروشم... االن پنج دقیقه بگذره تمام این مانتو ها فروش میره ... من نمیتونم 

 نین کاری کنم.چ
کسددرا اهسددته با شددرمند:ی با یه لحنی که میدونسددتم :فتنش چقدر بارش 

 سخته زمزمه کرد:کارت شناساییمو :رو میذارم...
 مرد سرشو به عالمت نه تکون داد...

شو  ست کرد و :وشی سرا کمر را صندوق دار زنک زد وک و همون لحظه تلفن 
 از جیمش دراورد.

 :فت:الو حسین...نفسشو فوت کرد و توی :وشی 
 لممو :زیدم...

سین جدی  صد هزار تومن به ح شتم بخاطر  صال توقع ندا اروم جلو رفتم و ا
 جدی رو بزنه ...

 نفسم و فوت کردم...
 کسرا: سالم خوبی؟؟؟ زن داداش ... علی خوبن؟ سالم برسون...

 لممو :زیدم و:فتم: کسرا نمیخوام بیا بریم...
 و :فت: حرف نزن نیاز...کسرا :وشی و از دهنش دور کرد 

 بازوشو :رفتم و:فتم: کسرا تو رو خدا ... نمیخوامش.. بیا بریم...
 کسرا اروم :فت: نیاز ساکت ... هیس...

 خفه :فتم: کسرا بهت میگم نمیخوامش...
 کسرا چشماشو بست و اهسته توپید: خفه شو نیاز... فقط خفه شو...



شید و  ستم بیرون ک شو از د صله :رفت و :فت: االن و با حرص بازو ازم فا
مغازه ای داداش؟؟؟ اره یکم پول میخواستم... نه قربانت... صد تومن... اره 

 ... من اره... ونکم... نه با نیاز اومدیم خرید پول کم اوردم...
قطره قطره عرق داشدت از پیشدونیش می کید... حس میکردم چند نفر دارن 

 وفروشنده ... نگاهمون میکنن ... از جمله صندوق دار
لممو :زیدم... کسددرا باشدده ای :فت و جلوی مغازه ایسددتاد... فوری کنارش 

 ایستادم و:فتم:کسرا بیا بریم دیگه نمیخوام... بریم دیر شد...
 کسرا بی تفاوت :فت: دهنتوبمند نیاز...

 بغضم شکست و :فتم:کسرا...
زم... ا کسرا چشماشو بست و :فت:هیس... صداتو نشنوم... مانتو خواستی

 باشه میخرمش... دیگه هی ی نگو!!!
 به هق هق افتادم...

 کسرا بهم نگاه کرد و :فت: تو دلت :ریه کن نیاز! نشنوم صداتو...
اشددکامو پاک کردم... و به خواسددته ی کسددرا تو دلم :ریه کردم... خون :ریه 

 کردم... بخاطر یه مانتوی احمقانه به من :فت خفه شم!!!
هزار تومنی  50، کسددرا جلو رفت و ازش دو تاتراول  با دیدن قامت حسددین

 :رفت ... حسین دورادور با من سالم علیکی کرد و کسرا داخل مغازه شد.
شت...  ساک ها رو بردا ساب کرد و در نهایت بدون توجه به من ، بقیه ی  ح

 منم ساک اون مانتوی کذایی وبرداشتم... وپشت سرش راه افتادم.
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سمت پارکینک میرفتی صندوق عقد به  سرا تمام خرت و پرت ها رو  م... ک
 انداخت و بعد پشت فرمون نشست.

 ماشین و روشن کرد وراه افتاد.
 اروم :فتم: کسرا ...

 کسرا بهم نگاه نکرد...
 دوباره صداش زدم : کسرا...

 
 پوفی کرد و :فتم: کسرا من... من...

 کسرا تند :فت: نمیتونی دو دقیقه ساکت باشی؟؟؟
 :رفت و :فتم:باز بغضم 

 کسرا با من اینطوری حرف نزن...-
کسددرا دنده رو جا زد و ارنجشددو به لمه ی پنجره تکیه داد و کف دسددتشددو به 

 پیشونیش مالید...
برای ماشددین جلویی بوق بلندی زد و با حرص راه یکی دیگه رو سددد کرد تا 

 بتونه ازچهار راه رد بشه.
 ر اون مانتو رو پوشیدم...نفسمو با کالفگی بیرون دادم و:فتم: من ا:

 کسرا با حرص :فت: خیلی غلط میکنی شما...
 با جیغ :فتم:سرم داد نکش...

 کسرا :وشه ای پارک کرد و :فت: نیاز اون روی سک منو باالنیار ها...
 مگه از این سک تر هم میشی؟؟؟-

 کسرا پوفی کرد و :فت:نیاز بس کن...



 کی شروع کرد؟؟؟-
کی بود میگفت بیا زودترعروسی کنیم؟؟؟ هان؟ کسرا: من شروع کردم؟؟؟ 

من بی عرضه ام؟؟؟ من نمیتونم چندرغاز داشته باشم؟؟؟ من غلط کردم که 
 زن :رفتم ... اره تو راست میگی... من بی عرضم... منم که ...

دوباره ماشددین و روشددن کرد و :فت: دیگه چیزی نمیخوام بشددنوم... نذار 
 باز بشه! و خیلی تلخ :فت: ممارکت باشه!بیشتر از این رومون تو روی هم 

به خونه بر:شدتیم... باید دوش میگرفتم... موهامو درسدت میکردم... ارایش 
میکردم... لماس میتوشیدم... اما میل ورغمتی به هیچ کار نداشتم... ماهگرد 
عروسددیمون بود ... یک ماه باهم بودیم... یک ماهی که شدداید سددر جمع ده 

 خوب بودیم... ! روزشو با هم واقعا
 سرسری خودمو اماده کردم...

 نگام که به مانتوم افتاد اهی کشیدم و تنم کردمش...
کسرا ساکت بود. کت و شلوار پوشیده بود و منتظر من... بدون هیچ تحسین 

 و تعریفی سوار ماشین شدم و به خونه ی سیما اینا رفتیم.
ید و محکم ب*غ*لم کرد ... ما پر قدر  به محض ورودمون سددی ولی اون

 ناراحت و :رفته بودم که نتونستم اونجور که باید باهاش خوش و بش کنم.
 منو به اتاق برد تا لماسمو عوض کنم.

مانتومو که دراوردم سیما پرید تو اتاق و :فت: وای بعضی ها رو نمیشه با یه 
 من عسل هم خورد ... تو چته؟؟؟
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ست و با کنجکاوی زل زد به مانتو ش مو :فت:اممم بوی نویی سیما کنارم ن
میده ... تازه خریدیش؟ کثافت چه خوشددگله... همیشدده چشددمت بهترین 
پا  یه  نه  ید ک که خوب خر به قول حسدددام کسددی  نه ...  ها رو میمی ید  خر

 هنرمنده...
 اشکام اروم اروم میریخت پایین که سیما تازه متوجه من شد ...

 با بهت :فت:نیاز چی شده؟؟؟
ستمو :رفت ولی من  شتم رو د سرمو :ذا خودمو پرت کردم تو ب*غ*لش و 

 شونه اش و زدم زیر هق هق ...
سددیما اولش هی ی نمیگفت... ولی بعد از پنج دقیقه دیگه طاقت نیاورد و 

 :فت:اخه یه کلمه بگو چی شده ...
 نفس عمیقی کشیدم ...

 دلم میخواست از اولش بگم ...
 ولی نمیدونستم ازکجاش شروع کنم...

سه روز اول دلم  سرا  شد ... ک سلمون چی  ست بهش بگم که تو ماه ع میخوا
ازدواجمون منو انداخت خونه ی پدریم... بعد ازرفتن به شددرکت رضددا رو 

 بگم و بعد هم قضیه ی شهربازی وشکستگی پام و ... حاال هم که امشد!
 هنوزم باورم نمیشه چقدر باهم بد صحمت کردیم...

ش :فتم بی عرضددده ... وادارش کردم از اون بهم :فت خفه شددو و من به
برادرش چندرغاز پول قرض کنه و اون به روم اورد که ا:رزود ازدواج کردیم 
بنا به خواست منه ... پس حق ندارم حتی یه کلمه اعتراض کنم... خدایا من 

 چقدر بدبختم!!!



 سیما از اتاق بیرون رفت ... برام یه لیوان اب اورد و در و بست و :فت: دعوا
 کردین؟

 لیوان و به سمتم :رفت و:فت: چی شده؟
 یه نفس اب وسر کشیدم و :فتم: حالم داره از این زند:ی بهم میخوره...

 سیما خندید و با حرص :فتم: بخند .... بایدم بخندی!
سددیما با خنده :فت: من سدده روز بعد عروسددیم میخواسددتم از حسددام جدا 

 بشم...
 و غش غش زد زیر خنده ...

گاه ماه تحمل مات ن یک  حاال تو خوب دووم اوردی...  فت:  ش کردم و :
کردی تازه :ریه زاریت شددروع شددده ... اون اوال من که خیلی باحال بودم... 
حسام میگفت من میگفتم ... اخرشم میگفتم طالق میگیرم ازت... اووو ... 

 چه بزن بزنی داشتیم...
شتم نگاهش میکردم که :فت:ولی یذره که :ذ شت دیدم یا من همینجور دا

خیلی خلم ... یا حسدددام ... یه بار یادمه سددر یه کنترل تلویزیون افتادیم به 
صال من غلط کردم زن  جون هم... این میگفت من میگفتم... اون داد میزد ا
:رفتم.. من با جیغ و :ریه میگفتم منم که غلط کردم زن تو شدددم... اصددال 

 رم فکر کن سددر کنترل تلویزیونمیخوام برم خونه ی بابام... ازت طالق میگی
سته بودم  شته بود... چمدونمم ب شه ده روز از ازدواجمون :ذ ... باورت نمی
... بعد اخرش حسددام اومد منت کشددی و خالصدده اشددتی کردیم... دوباره 
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سر کنترل ماهواره  شد... منتها دیگه این بار  سر کنترل دعوامون  فرداش بازم 
... 

 صد سال اولش سخته ... بعدش... و با خنده زل زد به من و:فت:
 وساکت شد.

 بعدش چی؟-
 سیما:بعدش هی ی دیگه ... عادت میکنی به این بدبختی...

 و غش غش خندید.
 نمیتونم عادت کنم...-

سددیما:چرا بابا... اینقدربح  میکنین تا باالخره عادت میکنین که چطوری 
ین... کسددرا که خوب باید باهم رفتار کنین که کار به بح  نکشدده... تازه تو و

سمتش... یعنی  ستم بود پرت میکردم  سام و میزدم... هرچی دم د من اوال ح
 بمین حسام چه شانسی اورده زنده مونده...

 شوخی میکنی؟-
 سیما:نه بابا... تو فکر کردی من االن وسط بهشت زند:ی میکنم...

 پس چرا قمال چیزی نمیگفتی...-
 بگم... االن وضعت فرق میکنه... سیما:اخه به توی مجرد چی میخواستم

 خیر سرت داری راهنماییم میکنی؟-
یذره تو کوتاه  ید  با ما زد زیر خنده و :فت:مثال ... میدونی تو زند:ی  سددی
بیای... یذره کسددرا کوتاه بیاد... بعد همه چی حله ... ا:ر یه چیزی میشدده 

هی دوبار تو عذرخواهی کن ...ولی عادتش ندی ها که همیشدده تو عذرخوا



شه... هوم؟؟؟ حاال  ست می ستی بلندی داره اولش... بعد در کنی... یه نره پ
 بگو چی شده...

سر چرت و پرت افتادیم به جون - سر مانتو... خرید ...  سخره...  یه چیز م
 هم...

 سیما خندید و:فت:مرض داری با کسرا میری خرید؟
 همینو بگو...-

صال با مرد جما شید و :فت: ا شه خرید کرد سیما نفس عمیقی ک عت نمی
 جلو دست و پان ... خد دیگه چی؟؟؟ بازم هست؟

 اهی کشیدم و:فتم:تو میدونستی یلدا وحسین خیلی خرپولن؟
سددیما:اوهوم... ولی بروز نمیدن که چقدر تو چنته دارن... حسددین از اون 

 مردای حساب :ره... چطور؟
 واسه پا:شا که رفتیم خونشون کفم برید...-

مت تو کسرا میشه... اینا رو اینجوری نگاه نکن ... پارسال سیما: ایشاال قس
شت میمرد... ولی خدا رو  صال دا شده بود ا سینه  سرطان  شکوک به  یلدا م

 شکر بخیر :ذشت.
 مات :فتم:شوخی میکنی...

سیما: نه باور کن... چه شوخی ای... اصال پارسال سال بدی براشون بود. . 
 هم سر فوت باباش ب ش فوت شد.... هم بابای کسرا فوت شد... هانیه 

 ب ه اش؟-
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سیما: سقط کرد... یه پسر چهار ماهه باردار بود سقط کرد ... من شنیدم از 
سابی  ست و ح شوهر در شه... چه میدونم...  یلدا که دیگه نمیتونه ب ه دار ب
سش نگه داره ... هرچند ا:ر هدیه نمود  هم که نداره ... یعنی خدا هدیه رو وا

 بار از مهدی طالق :رفته بود ...تاحاال صد 
 خد؟؟؟-

سددیما: خد به جمالت ... اینقدر اتفاق تو زند:ی میفته که به قول تو این 
 دعواهای چرت و پرت توش :مه...

 اینایی که :فتی و راست :فتی؟-
 سیما:پس چی...

 تو از کجا فهمیدی؟-
 

سیر تا پیاز زند:یشونو واست  یگن... مسیما:دو دقیقه پای حرفاشون بشینی 
تو فکر کردی همه خوشددمخت عالمن... تو که وسددط زند:ی بقیه نیسددتی... 
ما ...  ثل توبود ته منم اوال م خودتو میمینی وفکر میکنی فقط خودتی... الم

 ولی بعد فهمیدم که اینطورا هم نیست...
از هاینه خوشددم نمیاد ن سددمه... فوق العاده هم میخواد از من زهر چشددم -

 بگیره ...
اینقدر مشکل داره سر زند:یش که ... شوهرش ازاون قالتاقس، معتاده سیما: 

چه جور ... اقا یدالله هم سددر بدبختی دخترش طفلک سددکته کرد... دیگه 
رسددوایی اقا مهدی به :وش همه رسددیده بود... پیرمرد بنده خدا هم تا شددنید 
 چه به روز:ار دخترش اومده سددکته کرد... منم خوشددم نمیومد ... ولی آدم



بدبخت که دیگه زدن نداره... من که کاری بهشددون ندارم... اونم اولشدده که 
صال  شکل داره ها که ا شه... یعنی اونقدر تو زند:یش م تلخه بعدا درست می
به فکر زر چشددم :رفتن از تو نیسددت ... بعدشددم تو زند:ی خودتو داشددته 

 باش... کاری به کار بقیه نداشته باش...
 :ی خودمو دارم که به این روز افتادم...پوزخندی زدم و:فتم: زند

سددیما چشددماشددو :رد کرد و:فت:چه روزی؟ نیاز تو نمودی که واسدده خاطر 
 محمد کسرا میخواستی حکم ازدواج بگیری؟؟؟

 اون مال قمل بود ...-
 سیما:مگه االن کسرا چشه؟؟؟

 نمیدونم..-
 سیما دستمو :رفت و:فت:تو رابطه ی اولتون مشکلی بود؟؟؟

 بابا... نه... کسرا تو این یه مورد از چیزی که تو رویام بود هم بهتره...نه -
ته بهتره و اون وقت اینطوری زانوی غم  یا که تو رو سددیما:کسددرا از چیزی 

 ب*غ*ل کردی؟
یدونم چرا راضددی  یدونم چرا ... نم یدونم...نم فت و :فتم: نم نده ام :ر خ

 نیستم...
ال اینطوری بودم... بعدا فهمیدم سددیما خندید و :فت: من میدونم... منم او

 درد از حسام نیست ... منم که زیادی رویایی فکر میکنم...
 اهی کشیدم و:فتم:تو حداقل خونه زند:یتو داری...
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سیما نفسشو فوت کرد و:فت: تو هم در اینده صاحمش میشی... من که دارم 
 االخون واالخون میشم...

 چرا؟-
سام میگه یه شید و:فت:ح شده  سیما اهی ک شنهاد  صفهان پی کاربهش تو ا

شرکت هم یه خونه بهمون  صفهان... اینجا رو اجاره بدیم... از طرف  بریم ا
سازمانی ها...  میدن... از این خونه ها چی بهش میگن... مجتمعه ... خونه 

 نمیدونم چیکار کنم...
تا خواستم حرفی بزنم حسام تقه ای به درزد و :فت:سیما جان نمیای شام و 

 ده کنیم؟اما
سددیما دسددتمو :رفت و:فت:بلند شددو .... بلند شددو ... تو خلی... دختره ی 
مریض روحی روانی... االنم برو با کسددرا مهربونی کن... یه بار تو کوتاه بیا 

 ... بذار اشتی کنین... امشد اخم و تخمتونو واسه ما اوردید؟؟؟
 خندیدم و سیما منو فرستاد تا دست و رومو بشورم...

از ریختن ریمل سددیاه شددده بود... کمی صددورتمو تمیز کردم به خودم  پلکام
 نگاه کردم...

 هانیه...
 یلدا ...

شون  شتن؟؟؟ پس چرا بنظر نمیومد؟؟؟ یعنی هم شکل دا شون م یعنی هم
گاه میکردم... من کی  به خودم ن با :یجی  یان نمیکنن؟؟؟  خود دارن وب

نداره؟؟؟ یه زنی که  ام؟؟؟ یه زنی که توانایی تحمل سددختی های زند:یشددو
 همش تو رویاست و دنمال خوبی و خوشی زند:ی تورویاست؟؟؟



سیما میز و می ید...  شویی بیرون اومدم...  ست شیدم و از د نفس عمیقی ک
 کمکش کردم...

سرا  ستم... روبه ک ش سرا ن شینیم... من کنار ک سر میز ب سیما دعوتمون کرد 
 :فتم:برام برنج میکشی...

 کرد و اروم برام یه کف :یر ریخت... کسرا یه نگاهی بهم
 بسه...-

 کسرا برام یه تیکه مرغ :ذاشت و مشغول شدیم...
 دلم نوشابه میخواست ولی روم نمیشد به حسام بگم...

شابه خوردم...  شقاب خودمو خودش بود یه خرده نو سرا که بین ب از لیوان ک
 نت منم خوردم...کسرا اول متوجه نشد... اونم یه نره خورد و این بار با شیط
 با یه لمخند و چشمای شیطون نگام کرد و یه قلپ خورد...

 منم یه قلپ دیگه خوردم و حسام :فت: لیوان هستا ...
 و جمع چهار نفرمون پقی زدیم زیر خنده ...!

 همراه سیما داشتیم  رفها رو میشستیم که اهی کشید و پرسیدم:چته؟
 سیما : دست رو دلم نذار...

 خوب بودی؟واه تو که -
 سیما: دلم نمیخواد برم اصفهان...

 اووو... مگه چند وقته است؟-
 سیما نفسشو فوت کرد و:فت: معلوم نیست کی بر:ردیم که ...
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باتعجد حینی که داشتم دیس برنج و خشک میکردم :فتم: یعنی چی؟مگه 
 ماموریت نیست؟

شده با خونه و سام جور  سه ح شین  سیما:ماموریت چیه خره... یه کار وا ما
به :فتم بهت پرتی :وش نمیدی؟... کار هم بابای من جور کرده  حتی، خو

 پارتی بازی شدید ... ولی چند سال... شایدم تا اخر عمرمون!
 بی هوا دیس از دستم افتاد و با صدا شکست...

 کمرمو به اپن تکیه دادم و زمزمه کردم: تا اخر عمر؟
 سیما با ترس :فت:چی شد؟؟؟

 چهار چوب اشتزخونه اومدن و با هول پرسیدن :چی شد؟ حسام و کسرا تو
سیما خم شد و حینی که تیکه های بزرگ و برمیداشت :فت:هی ی قضا بال 

 بود ... حسام نیا تو ... شیشه پخش و پال شده...
 کسرا اروم :فت:نیاز خوبی؟

 دستمال و تو دستم م اله کردم و اروم به سیما :فتم:بمخشید...
 :فت:مرض.. ست جهازمو ناقص کردی...سیما خندید و 

 نگاهی به کسرا کردم ... داشت از سیما عذرخواهی میکرد.
 بعد به سیما که با خنده داشت رفع و رجوع میکرد...

دلم :رفته بود... سددیما عین خواهرم بود ... کجا میخواسددت بره؟؟؟ تا اخر 
ینمون صله بعمر بره اصفهان؟؟؟ حتی فکر اینکه رابطمون کم رنک بشه... فا

بیفته ... از دبیرستان با هم پشت یه نیمکت درس خوندیم... تو دانشگاه کنار 
 هم نشستیم... حاال کجا میخواست بره؟؟؟

 اروم اروم اشکام پایین میومد که کسرا متوجه من شد و:فت: نیاز ...



سیما با بهت :فت:فدای سرت بابا ... فوقش یه ست دیگه میخری واسم. .. 
. 

وت کردم ... کسددرا میخواسددت بیاد داخل اشددتزخونه که سددیما نفسددمو ف
 :فت:ای وای اقا کسرا ... مراقد شیشه ها باشید...

 ولی کسرا فقط داشت به من نگاه میکرد.
اونقدر اون دسددتمالی که باهاش  رفا رو خشددک میکردم رو تو انگشددتام و 

ستمال ستهام از نم دار بودن د شتم پیچ وتاب داده بودم که کف د ش م ده تر 
 بود.

شغول  سام م شتزخونه پرت کرد بیرون .. و با ح سیما منو از ا شیدم و  اهی ک
 جار و کشیدن شد.

 کسرا دستمو :رفت و:فت:چی شده؟
 نفسمو فوت کردم و:فتم:سیما داره میره اصفهان...

 کسرا متعجد :فت:خد؟
 با حرص :فتم: همین؟خد؟؟؟

شار داد و :فت:خد تو باید  ستم یه ف سرا به د شی.. ک شحال با شون خو برا
اونطوری که من شددنیدم این رفتن به نفع حسددامه... زند:یشددون تضددمین 
ضش از نظر مالی و خونه و زند:ی  سال میرن ... عو سه  شه... فوقش دو  می

 تامین هستن..
 مگه اینجا تامین نیستن؟؟؟ وضعشون که از ما بهتره...-

 کسرا پوفی کرد.
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ار دیگه این طعنه دسدددت خودم نمود ... باز نفهمیدم چی :فتم... ولی این ب
هرچی که بود... به هر قصدی که بیان شد ... کسرا به دل :رفت ودیگه هیچ 

 تالشی برای اروم کردن من نکرد!
 کال اون شد یکی از بدترین شمای زند:یم بود!!!

 فصل نوزدهم:
شگی و  سیما ... یار همی سه روزی از رفتن  سال بود ... تقریما  جمعه ی اخر 

 دوست داشتنی من به اصفهان میگذشت...
سیما رو با یکی مثل هانیه یا یلدا  سعی میکردم جای خالی  پنج روز بود که 

 یا شیما یا طناز و ساناز پر کنم ... اما نمیشد!
شناختم... ولی  ستم می سیما رو مثل کف د شون یه جوری بودن...  هر کدوم

 ادمای جدید... زند:ی جدید...
:اه انیتم میکرد... با اینکه هم خودش هم من کنار  و حضددور رضددا هم :ه

قل اینطور وانمود میکردیم ...  اومده بودیم و بح  فقط کار بودو کار، حدا
ولی من نسمت به رضا خنثی شده بودم ، حضور کسرا تو نهنم اینقدر پررنک 
ست بود یه  شم ... رضا یه دو شته با سه ی رضا دا بود که نمیتونستم جایی وا

سرا در حق خاطره!  سرا انجام میدادم یا ک هیچ وقت کارایی که من در حق ک
من انجام میداد رو در قمال رضددا یا فرزاد انجام نداده بود من برای کسددرا یه 
تجربه ی بکر بودم و کسرا هم برای من یه موجود عزیز و دوست داشتنی بود 

را کس که هر رفتارش برام مهم وبا ارزش بود حرفش... نگاهش... عصمانیت
... مهربونی کسرا ... محمت کسرا ... این دلمستگی و وابستگی ای که من به 



سرا بعد از ازدواج پیدا کرده بودم یه چیزی فرای تمام تجربه ها وروابط بود  ک
. 

شد نه فراموش  شگی بود که تو نهنم نه کمرنک می سرا برای من یه آدم همی ک
شم شده بود حتی خود ضا برای من تموم  شد ، ر ست اما این  می اینو میدون

وسط نگاه های فرزاد وطعنه هاش در مورد کسرا که غیر م*س*تقیم میتروند 
 :اهی انیتم میکرد...

ستنتا زارع بود  سم  ضور یه ادم :ند اخالق و :ند دماغ به ا از همه بدتر هم ح
 که رو مخم مانور میداد!

ن چند ... تو ایخیلی دوست داشتم از شرکت بیام بیرون ... و قید کار و بزنم
وقت از کسددرا این و پنهان کرده بودم... ولی ا:ر یه روزی ه*و*س کنه بیاد 

 شرکت یا ...
 پوفی کشیدم ...

 لکه ی روی شیشه به هیچ وجه قصد نداشت پاک بشه.
 دستام خسته شده بود...

 خمیازه ی بلندی کشیدم ...
زیز و خاله و همیشدده روزهای دم سددال تحویل و کنار مادر وپدر و نادین و ع

با ادم های جدید ...  یه محیط جدید ،  کیوان میگذروندم... ولی حاال تو 
 تقریما داشتم سر وکله میزدم تا وقت :ذروندن!

 دستمالی که دستم بود و محکم به شیشه مالیدم...
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سالمتی بعد از ازدواجم هم به این  شه پاک نکرده بودم که به  شی توی عمرم 
 کار نائل شدم.

صمح غرغر میکرد که حاضر نیست شنمه به مدرسه بره ... وکسرا هم شیما از 
شیما به  صد نرفتن  صد در  ست هم مخالف  ش شت فرش می که تو حیاط دا

 مدرسه بود!
 حوصله ی کل کل هاشونو نداشتم...

 حس میکردم این کسلی بخاطر روزهای اخر ساله ...
کافه  کلمه :ونه یتمام دلخوشیم رفتن به کافی شاپ و قهوه خوردن تو فضای 

ستاره بود و شنیدن حرفهای قلنمه سلنمه ی سامان در مورد نقاشی های سیاه 
 قلمش...!

خیلی هم اصرار داشت که بهم نقاشی یاد بده ... ولی ... نمیدونم شاید بعد 
 از عید و تعطیالت این پیشنهادشو قمول میکردم...
 نمیدونم بقیه ی زنها تو زند:یشون چیکار میکنن؟

 د:ی من که هنوز شروع نشده به طرز وحشتناکی یکنواخت شده بود.زن
حس میکردم با زمان مجردیم نه تنها تفاوتی ندارم بلکه دسددت و پا بسددته تر 

 هم هستم...
باید جواب کسرا رو میدادم... باید دو تا :وش واسه ی مونس جون می بودم 

معلم خصدوصدی شدیمای تا از درد وآرتروز و پیریش برام بگه... باید الگو و 
هفده سددداله می بودم ... باید طعنه های هانیه رو تحمل میکردم... باید با 
شدم! باید  شی یلدا کنار میومدم... باید هم بازی هدیه و علی هم می سرخو

 ... باید... باید...



 یه زند:ی شدیدا شلوغ و کسل کننده!
 نفس عمیقی کشیدم و یه خمیازه ی دیگه ...

سرا میکردم ... ولی شاید تمام فکر سفر ایران :ردیمون با ک شغول  مو باید م
 حتی حوصله ی فکر کردن به سفر هم نداشتم!!!

 دلم میخواست برم یه :وشه یه لحاف ویه بالش بذارم و کته ی مر:مو بذارم!
 شیما بدوبدو از پله ها پایین اومد و یواش صدام کرد و:فت:نیاز جون؟

 بهش نگاه کردم و :فتم:چی شده؟
 شیما :وشیشو داد دستم و :فت:میثم :فته االن جلوی خونه است...

 ابروهامو باال دادم و :فتم:چی؟
شددیما سددرشددو خاروند و:فت:دیروز واسددده ی عید بهم یه کادو داد که 
شده ... :فته یا االن  شغال ... حاال هم امروز حرصی  سطل ا انداختمش تو 

این کارام چیه ... یاهم  باهاش میرم بیرون و براش توضددیح میدم که معنی
 که...

 و با جیغ کوتاهی :فت:خاک تو سرم داره زنک میزنه...
شو ازش  شی شو :و ستمال وپرت کردم تو ب*غ*ل شیدم و د نفس عمیقی ک

 :رفتم و :فتم:بله؟
 یه صدای کلفت تو :وشم پی ید و :فت: بده :وشی و شیما...

 با کی کار داری اقا؟-
 ار خیلی شوکه شده بود :فت:شما؟میثم که با شنیدن صدای من انگ

 اشتماه :رفتید...-

http://www.roman4u.ir/


هات یخرده  بازی  قل  جای این بی ع و:وشددی رو قطع کردم و :فتم:بهتره ب
 روی حرکاتت فکر کنی... واسه ی چی جری ترش کردی؟

شیما که بغض کرده بود پرت و پال جوابمو داد و اخرشم :فت: محمد بفهمه 
 منو میکشه...

 :وشیش داشت زنک میزد.
 یه نفس عمیق کشیدم...

حداقل تا بعد عید که من و کسددرا سددفر بودیم... پس بهتر بود میثم و شددیما 
شو... این دفعه رو باهاش  همدیگه رو بمینن... رو بهش :فتم:االن برو اماده 

 برو بیرون... یه نره هم نرم رفتار کن خد؟
 شیما :اخه من که دیگه دوسش ندارم!

که... فقط یخرده باهاش متعادل رفتار کن... بذار نه واسه ی دوست داشتن -
 عصمانیتش فروکش کنه... چون اینطور که معلومه قراره :ند بزنه به همه چیز!

شو عوض کرد...  شید ، به طمقه ی باال رفت و لماس ها شیما نفس عیمقی ک
سرا تو حیاط  شدم، ک شه  شی شغول تمیز کردن  ازم خداحافظی کرد... منم م

 میکرد. داشت سین جیمش
سمت های  ستم به ق ستم تا د ش شنیدم... لمه ی پنجره ن شونو می صدا منم 

 باالییش برسه...
شددیما داشددت از در حیاط خارج میشددد که کسددرا بلند :فت::وشددیت که 

 همراهته...
آه از نهادم بلند شد... :وشیش هنوز دست من بود، شیمای :یج هم جواب 

 داد: اره!



 و در با صدا بسته شد.
ی کشدیدم... حوصدله نداشدتم بدوئم دنمالش! حواسدش پرت پرت خمیازه ا

 بود...
کسرا دست هاشو اب کشی کرد و شلنک و حلقه حلقه دور شیر اب بست و 

 حینی که تند تند توی دستهاش هامیکرد پله ها رو باال اومد.
شتم، پنجره چهار طاق باز بود... از اونجا پریدم  ستمال و لمه ی پنجره :ذا د

 س کردم دنیا داره دور سرم می رخه...پایین که ح
 یه لحظه زیر پنجره نشستم وسرمو محکم تو پنجه هام فشار دادم.

 کسرا در و باز کرد و:فت: خسته نماش...
وکلمه تو دهنش ماسددید... تند به سددمتم اومد و :فت:چی شددده نیاز؟؟؟ 

 حالت خوبه؟
شدم که حس کردم  سریع از جام بلند  شه،  ز فرو یه تیر تیبرای اینکه نگران ن

 رفت وسط مغزم...
سرم خورد به لمه ی پنجره و داشتم روی زمین ولو میشدم که کسرا منو :رفت 

 و روی کاناپه نشوند...
شد که واقعا یادم رفته بود چطوری  ضربه بهم وارد  شوک بدی از اون  اونقدر 
 باید پلکهامو باز کنم... یه کیسدده ی سددرد رو موهام قرار :رفت و کم کم با

صدددای کسددرا که مدام میگفت:نیاز جان؟خوبی؟چشددماتو باز کن... اخه 
 حواست کجاست دختر...

 سرم داشت نوق نوق میکرد...نالیدم : اخ سرم ...
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کسددرا خندید و دماغمو بین دو انگشددتش :رفت و:فت: بس که حواسددت به 
 منه...

با مشددت به شددونه اش زدم که صدددای ایفون دراومد. مونس جون در وباز 
ستم برم کرد سم مرتد نمود میخوا شد... لما سه ثانیه غلغله  وخونه در عرض 

 طمقه ی باال که لماسمو عوض کنم... ولی :یجی ویجی بودم...
هانیه و یلدا باهام روب*و*سددی کردن و هانیه تا نشددسددت :فت:خدا بد نده 

 چی شده؟
کسددرا براش :فت که سددرم به کجا خورده و هانیه پاشددو رو پاش انداخت و 

: حاال :فتم چی شددده ... وبا خنده :فت:خواسددتی از زیر کار دربری :فت
 چرا زدی خودتو ناقص کردی؟...
 وهمراه یلدا غش غش خندیدن...

 منم سردردم بهم اجازه نمیداد که محلشون بذارم و بخوام خود خوری کنم!
ها  مه های پنجره  ید ل با با هورت چایی شددو خورد و :فت:  قا مهدی هم  ا

 نطوری تلفات داریم...چسد بزنیم ای
 وخیلی کریه خندید طوری که دندون های زردش مشخص شد...

 یعنی دو کلمه هم بشنویم از مادر عروس!!!
ازوقتی از دهن سیما شنیده بودم که اقا مهدی معتاده، اوال که دلم واسه هانیه 

 میسوخت، ثانیا که از اقا مهدی چندشم میشد.
 مشغول بود.مونس جون دست تنها تو اشتزخونه 

محمد حسین داشت از کسرا سراغ شیما رو میترسید که کسرا جواب داد:با 
 دوستاش رفتن بیرون.



هانیه با ابروهایی که باال داده بود :فت: چه عجد ... تو :ذاشددتی این ب ه 
 یه دوری بیرون بزنه...

 مونس جون دست تنها تو اشتزخونه مشغول بود.
شیما رو میترسید که کسرا جواب داد:با محمد حسین داشت از کسرا سراغ 

 دوستاش رفتن بیرون.
هانیه با ابروهایی که باال داده بود :فت: چه عجد ... تو :ذاشددتی این ب ه 

 یه دوری بیرون بزنه...
سه  شید و :فت: حیف نیاز بهش اجازه داده بود منم وا سرا نفس عمیقی ک ک

مخالفم! شددیما برای اینکه رو حرف خانمم چیزی نگم... و:رنه من هنوزم 
 بیرون رفتن کوچیکه...

هانیه با یه نگاه معنی دار به یلدا لمخندی زد و درنهایت مشددغول صددرف 
 چاییش شد.

 منم مجمور شدم  رفهای کثیف میوه و لیوان های خالی چایی و بمرم.
 اون دو تا که دست به سیاه وسفید نمیزدن ...

که کسددرا بلند :فت:تو  مونس جون سددفره پهن کرد ... خواسددتم کمک کنم
 بشین نیاز ... هنوز حالت سرجاش نیست.

 از خدا خواسته رو ممل ولو شدم که باع  چشم غره رفتن هانیه و یلدا شد!
کسددرا و محمد حسددین هم رفتن به طمقه ی باال، مثل اینکه قرار بود المپ 

 سوخته ی نشیمن باال رو عوض کنن.
 میکردن... هدیه و علی دور تا دور میز دنمال بازی
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 که هدیه فوری خودشو پروند تو ب*غ*ل من و :فت: استپ...
 علی با غر :فت:قمول نیست ... زن عمو نیاز بگو بیاد پایین...

 خندیدم و :فتم: نه من طرف هدیه ام...
 صدای :وش خراش اقا مهدی که :فت: چطور؟

 باع  شد با تعجد بهش نگاه کنم و بگم: چی چطور؟
یگارشددو تو صددورتم خالی میکرد :فت: منظورم اینه خندید و حینی که سدد

 تفکیک جنسیتی میکنید؟
 با بهت از شنیدن این لفط از دهن کثیف وبد بوی اقا مهدی :فتم: نه ...

ست  ش هدیه دنمال علی رفت تا از دلش دربیاره... اقا مهدی رو به روی من ن
 و :فت: به هدیه بیشتر بها میدید...

:چون کوچیکتره ... طمعش همینه که بهش بهای ناچارا لمخندی زدم و :فتم
 بیشتری داد!

 اقا مهدی:چون یه دختره؟ به همجنسای خودتون بها میدید؟
 نفس عمیقی کشیدم و :فتم: علی رو هم دوست دارم.

 اقا مهدی خندید و:فت: زمان دانشجوییم یه دختری بود به نام هدیه ...
 ؟؟ابروهامو باال دادم ... اقا مهدی؟؟؟دانشجو؟

 با تعجد پرسیدم:رشتتون چی بود؟
 اقا مهدی:نرم افزار...

 کاردانی؟-
 اقامهدی:نه کارشناسی...



و با میل بیشددتری خودشددو رو به روی من جا به جا کرد و پاشددو رو پاش 
 انداخت و :فت:چرا اینقدر تعجد کردید؟

شی!  سی نرم افزار بوده با شجوی کارشنا ستم بگم به توی معتاد نمیاد دان خوا
 ولی زبون به کام :رفتم.

صورتم خالی کرد و  سیگار و تو  شو فوت کرد و اخرین پک  س اقا مهدی نف
اهسددته :فت: زمان دانشددجوییم... یه دختری بود به شددکل و اهر شددما ... 
مادورادور  هاش همکالم بشددم... ا با بار هم  یک  نه نشدددد حتی  فا تاسدد م

 میشناختمش... اسم دخترم هم نام اونه ...
 دونستم چی بگم... به هیمت وسیمیلش نمیمومد!از تعجد نمی

اقا مهدی از جاش بلند شددد و :فت:امیدوارم به هانیه چیزی نگید... این یه 
 رازه بین من و شما!!!

 با اخم :فتم:چرا؟
 اقا مهدی خندید و :فت:چهره ی شما منو یاد همون هدیه میندازه!

 رازی داشته باشم!از جام با حرص بلند شدم و :فتم:دلیلی ندارم با شما 
 

 اقا مهدی چشمکی زد و :فت: من که دارم...
و با صدددای هانیه که بلند :فت:مهدی بیا در سددس رو باز کن ... به سددمت 

 اشتزخونه رفت.
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شی از چی  سرم... خواب الود:ی ورخوت تنم... تهوعی که نمیدونم نا درد 
هدی هم بهش بود، کم بود ... رفتار های ازار دهنده و غیرقابل تحمل اقا م

 اضافه شده بود!
 اینقدر حرص خورده بودم که هی ی از :لوم پایین نمیرفت.

 دلم میخواست دراز بکشم... نشستن رو زمین واسم سخت بود...
حس میکردم کمرم خشدک شدده ... کسدرا با تعارف مونس جون که اصدرار 
سنجون ریخت...ولی حالم  شق ف سه قا شم، برام دو  شت من خورش بک دا

 از بوی فسنجون بهم میخورد ...داشت 
هانیه رو به مونس جون :فت: ای بابا مادر من ... نیاز خودش صاحد خونه 

 است... به ما تعارف کن!
 داشتم اتیشی میشدم... اون از شوهرش... اینم از خودش!

نداشددتم اینجا  با صددددای دور:ه از تهوع :فتم: والله هانیه جون من میلی 
 برادرت بود! صاحمخونه بشم... فرمایش

 کسرا یه لحظه بهم نگاه کرد.
 هانیه از این که اینقدر رک جوابشو دادم جا خورده بود.

دیگه نمیتونستم تحمل کنم ... از جام پریدم وبه دستشویی هجوم بردم... در 
 و کوبیدم و هرچی محتویات تو دلم بود و باال اوردم...
الله دار دسددتشددویی  دسددتمو به دیوار :رفتم... کل فضددا و کاشددی های :ل

داشت دور سرم می رخید... سیفون وکشیدم... همه پشت در داشتن همهمه 
 میکردن... بخصوص که باز در :یر کرده بود و باز نمیشد!



شددیر روشددویی و باز کردم... چند مشددت اب به صددورتم پاشددیدم... نفس 
 عمیقی کشیدم و کسرا بلند :فت:نیاز پشت در نماش...

 وباز کرد.و با یه حرکت در 
دسددتمو به دیوار :رفتم و کسددرا :فت: پاشددو بریم دکتر... بخاطر ضددربه به 

 سرته... فکر نمیکردم جدی باشه!
شالمو تنم کرد و لحظاتی بعد  شوند... پالتو و  شید و روی ممل ن ستمو ک ود

 کنارش توی ماشین نشستم!
... 

برای بعد از تموم شدددن سددرم و تشددخیص دکتر که احتماال حالت تهوعم 
همون ضربه بوده و معاینه و پرسیدن سواالیی مثل : تاری چشم داشتن یا دو 
بینی دارم یا نه، باالخره از درمانگاه زدیم بیرون.ساعت نزدیک هشت بود که 

 وارد خونه شدیم...
حس میکردم جو خونه خیلی سنگینه، رفتم طمقه ی باال تا لماس هامو عوض 

 کنم.
ش سید چی  سرا هم مدام میتر سرم درنیاورده بودم که ک شالمو از  ده... هنوز 

سه پله ی اول و رفتم  شنیدم، با هول دو  صدای :ریه زاری از طمقه ی پایین 
 پایین...

 مونس جون داشت :ریه میکرد و هانیه داشت شونه هاشو میمالید....
 از شلوغی و همهمه اشون فهمیدم که شیما هنوز نیومده!!!

 به موبایلش...هانیه با حرص :فت:زنک بزن 
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 نفس عمیقی کشیدم،موبایلش خونه بود.
 با به صدا دراومدنش از روی اپن... کسرا به سمتش رفت.

 پوفی کرد و :فت:جا :ذاشته...
یه طوریش شدددده ... کی اینطوری  مونس جون میون هق هقش :فت:ب م 

 بیرون رفته که تا این وقت بمونه ...
 ین... حسین یه کاری بکن...یلدا: ای بابا مادر به خودتون مسلط باش

و هانیه رو به کسددرا :فت: از تو :وشددیش زنک بزن به دوسددتاش بمین کجا 
 رفتن!!!

 وای داشتم یخ میکردم...
 اون که بادوستاش بیرون نرفته بود ...

 اون و میثم...
 خدایا میثم...!!!

 
 تند از پله ها سرازیر شدم پایین...

نگرانی و عصددمانیت و حرص سددرخ کسددرا رو کارد میزدی خون نمیومد! از 
 شده بود.

سط من مونده  سعی میکردن مونس جون و اروم کنن ... این و سین و یلدا  ح
 بودم چی بگم!

 هانیه محکم به صورتش زد و :فت:خاک بر سرم...
 حواسمون به اون پرت شد...



فت  مت کسددرا ر به سدد هاش  مان :فتن  مام ز یا ا مان  مام ز یا ا با  یه  هان
 چیا تو:وشیش پیدا کردم؟و:فت:محمد بمین 

 لممو :زیدم...
کسددرا فقط خودشددو روی یه ممل پرت کرد و مشددغول خوندن تمام اس ام 

 اسهای شیما شد.
 حسین با صدای عصمانی ای :فت: دوست پسر داشته؟؟؟

شو  شی سامی تو :و شید و حینی که بلند بلند ا سرا ک ست ک شی رو از د و :و
 میثم کیه؟؟؟ و با بهت :فت: نادین؟میخوند مدام میگفت: میثم... میثم... 

 و تمام نگاه ها به سمت من کشیده شد!
کسرا کاپشنش رو میخواست تنش کنه و رو به محمدحسین :فت:بهتره بریم 

 به کالنتری خمر بدیم...
محمد حسددین با اخم جلوی من ایسددتاد و :فت: شددما از جریان خمر دارید 

 نیاز خانم؟
 به تته پته افتاده بودم...

ست سمو د سته بود ... نف ش سرد رو کمرم ن هامو تو هم قالب کردم... یه عرق 
 فوت کردم و:فتم: از چی؟

محمد حسین انگار که داره با یه متهم ردیف اول حرف میزنه... با عصمانیت 
 :فت: نادین... برادر شماست؟؟؟

 با دستتاچگی موهامو پشت :وشم زدم و :فتم: من ... من... درواقع ...
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کنار محمد حسددین ایسددتاد و:فت:آره نیاز؟؟؟ شددیما با برادر تو کسددرا هم 
 درارتماطه؟

 سرمو بلند کردم!
شدم...  شتم زهر ترک می شده بود ... چی میگفتم؟؟؟ دا شک  شمام پر ا چ
سیر  شون ... ا حس میکردم میون یه ادم غریمه ... من غرید و بیگانه تر ازهم

سم باال نمیومد... حس میک سه کوزه ها شدم... حس میکردم نف ردم تمام کا
 داره سر من میشکنه ...

همه ی این حسددها رو داشددتم که کسددرا داد زد: مگه با دیوار داریم حرف 
 میزنیم؟؟؟

 بهش نگاه کردم و اشکام اروم ریختن رو :ونه هام....
 تنها سری تکون دادم وصدای وای :فتن کسرا تو سرم انگار پتک زد!

ی چرخش کلید اومد و دقایقی بعد داشددتن اماده ی رفتن میشددد که صدددا
 حضور شیما ... رنگش در وهله ی اول پرید...

سیلی محکم به  سمتش دوید و به محض ورودش یه  سرا تقریما به  محمد ک
 صورت بهت زده ی شیما کوبید.

 صدای ضرب دست کسرا تو سرم زنگی زد و چشمامو بستم!!!
 نمیخواستم باور کنم کسرا میتونه دست بلند کنه...

 نمیخواستم باور کنم که کسرا اینقدر عصمی و کمود داره فریاد فریاد میکنه ...
مام این جمع منو مقصددر  که ت باور کنم...  ها رو  ظه  نمیخواسددتم این لح

 میدونن!
 شیما با :ریه :فت: من که گ*ن*ا*هی نداشتم....



حسددین و کسددرا دوتایی به جون شددیما افتاده بودن با فریاد عربده شددیما رو 
 خواست میکردن!باز

 "چرا :وشیتو نمردی؟"
 "این پسرا کین تو باهاشون در ارتماطی؟"

 "تو دوست پسر داری؟"
 "خجالت نمیکشی دختره ی بی حیا؟"

 "واسه ما آدم شدی؟"
 "االن با کی رفته بودی بیرون دختره ی احمق؟"

 "تو با کیا در تماسی؟"
 "تا االن کدوم قمرستونی بودی؟"

 شدی؟""واسه ی من ه*ر*ز*ه 
"فکر کردی پدر باالی سددرت نیسددت هر غلطی که دلت خواسددت میتونی 

 بکنی؟"
 "مگر از رو نعش من رد بشی که ابروی خانواده رو بمری..."

بازی کنی...  ما  با ابروی  نداری  مه... حق  فاط "اینو تو مغز پوکت فرو کن 
 واسه من پسرباز شدی دختره ی لش خیابونی؟..."

ی خونه؟؟؟ به چه حقی رفتی بیرون ... رفتی سر "خجالت نمیکشی االن میا
 قرار؟؟؟"

 "حیا نمیکنی دروغ میگی ؟؟؟ کی اینطور دروغ :و شدی؟ هان؟"
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و کسددرا بازوی شددیما رو محکم :رفت و تکونش داد و :فت: مگه ما با تو 
 نیستیم؟ کری؟؟؟ میگم با کی بیرون بودی؟ الل شدی؟؟؟

 .. بخدا من کاری نکردم...شیما میون هق هقش :فت: من کاری نکردم.
شی برای  شیما تال سینه اش پرت کرد ...  شیما رو محکم تو  شی  سرا :و ک
:رفتنش نکرد... فقط هق هق میکرد و شددونه هاش میلرزید... به الشدده ی 

 :وشی که روی زمین افتاده بود نگاه کردم...
صمانیت :فت:جواب منو بده ...  ست به کمر با نفس نفس از روی ع سرا د ک

 دوست پسرت بیرون بودی؟ آره؟؟؟ با
سک من  سرا با داد :فت: فاطمه ... اون روی  شید و ک شو باال ک شیما دماغ
وباال نیار ها... میزنم چنان دهنتو پر خون میکنم که حالت جا بیاد... حرف 

 بزن... با کیا در ارتماطی؟ با چند نفر؟
 م...ه ی نفهو باز دست شیما رو :رفت و :فت: مگه من با تو نیستم دختر

شیما با حرص دستشو از دست کسرا کشید و :فت: تو برو زن خودتو جمع 
 کن...

و از کسددرا فاصددله :رفت و با جیغ جیغ :فت: تو زنت خودش ده تادوسددت 
صال به  سرش بودی... حاال منو میزنی... ا ست پ شته ... خودتم دو سر دا پ

 توچه ... مگه تو بابامی؟... ازت بدم میاد!
 به نرده نگرفته بودم نقش زمین میشدم!ا:ر دستمو 

 کسرا فقط با دهن باز داشت به شیما نگاه میکرد...
 و بقیه ی نگاه ها به سمت من بود...

 نگاه سنگین حسین...



نگاه با تعجد اقا مهدی... نگاه نگران مونس جون... نگاه تلخ هانیه... نگاه 
 بی تفاوت یلدا!!!

 به لرزه افتاده بود همه ی جونم...
و شیما باز ادامه داد: وقتی خودت زنت اینطوریه .... خودت اینطوری هستی 

 زورت به من رسیده؟؟؟ آررره؟؟؟
ست رو  شید و :فت: به روح بابا یه بار دیگه د شو به دماغ خونیش ک ست و د

 من بلند کنی از خونه میذارم میرم...
تی بیفکسددرا با داد :فت:تو غلط زیادی میکنی... میخوای ه*ر*ز*ه بشددی 

 :وشه ی خیابون؟؟؟
صدای درمونده  شیما فرود بیاد اما با  صورت  ستش باال رفت که دوباره تو  د

 ی مونس جون که :فت: محمد... ولش کن...
سمت پله ها دوید ... بی توجه به من  شیما در نهایت با هق هق و زاریش به 

د تر ش بلن  به اتاق خوابش پناه برد... در و کوبید... و صدددای جیغ و :ریه ا
 شد!

 حسین رو به یلدا :فت:جمع کن بریم...
شیدن کتش بلند بلند  سین حین پو شو تنش کرد و ح شال و پالتو یلدا فوری 
:فت: دیگه نزنش... ولی ازش بترس با کیا و چطور درارتماطه... بگو تا بزنم 
فک و دهن همشددونو بیارم پایین... بهشددم بگو وسددایلشددو جمع کنه ... جند 

 پیش ما ... وقتی میاد
 مونس جون با ناله :فت: مگه مادرش مرده که سربار تو باشه؟
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سرمون  سال باال  صد  سایه ات  سین با غرغر و لحن چاله میدونی :فت:  ح
باشه مادر... ولی وقتی این و اون و میمینه اینطوری میشه... شیما کی جرات 

ست و دهن کی نگاه  ست به د شت اینطور حرف بزنه ... معلوم نی ه کرده کدا
... 

 یلدا بازوی حسین و کشید و با چشم و ابرو خواست که ساکت باشه...
حسددین کتشددو مرتد کرد و:فت: همین که :فتم مادر... تا اخر خرداد میاد 

 پیش ما ... و اهسته :فت:خداحافظ مامان... هانیه... اقا مهدی....
 و بلند :فت:بریم یلدا....

گار قابل دونسددته نشدددیم که اقا حسددین که من وکسددرا ... انگار نمودیم ... ان
مرکمش میرزید به صد تای خونه ی ما ازمون خداحافظی کنه!!! انگار مسمد 
هرز:ی شیما منم که الیق دونسته نشدم تا ... انگار من یه موجود بی ارزشم 

 که ... !!! انگار. . . انگارا:ر به من بی اعتنایی میکرد شیما درست میشد!!!
شدن درحیاط.... مهدی خان و هانیه همراه با هدیه بلند شدن  با صدای بسته

 ... با یک خداحافظی کوتاه، اون ها هم رفتند.
کسددرا دسددتی تو موهاش برد و نا:هانی به سددمت من چرخید. از چهره اش 

 وحشت کردم...
چشمهای سرخ... با فکی منقمض... رگ :ردن و پیشونیش متورم شده بود... 

 ...تند تند نفس میکشید
باال  له  یه پ ها برخورد...  له  به پ پام  نه ی  پاشدد با ترس کمی عقد رفتم... 

 رفتم... کسرا یه قدم جلو اومد.
 بغضمو قورت دادم اما چشمام هم نان پر اشک میشد.



 کسرا مقابلم ایستاده بود و از التهابش داشتم سکته میکردم.
 نفس سددخت و سددهمگینی کشددید و :فت: من چی بهت بگم؟؟؟ هان؟؟؟

چی بهت بگم... حاال کارت به جایی رسددیده که روی رفتارای خواهر من 
 سرپوش میذاری؟؟؟

 یه پله دیگه باال رفتم... کسرا پایین پله ها ایستاده بود.
شی به یه  شتم قالد تهی میکردم که با داد :فت: تو خجالت نمیک از ترس دا

ا واست ب ه ی هفده ساله خط میدی؟؟؟ از شاهکارای زند:یت میگی؟ اون
 افتخددددداره؟

 با صدای مونس جون که اهسته :فت: محددددمد... مادر....
 کسرا تند :فت: شما دخالت نکن مادر...

 از ترس زبونم بند اومده بود.
کسرا با حرص :فت: نادین چطوری با شیما رفیق شده؟؟؟ هان؟ کار توئه؟ 

 توباعثش شدی؟
ست سرا د سیده بودم... ک شید و عربده زدیگه به طمقه ی باال ر د شو به نرده ک

 و:فت: مگه من با تو نیستم ؟؟؟
 با ترس ولرز :فتم: من... من چی بگم؟

کسددرا: این حرفا چیه یاد شددیما دادی؟ میخوای بشدده یکی عین تو؟ آره؟!!! 
 همینو میخوای؟؟؟ یه دروغگوی پنهان کار؟

نفسددشددو فوت کرد ... با داد :فت: چرا با ابروی من و خودت و بقیه بازی 
تار کنی و  میکنی؟ چرا حرف بیخود میزنی؟؟؟چطوری میتونی اینطوری رف
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هرچی که به دهنت میرسدده رو بگی؟؟؟ اخه تو عقل تو کله ات نیسددت؟؟؟ 
 توفکر نداری؟؟؟ تو مغز نداری؟؟؟

شی برای دفاع از خودم بکنم زدم سرمو انداختم پایین و بدون اینکه هیچ ت ال
 زیر :ریه ...

 کسرا با داد :فت: بیا ... بیا مدیر برنامه هاتو تحویل بگیر...
سرمو بلند کردم... داشت رو به شیما که دم در اتاقش ایستاده بود و با نگرانی 

 به من و کسرا نگاه میکرد... میگفت!
شیما :فت: دختره سرا با حرص به فاطمه یا همون   ی کودن تو عقلتو دادی ک

دسددت این؟؟؟ فکر کردی چند سددال ازت بزر:تره؟ فکرکردی چقدر تجربه 
ستی به  ستونی بودی که تا االن ... و د شد کدوم :ور شتر؟ تو ام اش از تو بی
شیما با هق هق :فت:به خدا جایی نمودم... انیتم میکرد  شید و  شونیش ک پی

 زن داداش :فت برم باهاش حرف بزنم...
سرا  شیما حمله کرد و با داد :فت: تو ک سمت  از جلوی من کنار رفت و به 

چه غلطی  که سددرخود تصددمیم میگیری  نداری  مادر  نداری؟؟؟  برادر 
 بکنی؟؟؟

 شیما با :ریه :فت: اخه زن داداش :فددد.....
 کسرا با فریاد :فت: زن داداش غلط کرد با تو و هفت جدش...

 براق شدم ...
شتم ... اما خانواده ام؟ به چه تاب تجزیه تحلیل بد وبی شو به خودم دا راه ها

 حقی به من و خانواده ام توهین میکرد به هفت جد من؟؟؟



کارت... هیچ  مه کس و  با ه یه :فتم : تو غلط کردی  با حرص میون :ر
 حالیته چی میگی؟؟؟

 کسرا به من نگاهی کرد و :فت: بعدا به حساب تو میرسم...
ت دست اشکامو پاک کردم و:فتم: فکر کردی با دماغمو باال کشیدم و با پش

این همه توهین اینجا میمونم که بمینم چه حسابی کف دستم میذاری؟؟؟ تو 
شددعور نداری حرف بزنی... میخوای حسدداب منو برسددی؟ خاک بر سددر 

 بیشعور... هیچ حالیت نیست چی به دهنت میاری... احمق!
کردمو توی یه سدداک، هرچی  و به اتاق رفتم و در وکوبیدم... از داخل قفلش

 دم دستم میومد ریختم...
 

 کسرا و کس و کارش همه با هم برن به درک!
 یه پالتوی سیاه و شال وکیف و موبایلمو برداشتم و از اتاق زدم بیرون...

 کسرا مات به من خیره شد و :فت: نیاز؟!
یمان رساکمو روی شونه ام انداختم و بی توجه به سردرد و تهوعی که دوباره :

شمای  شده بود از پله ها تلو تلو خورون پایین رفتم... مونس جون با چ :یرم 
پر اشددک نگاهی به من کرد و کسددرا بدو بدو از پله ها پایین اومد با اخم و 

 تخم :فت: کجا شال وکاله کردی؟
 دماغمو باال کشیدم و:فتم: به تو ربطی داره؟

 بازی ها چیه...کسرا با حرص :فت: ساکتو بده من ... این ب ه 
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به همه ی فک و  بازی؟؟ اهان عین تو  خودمو عقد کشددیدم و:فتم: ب ه 
 فامیلت فحش بدم خوبه؟؟ اون وقت بزرگ شدم؟

شید و :فت:نیاز انیت نکن ... بریم باال حرف  شونیش ک ستی به پی سرا د ک
 میزنیم...

بام... با نه ی  ندارم بزنم... میخوام برم خو با تو هیچ حرفی   با جیغ :فتم:
 همین االن ... فهمیدی همین االن؟

کسددرا: باشدده... خیلی خد میمرمت... با این حال وروزت که مادرت پس 
 میفته ... خودم فردا میمرمت خوبه؟

 پامو کوبیدم زمین و با هق هق :فتم:االن ...همین االن ...
کسددرا نفس عمیقی کشددید و با یه لحن مالیمی :فت:نیاز ... داری خرابش 

 ...میکنی ها 
ستی - شه؟ فکر کردی کی ه به جهنم... به درک.... مگه از این خراب ترم می

خانواده ی من توهین کنی؟ فکر کردی تو و  به  یدی  جازه م به خودت ا که 
 خانواده ات کی هستین؟

کسددرا پوفی کرد و با انگشددت اشدداره تهدید امیز :فت: مراقد حرف زدنت 
 باش...

 نماشم چه غلطی میکنی؟؟؟-
 تکرار کردم: مراقد حرف زدنم نماشم چه غلطدددددی میکنی؟؟؟و با جیغ 

 کسرا پوفی کردو با کالفگی :فت: من توهین نکردم...
 پس عمه ی من بود که میگفت من و جد و ابادم غلط کردیم؟-



کسرا چشماشو بست و:فت:عصمانی بودم یه چیزی :فتم... از این رفتار تو 
 رد باال....که بدتر نیست... نیازبا زبون خوش بر:

مثال برنگردم چیکار میکنی؟فحش و میکشددی به کل ایل وتمارم؟اره؟افرین -
سرا ... حاال هم از جلوی من برو کنار تا جیغ  سمت اقا ک شنا خوب دارم می

 نکشیدم...
یه  به  فت: براش  به مونس جون : یت رو  ها ک  کرد... در ن کسددرا کمی م

به پله ها میکوبید :فت: آزانس زنک بزنید... و با حرص حینی که پاهاشددو 
 هر غلطی که دلت میخواد بکن! به درک!

 
سر رام بود و  سته ی مملی که  شتم میفتادم که د سرم :رفتم... دا ستمو به  د

 :رفتم ...
یه  مل... از :ر ند روی م فت و منو نشددو مونس جون زیر ب*غ*لمو :ر
شک ست خودم نمود... فقط ا شونه هام و بدنم د  میلرزیدم... کنترل لرزش 
بود و هق هقی که سددعی میکردم تو :لوم خفه اش کنم اما فقط به :لودردی 

 که داشتم وسعت میدادم...
 نفسم باال نمیومد...

مونس جون با یه لیوان اب بر:شددت و کنارم نشددسددت... لیوان و به لمای من 
شم... اینطوری نکن با  شکات ب سموند و :فت: عروس :لم... قربون این ا چ

 بشینین ... اروم صحمت کنین... چیزی نشده که ... خودت ... یه دقیقه
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لیوان و پس زدم و :فتم: دیگه چی میخواسددتین بشدده مونس خانم؟؟؟ دیگه 
 چی میخواستین بشه؟؟؟

مونس جون که تو عصمانیت بلند مونس خانم صداش میکردم دستمو :رفت 
باور کن محمد  ناراحتی... ولی  و :فت: میدونم االن حرصددی شددددی... 

بوده ... این وقت شد... دم عید... شیش روز دیگه تحویله ساله...  عصمانی
گاه  به؟ ن نه خو مادرت هول ک جا میخوای بری؟  کل... ک با این سددر وشدد

 چشمات کردی؟
و دسددتی به صددورتم کشددید و نوازش :ر موهای پریشددونم و مرتد کرد و 
شه... االنم که صمح هی ی تو دلت بند نمی سم... از   :فت:قربونت برم عرو
اینطوری ... چطوری دلم رضددا بشدده تو رو با این سددر وشددکل بفرسددتم تو 
یدونم  مادرم... میفهمم ... م هان؟؟؟ منم  قت شدددد...  یابون؟؟؟ این و خ
کسددرا عصددمانی شدددد ... یه چیزی :فت... تو بزر:واری کن بمخش... رو 
شم... تو که نماید  شمات ب شده ... قربون چ سه... نگرانش  سا خواهرش ح

کتو بمندی... هان؟ عروس :لم بخدا خیرتو میخوام ... االن هرچی شددد سددا
تو ناراحت... کسددرا ناراحت ... شددیما اون طرف... پا ندارم پله ها رو بیام 

 باال... و:رنه ...
صورت منو قاب :رفت وپیشونیمو  ستهای زبرش دو طرف  شید و با د اهی ک

خانمی. به این  فت: عروس  هامو نوازش کرد و : ید ... مو .. ب*و*سدد
 خوشگلی... با سوادی...



صمیم نگیر دختر :لم...  صمانیت ت سید و:فت:تو ع شونیمو ب*و* دوباره پی
شوهری همینه  شنیدی ... :فتی... زند:ی زن و  شد... دو تا حرف  یه چیزی 

 دیگه ... نشنیدی میگن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور؟ هان؟
شیرمو حاللش نمیکنم نیاد ازت عذرخواهی کنه شده بخدا  شی  ... ولی آتی

ناز  بذاری بری  بدتر تو بغض داره ... تو  یدونم االن  یه چیزی :فته ... م  ...
کیو بکشددده؟دعوا همینه... قهر همینه... بگو مگو همینه ... منم داشددتم... 
مادرت داشته ... عید نداره که... عروس قشنگم ... اروم باش... رنک به رو 

 نداری بخدا ...
 میشد که مونس جون سرمو خم کرد دم سینه اش... هق هقم داشت ساکت

 انگار بوی همه ی مادرا واسه ی همه ی ادما یه عطر ارامش دهنده است!
 سرمو فرو کردم رو سینه اش و تا جایی که میتونستم :ریه کردم...

 از بی اعتنایی...
 از بی احترامی...

 از هزارجور حرف شنیدن...
 از زند:ی...

شده بود ... دلم :رفته بود! دل  شروع  من از زند:ی ای که فقط دوماه بود که 
 خیلی :رفته بود!

 چند لحظه همونجور موندم... مونس جون روی موهامو ب*و*سید...
کمی خودشو تکون داد. ازش فاصله :رفتم... با دستهاش دو طرف صورتمو 
:رفت. پیشددونیمو ب*و*سددید و بعد دسددتمو :رفت وبا هم به اشددتزخونه 
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سینک و رفتیم...  شالمو دراورد... اب  شت... پالتو و  شه ای :ذا ساکمو :و
 بازکرد و:فت:دست و روتو بشور دخترم...

و درحالی که داشت سوپ جویی که برای شام اماده میکرد و هم میزد :فت: 
 توش قلم هم انداختم یخرده قوت بگیری... دکتر رفتی چی :فت مادر؟

دوباره :فت:یاد ندارم نمک زدم بغضددمو تو :لوم قورت دادم که مونس جون 
 یا نه ... ای بابا ... الزایمر :رفتم بخدا...

 و یه کاسه سوپ برام ریخت و :فت:ب ش بمین خوبه؟
شقی که توش بود بازی میکردم که مونس جون :فت: بخورقوت  شتم با قا دا

 بگیری... اینطوری فکرتم بهتر کار میکنه ...
ه یهو مونس جون :فت: نسددوزی داشددتم قاشددق و به سددمت دهنم میمردم ک

 مادر...
ستمو نوازش کرد و  سوپ و مونس جون د سه ی  شکم چکید تو کا یه قطره ا

 :فت: دوقطره دیگه ب کونی توش نمکش اندازه میشه...
خندیدم و مونس جون هم ضربه ی ارومی به پشت دستم زد و :فت: منو یاد 

 جوونی های خودم میندازی... هی...
 هم زد و:فت: بخور نوش جونت... بخور مادر...و لمخند مهربونی ب

 دست مونس جون و :رفتم و :فتم:مونس جون؟
 خندید و:فت: باز شدم مونس جون؟
 اهسته :فتم: بخاطر حرفام ... من ...

شید و :فت: مادر تو دعوا که نقل و نمات  شو به :ونم ک ست زبر و مهربون د
به کس  که من  قدری  حاجی رو... این نه  مت ک خدا رح پخش نمیکنن... 



وکارش فحش میدادم ها ... فکر نکنم هیچ عروسی به فامیل شوهرش فحش 
میداد ... خدا همشددونو رحمت کنه... ولی مادر حاج یدالله هم کم سددر من 

سه  شوهر و خدا افریده عروس داغ کا صال مادر  سته ... بخدا... ا شک کوزه ن
شتیم...  شتش... اره مادر...ما هم این دوران و دا شد ، به فحش بک دلش تازه 
بخور دختر جون... بخور که جون داشددته باشددی باز جلوی این محمد پدر 

 صلواتی در بیای... هرچی شد ها ... من پشت توام...
شتم از حرفای م صدا دا شیما که  صدای :رفته ی  ونس جون میخندیدم که 

 زد: مامان ...
 ساکت شدم....

مونس جون اخمی کرد و:فت: تو دیگه چی میگی اتیش پاره؟ خیالت راحت 
 شد همه رو به جون هم انداختی؟

شیما داشت اشکش درمیومد که مونس جون دستشو :رفت و:فت: خجالت 
یاز زد به ن فایی بود  چه حر یدی اون  تت نکشدد هان؟ من اینطوری تربی ی 

 کردم؟؟؟ اینطوری دو بهم زنی کنی؟
سایلی که روی کابینت  شت و شیما به :ریه افتاد ومونس جون درحالی که دا
ها بود رو جا به جا میکرد :فت: بی حیایی هم حدی داره... تو اصددال امروز 

 با اجازه ی کی رفتی بیرون هان؟
 شیما فوری :فت:زن داداش اجازه داد...

 مونس جون رو به من :فت: تو اجازه دادی تا هشت شد بیرون باشه؟
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شه... یه  سرمو پایین انداختم و مونس جون :فت: زن داداش اجازه داد ...با
شتی؟ اونم چه  ساعت... از کی رفتی کی بر: سه  ساعت...  ساعت... دو 
صد تا از ب*غ*لش در میاد... چه  شتنی... ا:ر یه زن داداش میگی  جور بر:

ه ایه که اینطوری سنک رو یخش میکنی؟؟؟ هان؟؟؟ تا دیدی هوا پسه، صیغ
پته ی زن داداش و ریختی رو اب خودتو نجات بدی؟ برو از جلو چشمم که 

 حوصله ی تو یکی رو ندارم ...
 و مونس جون روشو از شیما :رفت وشیما :فت: مامدددان ...

دامان... این زبون تند د د د د د د د د تو از کی ارث مونس جون با اخم :فت:ی
 :رفتی؟

شیما با چشم :ریون به من نگاهی کرد و منم که اصال ولع و اشتهام دو برابر 
 شده بود و داشتم سوپ و میخوردم...

یدی....  ند و اب م لت نیسدددت اینطوری ب بار او مه بمین  فاط مونس جون: 
ست... یکاره به  شون تو درس و کتاب و آینده ا سر سن تو همه  دخترای هم 

کردن دوست پسراتی؟؟؟ عید نیست؟ میخوای شوهرکنی بحثش فکر جمع 
گه ابرو  جداسدددت... دی جداسدددت... جوونی میخوای بکنی هم بحثش 

 ریختنت چیه این وسط؟
شددیما نفس عمیقی کشددید و مونس جون :فت: ا:ر نیاز بخشددیدت که منم 

 میمخشمت ...
 شیما به من نگاهی کرد.

 ب ه بود... شاید عین خودم!!! نمیدونم چرا ولی ازش خیلی دلخور نمودم...



شت وپرید  شتی :ذا ساب ا شیما اون لمخند و به ح از فکرم لمخندی زدم که 
ظه  که همون لح ند  نافم بسدددت... هرچ به  عذرخواهی  تو ب*غ*لمو کلی 

 پشت دستمو داغ کردم تو مسائلش دخالت نکنم!
سه تایی  سوپ پر کرد و  شیما از  سه برای خودش و مونس جون هم دو تا کا

 شغول شدیم...م
 با افتادن یه سایه تواشتزخونه، کسرا با تعجد نگاهی به من کرد ...

نگاهش کم کم رنک خندون و عسددلی همیشدده رو :رفت ... اما بی تفاوت 
توی اشددتزخونه اومد و حینی که داشددت به شددیما نگاه میکرد، یه کاغذ و 
 خودکار جلوی شددیما :ذاشددت و :فت:اسددم و نشددونی این پسددره میثم که

 مزاحمته رو بنویس!
 شیما نفسشو با حرص بیرون داد.

 کسرا هم به اپن تکیه داد و :فت: با نادین هم راجع بهش صحمت کردم!
 مات به کسرا نگاه میکردم که شیما هم با تعجد زمزمه کرد: نادین؟!

کسددرا سددری تکون داد و:فت: چند دقیقه پیش هم داشددتم با نادین صددحمت 
 میکردم...

 تو پوستم دمیده میشد.... استرس بود که
سری مزاحمته و ازش  سرا توضیح داد: نادین میگفت تو بهش :فتی که یه پ ک
کمک خواسددتی نه؟؟؟ انگاربه نادین :فتی که نمیتونی به برادرات بگی... به 

 اون :فتی هوم؟
 یه نفس راحت کشیدم.

http://www.roman4u.ir/


 !تمن و نادین استاد ماست مالی کردن بودیم! المته رسما نادین دکترا داش
شیما با سر تایید کرد و کسرا کف دستهاشو روی میز :ذاشت و رو به شیما 

 خم شد و:فت:تو برادرات مردن که میری پیش یه نفر دیگه؟
 شیما بازی رو نماخت و :فت: به تو میگفتم که سرمو ازتنم جدا میکردی...

 کسرا با داد :فت:پس چی؟
 ها ...مونس جون با تشر :فت:خجالت بکش... سر سفره است 

کسرا با حرص عقد کشید و :فت: این دفعه که تموم میشه میره پی کارش... 
ولی از حاال به بعد... تولد... با دوسددتام برم سددینما... تئاتر... بریم از طرف 
مدرسه مشهد... اردو... همه چی ممنوعه! شیرفهم شد؟ تو الیق نیستی ادم 

 بهت اعتماد کنه!!!
 از مادر هم یتیم بشی...مونس جون با غر :فت: الهی 

 کسرا با تعجد :فت: خدانکنه مادر...
مونس جون: خدا بکنه ... تو خجالت نمیکشی جلوی بزر:تر وایمیسی شاخ 

 و شونه میکشی؟
 کسرا مات :فت:اخه...

 مونس جون از جاش بلند شد، قدش تا وسط سینه ی کسرا بود ...
ه ؟ اقا باالسری واسبا تشر و غر ولند :فت: پدرشی.. شوهرشی... چکارشی

 کی درمیاری؟ هنوز زندم نفس میکشم... تو ولی شی؟
 کسرا با من من :فت: اخه... من... خد...

ندازه ی  به ا ماش...  مونس جون:برو بیرون بمینم... برو جلوی چشددم من ن
که میخواین منو  مایی کردین! حرفم بزنم  کافی امشدددد تو و برادرت هنرن



کاش میمردم این روزا رو نمیدیدم ...!!! برو  بذارین :وشدده ی سددالمندان ...
 بیرون از اینجا ... تو دست و پای من نماش...

 کسرا لوس :فت: من :شنمه ...
ست داری  شنته؟ این اجاق :از... اینم یخ ال... هرچی دو مونس جون : :

 بتز...
سرا مات نگاه مونس جون کرد و مونس جون هم ته مونده ی قابلمه رو بین  ک

 دشو شیما پخش کرد.من و خو
کسرا کمی درجا سرجاش ایستاد و نگاه ما سه تاکرد ... درنهایت هم یه پوفی 

 کشید واز اشتزخونه خارج شد.
 با رفتنش شیما اداشو دراورد که باع  قهقهه ی مونس جون شد.

 منم از خنده ی مونس جون خنده ام :رفت!
ساکمو ستم  شیما بود، خوا ستن  رفها که تنمیه  ش نس بردارم که مو بعد از 

 جون :فت: خانمی کردی به حرمت :یس سفیدم موندی...
نفس عمیقی کشددیدم و:فتم: مونس جون شددما خیلی مهربونین... ولی ا:ر 
شما با اون حال وروز  ست که نمیرم... به قول  شد نرفتم... دلیلش این نی ام

مدت فکر کن یه  بدید ، فردا میرم...  جازه   یمدرسدددت نمود برم... ولی ا:ر ا
 بهتره...

مونس جون لمخند ارومی زد و :فت: باشددده دخترم... تو اختیارت دسدددت 
خودته ... ولی نذار پدر و مادرت خمر داربشن ... بیخودی نگرانشون نکن... 
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شد تو خودش غرق کنه ... انگار کنه که  شه... هرچی که  دل زن باید دریا با
 هی ی نشده ...

.. سدداک به دسددت به طمقه ی باال لمخندی زدم و شددد بخیر کوتاهی :فتم.
سین، یلدا،هانیه،مهدی ...  شتم... ولی... ح ست دا رفتم، مونس جون و دو
شیما حتی ، شایدم نه... هنوز شیما واسم دوست داشتنی بود اما... امشد 
شمم  سته جمعی از چ سقوط ازاد د سرا منهای مونس جون یه  خانواده ی ک

 داشتند!
روی تخت ولو شده بود و عمدا خودشو بخواب در اتاق و که باز کردم، کسرا 

 زده بود!
 مشخص بود که میلی به کوتاه اومدن نداشت!

سفید عوض  شلوارک  شتم... لماس هامو بایه تاپ و  شه ای :ذا ساکمو :و
 کردم.

 و مشغول مسواک زدن شدم.
 برای خوابیدن زود بود اما دیگه پلکهام برای باز موندن یاری نیمکردن.

از مسددواکم ، دسددتهامو کرم مرطوب کننده زدم... چراغ و  مثل همیشدده بعد
 خاموش کردم و روی کاناپه ی پایین تخت خوابیدم.

بدون اینکه توجهی به کسددرای مثال خواب داشددته باشددم، شدداید دو ثانیه هم 
نکشددید که حس کردم توی اون تاریکی کسددرا روی تخت نشددسددته و داره با 

پیدا نکردن ، از جاش بلند شددد و چشددم دنمال من میگرده، اخر سددر هم از 
 چراغ و روشن کرد.



نور چشددممو زد و درنهایت چشددمای حیرون کسددرا که با ابروهایی باال داده 
 بهم زل زده بود به من و جای خوابم خیره شد.

 محل نذاشتمو پلک هامو بستم.
کسرا انگار قفل شده بود ... نفسم عمیقی کشیدم و بیشتر توی ممل فرورفتم 

تا صددمح زانوهامو تو ... پی  یده بودم... مجمور بودم  مال به تنم  همه چی و 
 شیکمم جمع کنم تا روی کاناپه جا بشم.

 کسرا با حرص سکوت اتاق وشکست و:فت: معنی این کارات یعنی چی؟
 جوابشو ندادم.

 مثل خودش ... :ذاشتم فکر کنه من خوابم.
بامن حر باز داری  باز قهر کردی؟  فت: ف نمیزنی؟؟؟ کسددرا پوفی کرد و:

 باشه...
 دست انداخت زیر زانو و :ردنم و حس کردم بین زمین و هوا معلقم...

صدای قلمش تم  صورتم...  سینه اش بود و موهام ریخته بود تو  سرم روی 
اهنگینی بود که :وشددمو نوازش میکرد... نفس هاش به موهام میخورد و به 

 صورتم... هرچی که بود ... با هر صدا و نوازشی...
اما چشددمامو باز نکردم.... کسددرا منوب*غ*ل کرده بود ... اروم روی تخت 
خوابوند و :فت: میخوای منو تنمیه کنی چرا خودتو رو ممل م اله میکنی؟ 

 جای من اونجاست نه تو...
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و موهامو از روی صددورتم کنار زد و :فت: من که میدونم بیداری... من که 
م میدونی چقدر از رفتارم پشیمونم! میدونم صدامو میشنوی... من که میدون

 من که میدونم اخرش منو میمخشی... پس چرا ... مکثی کرد و اهسته :فت:
 نه انگار واقعا خوابی...

سفم... خوب بخوابی  سید و زمزمه کرد: بخاطر حرفم متا شونیمو ب*و* پی
 نیازم!

ضا با  سیتاده بودند، ر شی ا ضا جلوی میز من شیدم،زارع و ر نفس عمیقی ک
 دن من سالم بلند باالیی :فت.دی

نفس عمیقی کشددیدم و چترمو :وشدده ای :ذاشددتم و:فتم :بخاطر تاخیرم 
 متاسفم...

 زارع با اخم :فت: زود میومدید تعجد میکردم..
 رضا غش غش زد زیر خنده و زارع با تکون سر از روی تاسف به اتاق رفت.

گو تا خودم قت بنفس عمیقی کشیدم و :فتم: رضا یه چیزی به این رفیق شفی
 بهش نگفتم!

رضا سرشو جلواورد و:فت: حاال که یه نفر هم پیدا شده داره انتقام منو از تو 
 میگیره ... بگم نکن؟

 چشمامو باریک کردم و :فتم:انتقام؟
 رضا خندید و نگاهشو سخت از نگام کشید بیرون و:فت: شوخی کردم.

 سری تکون دادم و :فتم: کی میریم مرخصی؟
عمیقی کشی و:فت: امروز اخرین روز شرکته که المته راس دوازده رضا نفس 

 هم شرکت تعطیل میشه ...



 اهانی :فتم و به سمت اتاق مشترکم با طناز و ساناز رفتم.
 دوتاییشون یه :وشه چتیده بودن و تو یه چیزی قوز کرده بودن...

 جلو رفتم و :فتم:جریان چیه؟
زی... با حامد رفتیم اتلیه عکس طناز خندید و :فت:هی ی بابا مسددخره با

 :رفتیم... الموممو اوردم.
ستورتهای حامد و  شغول دید زدن عکس ا ستم و م ش شه ای ن شتیاق :و با ا

 طناز شدم. انصافا بهم میومدن!
 فروردین... 30طناز کارت دعوت به عقدشو بهم داد. 

 هومی کشیدم و:فتم: حتما ا:ر تونستم میام...
 بخور انتر... حتما باید بیای...خندید و:فت: بشین :هتو 

 لممو:از :رفتمو :فتم: بی تربیت...
 ساناز اهی کشید و:فت:وای ب ه ها من :شنمه ..
 طناز با غر :فت: چه خمر... تازه ساعت یازدهه...

 منم کش وقوسی اومدم و :فتم:منم خیلی :شنمه ... بریم یه چیزی بخوریم.
و و:فت:اینجا که بوفه نداره بریم شیرکاکائطناز دستشو زیرچونه اش :ذاشت 

 کیک بخوریم...
با :فتن کیک و شددیرکاکائو... یهو یه فکری به سددرم زد. کافه سددتاره زیاد از 

 اینجا دور نمود.
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عد از  قت کردن، ب ناز هم مواف ناز و سدددا به زبون اوردم و ط هادمو  پیشددن
زدیم  خداحافا ی از رضددا و زارع و تمریک پیشدداپیش سددال نو، از شددرکت

 بیرون.
با دیدن سردرش، وارد کافه شدیم ... طناز با یه حالت خاص :فت: من قمال 

 اینجا اومدم... مدیرکافه اش خیلی نازه...
ساناز وطناز  شتم اما انگار نمود،  سامان میگ شتم دنمال  شم دا خندیدمو با چ
کیک میوه ای و کاپوچینو سددفارش دادن، منم یه قهوه اسددترسددوی تلخ و پای 

 ت ...شکال
نفس عمیقی کشیدم ساناز محو تماشای تابلوهای سیاه قلم شده بود، اونقدر 

 ازاونا تعریف میکرد که منو به وجد اورد تا برای بار هزارم بمینمشون.
  رافت تو کار سامان باع  زنده بودن تصویر میشد.

خیلی نگذشددت که طناز بخاطر تماس های مکرر حامد قصددد رفتن کرد و 
 ساناز!من موندم و 

شترک  ساناز :فت: خد چه حال ؟ زند:ی م سکوت کردم که  کمی جلوش 
 چطوره؟

انگار همین یه کلید و الزم داشددتم تا کلی غرغر و :الیه کنم ... اصددال برام 
 مهم نمود که کی جلوم نشسته ... فقط میخواستم غر بزنم!

 سر کی... مهم نمود!
 اشم  اولش شوکه و درنهایتساناز هم که فکر نمیکرد اینقدر دل پری داشته ب

 ساکت فقط :وش کرد.



اینقدر از یکنواختی و بی هیجانی وکسددلی زند:یم غر زدم که سدداناز کالفه 
 :فت:بابا ترمز کن!

گه همش واسددم  باالیی راه میرم... دی گار دارم تو سددر پوفی کردم و:فتم:ان
 تکراری شده!حتی حس میکنم دیگه از رابطه هامون هم لذت نمیمرم!

 
 ز لمخندی زد و :فت: ازون حرفا بودا...سانا

 باور کن!-
شده ...  سلی  ساناز خندید و :فت:میدونی یخرده بی برنامگی باع  این ک
 چرا واسه خودت سر:رمی جور نمیکنی؟مثال قصد نداری ارشد ادامه بدی؟

 چرا بابا ... دارم خودمو واسه ی ازاد اماده میکنم... ولی بازم راضی نیستم.-
برو کالس زبان ... یاچه میدونم یه سددر:رمی جدید ... باور کن سدداناز:خد 

 خیلی جواب میده...
 اخه مثال چی؟-

سدداناز:بمین به چی عالقه داری؟ مثال من چند وقته شددروع کردم برم کالس 
:یتار... حاال هیچ بارمم نیسددت ها ... ولی خیلی به ارامش وتمرکزم کمک 

. هروقت تو خونه هم حوصددلم کرده حس میکنم وقتمو الکی نمیگذرونم..
سر زند:یتی... من و بگو که لنک  سر بره، تمرین میکنم ...حاال باز خوبه تو 

 درهوام!
ساناز جلوی  ساناز زنک خورد ... کاوه بود، شی  ستم حرفی بزنم که :و خوا

 من راحت :فت:خوبم عزیزم. مرسی... و مشغول صحمت شد.
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شو در:یر شتم، خود ست دا ساناز و دو نمیکرد .... در:یر اینکه من  یه اخالق 
دوست دختر دو هفته ای نامزدشم... یا هرچیز دیگه! اما هیچ کس واسه من 

 سیما نمیشد!
بعد از تماسددش، اون هم قصدددد رفتن کردن،ولی من حال وهوای کافه رو 
دوست داشتم... در جوابشون :فتم: من میمونم... تو برو. مرسی از حرفات 

 سانی.
 شیطون قرار داری؟ساناز خندید و :فت:

 خندیدمو :فتم:برو :مشو...
 و ازش خداحافظی کردم.

شد،  سامان هم پیدا  سر و کله ی  شته بود که  شون نگذ شاید ده دقیقه از رفتن
 پشت میزش نشست ... نفس عمیقی کشیدم.

باال، دلم  یاد  فه نشددسددتم و ب نه که تو کا خیلی دلم میخواسدددت که منو بمی
ست بهش بگم درمورد  سیاه قلم فکرامو کردم و میخوا شنهادش، اموزش  پی

ساناز تو همین چند  شتر  ست! المته این فکر و بی برای روحیه ی خودمم بد نی
 لحظه پیش تو سرم انداخته بود، ولی بد فکری هم نمود!

سددامان کش وقوسددی اومد و سددرشددو به سددمت جایی که من نشددسددته بودم 
 ند شد.چرخوند. با دیدن من شوکه شد و فوری از جاش بل

 پله ها رو باال اومد و:فت:خانم نامجو... شما کی اومدید؟
به فنجون خالی قهوه ام اشدداره ای کردم و:فتم:  واهر نشددون میده که خیلی 

 وقته اینجام.



سددامان آهانی :فت و درحالی که صددندلی رو به روی من واشددغال میکرد 
 :فت:اجازه هست؟ همسرتون هم اومدن؟

سامان :فت: چه خمر؟ همه چی خوبه؟ رو سرمو به عالمت نه تکون  دادم و
 پیشنهادم فکر کردید؟

 خودمو به ندونستن زدم و:فتم: کدوم پیشنهاد؟
 سامان هیجان زده :فت: درمورد یاد :رفتن سیاه قلم...

ابروهامو باال دادم... با اینکه مشتاق شده بودم و با توجه به رشتم میدونستم 
 اما بی میل :فتم: راستش نه زیاد ... که تو این کار استعدادی هم دارم

سددامان پنجر شددده :فت: فکر میکردم قمول کرده باشددید... دفعه ی پیش که 
 رغمت زیادی نشون دادید؟

خندیدم و:فتم: حاال عید و تعطیالتش رو بگذرونم شددداید بتونم بهتر فکر 
 کنم... بخصوص که اردیمهشت هم کنکور ارشددارم...

عد  فت و ب هانی : مان ا مه داد: ولی فکر میکنم هم سدددا تاه ادا از مکثی کو
 استعدادشو داشته باشید هم عالقه... دو رکن مهم آموختن!

ند نفر تو حرف زدن  غافلگیرم کرد ... رکن! چ مک حرف زدنش  با سدد باز 
 عامیانه اشون میگفتن رکن؟؟؟

 لمخندی زدم و:فتم: شما چرا اصرار دارید؟
همیشدده به تدریس عالقه داشددتم... فکر سددامان خندید و :فت: نمیدونم... 

 میکنم فرصت خوبی باشه که یه بار امتحانش کنم...
 هومی کشیدم و:فتم: یعنی تو هیچ :الری ای مشغول نیستید؟
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سددامان: نه متاسددفانه ... کارهای کافه بهم اجازه نمیده که شددغل دومی هم 
شه ساعه ادب ن صرار میکنم المته ال شما ا شم... ا:ر به  شته با صرف دا ا ... 

بخاطر یه تفریحه ... هم بها دادن به یه عالقه ای که خیلی وقته راکد مونده و 
 بهش نرسیدم...

ستفاده کرد و :فت: میدونید تو این  سکوتم ا سامان از  ابروهامو باال دادم و 
چهار سددالی که این کافه رو دایر کردم و نقاشددی هامو نصددد کردم ... فقط 

شون دادید ... به اون اقا بخاطر  شما و یه اقای دیگه بودید شون توجه ن که به
 سن و سالشون نمیتونستم پیشنهاد تدریس بدم... ولی به شما ...

 اخمی کردم و:فتم: شما چندسالتونه؟
 خندید و :فت: شاید ده سالی از شما بزر:تر باشم!
 ابروهامو باال دادم و:فتم: بنظرتون من چند سالمه؟

 لتون نیست...سا 27خندید و :فت:مطمئنم 
 با خنده :فتم: اون که سن شوهرمه...

شد  ستید چون االن :فتید کنکور ار شجو نی سامان لمخندی زد و :فت: دان
دارید!... تیپ و  اهر االنتون به ادم های شاغل میخوره ... پس ا:ر درستون 

 باشید ... 23یا  22رو تموم کرده باشید ... حدودا باید 
 ...22ن درسته... لمخندی زدم و:فتم: حدستو

شما  سال از  سری تکون داد و :فت:دقیقا همونی که :فتم... من ده  سامان 
 بزر:ترم...

 مات :فتم: شوخی میکنید؟
 سامان خندید و :فت:ابدا ... من جدا سی و دو سالمه!!!



 دهنم باز مونده بود که سامان خندید و :فت: میدونم بهم نمیاد...
سن و سالش نگاه میکردم که :فت: پس بعد همینجور داشتم به قیافه ی کم 

 از عید میتونم افتخار استادی شما رو داشته باشم؟
 وای اقای شماهنک... همیشه اینقدر دقیق به حرفهای ادم ها :وش میدید؟-

 خندید و:فت: همیشه ... ولی هیچ کس اینقدر با دقت به من :وش نمیکنه!
 ی هستید ...لمخندی زدم و :فتم: چه جالد... کال ادم خاص

 سامان:جدی؟از چه لحاظ؟
 عین این ادم های هنری دیگه ...-

سددامان: منظورتون اون مو فرفری های حشددیشددی که لماس پاره میتوشددن که 
 نیست هست؟

زدم زیر خنده و:فتم: وای خدای من... عالوه برخاصددی جالد هم هسددتید 
 یگه ...... نه منظورم به اونا نمود ... استایل هنرمندها رو دارید د

 سامان: یعنی فکر میکنید حشیش میکشم؟
نه نه... منظورم این نمود ... کال خیلی بهتون میاد که اهل نقاشددی باشددید و -

 اهل شعر وادبیات و... این جور چیزا ... چطوری بگم ...
سددامان با دسددت :فت: کافیه متوجه منظورتون شدددم ... ممنون این دیدتون 

 بهم انرژی مثمت میده...
 ل کتاب روان شناسی هم هستید نه؟اه-

 سامان:نه ...
 چرا؟-
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سددامان خندید و:فت: زیاد از کتاب خوشددم نمیاد بیشددتر عاشددق موزیک و 
 نقاشی ام ...

 رشتتون چیه؟-
 سامان:چی بهم میاد؟

 نمیدونم... مهندسی وفنی بیشتر...-
 سامان: رشتم انسانی بود... حقوق خوندم ...

 یعنی وکیل هستید؟-
 میشه :فت ... سامان:ای

 وای واقعا؟ چرا دفتر نزدید؟! میدونیدوکیل ها چقدر درامد دارن؟-
شق خالقیت بودم... دفتر زدن و وکالت یه کار  سامان خندید و:فت: من عا

 روتین و تکراریه...
وای حتی یک درصددد هم فکرشددو نمیکردم وکیل باشددید ... وکالت و کافه -

 داری... هیچ ربطی بهم ندارن ...
شتراک دارن... من بخاطر خانوادم  سامان خندید و :فت:چرا تو یه کا باهم ا
سمو ادامه دادم... بعد از مدرکم دیگه به عالیقم پرداختم ... اینطوری هم  در

 خانواده راضی بودن هم خودم...
 ابروهامو باال دادم و:فتم:همسرتون کدوم شغلتون رو دوست داره؟

سرم هم وکیل بود ... هر دو تو یه دفتر با سامان لمخندی زد و:فت: اتفاقا  هم
 هم مشغول بودیم ...

 بودید؟-



سامان خندید و:فت: جدا شدیم ... شغل ما شغلیه که به خودمون هم رحم 
 نداره خانم نامجو... بخصوص که هر دو از زیر وبم همه چیز مطلع باشیم...

 حمل بر فضولی نماشه ... ولی میشه بترسم چرا جدا شدید؟-
سدددامان: عدم درک مقابل... من میگم عالقه داشددتم به این تیپ کارها ... 
همیشه عاشق این بودم رستوران داشته باشم تا یه دفتر وکالت... وقتی اینجا 
تاسیس شد به اسم همسرم... ستاره ... اون عصمانی شد و :فت: من نمیتونم 

ین یه جمله تو رو به همه یه قهوه چی معرفی کنم در شددأن من نیسددت... هم
 برای تموم شدن زند:ی کافیه...

 ابروهامو باال دادم و:فتم: پس اینجا هم اسم همسرتونه ...
سامان خندید و :فت: اره... اتفاقا خیلی عصمی شد که اسمش سر در کافه 
بود ... :فت اسم منو :ذاشتی رو انمار غذا ... جایی که مردم میان شکمشون 

 و پر میکنن؟!!!
 که :وشیم زنک خورد، کسرا بود. وسط حرفش بود

 ریجکتش کردم :فتم: خد میفرمودید؟
 سامان: عرایضم تموم شد...

بعد از چند کلمه از تعریف هنرش و یخرده دلداری برای اینکه هنوز وقت 
 هست ... اجازه خواستم که برم...

 و از جام بلند شدم .
 عید بمینمتون. سامان هم خندید و از جاش بلند شد و:فت: امیدوارم بعد از

 خندیدم و:فتم: امیدوارم... سال نو پیشاپیش ممارک.
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فه خارج  کا یه خداحافظی کوتاه از  عد از  یک :فت و ب اون هم متقابال تمر
شدم... دربست :رفتم و به سمت منزل پدریم رفتم! در تمام مسیر داشتم به 

 سامان و زند:یش فکر میکردم! با دیدن سر کوچمون...
ص سرا باید میفهمید که چقدر یه لحظه از ت شدم، اما نه ... ک صرف  میمم من

داره اشددتماه میکنه ... بی چمدونی هم که چیزی ازم کم نمیکرد  چیزی که 
 زیاد بود لماس هام بودن که تو کمد اتاقم داشتن خاک میخوردن!

 فقط به مونس جون اطالع دادم...
شتم، در و باز کردم که یه حجم :رما خورد  سی کلید هم دا صورتم... ک تو 

 توهال نمود ...
 بلند :فتم:صابخونه ها؟کسی خونه نیست؟

کار  جا چی یاز؟؟؟ تو این فت:ن مد و : تاقش بیرون او جد از ا با تع نادین 
 میکنی؟

سالم کردنته؟؟؟ - شدی از دیدنم... عوض  شحال  وای داداش جون چه خو
 منم خوبم... خمرم سالمتی...

 نادین با نگرانی :فت:طوری شده؟
 ه چه طور میخواستی بشه... مامان اینا کوشن...ن-

 نادین لمشو :زید و :فت:مامان؟
مان  ما نداختم.  یت شددلوغ و درهم برهم بود ا ها که بی ن به خونه  گاهی  ون
سفند هم خونه  شت دم عید کار:ر بگیره و معموال از اول ا شه عادت دا همی

 عین دسته ی :ل بود ... ولی حاال بیشترشمیه بازار شام بود!
 با تعجد :فتم: طوری شده نادین؟



 نادین سرشو خاروند و:فت: نه نه.... بیا بشین....
کیفمو روی میز نهار خوری :ذاشتم و نادین که داشت میرفت توی اشتزخونه 

 جلوشو :رفتم و :فتم:چی شده؟مامان اینا کجان؟
 نادین :هی ی ... بشین بگم بهت...

س شتزخونه  ستم و نادین از توا ش سه من فراهم روی ممل ن عی کرد یه چایی وا
 کنه و درنهایت :فت:کسرا کجاست؟

 جواب سوال منو بده.-
شد که  شار خونش باال بود ، این  شو... مامان یه مدت ف نادین: فقط نگران ن

 دکترش تشخیص داد بستری بشه بیمارستان...
 همینجور داشتم به نادی نگاه میکردم که نادین :فت: نیاز خوبی؟

 م :رفتم و :فتم: االن چرا داری به من میگی؟دستمو به سر
نادین نفس عمیقی کشید و:فت:بابا چیزی نیست که االن بابا هم پیششه... 

 دیگه ماه های اخره ... یخرده سخت شده ... فروردین دنیا میاد.
 مات :فتم:همین روزا؟؟؟

 نادین لمخندی زد و:فت: اره دیگه ...
ه ه سر خونه اوردی؟چند وقته مامان بستریپوفی کردم و:فتم: این چه بالییه ک

 به من نگفتی؟
 نادین پوفی کرد و:فت: دو روز بیشتر نیست.

 منو میمری بیمارستان؟-
 نادین:االن که وقت مالقات نیست...
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 دستی به سرم کشیدم... پوفی کردم و :فتم: پس چیکار کنیم؟
 زد...نادین با چشمهای باریک نگام کرد و :فت: دیشد کسرا بهم زنک 

 درمورد شیما ... اره بهم :فت.-
مه چی لو بره. بمین من  یک بود ه فت: نزد ید و : نادین نفس راحتی کشدد
میخوام خطی که دسددت شددیماسددت و خاموش کنم .اینطوری بهتره.. تو هم 
بهش بگو من نامزد دارم... دلم نمیخواد جلوی فامیل شوهرت یه چیزی بشه 

 سر افکنده بشی!
به کارام برسددم... امشدددد شدددام  از حرفش لمخندی زدم و :فت: من برم 

 خواهرپزونه نه؟
 خندیدم و:فتم:خیلی پرروی...

 نادین:راستی نگفتی یهو چی شد اومدی اینجا؟ تو که یه زنک هم نمیزنی...
نفس عمیقی کشدیدم و:فتم: خفه شدو... من سده روز پیش زنک زدم. مامان 

 خوب بود.
ستر شده ها ... حاال تو اینجا چیکار نادین خندید و:فت:مامان دو روزه ب ی 

 میکنی؟
به دلم افتاد بیام... این خمرای خوشگل تو هم که خوب منو ساخت... برو  -

باید  پای من نماش بمینم چیکارکنم... وای خدا... از کجا  جلوی دسدددت و
 شروع کنیم!

 نادین:چیوشروع کنیم؟
 س ...بر به سمت تلفن رفتم و موبایل بابا رو :رفتم و:فتم: به کارت



ولی اون نشددسددت لمه ی ممل و منم مشددغول صددحمت با بابا شدددم و از حال 
 مامان پرسیدم.

بابا بهم قوت قلد داد که طوری نشده ولی وقتی با خود مامان صحمت کردم 
خیالم راحت تر شد، بخصوص که خیلی ناراحت بود که من نگرانش بشم و 

 به جون نادین فحش داد.
مو راحت کردن و :فتن که من به فکر زند:یم باشم با این حال جفتشون خیال

 و طوری نشده!
بعد از تماسم دیدم نادین بر و بر داره منو نگاه میکنه، ازجام بلند شدم و:فتم: 

 خد...
 نادین: میمونی؟

 با این وضع کجا برم؟-
نادین لمخند بامزه ای زد و منم با تشددر :فتم: اول لماسدددایی که پخش وپال 

 کردی و جمع کن.
 نادین: چی؟؟؟؟

 یخرده نمیخوایم تمیز کنیم؟ ناسالمتی عیده ها...-
ست ، تو جاش اومدی؟ حاال خوبه  سر جدت نیاز... مامان نی نادین:ول کن 

 تا پارسال تنمل بودی دست به سیاه وسفید نمیزدی...
پوفی کردم و به اشددتزخونه رفتم... تو این دو روزی که نادین خونه تنها بود 

دستش رسیده بود کثیف کرده بود سینک پر بود از  رفهای هرچی  رف دم 
 چرک...
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شهایی که  ستم ... فر به اتاقم رفتم و یه لماس راحت تنم کردم و پیش بندی ب
 توی اشتزخونه بود و لوله کردم و به :وشه ای تکیه دادم...

شدم، رو  شغول خالی کردن کل  رف و  روف از توی کابینت ها  بعد هم م
 شالله به اندازه ی سه تن خاک نشسته بود.هرکدوم هم ما

پشددت سددینک ایسددتادم وفکر کردم وقتی خونه ی مادرشددوهر اون همه کار 
 میکنم... یعنی خونه ی پدریم باید دست به سیاه و سفید نزنم؟؟؟!

... 
 نفس عمیقی کشیدم ... اینقدر که عق زده بودم ته حلقم میسوخت ...

 د نگاهی کردم!به چشمهایی که زیرشون :ود رفته بو
دستی به موهای پریشونم کشیدم و شیر اب سر د و باز کردم... یه مشت اب 

 به صورتم پاشیدم. من چه مر:مه!
با تقه ای که به در خورد حوله ای که روی شددونم بود و به صددورتم کشددیدم و 

 سست و بیحال صورتمو خشک کردم.
 م بیرون کارنادین بلند :فت:نیاز :وشددیت خودشددو کشددت... من دارم میر

 دارم... خداحافظ.
 نفس عمیقی کشیدم و در دستشویی و باز کردم.

 به اتاقم رفتم ... :وشیم روی تختم بود و داشت زنک میخورد. کسرا بود.
 جواب دادم:بله؟

 کسرا: سالم... صمح بخیر...
 سرد :فتم:سالم.



کسدرا نفس عمیقی کشدید و :فت:شدد خوبی داشدتی؟... با مک  اضدافه 
 من!!! کرد: بی

تمام دیشددد افتاده بودم به جون اشددتزخونه و  رف و روف ها ، دم دمای 
صددمح خوابیده بودم .... االنم که ده صددمح بود و از تهوع و سددر:یجه داشددتم 

 شهید میشدم... خیلی عالی بود!
 با این حال :فتم: اره ...

 کسرا پوفی کرد و:فت:پس خیلی بهت داره خوش میگذره.
 اره ...-

 مئنی؟کسرا: مط
 کسل :فتم: زنک زدی همین چرت و پرتها رو بگی؟

 کسرا: چه عصمانی هستی؟طوری شده؟
 با کالفگی تو یه جمله :فتم: مادرم حالش خوب نیست بیمارستانه...

ستانی؟ کدوم  شوخی نکن ... االن بیمار شد و :فت:  ضح نگران  سرا وا ک
 بیمارستان؟؟؟ چی شده؟حال مامان خوبه؟

کردم و :فتم: اره... بخاطر دوران اخربارداریشه...  :وشی رو دست به دست
 باید تحت نظر باشه ...

 کسرا : االن بیمارستانی؟
 نه خونم...-

 کسرا:بلیطامون اماده شده، از دوم میریم شیراز و بعدشم ...
 وسط حرفش :فتم: ولی من نمیتونم مامان و با این شرایط تنها بذارم...
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 کسرا پشت تلفن داد زد :چی؟
نسرد :فتم: وقتی مادرتو حالش بد بود ، من از سفرم :ذشتم... حاال چیه خو

 توقع داری همه رو بذارم با تو بیام تخت جمشید؟
 کسرا پوفی کرد و :فت: منظور من این نمود ...

پس چی بود؟ وقتی بد و بیراه و میکشددونی به خانواده و فامیل من ... مگه -
 باشی؟میتونی منظور دیگه ای هم داشته 

 کسرا با ارامش :فت:عزیزم ... من منظورم این نمود که تو با این شرایط ...
با داد :فتم:توجیه نکن.... حرفتو زدی... کامال هم واسم مشخص بود! دیگه 

 ماست مالیش نکن... چیزی که نماید میگفتی و به زبون اوردی...
 کسرا پوفی کرد و:فت: نیاز تو چته؟

 حوصله اتو ندارم... دیگه بهم زنک نزن... من؟ هی ی... فقط االن-
کسددرا با حرص :فت:هیچ میفهمی چی میگی؟ نیاز تو زن منی... چطوری 

 باهات تماس نگیرم؟؟؟
یدم! - های تو جواب نم به تلفن  عد من  به ب حاال  که از  همون جوری 

 خداحافظ....
 و تماس وقطع کردم.

 :وشی رو روی سایلنت :ذاشتم و پرتش کردم توی کمدم.
سرم هنوز :یج میرفت  سنگینه ...  شیدم... حس میکردم دلم  نفس عمیقی ک
و دچار تعرق میشدددم... به سددمت اشددتزخونه میرفتم که یه لحظه در و دیوار 
خونه دور سددرم چرخید و مجمور شدددم بشددینم... سددرمو به پایه ی ممل تکیه 

 دادم...



شاید در  سر:یجه :رفتن نمودم...   سال برام یه بارمن زیاد اهل غش کردن و 
ستان هم میرفتم.  ستم... بایدبه بیمار پیش میومد که از حال برم... پلکهامو ب

 قراربود مامان سزارین بشه... هم ب ه رو به دنیا بیاره هم لوله هاشو بمنده...
 سرم داشت میترکید... حلقم میسوخت.

ط ی ربتمام حالت هام مثل وقتی بود که مامان همه ی نشونی ها رو به یائسگ
 میداد ... اما درواقع ...

 پلکهامو سریع باز کردم!...
یانش هم  به سددرم هجوم اورده بود رو اصددال تو نهنم ب که  از ترس فکری 

 نکردم...!
 دستهای یخمو روی صورت ملتهمم :ذاشتم...

 خدایا... چی به سرم اومده!
 از جام سخت بلند شدم... ازتوی کمدم صدای ویمره ی :وشیم میومد...

سرم م شالی رو  شیدم و پالتومو تنم کردم.  ستی به موهام ک شتم... د حل نذا
 :ذاشتم و با کیف پولم از خونه خارج شدم.

 ا:ر درست باشه چی؟...
 قلمم تند تند میزد...

سم و حمس کردم.  سر نمش خونمون بود، نف سر در داروخونه ای که  با دیدن 
 به قدم هام سرعت دادم.
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وش سددفید با مقنعه ی مشددکی تنش بود و داشددت با دیدن یه دختری یه روپ
تلویزیون میدید، نفس عمیقی کشیدم. یه مرد هم پشت پیشخون بود و رو به 

 من :فت:بفرمایید...
 ولی روم نمیشد به اون اقا چیزی بگم...

 اهسته :فتم: خانم بمخشید...
 دختر به سمتم چرخید و:فت:بفرمایید...

یزی بگم... سددرشددو با جا به جا کردن مرد هم فهمید که نمیتونم به اون چ
 خمیر دندون ها تو قفسه :رم کرد.

 دختر از جاش بلند شد و:فت: چی الزم داشتید؟
نفس عمیقی کشیدم... اسمشو نمیدونستم... با صدای خفه ای :فتم: برای 

 تست ... تست بارداری...
 اهسته :فت: بیمی چک منظورتونه؟

 سرمو بی هوا تکون دادم...
شت لمخندی ز سه ای رفت... یه جعمه ی کوچیک جلوم :ذا سمت قف د و به 

 ... نگاهی بهش کردم و :فتم: چطوری استفاده میشه؟
 دختر :فت: توش اتیکت راهنمایی هست... متاهلی؟

 بله؟-
 دختر اخمی کرد و:فت: متاهلی؟

 هان... بله ...-
 روز از رابطه ات :ذشددته 21دختر انگار نفس راحتی کشددید و :فت: باید 

 باشه...



 چی؟-
 دختر با تردید نگام کرد و :فت: دوماهه ازدواج کردم...

 با حالت سوالی :فت: اخرین باری که با هم رابطه داشتید کی بوده؟
شددقیقه هام تیر میکشددید... زمان و مکان و قاطی کردم... با این حال نفس 

 روز :ذشته! 21عمیقی کشیدم و :فتم: فکر کنم 
 ی که استفاده نکردید؟دختر: از موارد جلو:یر

 جلو:یری؟ ...-
 دختر:قرص بخوری یا ...

 اهی کشیدم و:فتم: نه ... !
 دختر سری تکون داد و:فت: راهنماش توشه... باید ناشتا باشی... هستی؟

 سرمو تکون دادم و :فت: بقیش اسونه ...
 این مطمئنه؟-

ولی درصددد مطمئنه...  80دختری سددری تکون داد و:فت:تقریما نتیجه اش 
 ازمایش خون که دیگه صد در صده!

 سری تکون دادم...
حسدداب کردم و دختر هم تا اخرین لحظه که از داروخونه خارج بشددم منو 

 نگاه میکرد.
... 

 جعمه رو تو دستم فشار میدادم... !
 قرمز نشو ... قرمز نشو...
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شینم و به اون  شویی ب ست ستم کف د اما با دیدن دو تا خط قرمز... فقط تون
 ر باریک که دو تا خط قرمز موازی روش نقش بسته بود زل بزنم!نوا

پلکهامو روی هم فشار دادم... خدایا ... االن وقت ب ه دار شدن بود!!! حاال 
 من چیکار کنم؟؟؟

صد بار سابقه داشت ریتم جسمیم عقد بیفته... ولی حاال چی ؟؟؟ خدایا 
. . . 

 به من دادی؟!!! سه روز دیگه عید بود ... این چه عیدی ای بود
 ماه اختالف سنی داره ... 9ب ه ای که با داییش فقط 

وای خدا... وای نه ... ما حتی خونه هم نداریم... من یه دختر سددنتی نمودم! 
 ولی داشتم مثل همه ی زنای سنتی زند:ی میکردم!!!

 این اون چیزی نمود که میخواستم...
 ود به سرم شد!!!خدا لعنتت کنه کسرا ... اه... این چه خاکی ب

نفس عمیقی کشیدم... از بغض و عصمانیت نمیدونستم به دیوار کجا چنک 
 بزنم... سر کی غیظمو خالی کنم؟...

 
 من مگه چی از زند:ی میدونستم که سر دوماه تازه باردار بشم...

لممو :زیدم... این دروغ محض بود! این مسددخره ترین شددوخی ای بود که 
بکنه ... کسرا پدر بشه... من مادر بشم؟مگه من چند زند:ی میتونست با من 

 سالم بود...



یا ... من کی  خدا به من دادی...  که  یدی ای بود  گه چطور ع یا این دی خدا
ازت ب ه خواسددتم... من هنوز سددر خونه زند:ی خودمم نیسددتم... این و 

 کجای دلم بذارم؟ این قراره وسط زند:ی منو کسرا چه نقشی بازی کنه؟
که ه باال سددرمون معلوم ما  که هنوز سددقف  ما  نوز االخون واالخونیم... 

کارم معلوم  نداره ... من هنوز تکلیف درس و  کار  نیسدددت... کسددرا هنوز 
 نیست...

یا این ب ه رو من نمیخوام... پسددش بگیر... خواهش میکنم بگو این  خدا
 دروغه... شوخیه!!! خواهش میکنم...
صدای تلفن خونه... فوری از جام  شویی بیرون اومدم... با  ست پریدم... از د

 اشکهامو پاک کردم...
 توی :وشی :فتم:بله؟

 نادین:سالم خوبی؟
 مرسی...-

نادین: میری پیش مامان ... برای بابا کاری پیش اومده رفته شددرکت ... منم 
 نمیتونم برم... میتونی بری؟

 اره... اره میرم... کار دیگه ای نداری؟-
 ...نادین:نه ... به سالمت

به سددمت حموم رفتم... یه دوش سددر سددری :رفتم و بعد لماسددی تنم کردم 
 و:وشی موبایلمو برداشتم . از طرف کسرا هفت تا تماس داشتم...
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سه من پخته  شی که وا شد که اونطوری رفتار کرد... اینم از این ا اون از پری
 بود... با صد وجد روغن!

 خیلی زود به بیمارستان رسیدم.
 ش زنان زایمان بستری بود.مامان توی بخ

صدددای نوزاد ها توسددرم داشددت کوبیده میشددد که تخت و اتاق مامان و پیدا 
 کردم.

شکمش دیگه  شده بود ...  صورتی خیلی چاق و چله  مامان توی اون لماس 
 واقعا بزرگ بود ... با یه صورت ورم کرده ... سنگین راه میرفت.

 وای خدا ... منم قراره این شکلی بشم؟!
می :فتم و مامان با روی باز منو کشددید تو ب*غ*لش و:فت: عروس سددال

 خانم خوشگل حالت چطوره؟ چه عجد یاد مادرتم کردی...
صحت  شده بود و باید هرچه زودتر اول از  صمح حالم خیلی :رفته  با اینکه 
صی پیدا میکردم اما  سه ی خال شدم وبعد هم یه راه وا این اتفاق مطمئن می

اسه ی مامانم تنک شده بود که سعی کردم جلوش شادو دلم اونقدر شدید و
 سرحال وانمود کنم و مامان هم از کسلیش تو بیمارستان واسم میگفت.

سم پرت بود،  شم اما بازم حوا شنونده ی خوب با سعی میکردم یه  با اینکه 
 قرار بود یک فروردین مامان سزارین بشه...

 بنظر هم حالش خوب بود برای احتیاط بیشتر!
 ل بیستم:فص



ستم م اله کردم... ده فروردین  سمو فوت کردم ... بر:ه ی ازمایش و تو د نف
بود ... مسددافرت من وکسددرا کنسددل شددد ... حتی یادم نمیاد بهم تمریک هم 

 :فته باشیم!
برادر کوچولوی من نه روز سن داشت. کسرا فقط به پدر و مادرم ونادین زنک 

 ه نمودم بهشون سر زد.زد و تمریک :فت و دوبارم وقتی من خون
ید دنیا اومده و از کجا فهمیده وقتی بیاد که  هنوزم نفهمیدم از کجا فهمیدنو

 من نماشم ... شایدم بی هوا اومده و ...
شتم ... و دارم احمقانه ترین روزهای عید رو  سال تحویل ودا احمقانه ترین 

 میگذرونم!
و جالد اینجا بود من منتظر تماس شددوهرم بودم و اون منتظر تماس من... 

 که هیچ کدوم کوتاه نمیومدیم...
ست و باهات  سمون که بهش :فتم: مادرم حالش خوب نی بعد از اخرین تما
سافرت نمیام و دیگه بهم زنک نزن ... فقط یک بار به خونه زنک زد و:فت  م

 که کنسلی بلیط قطاری که :رفته!!! همین...
شه  سماجت نمیکرد... مثل روی عهدش مونده بود و زنک نزد! مثل همی که 

 هر دفعه که اصرار نمیکرد!
سی  شه من اونجام و ک صرفا برای اینکه مطمئن ب فقط با پدرم در تماس بود 

 حواسش بهم هست!
باره به بر:ه ی ازمایش نگاه کردم... سددند موجودیت یه موجود تو وجود  دو

 و چند روز میرسید! 30من ... یه موجودی که سنش به 
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یم کشددیدم... فقط به مونس جون زنک زده بودم و عید رو دسددتی به پیشددون
تمریک :فته بودم... نه هانیه نه یلدا... دیگه هیچ کدومشددون واسددم ارزش 

 نداشتن ... هنوز یادم نرفته بود چطور با بی محلی از خونه بیرون رفتن!
دو دل و سددردر :م بودم... وسددط یه زند:ی پرت شددده بودم... یعنی خودم 

ند:ی بزرگ... پر از خودمو پرت  یه ز ند:ی...  یه ز کرده بودم وسدددط 
 مسئولیت... پر از کار... تالش... پر از ارتماط... !

شت  شده بودم عین یه حفره ی تو خالی و پوچ... که کلی کار برای انجام دا
 اما نمیدونست از کجا شروع کنه! بلد نمود کارهارو انجام بده ...

کردم ... با دیدن یه دختر که شلوار دم پا و با صدای تک سرفه ای سرمو بلند 
پالتوی سددفید و شددال مشددکی داشددت و موهای فر وبلوندشددویه طرفه توی 

 صورتش ریخته بود خودموروی نیمکت کمی کنار کشیدم...
 کنارم نشست وحینی که ادامسشو ترق وترق میترکوند :فت: قرار داری؟

 اول فکر نمیکردم با من باشه...
 ه سوالشو تکرار کرد :فتم: نه...اما وقتی دوبار

 دنمال کسی هستی؟-
 نه...-

 خندید و :فت: پس چته؟
 بی هوا :فتم:حاملم...

 ابروهاشو باال داد و :فت: میدونی از کی؟
 بهتم زد و :فتم: خد از شوهرم...

 دست چتمو باال :رفت و حلقمو دید و :فت: این دیگه ناراحتی داره؟



و بی تفاوت زمزمه کردم: فقط دو ماهه  دسددتمو از تو دسددتش کشددیدم بیرون
 عروسی کردم!!!

 خندید و :فت:شوهرت چه پشت کاری داره ...
 تلخ اهی کشیدم و :فت: خوب ازش خالص شو ...

 به نیمرخ پر ارایش و الغرش نگاه کردم و:فتم:چطوری؟
 پول داشته باشی کارسه سوته ... نداشته باشی هم شدنیه ... ولی سخته...-

 ند شدم و کیفمو انداختم روشونم...از جام بل
دختر هنوز بهم نگاه میکرد یه پاکت بهمن دراورد و حینی که یکشو :وشه ی 

 لمش میذاشت :فت: میکشی؟
 نه...-

 ابروشو باال داد و :فت: اهل علف باشی ب ت میفته ...
سیگار بندازه ... ولی کوک و کراک  شنیدم  شمامو باریک کردم و :فت: ن چ

 سه سوت میندازه.... میگن سر 
همینطور زل زده بودم بهش که :فت:سیگارم زیاد بکشی میفته ... و با خنده 

 :فت:ولی تو ب ه هامون نداشتیم کسی با سیگارب ه بندازه!
 اووفی کردم و :فتم: ترجیح میدم برم دکتر...

 مکثی کر د و :فت: چند وقتته؟
شتمش... کیفمو ر شدم و بی جواب :ذا صی  شونه ام از کنجکاویش حر و 

 سفت کردم و به سمت خونه راه افتادم.
 از سوز و سرمای بهار متنفر بودم!
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شته  جلوی واحدمون که رسیدم پوفی کردم ... صدای نوید کل خونه رو بردا
 بود و یه عالم کفش جلوی در خونه بود!

دلم یه جای دنج و اروم میخواسدددت ... بشددینم یه :وشددده اش... زانوهامو 
 عد به حال خودم زار زار :ریه کنم!ب*غ*ل کنم ... ب

نفس عمیقی کشددیدم و خواسددتم رامو بکشددم و دوباره از نو خیابون :ردی و 
شددروع کنم که در خونه یهو باز شددد، با دیدن نادین اون شددوکه شددد و منم 

 باتعجد :فتم: چته؟
و کنارش زدم و درحالی که تمام مهمون ها به احترامم بلند شدددن، لمخندی 

 لمم اوردم و اجازه خواستم تا لماسمو عوض کنم.مصنوعی روی 
سددعی میکردم یه لمخند به صددورت سددرد وبی روحم داشددته باشددم... ولی 

 نمیتونستم... کسل وبی حال بودم.
 سر:یجه داشتم...

شمیه یه بیوه  شتر  ست به ابرو و موهام نزده بودم... بی نزدیک ده روز بود که د
 بودم تا یه تازه عروس!

باره از تو کیفم دراوردم... من با توچیکار  پوفی کردم... بر:ه ی ازمایش و دو
 کنم لعنتی؟؟؟ االن وقتش بود؟

 روی تخت ولو شدم... ساعدمو روی پیشونیم :ذاشتم وبه سقف خیره شدم.
 یه وقت فکر میکردم کسرا یعنی همه چیز...

کسددرا یعنی عشددق... یعنی زند:ی... یعنی شددور و هیجان ... یعنی امید... 
 عنی خوشمختی!ی

 اما حاال ...



 زودتر از اونکه فکرشو بکنم دلمو زده بود... این حرفو از ته دلم زدم؟
گه خودم  یا چی داشددتم بلغور میکردم؟! م خدا :از :رفتم ...  زبونمو 
تا بهش برسددم؟! پس چه  تادم  پا واینسدد یه لنگه  نخواسددتم... مگه خودم 

 سرد و یمس شدم! شاید هم...مر:مه؟؟؟ شاید از عوارض بارداریه که اینقدر 
چشمامو بستم تا اون قطره های سمج اشک راهی واسه ی بیرون اومدن پیدا 

 نکنن...
سرا  شم... ک سمو حمس کنم و وقتی که یه بازدم عمیق میک ست نف دلم میخوا

 جلوم باشه و بهم بگه نیازم!
 بهم بگه دوستم داره ... بهم بگه همه چیز وفراموش کن...

 وعید و بهم تمریک بگه!بهم زنک بزنه 
خدایا... این چه سددالی بود که شددروع کردم؟ خدایا تا اخرش قراره اینطوری 
رقم بخوره؟اینقدر سددرد و مسددموم؟ اینقدر سددنگین... اینقدر غمار :رفته و 

 تلخ؟
 نفسمو از دهنم بیرون دادم... لمام خشک بود.

 
حاال حاال قصد این روزا ته حلقم از طعم بغض به شوری میزد. یه بغض که 

 نداشت دست از سرم برداره...
 بر:ه ی ازمایشو زیر بالشم :ذاشتمو به پهلو غلت زدم...

 پلکهام هنوز بسته بود.
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دلم میخواست توی اغوش کسرا می بودم... سرمو روی سینه اش میذاشتم و 
ست رد نوازشش روی  سهاش :وش میدادم... دلم میخوا صدای قلد ونف به 

بمونه ... دلم میخواست شوق وخواستنش رو دوباره  پوست حساس من باقی
 حس کنم...

یادبود از کسددرا... کسددرا و  یه  گار هرجایی از تن و روح من شدددده بود  ان
 ب*و*سه های داغش... کسرا و نوازش های بی پایانش... کسرا و ...

 کسرا بود ویه تیکه از اون که من تو خودم داشتم حمل میکردم!
 پدر میشه... وای ا:رمیفهمید داره

وای خدا من اماد:ی مادر شددددن ندارم... من اماد:ی این امانتی رو ندارم. 
حاال نه... حاال خیلی زوده ... خیلی... این و پس بگیر... همونجور که بی 
صدا  سر و  سش بگیر... همینطور که بی  هوا و پرت انداختیش تو دلم ازم پ

ش خدا! به خودت قسددم :ذاشددتیش تو من .... ازم بگیرش... من نمیخوام
 نمیخوامش... حداقل حاال نمیخوامش!

سمج تر بودن! فقط  سرا  شکهام از ک شار اوردم... ا ستم به پلکهام ف با کف د
 میخواستن بی امون رو صورتم غلت بزنن...

 نفسمو فوت کردم.
با کی حرف میزد ... کجا میرفت؟ داروهای مونس  االن چیکار میکرد؟؟؟ 

یما سددر تکالیف عیدش سددرو کله میزد... شدداید هم جون و میخرید یا با شدد
توی االچیق نشددسددته بود وچایی میخورد... یا داشددت حیاط و اب وجارو 
میکرد... یا سددرشددو با تنظیم اب روغن اون پراید لکنته :رم میکرد.... یا هم 



... یاهم رفته بود خرید... شددایدم داشددت لوالی در دسددتشددویی و درسددت 
 میکرد...

 ز سینم بیرون میزد....نفسم مرتعش ا
 اون فکر میکرد من چیکار میکنم؟

با برادر هفت هشت روزم سر:رمم ... یا یه کنجی نشستم و دارم زار میزنم از 
دلتنگی... یا هم دارم ولگردی میکنم تایه روسددتی بهم بگه چطوری از شددر 

 ب م خالص بشم... اصال به این فکر میکرد من دارم چه غلطی میکنم؟
 رفتم یا اون؟من بی مع

ماز... ا:ر زنک  ماز... اون لج یه زن داره ... من لج گار  نه ان گار  که ان اون 
 نزنه؟؟؟

 ا:ر هیچ وقت زنک نزنه ...
ا:ر منو یادش بره ... ا:ر به این فکر کنه که من بدردش نمیخورم... ا:ر اونم 

 مثل من از من دل زده شده باشه ...
 اون وقت چی؟

 اون وقت چی میشه؟؟؟
ست یقه ی فکرهامو بگیرم و بگم: خفه  لممو فرو کردم تو دهنم... دلم میخوا

 خون بگیرید ... کسرا منو دوست داره!
با صدددای پایی که به در اتاقم نزدیک میشددد از جام پریدم... تند اشددکهامو 
پد کرم پودر رو بی هوا رو  که  پاک کردم و کرم پودر و برداشددتم... حینی 

 الیدم ، مامان لک لک کنان وارد اتاقم شد.صورت پر مو و ابروهام میم
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 بادیدنش که نوید و محکم :رفته بود، نفس عمیقی کشیدم.
 مامان لمه ی تخت نشست و:فت: یک ساعته کجا موندی؟

 خانم صدوقی اینا رفتن؟-
 مامان سری تکون داد و :فت: اره... :فتن ازت خداحافظی کنیم...

 نفس عمیقی کشیدم و لمه ی تختم نشستم.
 مامان هم نشست کنارم ...

ید چشددماش بسددته بود. دماغش به قول نادین عین یه ب ه خوک بود و  نو
سی فکر  شون میکرد ک سته بودن ... اما وقتی باز سرباالی... با پلکهایی که ب

 نمیکرد دو تا چشم :رد و طوسی زیرشون باشه...
 ر اونلماش غن ه بود... صددورتش پر بود از رگ رگ های صددورتی... عالوه ب

کرک های ریز قهوه ای روی صددورتشددو پوشددونده بود... با یه توده ی سددیم 
  رفشویی به قول بازم نادین مو رو سرش...

 کف پاهاش اندازه ی دو بندانگشت سمابه ی من بود.
 نفس عمیقی کشیدم مامان با شوق نگاهش میکرد انگار ب ه ی اولشه...

 کنی؟ به نوید نگاه میکردم که :فت:میخوای ب*غ*لش
یه بار بیشددتر ب*غ*لش نکرده بودم اونم اینقدرپتو دورش بود که ترسددی از 

 :رفتنش نداشتم ولی حاال...
 با ترس به مامان نگاه کردم و:فت:باالخره که باید یاد بگیری...

 همین جمله برای کشین یه آه عمیق از ته دلم کافی بود اما خود داری کردم.
 دستهای حائل من...مامان اروم نوید و :ذاشت توی 

 با تذکر :فت:مراقد سر و :ردنش باش... و :فت:االن میام...



 و ازتاق خارج شد.
 حس میکردم ا:ر :ردنش ا ز زیر دستم در بره سرش قطع میشه...

یه وول خورد و  های من...  ته بودن تو دسددت :ذاشدد خاری نرم و  یه ب گار ان
شو باز کرد. با تعجد به من زل زده بود  شت شمهای در ... با خیر:ی... منو چ

میدید؟ منو میشددناخت؟ اصددال عصددد های چشددمش کار میکردن که منو 
 بمینه؟

با دیدن حالت :نک چشددمهاش لمخندی زدم که غن ه ی لمهاش زاویه دار 
 شد و انگار خندید...

شیر میداد ...  اب دهنش لد هاشو تر کرده بود... یه بو ازش کشیدم... بوی 
تاز:ی... عطرش خاص بو یه تی شددرت که از مغازه میخری بوی  د... عین 

وبوی نوییش کل کمد لماسددوبرمیداره... حاال یه ب ه ی نو تو ب*غ*ل من 
 بود.

 با دستهای کوچولو و ناخن های تیزش به لماسم چنک زد.
شاید می ترسید که من بندازمش... انگار اونم میدونست ا:ر دستمو از زیر 

 دا میشه...سر و :ردنش بردارم... سرش از تنش ج
ستش تا  شتش و پیرهن منو :رفته بود تو د شو ریخته بو د تو م انگار تمام قدرت
نیفته... انگار ته چشماش یه حس غرور داشت که میگفت تو منو نگرفتی... 

 من خودم اویزون پیرهنت شدم!
 خم شدم وپیشونیشو نرم ب*و*سیدم...

 یه ب*و*سه ی عمیق...
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فرود اومد... پلکهاشو بست... از حالت نفسم از دماغم اروم روی صورتش 
بازدممو تو  که  مد  یدم خوشددش نیو نادین بود فهم قا عین  که دقی هاش  ابرو

 صورتش خالی کردم...
 خودمو عقد کشیدم.

با :نگی بهم خیره شددده بود ... حاال داشددت بو میکشددید... حس میکردم 
 میخوادبفهمه من مامانشم یا نه ... یعنی میفهمید؟

 داد... دنمال چی بود؟سرشو تکونی 
 دهنشو باز کرده بود ... هی ی تو دهنش نمود ... هی ی... خالی خالی...

دسددت ازادمو باال اوردم... بهش کلک زدم... انگشددت اشددارمو روی لمش 
:ذاشددتم... سددرش کاله رفت ... اونو کشددید تو دهنش و شددروع کرد به مک 

اره انگشتم یه قطره شیر دربیزدن... از اینکه همه ی تالششو :ذاشته بود تا از 
 خندم :رفت...

ست و پا  سینه اش تند تند باال میرفت. د سه ی  به نفس نفس افتاده بود ... قف
میزد... یه موجود کوچولو که تو ب*غ*ل من تکون تکون میخورد... شددیرین 

 بود؟
 ا:ر ب ه ی خودم بود ...

 هم... خوشش پوفی کردم... دست از مکیدن کشید ... باز ابروهاش رفت تو
 نمیومد نفسمو تو صورتش خالی کنم.

خم شدددم... این بار :ونه اشددو ب*و*سددیدم... سددرش اندازه ی یه پرتقال 
 تامسون بود.

 از تشمیهم خندم :رفت.



خواهر برادر دشددمن خونیش بودیم... من بهش میگفتم پرتقال و نادین بهش 
 میگفت دماغ خوکی!

زد... سدداکت بود ... کم پیش اروم :ذاشددتمش روی تختم... دسددت وپا می
 میومد :ریه کنه... نق نقو نمود .

روش خم شددم... زیر :وشدش :فتم: نوید ... من حاملم... همه ی ب ه ها 
 عین تو شیرینن؟؟؟ نوید این راز بین خودمون بمونه باشه؟؟؟ قول میدی؟

 نوید با اون چشمای طوسیش داشت نگام میکرد.
 بغض کرده بودم...

ید باز دسددت پا تکون داد و :فتم:نمیتونم نگهش دارم... اما ا:ر عین تو  نو و
 باشه هم دلم میخواد نگهش دارم...

 کف پاشو ب*و*سیدم ... کف پاش سرد و کمود شده بود ...
دسددتی به سددرم کشددیدم ... کمی شددقیقه هامو فشددردم و پتو رو روی پاهاش 

 کشیدم ...
م خدا الت به  قدر  یدونی چ ید ... م ته :فتم: نو که اونو ازم اهسدد اس میکنم 

بگیره... میدونی من از داشتنش می ترسم... االن وقتش نیست ... مثل تو که 
ید مامان تو رو خواسدددت اما من  بابا باشددی ... نو وقتش نمود برای مامان و
شمش... میخوام از بین  شته با ب مو نمیخوام... میخوام بمیره... میخوام ندا

 بمرمش...
 ه ...نوید با صدا زد زیر :ری

 به باریکه ی خونی که از کنار دماغش رد میشد نگاهی کردم...
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 مامان با هول وارد اتاق شد. . .
با دیدن خون دلم بهم پی ید... دسددتمو جلوی دهنم :رفتم... میخواسددتم از 

 جام بلند بشم اما اتاق دور سرم می رخید ...
 مامان با صدا :فت:خاک برسرم نیاز چی شد...

 د ومیتی د...و صداها میتی ی
 نوید :ریه میکرد...

 نادین و بابا میترسیدن: چی شده چی شده ...
 نوید جیغ میکشید...

 مامان میگفت:چیزی نیست...
تاد ... دلم  ید ... سددرم داشدددت از :ردنم میف حال منو نمیترسدد هیچ کس 

 میخواست به یه چیزی چنک بزنم که نیفتم ... اما ...
 چشمامو بستم...

 سقوطه...میدونستم اخرش 
 به کجا مهم نمود ...

 از این درد سر خسته شده بودم... از عق زدن ها ... از این زند:ی!!!
داشددتم تو یه جای پرت فرو میرفتم که صددددای کسددرا انگار اومد که بلند 

 :فت:نیاز ... نیاز... چت شده؟
پلکهامو که باز کردم، روی تخت خودم بودم... یه سددایه هم رو دیوار رو به 

 بود. روم
به کنار دستم که نگاه کردم ، یه مرد و دیدم که دست به سینه روی ممل داشت 

 چرت میزد... پاشو روی پاش انداخته بود.



 بوی عطرش کل اتاقمو برداشته بود...
 روی تخت نیم خیز شدم که صدای خرت خرتی از زیر بالشم بلند شد.

 وای بر:ه ی ازمایش... دقیقا زیر بالشم بود.
اونو بردارم که صددداش درواومد و:فت: سددالم از ماسددت... منم خواسددتم 

خوبم... مرسی... عید شما هم ممارک... ایشاال سال خوبی داشته باشید... 
 دل منم خیلی تنک شده بود!!!

 اخم هام تو هم رفت ، پتو رو کنار زدم و پاهامو از تخت اویزون کردم.
 یه جفت چشم عسلی ، سنگین بهم زل زده بود...

ستمو محکم :رفت و منو د شم که د ستم بلند ب شیدم... خوا ستی به موهام ک
 دوباره نشوند روی تخت.

 سرشو جلو اورد...
مچ دستمو فشار داد ... محل نذاشتم... حلقه ی انگشتهاش دور مچ دستم 

 تنک تر شد... از زور درد تو چشماش خیره شدم.
 و تموم میکنی...به صداش خش داد و:فت: همین االن این مسخره بازی ر

 ابروهامو باال دادم ... عوض دلتنگی و دوستت دارم :فتن هاش بود؟؟؟
پوفی کردم ... من احمق و بگو که فکر کردم االن با ناز و سالم وصلوات ازم 

 میخواد که بر:ردم!
با حرص دستمو از دستش بیرون کشیدم و به تقلید خودش :فتم: باشه کسرا 

یه حرفی زدی، حاال که متوجه ... منم تو رو بخشددیدم...  نداره که  ایرادی 
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اشتماهت شدی منم میمخشمت... آره عزیزم دل منم خیلی واست تنک شده 
 بود!!!

و از جام بلند شدم و در اتاق و بستم... جلوی میز اینه ام ایستادم و حینی که 
ستاد و :فت: من که ازت  سرم ای شت  سرا پ شونه میکردم ک شتم موهامو  دا

 کردم.عذرخواهی 
 ابروهام :ره خوردن و:فتم: من که چیزی یادم نمیاد!

فت: من ازت  مت خودش چرخوند و : به سدد یت منو  مان با عصدد کسددرا 
 عذرخواهی کردم... حاال هم بازبون خوش برمیگردی خونه...

 با کف دستم محکم زدم تخت سینه اش و:فتم: این االن زبون خوشته؟
 سرش تکیه زد. کسرا شونه هامو ول کرد و به دیوار پشت

بد تره ... ده روزه چتیدی  تار تو که از من  یاز... رف با دندون قروچه :فت: ن
 این جا که چی مثال؟

یه پوزخند زدم و:فتم: رفتار من بهتر از ادبیات توئه... خیر سرت مهندسی... 
ست که به ریش فامیل من  شد حرف؟ عین همون غلط کردن ها چتیدی هم 

 میمندی...
ست به  سرا د سط خانواده ی تو مهمه؟؟؟ ک ستاد و :فت: این و کمر جلوم ای

مه حال خودمو  یه کل یدی؟  مادر منو پرسدد مه حال  یه کل جایی  ده روزه این
 پرسیدی؟

با داد :فتم: تو چرا نترسیدی؟ تو چرا یادت نمود که حال منو بترسی... یادت 
اسدده ونمود که زن داری... باید عید و بهش تمریک بگی... این سددال تحویله 

 من درست کردی؟



کسرا طوفانی نفسشو تو صورتم خالی کرد و :فت: من درست کردم یا تو که 
یادت  نک نزن...  نک زدم :فتی ز هت ز جا ... هرچی ب مدی این بی خمر او
رفت؟ حاال من واسده تو سدال تحویل درسدت کردم؟ فکر کردی وضدع من 

به ... من خوشددحال بودم که هنوز هی ی نشدددده ت و ده روز االن خیلی خو
 بست نشستی خونه ی پدریت؟

 با حرص :فتم: البد بست میشستم خونه ی پدری تو ...
 کسرا چشماشو بست و :فت: خودت خواستی...!

من خواستم؟ من خواستم که بیام سر زند:ی مادر و خواهرت سوار شم... -
استقالل نداشته باشم ... موقع رفت و امد با صد نفر سالم علیک کنم؟ من 

 م؟؟؟خواست
داز... تو نمودی که  د د د کسرا دستی به موهاش کشید و:فت: نیاز ... نیاز... نی

 میگفتی من خونه نمیخوام... فقط بیا ازدواج کنیم هرجا شد من راضیم؟
شار  شقیقه هامو ف شتم  ستهامو تا زور دا سرمو :رفتم میون کف د ستی  دو د

 داشتم ...دادم... از عصمانیت میلرزیدم... دیگه رو صدام کنترلی ن
 با جیغ :فتم: من اصال غلط کردم ...

شو پایین اورد و :فت: چه  صدا شده بهم نگاه کرد و  شمای :رد  سرا با چ ک
 خمرته؟

صدامو پایین اوردم و:فتم: من چه  منم مثل خودش با توجه به موقعیت ولوم 
خمرمه؟ یاتو ... یا تو که صددد سددال هم میگذشددت نه حالی میترسددیدی نه 

 ...خمری میگرفتی

http://www.roman4u.ir/


 و لمه ی تختم نشستم...
کسددرا پوفی کرد و :فت: لعنت خدا به من که عقلمو دادم دسددت تو... تو به 

 من نگفتی من هرجوری باشه باهات زند:ی میکنم ...
که هر  نه کلفتی خواهرات  ند:ی میکنم...  هات ز با با بغض :فتم: :فتم 

 .مادرت.. روزهرروز پاشن بیان اونجا ... :فتم زند:ی میکنم نه پرستاری
 کسرا مات فقط زل زد به من ...

 منم زده بودم به سیم اخر... یا رومی رومی یا زنگی زنگی!
 کسرا جلوم ایستاد و :فت: کی کلفتی کردی؟کی پرستاری کردی؟

کم کار کردم؟؟؟ کم جلوی هانیه خانم و یلدا خانم که عین واال حضددرت -
شدم؟؟؟ کم به برادرت احتر ست  شینن دوال را شتم که نه میذاره ها می ام :ذا

نه برمیداره با بی اعتنایی و بی احترامی با بی محلی از جلوم رد میشدده؟ من 
یا  به خونه زند:یشددون  نازن؟  به چیشددون می نا  کار میکردم ... او ید چی با
تحصددیالت نداشددته اشددون؟ تو چرا اونا رو میذاری رو سددرت حلوا حلوا 

که  کار کردن؟ جز این قا میکنی؟؟؟ در حق تو چی حقتو خوردن؟ همون ا
داداشت فکر کردی سنک رو سنک :ذاشته و پول رو پول جمع کرده از کجا 
اورده ... ا:ر برادری در حقت کرده بود دلم نمیسددوخت ولی به چشددم دیدم 
که محل تو نذاشت... دیدم که تو عروسی داداشش عین یه مهمون نشست و 

حسدداب میکردی به داداش پا رو پاش انداخت... تو ا:ر رو برادری برادرت 
سی تو جاده بمونی... رونیز  شد عرو شین و قرض کنه  من رو نمیزدی تا ما
داداشدتو چرانگرفتی... هان؟؟؟ خوبه خودتم میدون خشدت به خشدت اون 
شیما و هانیه ... موندم رو چه  ساختمون و اون ثروت از حق و حقوق توئه و 



تازه واردم اینو فهمیدم موندم حسابی صداتون در نمیاد ... من که یه غریمه ی 
تو چطوری خودتو به نفهمی میزنی... بی احترامی میمینی صددددات درنمیاد 
... بی اعتنایی میمینی سدکوت میکنی... اونا به چیشدون مینازن که منو تو رو 
به  به شددوهر هانیه خانم یه معتاد الدنگه ... خو سددنک رو یخ کنن؟؟؟خو

ت با من اینطوری رف که  با من اینجوری برخورد هی ی نیسددتن  ار میکنن ... 
به تمام خانواده ی من  میشددده اون وقت ... این تویی که اخرش برمیگردی 

 توهین میکنی؟؟؟
 کسرا فقط بر و بر به من نگاه میکرد.

شکم دراومده بود ... اروم اروم برای خودم :ریه میکردم و فکرمیکردم  دیگه ا
 من پشیمونم؟!!!

 ت و پرت میگی...کسرا: نیاز دیگه داری چر
من چرت و پرت میگم؟؟؟ من؟؟؟ منی که شدددم نیروی کمکی ... واسدده -

 ی خونه تکونی؟
کسرا جلوم نشست و خیره شد تو چشمام ... شاید میخواست مطمئن بشه 

 من جدی ام یا ...!
کامال عنان حرفهامو از دست داده بودم... هرچی به نهنم میرسید میگفتم... 

سرا هم ممهوت فکر  شاید هم فکر ک شده بود ...  میکرد این حرفا کجا جمع 
 میکرد قراره چی جواب منو بده ...

 کسرا پنجه هاشو تو هم فرو کرد و :فت: کی پرت کرده؟
 از این حرف احمقانه اش خندم :رفت و با حرص زدم زیر خنده...
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کسرا دستشو تو موهاش فرو کرد و :فت: چی بهت بگم؟؟؟ اصال چی دارم 
 ... من که داشتم خونه اجاره میکردم ... من که به فکرش بودم ...بهت بگم 

 وسط حرفش :فتم: پس چرا نکردی؟
ستم یه ب ه ی  ستی که ادمو درک میکنی... نمیدون سرا:فکر کردم تو زنی ه ک
لوس و نونوری... وقتی خودت بهم تو همین کوچه :فتی حاضددری... :فتم 

 البد منو درک میکنه ...
 و:فتم: کم درکت کردم؟ تو چرا منو درک نمیکنی؟ از جام بلند شدم

کسرا یه لحظه خواست داد بزنه که صداشو تو :لوش نگه داشت و با صورتی 
سته و  شد و حینی که توی عرض اتاقم قدم میزد اه سرخ متقابال بلند  کمود و 
کاری دلت  بد کردم اجازه دادم هر  مانی :فت: من کم درکت کردم؟  عصدد

تاری که دلت میخواد داشته باشی... برادرت با خواهر خواست بکنی...هر رف
من در ارتماطه میدونسددتی و نگفتی... مادر من میفته رو تخت بیمارسددتان 

 شد میری از تو :وشیم تماسای هانیه رو پاک میکنی ...
 مات بهش زل زدم ...

ستی و نگفتی ،  صدای بلندش به خودم اومدم:تو همه چیز و میدون دوباره با 
و نمیگی... مانتوی سایز کوچیک میخری... سر منو کاله میذاری...  میدونی

بازم بگم؟ هرچی میشددده تو  یا  مه  کاری میکنی... ک دروغ میگی... پنهون 
به من بگی... تو همه ی این شددرایط درکت میکنم ...  میدونی بدون اینکه 
میگم دفعه ی بعد این کار ونمیکنه... میگم دفعه ی بعد درسددت میشدده ... 

چه بی دف بدتر میکنی... من  بار  گه... ولی چی؟ ... هر عد بهم می عه ی ب
به خانوادت کردم ... ا:ر کردم عذرخواهی کردم... بهت زنک  احترامی ای 



ست بار من و مادرم وخواهرم  زدم ... :فتم بر:ردی ... االن هرچی دلت خوا
هان و پن و برادرم میکنی... واقعا امروز عالوه براینکه میدونسددتم یه دروغگو

 کاری، فهمیدم که تو...
 وساکت شد.

شت میترکید... پس  صمیم کرده بود ... مغزم دا شده بودم... حرفاش ع جری 
 دیده بود :وشیشو... سرمو تکون دادمو :فتم:

 من چی؟-
کسرا پوفی کرد و خم شد از روی صندلی کنار تختم، کاپشنش رو برداشت 

 با صدای خفه ای :فت:نمیای؟ ... تنش کرد و پشت بهم ایستاد ... اهسته
 دستهامومشت کردم ...

ستی؟ پس تو هم - چرا وقتی فهمیدی بهم نگفتی؟ چرا االن میگی که میدون
میدونسددتی که مادرت مریضددده همه کارات بازی بود نه؟ شددیش روز منو 

 انداختی :وشه ی خونه ی مادرم که چی بشددددددددددده؟؟
:فت: من :فتم میدونسددتم؟؟؟ من  با حرص دوباره رو به روم قرار :رفت و

 :فتم میدونستم...
 پس چی :فتی؟-

شیم ور میری... فرداش  ستم... فقط دیدم داری با :و سرا: من نگفتم میدون ک
 که هانیه بهم :فت بهم زنک زده دیدم هیچ تماسی ازش ندارم ...

 سرجاش جا به جا شد و خشک :فت: میای یا نه؟
 ددددددددددده...مثل خودش پوفی کردم وسرد :فتم: ن
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بر:شددت از سددرشددونه اش بهم خیره شددد... اخم کرده بود ... برق روشددن 
شد و محو... یقه ی خز دار  سرخ کم کم مدفون  سط یه کوره ی  شماش و چ
ستخون :ونه اش منقمض  شت لد و چونه اش رو بمینم ... ولی ا کتش نمیذا

 و سخت شده بود.
 بلند یه طوری که من بشنوم :فت:به درک ...

 تنداز اتاق خارج شد... و
پاهام تحمل وزنمو نداشددت... خودمو رو تخت انداختم اما از لمه ی تشددک 
حل دردم  فت . م لیز خوردم و محکم رو زمین نشددسددتم ... کمرم درد :ر
شتم رو زانوهام...  شونیمو :ذا شیدم تو ب*غ*لم... پی شتم، زانوهامو ک نذا

 اشتم نه اشکی واسه ریختندلم میخواست بزنم زیر :ریه ... ولی نه بغضی د
... اصددال انگار عین خیالم نمود تو مرز بی تفاوتی و بی اهمیت بودن غلت 
یاد ...  به درک... اصددال ن یاد ...  به جهنم... خد ن میزدم ... خد رفت ... 

 چیکارش کنم!
 فوقش... فوقش...

فوقش طالق میگیرم... از فکرم یه نیشددخند تلخ زدم. یه ندایی :فت: هنوز 
 ی نشده ...هی 

 آره هنوز هی ی نشده خیلی خسته شده بودم!!!
کف دسددتهامو لمه ی تشددک :ذاشددتم وخودمو باال کشددیدم... به بالش تکیه 

 دادم که صدای خرت خرت دوباره از زیر بالشم بلند شد.



گاه کردم... پس  مایش وبرداشددتم وبهش ن اهمو فرو خوردم... بر:ه ی از
ستهام : سرمو میون د ست؟!!!  شار دادم... بر:ه ی میدون شقیقه هامو ف رفتم و

 ازمایش هم نان دستم بود.
 دوباره بهش نگاه کردم...

 
که االن تو دل من داری  پدرت رفتی  به  قه ... تو هم  پدرت خیلی احم

 میجنمی... ا:ر جفتتون عاقل بودید اینطوری نمیشد!
 با تقه ای که به درخورد، فوری بر:ه رو دوباره زیر بالش :ذاشتم.

 مامان با لمخند :فت:نیاز بیا شام داره حاضر میشه...
 میل ندارم...-

شه...  هرم چیزی نخوردی که اینطوری  مامان اخمی کرد و:فت:واه مگه می
ستو عوض کن... نگاش کن  شو لما شو بمینم... پا شدی غش کردی... پا زرد 

 موهاتم که چربه...
 م بخوابم...نفس عمیقی کشیدم و :فتم:مامان منو ول کن... میخوا

مامان با غرغر :فت:پاشددو برو یه دوش بگیر ... و به سددمت کمدم رفت و 
ازتوش یه بلوز سددفید که روی یقه اش طرح های صددورتی داشددت با جین 

 صورتی دراورد و :فت: بیا بر:شتنی اینو بتوش...
با حرص از جام بلند شدددمو :فتم:مامان کمد منو بهم نریز... این لکه اس 

 نیا مگه مهمون داریم؟اوال ... ثا
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یذارم اینجوری یلخی تو خونه  ها ... من نم یده  مان اخمی کرد و:فت:ع ما
 ب رخی... برو بمینم ... برو...

گاه  نادین داشددتن تلویزیون ن با و  با هل داد بیرون ...  باز کرد ومنو  و در و
میکردن، یه دسددته :ل از لیلیوم های رنگی و رز روی میز عسددلی رو به روی 

بود.پوفی کردم، هی کسددم ازم نترسددید کسددرا چرا یهو رفت!!! به قول نادین 
شن بود، وقتی  شویی رو ست شدم... برق د خودش به درک!!! ... وارد راهرو 

 کسی توش نمود برای چی روشن بود؟ خاموشش کردم وبه حموم رفتم.
 خودمم حس میکردم همه ی کسلیم با یه دوش اب :رم برطرف میشه ...

ده دقیقه ای... حوله رو پوشیدم و به اتاق رفتم... در و که باز  بعد از یه حموم
 کردم خشکم زد.

 کسرا لمه ی تخت نشسته بود و داشت به بر:ه ی ازمایشم نگاه میکرد!
با دیدن من سرشو بلند کرد... خیلی خشک و سرد زل زد به من ... با حرص 

ستم برم که مچ  شیدم... خوا ستش ک ستمو :رجلو رفتم و بر:ه رو از د فت. د
 با همون نگاه شفاف و یخ بهم خیره شدو :فت:مریضی؟

 به تو ربطی نداره...-
 دستمو پی وندو :فت: من شوهرتم ...

 با زهرخند :فتم:باش تا اموراتت بگذره...
 کسرا:این ازمایش چیه؟

 این ازمایش... سند مر:مه ...-
 ی؟کسرا ابروهاشو باال داد و هومی کشید و :فت:پس چرا نمیمیر



شکام نریزه ... اینقدر تالش کردم برای  ضم :رفت ... زور زدم ا از حرفش بغ
 نگه داشتن بغضم که :لوم میسوخت ...

 کسرا بهم نگاهی کرد و :فتم:
 مگه برای تو فرقی هم میکنه؟-

 کسرا:چی؟
 مرگ و زند:ی من ...-

 کسرا: نه...
 فکمو رو هم میساییدم ... با عصمانیت :فتم:پس چرا میترسی؟

 کسرا: فقط محض کنجکاوی...
یه پوزخند زدم و:فتم:خیالت راحت شاید به همین زودی ها از شرم خالص 

 شدی...
 کسرا از جاش بلند شد و :فت: پس جدی جدی داری میمیری...

 زبونمو بین دندون هام فشار دادم... دیگه چشمام شده بود پراشک...
 کن...کسرا کاله حولمو دراورد و زیر :وشم :فت: حاللم 

شده  شمام خیره  شو برد زیر چونه امو حینی که تو چ ست بهش نگاه کردم که د
بود :فت: ا:ر قرار به مرگ باشدده من زودتر از تو میرم... تو طاقت داری مرگ 

 منو بمینی اما من نه ...
 به سمت لمام رفت... یه ب*و*سه ی نرم روی لد باالم نشوند...

شنیدم  سادت لد پایینمو  صدای زمزمه ی الله اکمرش صدای غرغر ح که 
 بلند شد...
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جلوی سددجاده ی جشددن تکلیف من که از سددوم دبسددتان داشددتمش قامت 
 :رفت!

لمه ی تخت نشستم و دستی به جای ب*و*سه اش کشیدم... رو به قمله بود 
 و پشت به من...

سجده ... بعد  شتم... رکوع رفت ... بعد  ست دا شو دو صدای نماز خوندن
شت شد ... دا شو بلند  سین کردن های حین نماز سین  م نگاهش میکردم... 

 دوست داشتم...
 نرفته بود؟

 مونده بود؟
 اون که :فت : به درک... خودم با جفت :وشام شنیدم...

سمت من  شت  شو که داد بر: سالم شهد و شتم خواب میدیدم... ا انگار دا
یه از خدا بی خمری چراغ  نه...  یا  و:فت: نفهمیدم درسدددت وضددو :رفتم 

 شویی و خاموش کرده بود ...دست
هی ی نگفتم و نگاهش کردم باز مهربون شدددده بود ... همون کسددرایی که 

 بخاطرش حاضر بودم همه کار بکنم شده بود...
 دوباره بلند شد و:فت: سالم :فتم؟

با حرص :فت:برو بیرون بذار نمازمو بخونم ... اینطوری  خندم :رفت ... 
 حواسم و پرت میکنی...

رف میزد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده ... کمر حولمو باز کردم و به یه جوری ح
 سمت کمدم رفتم ... کسرا حرصی :فت: نمیری بیرون؟

 خندم :رفت ... با این حال سر تکون دادم و :فتم:نه ...



سدری تکون داد و بر:شدت سدمت سدجاده ... دوباره قامت :رفت... منم از 
رو تخت :ذاشددته بود فوری فرصدددت اسددتفاده کردم ، مامان لماسددهامو 

پوشیدمشون ...که بر:ه ی ازمایش افتاد رو زمین خم شدم برش داشتم... به 
 کلمات انگلیسی روش خیره شدم.... بعید میدونستم که کسرا فهمیده باشه!

سون  شونه هامو باال انداختم ... بر:ه ازمایش خوندن که ا یعنی فهمیده بود ! 
نمازش تموم شد... طمق عادت به سجده رفت  نمود کسرا هم که دکترنمود! ...

 و دعا کرد...
 داشتم از کنارش رد میشدم که کف دستشو :ذاشت روی پنجه ی پام...

 از :رمای دستش داغ داغ شدم.
 بلند شد و:فت: با همین پایی که رفتی برمیگردی... مگه نه؟

ام کشید پیه تای ابرومو باال دادم و خواستم بگم نه که کسرا دستشو به ساق 
 و:فت: و:رنه جفتمون با پای من برمیگردیم ...

 خواستم حرفی بزنم ...
خواسددتم مخالفت کنم... خواسددتم بگم نه ... تو :فتی به درک... خواسددتم 

 بگم برات مهم نیستم...
 خواستم هرچی که تو دلمه بریزم بیرون ...

 ولی بی هوا بلند شد...
شددمام باز بود ... زل زده بودم به نگاه بی هوا تر لمامو تو لماش قفل کرد... چ

کهرباییش که پر بود از برق و شددفافیت ... پر بود از دلتنگی... چشددمامو 
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بسددتم... شددایدم دلم میخواسددت فکر کنم این نگاه بخاطر من برق میزنه و 
 بخاطر من دلتنگه ...

اولش تقال کردم که ازچنگش دربیام... ولی وقتی پنجه هاش دور شددونه هام 
شد و منو :رفت ... مشتاقم کرد... تا جایی که خودمم دست بندازم دور  قفل

 :ردنش... و همراهش بشم...
شده بود... از حال  سیزده روز ندیدنش... تو ده فروردین... دلم تنک  بعد از 

 اون زیاد خمر نداشتم اما خودم دلم خیلی واسش تنک شده بود...
به در و فریاد مامان که اعالم میکرد غذا یخ کرد، اروم ازم عقد  با تقه ای 

 کشید و :فت: سال نو ممارک...
 

به در و فریاد مامان که اعالم میکرد غذا یخ کرد، اروم ازم عقد  با تقه ای 
 کشید و :فت: سال نو ممارک...

 اهسته :فتم: عید تو هم ممارک...
 دستمو :رفت و با هم از اتاق خارج شدیم!

 ار کسرا و :فت: چرا نمیخوری پسرم؟مامان ترشی :ل کلم و :ذاشت کن
ست نداره... و تمام :ل کلم  شی دو سرا تر شکری کرد و من :فتم: ک سرات ک
شون  شقابم خالی کردم ... به دونه دونه ا شمک میزد و توی ب هایی که بهم چ

 چنگال زدم و تند تند میذاشتم تو دهنم...
ا هم ین چیزا بنادین خندید و:فت: زن وشددوهر به اینا میگن ... تو کوچیکتر

 تفاهم دارن...
 بابا خندید و:فت:والله فکر کنم نیاز کال عوض شده ... ترشی خور شدی؟



ماش خوشددمزه  :ل کل خه  گاه کردمو :فتم: ا گالم ن به سددر چن جد  با تع
 است...

 مامان سری تکون داد و :فت: یادته ب ه بودی اصال نمیخوردی؟
شقابم فرو کردم ... :ل کلمام تموم  سید  رفیسرمو تو ب ستم نمیر  شد... د

 که جلوی نادین بود و بردارم...
ست من  شت و داد د سش بهم بود  رفی که جلوی نادین بود بردا سرا حوا ک

... 
نیشم باز شد و این بار با شصت و انگشت اشاره ام مشغول خوردن شدم... 
سرکه رو باهم میداد ، ترد  شمزه بود ... مزه ی تندی و وای چقدر لذیذ و خو

حال اب دار!... هرچی میخوردم سددیر هم  بود ... ترد و نمکی... در عین 
 نمیشدم!

داشددتم دخل  رف سددوم ترشددی رو درمیاوردم که مامان :فت: معده درد 
 مییگری ها...

 نفس عمیقی کشیدم و کسرا لمخندی زد و :فت: بعید میدونم ...
 وبا خنده ای عمیق تر با غذاش مشغول شد.

فها رو میشستیم که مامان :فت: دیگه بسه هرچه قدر همراه مامان داشتیم  ر
اینجا موندی... این پسددرم اقایی کرده، هی ی بهت نمیگه ... دیگه بر:ردین 

 برین به عید دیدنی هاتون برسین ... به خانواده ی اون ... به خالت اینا...
 نفس عمیقی کشیدم و :فتم:حاال تو که خوب نشدی؟

http://www.roman4u.ir/


نویدم که خدا رو شکر خوبه خوبه ... تو هم بسه مامان:من به این خوبی... 
 دیگه این پسره سه بار اومده دنمالت ... قهر بسه ...

 با تعجد به مامان نگاه کردم و:فتم: تو میدونستی؟
ساب دخالت و مثل  سیدم بذاری به ح خندید و:فت: ا:ر هی ی نگفتم ، تر

سیاب رو تو اهمیشه بدتر لج کنی ... ولی خد بیخودی که نیست این :یسا 
 مش نکردم ... تو پلکت بتره من میفهمم ...

خندیدم و مامان :فت: عید که پیشددش نمودی... برو الاقل سددیزده رو با هم 
باشددید ... دیگه بسدده ... نازتم که کشددید ... برید که الاقل بتونیم بیایم عید 

 مدیدنی خونه ی مونس خانم ... چند بار زنک زده واسدده دیدن نوید بیاد :فت
 بگم باشه تو بیفتی به جون من!

 خواستم چیزی بگم که صدای :ریه ی نوید بلندشد.
 نادین وارد اشتزخونه شد و :فت:خودم عوضش میکنم...

با دهن باز داشددتم به نادین نگاه میکردم که کسددرا هم دنمال نادین اومد به 
 اشتزخونه و پوشک نوید و که روی اپن بود و برداشت.

کردم که کسددرا چشددمکی به من زد و :فت:باالخره که با تعجد نگاهش می
 باید یاد بگیرم...

 مامان با خنده :فت:الهی باشم اون روزا رو بمینم ...
 کسرا هم خندید و :فت: مادر من شما که از نیاز جوون تری...

اخمی کردم و مامان غش غش خندید و فکر کردم کسددرای وسددواسددی...!!! 
 ض کنن؟ ایی. . . ب ه ندیده ها!!!نادین... میخواستن نوید و عو



نادین دست کسرارو کشید و:فت: داداشم خودشو کشت تو داری :ل میگی 
 :ل میشنوی...

سر نوید که روی ممل  شمک دوباره ای به من زد و باهم رفتن باال  سرا چ و ک
 خوابیده بود و جیغ میکشید...

 مامان با سقلمه ای بهم :فت:کسرا ب ه دوست داره ها...
نگاه کردم ... یه جوری شددکلک درمیاورد که بیشددتر بجای اینکه نوید بهش 

 بخنده فکر کنم میترسید ... ولی من از حرکاتش خندم :رفته بود.
پوفی کردم و به هال رفتم . روی مملی نشستم... مامان با سینی چایی یه دور 
سیله هاتو جمع کردی؟ دیگه  ست و:فت:و ش بین جمع چرخید و کنار من ن

 ا کسرا بر:رد خونه ...امشد ب
ته دلم ریخت پایین... کجا بر:ردم... کسددرا که هیچ اصددرار دوباره ای بهم 

 نکرده بود ...
 ا:ر حرفی بهم نمیزد مرض نداشتم خودمو کوچیک کنم و باهاش برم...

پامو رو پام انداختم، کسرا چاییشو خورد و لیوان و توی سینی :ذاشت، طمق 
 بابام :تی زد و در نهایت از جاش بلند شد.تعارفات معمول با مامان و

 قلمم داشت خودشو میکوبید به در و دیوار قفسه ی سینه ام...
داشددتم بهش نگاه میکردم... اونم داشددت با نادین سددر ب ه کل کل میکرد و 

 میگفت : دماغش شمیه نیازه نه تو...
 نادین هم میگفت: پس نوید و نیاز جفتشون عین خوکن...

 خنده :فت: خوک بهتر از میمونه اقا نادین...کسرا هم با 
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بابا و مامان هم به شددوخی این دوتا میخندیدن... پنجه هامو تو هم قالب 
نه ...  مایش اجرا میک گه ... ا:ر هنوزم داره ن کرده بودم... ا:ر هی ی بهم ن

 ولی مگه میشه... تو اتاق که کسی نمود تابخواد حفظ  اهر کنه؟!
 خودش... تو اتاق میتونست مثل اولش تلخ باشه ... تو اتاق خودم بودم و

ستاد و :فت: خد من دیگه  سرا رو به روم ای تو حال وهوای خودم بودم که ک
 برم ...

 سرمو :رفتم باال و زل زدم تو چشماش؟!
 کسرا لمخندی زد و :فت: با من کاری نداری؟

مونده ته دلم داشددتن رخت میشددسددتن انگار... هی ی نگفتم... الل الل 
 بودم...

 مامان دخالت کرد و:فت: کسرا جون نیازم باهات میاد ...
شتم که زوری  ساکت میموند... من نیازی ندا ستم کاش مامان  شمامو ب چ

 همراه کسرا برم... دلم میخواست خودش بگه...
 ولی انگار قصدشو نداشت.

 کسرا با حفظ لمخندش :فت: ا:ر فکر میکنین به کمک نیاز ...
سط سرا پرید و :فت: نه مادر جون چه کمکی... همه چی  مامان و حرف ک

به کارت  یاز مامان بلند شددو  به... شددما هم برین کلی کار دارین... ن خو
 برس... اقا کسرا معطل نمونه...

 کسرا فاتح نگام میکرد.
 

 بارخوت ازجام بلند شدم و کسرا هم :فت:ساکی چیزی داری بیام کمکت؟



 ..سرد :فتم:خودم چالغ نیستم.
ساک نیاورده بودم،  شتم... با خودم  و به اتاق رفتم... کیف و کتاب هامو بردا
شد و کیف  سرا وارد اتاق  شتم، ک همون لماس هایی بود که خونه ی پدریم دا

 وکتاب هامو :رفت و:فت: من برات میارم... چیز دیگه ای نیست؟
 نه...-

 سری تکون داد و:فت: تو ماشین منتظرتم...
پالتو مو تن کردم. با مامان و بابا و نادین رو ب*و*سددی  محلش نذاشددتم و

کردم باالی سدر نوید رفتم... :وشده ی بینیش و با ناخن های بلندش خراش 
 انداخته بود.

اروم پیشونی نرمشو ب*و*سیدم... حاال که فکر میکردم میدیدم حضورشو 
شیرین وناز بود حتی ست دارم... این وجودش برام  شتر از نمودنش دو :ر ا بی

همه به یه چشددم دیگه نگاهش میکردن ... من عاشددق این نفس های تندش 
بودم و این عطر خواستنیش که تو هیچ بوتیک عطر فروشی پیدا نمیشد.... یه 

 جور عطر پاکی...نویی... نویی از جنس ادمیزادی...!
 از مامان اینا خداحافظی کردم و سوار اسانسور شدم.

داشدت ها ها میکرد و به بخاری که از دهنش  کسدرا جلوی در منتظرم بود...
 درمیومد زل میزد.

 در جلو رو برام باز کرد و نشستم.
با سرخوشی حینی که سوت میزد پشت فرمون نشست و :فت: خد باالخره 

 رضایت دادی بر:ردی...
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 دست به سینه نشستم وجوابشو ندادم.
ی خوشی؟ خوب کسرا هم از سکوتم استفاده کرد و :فت: ده روز ما رو ندید

 بود؟ دوست داشتی؟ دلت تنک نشد؟
 به نیمرخ خندونش نگاه کردم و زیر لد :فتم:سیزده روز...

یت  گام میکنی دلتنگ فت: داری ن فت و: ید زدنش م مو :ر کسددرا حین د
 برطرف بشه...

 چه اعتماد به نفسی...-
که ده روز از  با محمتی  خانمی...  به این خوشددگلی...  بده؟ زن  کسددرا: 

شاال همه ی زند:یم شوهرش  خمر نمیگیره ... چی دیگه از دنیا میخوام... ما
 تکمیله... همه چی سرجای خودش...

 پوزخندی زدم و :فتم: واقعا چه دل خوشی داری تو...
کسددرا: چرا دلم خوش نماشدده... مگه چی کم داریم؟ سددرمون سددالمت ... 

 زند:ی جز اینه؟تنمون سالمت... یه سقفی هم باال سرمونه دیگه ... مگه 
سیدم که باز کنترلمو از  شتم میر شدم ... یعنی دیگه به درجه ای دا صمی  ع

 دست بدم ...
شکالتم - شد حرف زدی... پس من و م تمومش کن... به اندازه ی کافی ام

اصال واست اهمیتی نداریم... خدا رو شکر که تو خوشمختی دیگه ... همین 
واست هیچ ارزشی ندارم! آره دیگه ... فقط نظر تو این وسط مهمه ... منم که 

 به درک که میگی یعنی همین...
شی زد و  سمت من... لمخند ارامش بخ شه ای پارک کرد وچرخید  سرا :و ک
:فت: ا:ر مشددکل تو بی اعتنایی حسددینه، من از طرف حسددین ازت عذر 



شکل تو اینکه و ایفی رو داری انجام میدی که بهت مربوط  میخوام... ا:ر م
شه خد من چه میدونستم ... از حاال به بعد دست به سیاه و سفید نیست با

نزن ... مگه من در جریانم... ا:ر اینا واست بزر:ترین مشکال هستن ... خدا 
 رو شکر...

 با نهایت عصمانیت :فتم: خدا رو شکر؟؟؟
کسددرا خندید و:فت: اره خدا رو شددکر که بزر:ترین مشددکل زند:ی من و تو 

روتینه که دیر یا زود حل میشدده... حاال هم لطف کن  این چیزای کوچیک و
دیگه کشددش نده ... امروز و فراموش کن... من و تو تا اخر عمر بیخ ریش 
همیم... توکه قرارنیست هر روز هر روز اخم و تخم کنی... ناراحت باشی... 

 هوم؟ نکنه دوست داری هر روز نازتو بکشم؟
تم بکشددم چشددم میکشددم... ولی رومو بر:ردوندم ازش و :فت: میخوای ناز

 قهر نکن ... ده روز ده روز نذار برو... راستی...
 و منتظر موند بر:ردم تا بهش بگم : چی...

 منم با اینکه ته دلم هنوز نمخشیده بودمش اما بر:شتم و:فتم: هوم؟
 کسرا خندید و :فت: هومت بی بال...

 ؟من بگی به صورتش نگاه کردم وکسرا :فت: تو قرار نیست چیزی به
 چی؟-

کسدرا ماشدین و روشدن کرد و دنده رو جا زد و :فت: نمیدونم ... از خودت 
 بترس...
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هت بگم ... ولی تو  نه من قرار نمود چیزی ب گاه کردم و:فتم:  به رو ن به رو 
 هنوز یه عذرخواهی به من بدهکاری...

شید  شار داد و :فت: بمخ شو رو :از ف سرا خندید و دنده رو عوض کرد و پا ک
شو از پنجره بیرون برد و با داد  سر شید... و  شید... بمخ شید... بمخ ... بمخ
باشددین... من دارم از زنم  هد  قایون ... شدددا ها ... ا خانم  فت:  ندی : بل
عذرخواهی میکنم... ولی اون منو نمیمخشه... نیددددددددددددددددددددددددددداز... منو 

 بمدددددددددددخش...
 کنی؟م: دیوونه چیکار میاز حرکتش شوکه شده بودم که بازوشو کشیدم و:فت

 با خنده :فت: عذرخواهی...
 سرمو تکون دادم و:فتم: این دیوونه بازی ها اصال بهت نمیاد...

 کسرا: چرا؟ مگه من چمه؟
 تو؟ بهت نمیاد دیگه ... بهت نمیاد از این خل خل بازی ها دربیاری...-

 کسرا: مطمئنی بهم نمیاد؟
 مطمئن مطمئنم که بهت نمیاد...-

 پاشو رو :از فشار داد و:فت: پس بشین و تماشا کن...کسرا 
سرعتمون به باالی صد وبیست رسید... ساعت یازده شد بود و داشت بین 

 ماشین ها الیی میکشید...
شم  ست داری با چ صندلی فرو رفته بودم که بلند :فت: دو شتی  تقریما تو پ

 بسته برونم؟
 مات بهش نگاه کردم که دیدم پلکهاشو بست...

 غ کشیدم: کسدددددددددرا ... نکدددددددددن...جی



 کسرا خندید و :فت: میخوام فرمون و ول کنم...
 و دو تا دستهاشو برد باالی سرش ... چشمهاش هنوز بسته بود...

 سرعتمون صد و سی بود...
جیغ کشددیدم.... با این که رو به رومون هیچ ماشددینی نمود ... ولی داشددتم از 

 میشدم...تو الین چپ بودیم...ترس قمض روح 
 با التماس :فتم: کسرا تو رو خدا ... من میترسم...

 کسرا با دستهاش روی سقف ضرب :رفت و :فت: بگو منو بخشیدی...
 هی ی نگفتم... اتوبان خلوت بود...

 کسرا که دید سکوت کردم سرعت وزیاد کرد ...
باره  ند میزد ... دو ند ت نو بلند :فت: بگو مداشدددت :ریم میگرفت... قلمم ت

 بخشیدی...
 با جیغ :فتم: بخشیدم... بخشیدم... کسدددددرا...

شاید  صله ی  سمقت :رفت... دقیقا رو به روی ما بود، با فا شین ازمون  یه ما
 بود ... جیغ کشیدم:کسدددددددددرا ... 130یک متر... سرعتمون 

 وچشمامو بستم...
ه ی انگار هیچ اتفاقی نیفتادمنتظر یه صدددای وحشددتناک ویه برخورد بودم ول

بود . پلکهامو باز کردم... کسددرا خونسددرد داشددت تو الین وسددط رانند:ی 
 میکرد.

 من هنوز داشتم نفس نفس میزدم و با حرص بهش نگاه میکردم.
 کسرا خندید و :فت: رسیدیم...
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 و پیاده شد و در پارکینک و باز کرد.
 پوفی کشیدم و کمربندمو باز کردم.

 ت منو باز کرد و:فت: پیاده نمیشی؟کسرا در سم
 بهش خیره شدم و :فتم: نچ...

 کسرا: چرا تا صمح میخوای تو ماشین بمونی؟
من با پای خودم نیومدم ... :فتی یا با پای خودت میای یا جفتمون باپای -

 تو...
 کسرا: خد؟

 هر جور فکر میکنم میمینم هیچ جوره نمیشه با پای تو اومد!-
االی در تکیه داد و خم شد سمت منو :فت: خیلی مطمئن کسرا ارنجشو به ب

 حرف میزنی ها ...
 ابروهامو باال دادم و :فتم: اوهوم...

 کسرا :فت: پس میخوای با پای من بیای؟
سرمو تکون داد م وکسرا کف دستهاشو مالید بهم و نمایشی توشون تف کرد 

 و :فت: پس منو سفت ب سد...
 ب*غ*لش و پیروزمندانه :فت:دیدی میشه؟؟؟و با یه حرکت منو :رفت تو 

به خونه ی درحال حاضددرمون خوش  و پیشددونیمو ب*و*سددید و :فت: 
 اومدی... ایشاال تو سال جدید بتونم وضعمونو درست کنم!

سمیده بود به  سینه اش... :وشم چ شتم روی  سرمو :ذا تو دلم آمینی :فتم و 
سرد بود .... ستم از تنش :رما  قلمش که اروم و ریتمیک میزد... هوا  :وش را



میگرفت... طرف چپ صورتم که باد بهش سیلی میزد ، از سرما میسوخت 
 ... اما مهم نمود ... رو هوا معلق بودم... کسرا محکم منو :رفته بود ...

نوید نمودم که ادما رو نشددناسددم واز ترس افتادن به پیرهنشددون چنک بزنم... 
 میفتاد ... کسرا منو نمینداخت... ! حتی ا:ر خودش

دسددتهامو از دور :ردنش باز کرد و خودمو تو دسددتهاش ول کردم... خندید 
 و:فت:شیطون نمیترسی ول بشی؟

 چشمامو بستم و تو دلم یواشکی :فتم : نددده...
 و کسرا هم منو از پله ها باال برد...

 روی تخت خوابوند وحینی که نفس نفس میزد :فت: چاق شدیا...
 ن تو خیلی بهم خوش :ذشته ...با بدجنسی :فتم:بدو

سرم... و از اتاق بیرون  شی هم شم به خو شید واروم :فت:خو سرا اهی ک ک
 رفت.

 زانوهامو ب*غ*ل کردمو رفت تا کتاب و کیفمو بیاره باال...
داشتم به اتاقمون که دست نخوره ی دست نخورده بود نگاه میکردم که کسرا 

 نمودم...:فت: این ده روزی که نمودی منم اینجا 
 بهش نگاه کردم و خندید...

هایی  به تن که  یداد ... منم  ما رو م تاق بوی شدد فت: ا نده اش : با حفظ خ
پذیرایی و کاناپه  خوابیدن عادت ندارم دیگه ... این شدددد که اواره ی حال و

 بودم...
 چشم غره ای رفتم و :فتم: حاال سر من منتم میذاری؟
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سون شو به :ونم ر ست ست و د ش شو تو نگام لمه ی تخت ن د... دوباره نگاه
انداخت و با صددددای بم و مردونه ای که میدونسدددت وقتی بهش زخم بده 

 جذاب تر میشه ، :فت:سر زنم منت تنهاییمو نذارم سر کی بذارم؟
شمام عمیق تر انداخت... نی نی  شو تو چ شما شید و چ صورتم ک ستی به  د

روشددن بود...  نگاهش مثل همه ی همیشدده ها برق میزد ... شددفاف بود ...
ست توی تاریکی  شم میدون شه... انگار خود سمد تاریکی ب ست برد تا  د
چشماش بیشتر برق میزنه... انگار خودشم میدونست توی تاریکی وقتی به 
شماش تاریکی رو فراموش میکنم، انگار  شنایی چ نگاهش نگاه میکنم از رو

شو تو تاریکی ه شند:ی و برق نگاه ست که دلم میخواد درخ  م محکمیدون
بزنم مثل هربار... انگار خودشم میدونست که دلتنگشم... انگارتوقع داشت 

 منم بدونم که چقدر دلتنگمه ... !
صددداش آهنک شددیطنت و خنده رو باهم داشددت... درحالی که تو تاریکی 

 دنمال چشمای من میگشت :فت: عیدت ممارک...
 با خنده :فتم:کشتی خودتو... عید تو هم ممارک...

 تو موهام فرو برد و:فت:سال خوبی داشتی باشی...دستشو 
 پیشونیشو رو پیشونیم :ذاشت... نفسهاش میخورد تو صورتم ...

 دلم هواشو کرده بود...
باره شدددد همون  نک عوض کرد و دو به درک :فتن ر یدونم چرا یهو از  نم
سنگینی و محمت های تموم  سه ی این  سرا... ولی برام مهم نمود ... دلم وا ک

شدنی سنگینی و تا ن ست رخوتمو بدم به این  شده بود... دلم میخوا ش تنک 



اخرین لحظه ی عمرم نوای عاشدقانه اش وبشدنوم و نگران تموم شددن زمان 
 نماشم...

دلم میخواسددت مثل هربار صدددای نفس هامون و داغی تنمون و تیک تاک 
ساعت همه و همه ، باهم مخلوط بشن... دلم برای این همگن شدن با فضا 

کسددرا و خودم تنک شددده بود! ... دلم برای نفس های مردونه اش و زمزمه  و
هاش که از یه جایی به بعد :فتنشددون دسددت خودش نمود و انگار م*س*ت 
میشددد و تو م*س*تی از ته وجودش ... از عمق ناتش بهم میگفت دوسددت 

 دارم ... هم تنک شده بود...
 تنک شده بود...دلم برای شفافیت نگاهش و لحن خش دار و زخمیش 

ضربان قلمش و نفس هاش  سه هاش و  دلم برای تک تک نوازش ها و ب*و*
که ده روز  نک شدددده بود... مردی  یا من دلم برای این مرد من ت خدا و . . . 
تنهاش :ذاشددتم ... مردی که وجه اشددتراکمون رو تو دلم حمل میکردم ... 

انه بود!!! زیادی مردی که از یه جایی به بعد دوسددت دارم هاش زیادی صددادق
 عاشقانه بود...

 
 فصل بیست ویکم:

 
 وارد شرکت که شدم بوی قهوه ترک کل فضا رو پر کرده بود ...

خانم  به  به  فت:  ندی زد و : با دیدنم لمخ یدم و رضدددا  نفس عمیقی کشدد
 مهندس... حال شما...
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 جعمه ی شیرینی روی میز منشی داشت چشمک میزد که :فتم : چه خمره؟
سرد با دیدن  صا باال دادم و  صو ستاده بود ابروهامو مخ زارع که رو به روم ای

 سالم کردم.
 زارع هم عین خودم بهم جواب داد و :فتم: شیرینی به چه مناسمته رضا؟

رضدددا خندید و:فت: کار یه برج و :رفتیم تو دسددتمون... یعنی نیاز نون تو 
 روغنه شدید ...

کرد و :فت: المته از این قرار داد و زارع هم با بی میلی بهم شددیرینی تعارف 
 سی درصد به شرکت مامیرسه...

یه شددیرینی برداشددتم وسدداناز هم یه فنجون قهوه بهم داد و :فت: این روزا 
 همش داره خمرای خوش میرسه...

رضا دست به کمر ایستاد و به عنوان رییس شرکت :فت: از حاال به بعد باید 
شوخی جدی تر کار کنیم... هم جدی تر ... ه شتر... دیگه  ستگی بی م با دلم

 و خنده و کارهار وسرسری :رفتن ممنوعه... اکی؟
نصددفه نیم از حرفهاش فهمیدم.. زارع داشدددت درمورد سددداختمو ن و نوع 
طراحی و نقشه کشی توضیح میداد ... ولی من تمام فکرم به مزه ی شیرینی 

 بود ... عاشق نون خامه ای بودم... اونم با قهوه ...
 چی مثل این نمیتونست من و سر نوق بیاره صمح اول صمحی...هیچ 

شت  شدم. زارع هنوز دا شغول  شتم و م شد، دومی روبردا شیرینم که تموم 
ضیح میداد که چه کارهایی باید بکنیم و مجتمع تجاری باید با چه ویژ:ی  تو
شت بهمون تذکر  ساخت ماکت هم دا شه ... حتی درمورد  هایی طراحی ب

 میداد.



سو سمت من اومد ... لتام پر منم  شتم میخوردم که زارع به  شیرینیمو دا مین 
 بود از شیرینی...

زارع با چشددمهای :رد شددده نگاهشددو ازم :رفت و چراغ و خاموش کرد و با 
کنترل پروژکتور و روشن کرد و از روی لتتاپش داشت طرح هایی که خودش 

 پیشنهاد کرده بود رو به ما نشون میداد .
شی... منم دخل پنج ساناز :فت: یه وقت خفه ن شیرینی رو دراوردم که  مین 

 چه خمرته نیاز؟
جالمیش اینجا بود که همیشدده دو تا نون خامه ای که میخوردم از شددیرینی و 

 خامه ی زیادش دلمو میزد... ولی این بار سیرمونی نداشتم.
شد و زارع با :فتن " طرح هاتون رو تا اخر هفته اماده کنید، شن  ز ا چراغ رو

ضر  سر وقت حا شه و کارکنان عزیز لطفا  شروع می شرکت  صلی  فردا کار ا
سی  شه لطفا ک شت موکول می ساعت ه شید ادامه ی بح  امروز به فردا  ب

 غیمت نکنه" ختم جلسه رو اعالم کرد...
جعمه ی شددیرینی که کنار من بود رو نگاهی کرد و:فت: خانم نامجو بازم 

 میل دارید؟
 از تند :فت: پنج تا خورده اقای زارع ... بمریدش ...بهش نگاهی کردم و سان

از جام بلند شدددم وبا دسددتمال کاغذی :وشدده ی لممو پاک کردم که زارع با 
 تعجد سرتاپامو نگاه کرد و با دهن پر :فتم: مشکلیه؟

 زارع: نه ... پنج تا دیگه هم هستا...
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لوم ید تو :خواسددتم چیزی بگم که موقع قورت دادن یه تیکه نون خامه ای پر
 و افتادم به سرفه...

سر اتاق،  سر اتاق برسه این  ساناز تا از اون  سینه ام میکوبیدم و  شت تو  با م
 زارع هم هول شد و با کف دستش یه دونه محکم زد پشتم...

نفس عمیقی کشددیدم ... جدی جدی داشددتم خفه میشدددم، رضددا پرسددید: 
 خوبی؟

 ه میاد تو حلقم...خواستم جوابشو بدم که حس کردم معده ام دار
بدو بدو به سمت دستشویی رفتم هرچی خوردم و باال اوردم... دیگه داشتم 
شک  ستمال کاغذی خ ستم وبا د ش صورتمو  ضع عادت میکردم.  به این و

 کردم.
ازدسددتشددویی بیرون اومدم که رضددا و سدداناز و کاوه و فریده با تعجد بهم 

 نگاهی کردن و ساناز :فت:خوبی نیاز؟
 دنمال زارع :شتم ... با نگرانی بهم زل زده بود.با چشم 

 اخمی کردم و:فتم: راضی نمودید انگار...
 زارع: من که چیزی نگفتم...

 چپ چپ نگاهش کردم وزارع :فت: بمخشید ...
از لحن مظلومانه اش خندم :رفت و لی محل نذاشتم... وای یه دقیقه داشتم 

سم همین بود یه چیزی با ارامش یه چیزی میخوردم ها... این روزا  ستر کل ا
بخورم و یه اتفاقی بیفته که من همرو بر:ردونم... پشددت میزم نشددسددتم ... 

 ساناز هم لمه ی میز نشست و :فت: یهو چت شد؟
 به پشتی صندلی تکیه دادم و :فتم: حاملم...



 ساناز جیغ کشید و:فت: دروغ میگی؟
شت در تکیه دادم و:فتم ستم... به پ شدم و در وب ... : دروغمو کجا بودبلند 

 بدبختی یکی دوتا ندارم که ...
 ساناز دست به کمر ایستاد و:فت: ناراحتی؟

 نه خوشحالم یه نوار بذار برات بر*ق*صم...-
 ساناز لمه ی میز باز نشست و :فتم: از دهنت نتره بیرون...

صال  ساناز: نه بابا. به کی میخوام بگم ... خد حاال میخوای چیکار کنی؟ ا
 وقتته؟چند 

یدونم...  ماه ... حدودا... نم ماه ونیم دو  یه   27به دیوار تکیه دادم و :فتم: 
 اسفند فهمیدم ...
 ساناز: چطوری؟

شته بود باید - شم نو ستور العمل شم دادم ... تو د  21بیمی چک :رفتم، ازمای
ساب کن دیگه ...  شه یه هم ین چیزی... حاال ح شته با روز از  21روز :ذ

و خرده ای  40 -40سددت روز از این طرف... االن فکر کنم اون طرف... بی
 هست سنش...

سی اوردم زود فهمیدم... همه از هفته  شان شو داد باال و :فتم:  ساناز ابروها
شه من بدبخت از همون روز  شروع می شون  شم هفتم به بعد تازه تهوع ش ی 

 اول...
 ساناز خندید و :فت: حاال میخوای چیکار کنی؟شوهرت میدونه؟
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فعال که قرص خریدم... تا بمینم چی میشددده... نه بابا شددوهرم بفهمه که -
 نمیذاره بندازمش...
 ساناز: چه قرصی؟

 میزوپروستول... -
 ساناز: خد؟ تاثیری هم داشته؟

 تازه خریدمش... نمیدونم...-
 ساناز شوکه :فت:سرخود داری میخوری؟

 اره ... فکرکردی دکتر واسم تجویز کرده؟-
 ر:ی بهم زل زده بود ...ساناز با خی

منم کالفه از نگاهش سرمو سمت پنجره چرخوندم . ساناز طاقت نیاورد و با 
 حرص :فت: الاقل برو پیش یه دکتری کسی...

 از تو اینترنت پیدا کردم... اتفاقا یه دکتر هم به یکی از کاربرا :فته بود!-
شد و :فت:  سمتم خم  شت و به  شو رو میز :ذا ستها شاساناز کف د ید بابا 

این وبالگ نویسددها دروغ بگن ... شدداید واسدده ی بازار یابیه ... تو عقل تو 
 دادی دست دو تا کاربر اینترنتی؟

 هرچی که هست... به هر روشی من باید از شر این ب ه خالص بشم...-
 ساناز ادامو دراورد و :فت: باید؟؟؟

کنم؟ من خونه  ساناز من همش سه ماهه عروسی کردم ... با یه ب ه چیکار-
 زند:یم رو هواست...

ستی  شه... هرچیزی راهی داره... د شی با ساناز: میخوای از ب ه خالص ب
 دستی خودتو به کشتن بدی این درسته؟ اصال تو از کجا خریدی؟



 ناصرخسرو... پره ...-
 ساناز همینجور زل زده بود به من و هی ی نمیگفت...

 شاید پنج دقیقه ی تمام ...
 سته از نگاهش :فتم: وای ساناز... چته؟دست اخر خ

ساناز از رو میز بلند شد و روی صندلی خودش نشست و:فت: اخه با عقل 
من جور درنمیاد ... نیاز تو بیسددواد نیسددتی که... ا:ه یه بالیی سددر خودت 
بیاری... سددالمتیتو بخاطر چی بخطر میندازی؟ فقط چون اماد:ی ب ه دار 

ب ه دار شدن که اماد:ی نمیخواد ... تو حتی به  شدن نداری؟ نیاز بیخیال...
شوهرتم نگفتی... ب ه خیلی شیرینه ... میدونی ب ت بیفته شوهرت بفهمه 

 چی میشه؟؟؟ میکشتت... تازه اونم شوهری که تو داری...
 چشمامو باریک کردم و:فتم: شوهری که من دارم؟ یعنی چی؟

شوهرت ی شید و:فت: طناز بهم :فته  صمساناز اوفی ک ه چه خرده غیرتیه متع
میدونم اصددال شددوهر تو نه هرمردی... بخدا کاوه با این راحتیش بفهمه من 
اینکاروباهاش کردم منو میکشه... بعدشم ا:ر یه طوریت بشه نتونی باز ب ه 
دار بشی چی؟؟؟ فکر اینا رو کردی؟ حتما خدا یه چیزی میدونسته که بهت 

 ت بوده... و:رنه که نمیداد ...ب ه داده دیگه... البد قسمت بوده حکم
قوز کرده رو میز ولو شدددم و:فتم: وای سدداناز ... عین این علمای دین حرف 
شم التماس کردم این  شکیه؟؟؟ من به خود سمت چه ک نزن... حکمت و ق

 ب ه رو ازم بگیره. . . من نمیتونم نگهش دارم.
 ساناز که کم کم عصمانی میشد :فت: اخه چرا؟
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زند:ی من خمر نداری... ما نه خونه داریم نه وضددع کار  تو که از شددرایط-
شددوهرم معلومه ... نه وضددع درس و کار من معلومه ... من نمیتونم تو این 

 هیری ویری یه ب ه رو بیارم... اون وسط میون دست و پا ...
سدداناز پوفی کرد و درحالی که سددرشددو تو نقشدده ها فرو میکرد :فت: من به 

 انتم حرفامو بهت زدم... بقیش با خودته ...عنوان یه دوست که نگر
با غیظ :فتم: مرسددی از راهنماییت... تو میخوای به من کمک کنی ادرس یه 
با این قرص  که چشددمم اب نمیخوره  بده ... خودم  به من  دکتری چیزی 

 مرصها بیفته ... اخرشم باید کورتاژ کنم...
صر ست چیزی بگه اما من شد. در نهایت ساناز یخرده نگام کرد ... خوا ف 

 هم سرشو با همون نقشه ها :رم کرد.
منم مشددغول طراحی کردن شدددم ... برای سدداخت یه برج کلی ایده تو نهنم 

 داشتم... شاید این فرصت بهترین فرصت بود که خودی نشون بدم... !
 بعد از تموم شدن کارهای شرکت به کافه ستاره رفتم.

عید و کمی صحمت خیلی جدی رفت سامان طمقه ی باال بود بعد از تمریک 
سراغ اموزش نقاشی و پرتره کشیدن... یخرده در مورد مرکز کاغذ و طریقه ی 
نگاه کردن به تصویرهای زنده رو بهم اموزش داد و درنهایت ازم خواست که 
یه صندلی از همون صندلی های کافه رو بکشم... میخواست با نوع کشیدن 

 استعدادمو :ذاشتم تا خوب از اب دربیاد...من اشنا بشه... منم کل تمحر و 
با اینکه کار اولم بود سدددامان خیلی ازم تعریف کردایراد هامو :رفت و ازم 
شم... تا  ست رو براش بک سته ی مکعد ها سیله ای که تو د ست هر و خوا



برام ایراد :یری کنه ... بعد هم روی سددایه روشددنش باهام کار کنه و بعد هم 
 روی صورت ها...

 نزدیک پنج و نیم بود که رسیدم خونه .... عین یه موش اب کشیده... ساعت
یه جوری زیر و روتو  بارون ها که تو پنج دقیقه  بارون بهاری بود ... از اون 

 خیس میکنه که دوش اب :رم به اون قدرت ادمو خیس نمیکنه
 

با اینکه کار اولم بود سدددامان خیلی ازم تعریف کردایراد هامو :رفت و ازم 
شم... تا  ست رو براش بک سته ی مکعد ها سیله ای که تو د ست هر و خوا
برام ایراد :یری کنه ... بعد هم روی سددایه روشددنش باهام کار کنه و بعد هم 

 روی صورت ها...
 ساعت نزدیک پنج و نیم بود که رسیدم خونه .... عین یه موش اب کشیده...

بارون ها که تو پنج یه جوری زیر و روتو  بارون بهاری بود ... از اون  دقیقه 
 خیس میکنه که دوش اب :رم به اون قدرت ادمو خیس نمیکنه ...

شن و مانتومو دراوردم... یه تا  شدم همون جلوی در ورودی کاپ تا وارد خونه 
 پ دو بنده تنم بود ولماس زیرمم خیس خیس بود ...

سالم :فتم  شن کردم بلند  شیمن خاموش بود اونها رو رو ... نه چراغ های ن
باال برم که در  به طمقه ی  جدی جدی انگار کسددی خونه نمود، خواسددتم 

 دستشویی باز شد و اقا مهدی با چشمهای سرخ از اون تو خارج شد.
حال  به  تا  که  یه بویی  ندی خورد تو صددورتم...  یه بوی ت له ی اول  در وه

 استشمام نکرده بودم...
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 ده بود.یه بوی تلخ که با بو:یر موزی دستشویی مخلوط ش
ست با دیدن من تلو تلویی خورد و بلند :فت: به به . .  سیگار به د اقا مهدی 

 . احوال نیاز خانم ...
از نوع نگاهش مو به تنم سددیخ شددد... با قدم هایی که کنترلشددون دسددت 

 خودش نمود به سمت من اومد... یکی دوباری داشت میخورد زمین...
 مونس جون خالی کرد. سیگار دستش بود خاکسترشو روی فرش دستی

 از رفتارش مات مونده بودم...
 جلوی پله ها ایستاد و :فت: خوبی نیاز خانم؟

 با ترس :فتم: شما حالتون خوبه اقا مهدی؟
اقا مهدی بلند زد زیر خنده و:فت: جون شما من که تددددددددوپدددِـددد.... 

 توپدددددددم...
ه ام خورد... یه قطره اب دهنم خشک شده بود ... یه سوز سردی به سر شون

سینه  شم... به :ردنم... اروم فرود اومد روی باالی  از موهام چکید از زیر:و
 ام...

شیدم باال ... مانتو و  اقا مهدی هم نگاهش به همون جا بود... یقه ی تاپمو ک
 کاپشنمو که دستم بود رو میون مشتم م اله کردم...

صل  شده بود ... انگار و شک  سنگین... پاهام انگار خ بودن به دو تا وزنه ی 
 انگار جون نداشتم از جام جم بخورم...

 اقا مهدی حریص نگام میکرد ...
یه لحظه لرز کردم... یه پله باال تر رفتم که اقا مهدی هم تکونی به خودش 

 داد و دود سیگارشو تو صورتم فوت کرد...



 ت...با حس بوی اون دود فهمیدم که چیزی هم که دستشه سیگار نیس
صورتم خالی  شو تو  شت میگرفت... اونم تند تند پک میزد و دود سم دا نف

 میکرد...
 به سرم زد تند پله هارو برم باال ...

که تو  مانتوم  پایین  که  باال  بدو رفتم  بدو  پاهامو تکون دادم...  یه زور زدم و
 دستم بود به پام :یر کرد و با صورت خوردم زمین...

 قامهدی هم باالی سرم ایستاده ...تا به خودم بجنمم دیدم ا
 خندید و :فت: چه جوجه ی ترسویی...

شدم، بوی م*ش*ر*و*ب  سکه ای کرد که از بوی بد دهنش دچار تهوع  سک
 میداد... خم شد و دستشو به زیر :لوم کشید...

از تماس دستش با خودم منزجر شدم... کاپشن و مانتوم و کیفمو پرت کردم 
شه ازرو زمین بلند ستم ...  یه :و شیمارفتم ... در وب سمت اتاق  شدم ... به 

 دنمال کلید بودم که اقا مهدی دستگیره رو کشید پایین...
 نفسم بند اومده بود ...

با شددونه هام به در تکیه دادم تمام وزنمو رو در انداختم تا نیاد داخل... اما از 
 پسش بر نمیومدم.

انگار جری تر شددد داد زد: درو  با تمام قدرتم در وفشددار میدادم که اقا مهدی
باز کن... از من نمیتونی فرار کنی... باز کن بهت  باز کن... بهت میگم در و

 میگم...
 و با تمام وزنش افتاد رو در...
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:ریم :رفته بود ... دیگه نمیتونستم نگه دارم... در با شدت باز شدو من پرت 
نذاشددتم ... روی شددددم روی زمین... دردی تو کمر و دلم پی ید ... محل 

 زمین خزیدم به سمت تخت شیما ...
اقا مهدی خندید و :فت: چطوری اهوی :ریز پا... وبا یه حرکت بازوی منو 

 :رفت وبلندم کرد...
 از چشماش خون می بارید...

 تند نفس میکشید و من از بوی نفسش مشمئز میشدم...
صحنه رو د شتم که خفه :فت: این  شتم دنمال راه فرار میگ ست دارم..دا . و
 این ترس و دوست دارم... این بوی تنتو هم... دوست دارم...

به صددورتش چنک  هام  ناخن  با  که  مام فرود میومد  به سددمت ل داشدددت 
 انداختم...

دادی کشددید و ولم کرد... از اتاق شددیما بیرون دوییدم... تا رسددیدن به اتاق 
جر خورد... خودمون راهی نمود که از پشددت تاپمو کشددید و لماسددم با صدددا 

 حاال با یه لماس زیر جلوش بودم.
 با جیغ :فتم: اقا مهدی من زن کسرام... منو یادتون نیست؟

شه فقط به یه چیز کثیف فکر  شه ی نئ سش به هی ی نمود ... نئ ولی اون حوا
 میکرد...

 به جون :ردنم افتاده بود و پوستمو میون لماش کشیده بود و میمکید...
 :ردنم داشتم باال میاوردم...از تماس اب دهنش با 

جیغ کشیدم : کسدددددددددددرا... شیددددددما ... مونددددددس جون... ولم 
 کن کثافت ...



دستشو جلوی دهنم :ذاشت... صدام خفه شده بود... نفس هم نمیتونستم 
صمانی  شو تو دهنم فرو کرد که با دندونام :از :رفتم ... ع شم.... پنجه ها بک

 کم تو صورتم زد ...شد و یه سیلی مح
سه ی  شار میاورد ... حس میکردم قف سینه هام ف ست دیگه اش به  با کف د

 سینم داره خرد میشه...
خدا... من زن  هدی تو رو  قا م هدی ولم کن. .. ا قا م با هق هق :فتم: ا

 کسرام... بخدا من زن کسرام.... منو نمیشناسی؟
 .اقامهدی خندید و :فت: زن هرکسی که میخوای باش..

شار میاورد ...  سینه هام ف شت به  صورتم... هنوز دا شد روی  و دوباره خم 
 صورتمو میلیسید... زیر:ردنمو مک زد...

 جیغ کشیدم که :فت: جوووون... عزیزم...
به :ریه افتادم... التماس کردم... خواهش کردم... تمنا کردم... صدا کردم... 

ون و... اما هیچ کس نمود که به هانیه رو ... کسرا رو... شیما رو ... مونس ج
 دادم برسه...

 بازوهامو :رفت و محکم به دیوار کوبیدتم...
یدا  یه موجی از درد انتشدددار پ ته بود و زیر دلم  تیغه ی دیوار تو کمرم فرو رف

 کرد... خواستم از درد ناله کنم ...اما زبون به دهن :رفتم...
تا از دسددتش فرار کنم بی شددتر منو تو چنگش هرچی بیشددتر زور میزدم 

میگرفت... سرمو محکم به دیوار چسمونده بود و دندونه های تیز کلیتسم تو 
 مغز سرم فرو میرفت... میخواستم از درد ناله کنم...
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 ولی هیچ کاری ازم برنمیومد ... زورم بهش نمیرسید...
حالیش نیسدددت... هی ی  یاز فکر کن... این مرد چیزی  یاز فکر کن... ن ن

 نیست...حالیش 
تو چشمای خمار و خونیش نگاه کردم... دست از چموش بازی برداشتم... 

 دستامو پشت :ردنش بردم و اقا مهدی :فت: خوبه ... داری رام میشی...
 اهسته :فتم: باشه ... هرچی تو بگی...

 وزنشو از روم برداشت و:فت: لحظه های قشنگی و برات میسازم ...
 لماش رو لمام فرود اومد.

گه چموش نمودم ... رامش شدددم ... همراهش شدددم!لمامو با لماش بازی دی
 میدادم... منم چشمامو بستم!

صله :رفت... تا  سری تکون دادم... کمی ازم فا سمو از بینیم بیرون دادم و  نف
 اتاقمون فقط سه قدم فاصله بود ...

ست دیگش :ودی کمرمو نوازش  ستمو :رفته بود... با د ستش د هنوز با یه د
 یکرد ... ا:ر ولم میکرد ...م

اروم و دوباره لماش و رو لمام :ذاشددت...با دندونای زردش باالی لممو :زید 
... چشمام و به در اتاقمون دوختم... داشتم دیوونه میشدم... بغضم داشت 
خفم میکرد ... باهاش همراهی کردم دستامو پشت :ردنش :ذاشتم و با سر 

زش کردم ... تا جایی که دسددتمو ول کرد ... پنجه هام با انزجار موهاشددو نوا
بوی تنش باع  شددده بود عقم بگیره... بوی حلق کثیفش... نگاه هرزش... 

 حاال تا اتاقمون سه قدم فاصله بود و دستهای من ازاد...
 دستهامو به سمت سینه اش بردم... نفس :ندشو تو صورتم خالی کرد...



درتم به عقد هولش دادم... لحظه ی لمام هنوز همراه لماش بود که با تمام ق
اخر به لمم دندون زد و مزه ی خون و تو دهنم حس کردم.. دادی کشید و من 
شت در  صدای محکمی اومد و من پ ستم که  به طرف اتاقمون رفتم... در وب

 قفل شده ی اتاقم نشستم...
دسددتمو به دهن خونیم کشددیدم... پوسددت لمم کنده شددده بود... در ودوقفله 

 بودم... هر آن منتظر بودم که بیاد به در مشت و لگد بزنه اما نیومد...کرده 
از جام بلند شدددم... راه فرار داشددتم... از راه تراس میتونسددتم از خونه بیرون 

 برم...
با احتیاط از پشت در بلند شدم... پالتویی روی همون تاپ پاره ام پوشیدم و 

 یفم پشت در...شالی سرم کردم... موبایلم تو کیفم بود و ک
نفسددم جا نیومده بود... :لوم خشددک خشددک بود و شددور از طعم خون ... 
کلیتسمو باز کردم... دو تا از دندونه هاش شکسته بود و حس میکردم موهام 

 بوی خون میده... لممم هنوزخون میومد.
 صدایی از بیرون نمیشنیدم...

 یعنی رفته بود؟؟؟
 

 ا:ر از در تراس بیاد ...
 

 راس رفتم ... سرکی کشیدم ... نمود .به سمت ت
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 به در اتاق خیره شدم چرا مشت و لگد نمیکوبید؟؟؟
 

کاش :وشیم بر خالف همیشه که تو جید شلوارم بود االنم همرام بود! لممو 
 :زیدم... خمری از حضورش تو حیاط نمود. یعنی پشت در بود؟

ه تا بتونم با ترس به سددمت در رفتم ... خدا خدا میکردم پشدددت در نماشددد
 :وشیمو بردارم و به کسرا زنک بزنم تا هرچه سریعتر بر:رده خونه...

 
 اروم قفل در وباز کردم... بسم اللهی :فتم... درو باز کردم... خمری نمود.

یه نفس راحت کشددیدم ... کیف وکاپشددن و مانتوم دقیقا جلوی در بود... در 
 بیرون اوردم وبند کیفمو بهحالی که نیم تنه ام داخل اتاق بود دست و کمرمو 

سددمت اتاق کشددیدم... تو لحظات اخر که کیفمو به سددمت خودم هدایت 
 میکردم دستم تو هوا خشک شد...

اقا مهدی پایین پله ها افتاده بود... درحالی که دور سددرش یه حوضدد ه ی 
 قرمز خون بود!

 بند کیفمو ول کردم...
 از پله ها اروم رفتم پایین...

 ا پله ی اخر مونده بود و کمر و سرش روی زمین...پاهاش روی دو ت
 چشماش بسته بود...

گار از پشدددت خورده بود  جه موقعیتش نمودم... ان یدادم متو وقتی هولش م
 زمین...

 اروم خم شدم... صداش کردم ...



 اقا مهدی... اقا مهدی... اقا مهدی...-
 کنارش رو زمین نشستم... با جیغ :فتم: اقددددا مهدی...

دستم رو زمین بود... حس کردم کف دستم تر شد... با دیدن انگشتهای کف 
 خونیم به هق هق افتادم...

ستمو به دیوار  صدای جیغم درنیاد... د ستمو جلوی دهنم :رفتم تا دوباره  د
ید و هر لحظه احتمال میدادم که نقش  :رفتم و بلند شددددم، زانوهام میلرز

 زمین بشم...
... پنجه های خونیمو به زیر :ردنش بردم... دوباره روی اقامهدی خم شدددم

 نمضش میزد ... نفس راحتی کشیدم و دست بردم زیر شونه هاش...
 هیچ نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم...

 به سختی نیم خیزش کردم و رو زمین کشیدمش...
 

شلوار  شیدم...  پاهاش از روی پله ها کم کم به پایین افتاد... روی زمین میک
شلوارش هم... وقتی وپیرهنش از  شد... پاچه های  روی اون حجم خون رد 

ستم ادامه بدم...  شدم... دیگه نمیتون شتم بیهوش می سیدم دا به جلوی در ر
 کمرم خشک شده بود ...

در و باز کردم... هنوز اسددمون داشددت وحشددیانه می بارید ، زیر دلم تیری 
ورژانس زنک کشددید... محل نذاشددتم و به سددمت تلفن دوییدم... باید به ا

میزدم... با دستهایی که خون روشون خشک شده بود شماره :رفتم ... وقتی 
 به امموالنس زنک زدم ... موبایل کسرا رو :رفتم.
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 کسرا خفه تو :وشی :فت: عزیزم من تو مصاحمه ام...
 منم با جونی که برام مونده بود زمزمه کردم: کسرا بیا ... تو رو خدا ...

 رجاش و از شدت درد کمرم روی زمین نشستم...و:وشی رو :ذاشتم س
 زمین سرد بود و من لرزم بیشتر و بیشتر میشد...

سوز  اقا مهدی جلوی در افتاده بود ... در خونه باز بود ... بارون میومد... یه 
 وسرما وارد خونه میشد... خونه سوت و کور و نیمه تاریک بود.

 میلرزیدم...دهنم مزه ی خون میداد ... از ترس و سرما 
 پلکهامو بستم... ا:ر اقا مهدی میمرد؟!!!

 دیگه طاقت نداشتم... بغضم با صدای بلندی ترکید و به زار زدن افتادم...
شدم... روی دیوار... روی زمین  ستمو به ممل :رفتم وبلند  صدای ایفون د با 

 همش رد خون بود...
پشت سرشون کسرا ... تا بی هوا در وباز کردم... دو تا مامور امموالنس... و 

سینه  سمتش دوییدم و فرو رفتم تو ب*غ*لش، تو  سرا رو دیدم بدو بدو به  ک
اش ... بی توجه به تمام چی شده هاش... فقط زار میزدم... فقط زار میزدم... 
سینه اش  هق هق میکردم و دلم میخواست از بغض خالی بشم... اونقدر تو 

ردم که بی حال شدددم و وقتی به خودم خودمو فشددار دادم ... اونقدر :ریه ک
 اومدم روی صندلی تو اورژانس نشسته بودم.

 کسرا داشت کارهای اقا مهدی رو انجام میداد.
مامور امموالنس به پلیس :فته بود که یه مورد مشکوک ازپرت شدن... با اون 
شکوک  شاید باید حق میدادم که مورد م ضع خونه ... در و دیوار خونی...  و

 . ولی ...بوده ..



با اخم  یه پرونده ی ابی رو لوله کرده بود  سددروانی جلوم اومد درحالی که 
 پرسید : شما با بیمار چه نسمتی دارید؟

کسرا با حرص :فت: همسر من حالشون مساعد نیست... فکر نمیکنم قادر 
 باشن به سواالت شما پاسخ بدن...
 سروان با اخم :فت:همسر شمان؟

 هراطالعاتی داشته باشید من درخدمتتون هستم...کسرا: بله.. بفرمایید 
 سروان سری تکون داد ولی با هشدار به من :فت: حق ندارم جایی برم...

فکم از سددرما محکم بهم میخورد... همه جام میلرزید... دسددتهام پر از لک 
های خون خشک شده بود... زیر ناخن هام... موهام :ره خورده بودن بهم... 

 رو سرم درد میکرد... هنوز جای کلیتسم
 صدای کسرا که داشت کسی رو دلداری میداد توجهمو جلد کرد...

 هانیه و مونس جون وشیما اومده بودن...
صدددای هانیه که مدام میگفت: مهدی چش شددده... مهدی کجاسددت رو 

 اعصابم بود...
 اشکام بی توقف روی صورت یخ زدم میمارید...

هام میسددوخت... پا برهنه تو حیاط به به سددختی از جام بلند شدددم... کف پا
سمت کسرا دوییده بودم و چند تا سنک ریزه کف پامو خراش داده بود... دم 
پام کردم...  پایی های پالسددتیکی که کسددرا از اورژانس برام :رفته بود رو 

 کشون کشون به سمت کسرا رفتم.
 کسرا با دیدن من با قدم های بلندی به سمتم اومد...
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 را بلند شدی عزیز دلم؟اروم :فت: چ
 دستهامو بهش نشون دادم و:فتم: همه جام خونیه...

 کسرا دستمو :رفت و :فت : بیا بریم از این ور :لم...
 ودستشو حایل کرد دور شونه های منو وادارم کرد تا بهش تکیه بدم...

 بی توجه به هانیه و مونس جون به سمت دستشویی رفتم...
چپ با  باز کرد... زنی  حل  در و گاه کرد... ولی کسددرا م به کسددرا ن چپ 

ستین پالتوی منو باال داد...  شویی رو باز کرد ... ا شیر اب :رم رو شت،  نذا
 دستهامو برد زیر شیر اب :رم...

 با دیدن کاسه ی روشویی که پر ازخون اب میشد باز :ریه کردم...
.. .کسرا ن ی :فت و اهسته زیر :وشم زمزمه کرد: عزیزم همه چی تموم شد

 خانمم اروم باش... همه چی تموم شد :لم... بمین من کنارتم...
تو اینه به صورت پریشونم نگاه کردم...یه رد سرخ روی صورتم مونده بود ... 

 شاید ضرب دست اقا مهدی بود...
 پوست لد باالم کنده شده بود و یه ل*خ*ته خون سیاه روش چسمیده بود...

کرد و صددورتمو شددسددت... موهای  کسددرا تو مشددتش یه مشددت اب سددرد پر
 پریشون و بازمو زیر شالم فرستاد...

 از سرمای اب لرز کردم...
 کسرا نگاهی بهم کرد و:فت:سردته...

 داشتم میلرزیدم که حس کردم لماس زیرم خیس خیسه...
 حس خالی شدن و داشتم...



سیاهم ردی از  شیدم... جین  شلوارم ک ستی به  شت که د نمیدونم چقدر :ذ
 داشت... دوباره دست کشیدم... کف دستم پر خون شد...خون 

زیر نگاه سنگین کسرا ... دوباره دو دستمو به سمت کشاله ی رون وسط پام 
 کشیدم... جفت دستام پر خون شد...

به کسرا که بهت زده به من نگاه میکرد ... نگاهی کردم و چیزی نگذشت که 
 همه چیز سیاه شد و متوجه چیزی نشدم!

ا که بهت زده به من نگاه میکرد ... نگاهی کردم و چیزی نگذشت که به کسر
 همه چیز سیاه شد و متوجه چیزی نشدم!

سته بود و اروم اروم  ش سرم ن شمامو باز کردم ... مونس جون باالی  وقتی چ
 موهامو نوازش میکرد.

وقتی فهمید چشمامو باز کردم ، صلواتی فرستاد و پیشونیمو غرق ب*و*سه 
 کرد...

وجه موقعیتم نمودم... یخرده رو تخت خودمو باال کشیدم... به دستم سرم مت
 وصل بود... یه پیرهن صورتی بیمارستانی تنم بود.

سردم بود و پوست تنم دون دون شد.مونس جون اخرین دونه های تسمیحشو 
 نکر :فت. دستی به صورتش کشید و :فت:خوبی عروس :لم؟

 قی کشیدم و:فتم: من چم شد؟لمام خشک خشک شده بود ... نفس عمی
مونس جون دسدتمو که بهش سدرم وصدل نمود تو دسدتش :رفت و حینی که 

 نوازش میکرد :فت: هی ی عروس :لم... و اب دهنشو قورت داد .
 یه لحظه منو تو سکوت به حال خودم :ذاشت.
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 چشمامو بستم و تمام اون کاب*و*س زنده رو از نو تو نهنم مرور کردم...
شم شت چ شکر خدا با وح امو باز کردم... مونس جون لمخندی زد و:فت: 

 بخیر:ذشت.
 با ترس :فتم:اقا مهدی حالش خوبه؟

تا فردا خوب  به... تو هم ایشددداال  مونس جون: اره عزیزم... اون حالش خو
 میشی...

 فردا ... فردا؟ یعنی باید تا فردا اینجا بمونم؟-
ید قوت بگیری... مونس جون: اره قربونت برم... یخرده ضددعیف شدددی با

 ایشاال اینم میگذره ...
و پتویی رو که پایین تختم تا شدددده بود رو باز کرد و روی پاهام و شددکمم 

 انداخت.
سین... هانیه  شیما رو بذاره خونه ح ستادم  سرا رو فر لمخندی زد و :فت: ک

 هم تو اتاق مردونه است... همراه مهدیه...
 ...روموبر:ردوندم تا بغضمو مونس جون نمینه

اما اون فهمید .... مکثی کرد و درحین نوازش موهام با قربون صدددقه :فت: 
 نذاشتم کسرا بمینه لماست چه پاره بود...

به مونس جون نگاهی کردم ... نفس عمیقی کشددید و:فت: خدا ازش نگذره 
 ... میدونم اون باع  وبانیه حال و روز توئه ...
شم میکرد... لمه ی تخ شت نواز ست و :فت: بهم بگو مونس جون دا ش ت ن

شد... بگو نیاز جان...  سیاه  شده ... یه بار غفلت کردم روز:ار دخترم  چی 
بگو چی شد بین تو و اون پست فطرت... کی اونطور وحشیانه به سینه ی تو 



هان؟ من زنم ... میفهمم دخترم... بگو چی شدددده؟؟؟ بگو  نک زده ...  چ
 دختر :لم...

اشکم سرازیر شد... مونس جون سرمو :ذاشت مونس جون نگام میکرد... 
شت کردم و زار  شو باز به هق هق افتادم... پیرهن مونس جون و م سینه ا رو 

 زدم... دوباره ودوباره زار زدم ...
 هرچی بیشتر :ریه میکردم بیشتر حس میکردم پرم و خالی نمیشم...

چی مونس جون ب*و*سددده ای رو موهام زد و منم کم کم براش :فتم... هر
باارامش :وش  تاده بود...مونس جون هم  که اف فاقی  که شدددده بود ... هر ات

 میکرد و میذاشت تا من خودمو با :ریه و نا:فته ها خالی کنم...
صرار  سه همین ا شرف وا شکش :فت: بی  صورت خیس ا مونس جون با 
میکرد بیام لوله ی اب و درست کنم؟؟؟ کاش پام قلم میشد نمیرفتم با هانیه 

شیما اجازه نمیدادم بره خونه ی امام ز شد به  صالح... کاش زبونم الل می اده 
 دوستش... کاش...

 و دستشو روی چشمهای خیس اشکش حائل کرد.
با شنیدن صدای انان صمح درد ودل ها و هق هق وزاری من و نصیحت ها و 

 حرفهای پر از مسکن مونس جون تموم شد...
 رفت وضو بگیره برای نماز صمح...

مون اتاقی که بودم سددجاده ای پهن کرد و روی زمین نشددسدددت... توی ه
 میدونستم ایستاده نمیتونه نمازبخونه...
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توی همون اتاقی که بودم سددجاده ای پهن کرد و روی زمین نشددسدددت... 
 میدونستم ایستاده نمیتونه نمازبخونه...

 در اتاق باز شد. پرستاری وارد شد و سرممو دراورد و یکی دیگه زد.
 هم پرسید:خوبی؟ درد نداری؟رو ب

 سرمو به عالمت نه تکون دادم و:فتم: من فردا میتونم مرخص بشم؟
و خرده ای روزه  40پرسددتار :تا بمینیم دکترت چی میگه... بهرحال یه جنین 

 رو از دست دادی...
 :نک زل زدم به پرستار...

شو :فت سورمه ای شت میرفت که چنک زدم به یونیفرم  شارمو :رفت و دا : مف
 ب م مرد؟

شاره به مونس جون که  ستی؟ با ا شو باال داد و :فت: نمیدون ستار ابروها پر
 قنوت :رفته بود :فت: فکر میکردم بهت :فتن...

به زیر از اتاق خارج  به :لوم چنک انداخت و پرسددتار سددر  باره بغض  دو
شد.مونس جون از سر سجاده بلند شد ... با لمخندی که میخواست حال و 

عوض کنه :فت: پیری هم بد دردیه ها... نه میتونی بشددینی... نه هوای منو 
 بلند شی... نه میتونی...

 و بهت زده به صورت خیس اشک من خیره شد.
 دستمو به پیشونیم کشیدم و:فتم: مونس جون شما میدونستی ب م مرده؟؟؟
مونس جون لمشددو :زید و زانومو سددخت کشددیدم تو شددکمم و سددرمو روش 

 :ذاشتم...
 جون اقا مهدی رو بست به ر:مار فحش و بد وبیراه ...مونس 



شونه امو:فت:  شت رو  شو :ذا ست شتم هق هق میکردم که مونس جون د دا
بسه مادر... طوری نشده که ... سال دیگه یه ب ه ی دیگه ... اتفاق بود پیش 

 اومد... تنت سالمه... خودت سالمی...
سط هق هقمو :فتم :  ست مونس جون و پس زدم و و شوهر هانیه د صیر  تق

 است... تقصیر اونه... تقصیر اونه ...
 خدایا... این شد لعنتی کی تموم میشد؟؟؟

 چرا با من اینکار وکردی؟؟؟ چرا ...
 دستهامو جلوی صورتم :رفتم و زار زدم... شونه هام بی توقف میلرزیدن...

شدنی نمودم... انگار هرچی ست ارومم کنه ... من اروم   مونس جون نمیتون
بغض وغصدده داشددتم همه با هم به سددمتم هجوم اورده بودن و هیچ جوری 

 نمیتونستم از زیر بار تحملشون شونه خالی کنم...
 هق هقم اونقدر شدید شده بود که نفسم تنک و تنک تر میشد...

مونس جون محکم زد به صددورتش و از اتاق بیرون رفت... چشددمامو بسددته 
 یر دستگاه پرس له میشد...بودم... قفسه ی سینم انگار داشت ز

 قلمم انگار نمیزد... نفسم باال نمیومد :وشام سوت میکشید...
صددای هق هقمم دیگه تو :لوم خفه شدده بود... انگار یه چیزی راه نفسدمو 

 بسته بود ...
من ب مو نمیخواسددتم... ولی اینطوری از دسددت دادنش هم نمیخواسددتم... 

گه ... ب ه ی من چه گ*ن*ا*هی سددر هیچ و پوچ... سددر هرز:ی یه نفر دی
 داشت که نیومده رفته بود!!!
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چشددمامو بسددتم حس میکردم دارم خفه میشددم که چیزی رو صددورتم قرار 
:رفت ... چیزی زیر پوستم تزریق شد... و دیگه هیچ چیز نمود جز سیاهی و 

 سکوت...
 

توی همون اتاقی که بودم سددجاده ای پهن کرد و روی زمین نشددسدددت... 
 ایستاده نمیتونه نمازبخونه... میدونستم

 در اتاق باز شد. پرستاری وارد شد و سرممو دراورد و یکی دیگه زد.
 رو بهم پرسید:خوبی؟ درد نداری؟

 سرمو به عالمت نه تکون دادم و:فتم: من فردا میتونم مرخص بشم؟
و خرده ای روزه  40پرسددتار :تا بمینیم دکترت چی میگه... بهرحال یه جنین 

 ست دادی...رو از د
 :نک زل زدم به پرستار...

شو :فتم:  سورمه ای شت میرفت که چنک زدم به یونیفرم  شارمو :رفت و دا ف
 ب م مرد؟

شاره به مونس جون که  ستی؟ با ا شو باال داد و :فت: نمیدون ستار ابروها پر
 قنوت :رفته بود :فت: فکر میکردم بهت :فتن...
به :لوم چنک انداخت و پرسددتار باره بغض  به زیر از اتاق خارج  دو سددر 

شد.مونس جون از سر سجاده بلند شد ... با لمخندی که میخواست حال و 
هوای منو عوض کنه :فت: پیری هم بد دردیه ها... نه میتونی بشددینی... نه 

 بلند شی... نه میتونی...
 و بهت زده به صورت خیس اشک من خیره شد.



 ه؟؟؟ما میدونستی ب م مرددستمو به پیشونیم کشیدم و:فتم: مونس جون ش
مونس جون لمشددو :زید و زانومو سددخت کشددیدم تو شددکمم و سددرمو روش 

 :ذاشتم...
 مونس جون اقا مهدی رو بست به ر:مار فحش و بد وبیراه ...

شونه امو:فت:  شت رو  شو :ذا ست شتم هق هق میکردم که مونس جون د دا
 ... اتفاق بود پیشبسه مادر... طوری نشده که ... سال دیگه یه ب ه ی دیگه 

 اومد... تنت سالمه... خودت سالمی...
شوهر هانیه  صیر  سط هق هقمو :فتم : تق ست مونس جون و پس زدم و و د

 است... تقصیر اونه... تقصیر اونه ...
 خدایا... این شد لعنتی کی تموم میشد؟؟؟

 چرا با من اینکار وکردی؟؟؟ چرا ...
 .. شونه هام بی توقف میلرزیدن...دستهامو جلوی صورتم :رفتم و زار زدم.

شدنی نمودم... انگار هرچی  ست ارومم کنه ... من اروم  مونس جون نمیتون
بغض وغصدده داشددتم همه با هم به سددمتم هجوم اورده بودن و هیچ جوری 

 نمیتونستم از زیر بار تحملشون شونه خالی کنم...
 میشد...هق هقم اونقدر شدید شده بود که نفسم تنک و تنک تر 

مونس جون محکم زد به صددورتش و از اتاق بیرون رفت... چشددمامو بسددته 
 بودم... قفسه ی سینم انگار داشت زیر دستگاه پرس له میشد...

 قلمم انگار نمیزد... نفسم باال نمیومد :وشام سوت میکشید...
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صددای هق هقمم دیگه تو :لوم خفه شدده بود... انگار یه چیزی راه نفسدمو 
 ... بسته بود

من ب مو نمیخواسددتم... ولی اینطوری از دسددت دادنش هم نمیخواسددتم... 
سددر هیچ و پوچ... سددر هرز:ی یه نفر دیگه ... ب ه ی من چه گ*ن*ا*هی 

 داشت که نیومده رفته بود!!!
چشددمامو بسددتم حس میکردم دارم خفه میشددم که چیزی رو صددورتم قرار 

 هیچ چیز نمود جز سیاهی و :رفت ... چیزی زیر پوستم تزریق شد... و دیگه
 سکوت...

حت شدددد از اینکه  یالم را یده خ ماجرا رو نفهم که اون  ظه از این یه لح ولی 
 میفهمید میترسیدم ... یه نفس عمیق کشیدم.

 سرمو تند تکون دادم و:فتم: اره ... من رسیدم خونه دیدم نقش زمین شده ...
کرده ... و  کسددرا اهی کشددید و :فت: معلوم نیسددت مردک باز چی مصددرف

شید و:فت: دکتر ت میگفت حالت خوبه حتی همین  شونیش ک ستی به پی د
 امروزم میشه مرخص بشی...

 بهش نگاه کردم وبا مک  :فتم: معذرت میخوام کسرا...
 کسرا خم شد و پیشونیمو ب*و*سید و :فت: دفعه ی بعدی زود بهم بگو...

 ت:دیروز خیلیچشماش برقی زد و شیطون خندید و :ونمو ب*و*سید و :ف
 حالت بد بود ...

سر و  شل*خ*ته بودم... بعدم که  رومو بر:ردوندم و:فتم:نه که بارون میومد 
 وضع اقا مهدی و دیدم و ... و نفسمو کالممو با هم تو :لوم حمس کردم.

 کسرا اهسته :فت: خیلی تو زحمت افتادی، اماده میشی بریم خونه؟



 و :فت: راستی لمت چی شده؟ سرمو تکون دادم و نگاهی به صورتم کرد
 دستی به لمم کشیدم و:فتم: هی ی پوستم خشکه زده بود با دندونم کندم...

 با خیر:ی خاصی داشت نگام میکرد ...
 به دروغم اضافه کردم: یعنی تمخال بود ...

 حاال با یه نگاه باورپذیر تر قمول کرد...
لماس هایی که اروم با سددر انگشددت موهامو نوازش کردو حینی که داشددتم 

 واسم اورده بود عوض میکردم :فت: یه کار جدید پیدا کردم...
میدونستم داره این حرفا رو میزنه تا هم من ... هم خودش از شوک چیزهایی 
یایم... هرچند که من همه ی دیروز  که از دیروز برامون پیش اومده بود درب

شدم  صمی می و پلکم میترید ... رو مدام تو نهنم مرور میکردم ... یه لحظه ع
یه لحظه غمگین میشدم ... سردم میشد و پوست تنم از لرز مثل پوست مرغ 

 میشد...
حس میکردم دچار تیک عصمی شدم ... مدام پلک میزدم و زیرچشمم نمض 

 میزد ... یا تو چند ثانیه تتش قلد میگرفتم و شقیقه هام تیر میکشید...
 پسش زدم...کسرا کنارم اومد... دستمو :رفت که تند 

از خودم و کارم تعجد کردم... ولی اونقدر تو فکرم داشددتم اتفاق دیروز و 
 مرور میکردم اصالحواسم به کسرا نمود.

 کسرا اروم :فت:طوری شده؟
سرمو به عالمت نه تکون دادم ودستشو :رفتم تو دستم... لمخندی زد و باهم 

 از اتاق خارج شدیم...
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با دی باز کرد ...  با کلید  دن کف زمین که عاری از لک های خون بود در و
نفس عمیقی کشیدم ... وقتی اقا مهدی رو اونطوری روی زمین میکشیدم رو 

 دوباره تو نهنم اوردم حس کردم کمرم درد :رفت ...
 مونس جون با استند به سمت من اومد و:فت:خوش اومدی دختر :لم...

 نهار حاضره... رومو ب*و*سید و :فت: برو باال به تنت یه ابی بزن،
سرا :فت: اقا مهدی اینجا  ستمو به نرده :رفتم که ک سمو فوت کردم ... د نف

 افتاده بود؟
شد  صال از نهنم پاک نمی صویر غرق خونش ا به پایین پله ها نگاه کردم... ت
سرا نگاهی به باالی پله ها انداخت اخم هاش تو  سرمو تکون دادم و ک فقط 

مهدی طمقه ی باال چیکار داشددته که از  هم رفت و زیر لد :فت: اصددال اقا
 عقد پرت بشه پایین...

فت: مفتش  که مونس جون اخمی کرد و : نه حمس کردم  نفسددمو تو سددی
 شدی؟ محمد برو سر کوچه دوغ بگیر...

سوپر باز  سر  هری  ست و اب و قاطی کن دیگه ...  سرا: حاال مادر من ما ک
 نیست...

 لی نکن ...مونس جون:بازه خوبشم بازه ... برو تنم
واینستادم به بح  وجدلشون :وش بدم، پله ها رو باال رفتم. مانتو و کاپشن 

 وکیفم هنوز جلوی در بودن ...
مات نگاهشددون کردم و کسددرا هم با دیدن لماسددام که جلوی در اتاق بودن 

 :فت: رختکنه اینجا؟
 وخندید و کیفمو برداشت و داد دستم.



ی رو مرور کردم، کیفمو :فتم تو مشددتم ... دوباره تمام در:یری هام با اقامهد
زیتش باز بود، نایلون قرصددهایی که از ناصددر خسددرو خریده بودم هم توش 

 چشمک میزد. کسرا با تعجد :فت: چرا دارو خریدی؟
لممو :زیدم خواستم زیتشو بمندم که کسرا دست اورد به سمت کیفم و نایلون 

 داروها رو کشید بیرون ...
 اینا... همین سرماخورد:ی-

 کسرا با تعجد به قرصها نگاه میکرد توش سرماخورد:ی هم بود ...
 قوطی قرص میزوپروستول رو نگاهی کرد و :فت:این چی؟

 پرت پروندم:واسه کیست زنانه ... مال منم نیست . من برای مامانم خریدم!
شتری نکنه ... در هرحال  شون دادم که کنجکاوی بی سل ن و اونقدر چهرمو ک

 فت و منم کیفمو یه :وشه تو اتاق :ذاشتم و در حموم وباز کردم.اهانی :
نهنم مشغول بود و کسرا هم مطمئنا علت اون دارو و اسمشو نمیدونست... 
تو اینه که داخل حموم بود به تن و بدن اش و الشددم نگاهی کردم... باالی 
شم شده بود ... لمم زخم بود و زیر :و سه رد چنک بود و زیرش کمود   سینم 

ستادم... به  شدن خون مرده بود... زیر اب داغ ای شدت مکیده  رو :ردنم از 
این امید که شاید ارومم کنه... وقتی دست به موهام کشیدم حس کردم پس 
سم  سمو فوت کردم دندونه های کلیت شک خونه ... نف سرم ل*خ*ته های خ

اع  ب تو سرم رفته بود و دوتاش حتی هنوز الی موهام بود... اهی کشیدم که
بغضددم شددد... اشددکم همراه اب از روی صددورتم سددرازیر میشددد... دلم 

 میخواست راهی بود تا نهن خستمو تسکین بدم...!
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شددداید پنج دقیقه زیر اب ایسددتادم، پوچ و تو خالی... اره تو خالی!!! خالِی 
ستم و حوله رو لنک مانند به  شیر و ب شدم،  سته تر  سته بودم خ خالی... خ

 کسرا با دیدنم :فت:عافیت...خودم پی یدم... 
 و به سمتم اومد و :فت: خوبی؟ درد که نداری؟

سرمو به عالمت نه تکون دادم که کسرا دست هاشو روی شونه هام :ذاشت 
 با نگاهی مرموز خم شد تا لمامو بد*و*سه...

شمامو بستم.... یاد همراهیم با اقا  شدن لمهامون چ به محض لمس و جفت 
بوی تلخ نفسهای اقا مهدی افتادم... حس کردم بغض به مهدی افتادم... یاد 

سرا با تعجد بهم نگاه  شیدم عقد که ک :لوم چنک زد و نفس کم اوردم... ک
 کرد...

 اشکامو قمل از فرو ریختن به روی :ونه هام پاک کردم...
 کسرا شوکه :فت:طوری شده؟ انیتت کردم؟

 مین...دستی به لمم کشیدم و:فتم: نه... لمم زخمه بخاطر ه
 کسرا لمخندی زد و :فت: حواسم بهش هست نمیذارم انیت بشی...

دوباره خم شد روم که نتونستم تحمل کنم و با کف دست زدم تو سینه اش و 
 :فتم: ولم کن کسرا...

کسددرا متعجد با ابروهای تو هم رفته تر از دفعه ی قمل :فت: تو چت شددده 
 نیاز؟

 بیرون لماس میخوام عوض کنم... دستهامو رو صورتم :ذاشتم و :فتم: برو
کسرا اخم هاش تو هم فرو رفته بود ... با دهن نیمه باز داشت به من و رفتارام 
که  ندارم  ماد:ی  گاه میکرد.میخواسددتم ازش دلجویی کنم وبگم االن ا ن



شگر لپ  شمم افتاد به نمای ستم دهن باز کنم چ شم... ولی تا خوا باهاش با
... مات به صددفحه ی ویکی پدیا خیره تاپ و قوطی قرص میزوپروسددتول 

موندم ... تو نوار باالش نوشددته بود علت تجویز قرص... صددفحه هنوز لود 
نشده بود! چشمم به مانیتور بود که کسرا دستشو به سمت سینم دراز کرد... 
 حوله رو کمی کشید پایین... لممو :زیدم. زخمم سوخت... چشمامو بستم.

 .دو رد چنک باالی سینم بود..
سومین  شید... حاال  شتری حوله رو ک شدت بی سرا با  کمی عقد رفتم ... ک

 خط موازی زخمم هم نمودار شد.
 هنوز حولم تو مشتش بود ...

 خودمو کشیدم عقد و :فتم: چیکار میکنی کسرا... االن اماد:یشو ندارم...
ستم  شتمو بهش کردم و تند لماس هامو تنم کردم ... خوا سرا ولم کرد ... پ ک

اتاق خارج بشددم که بازومو :رفت و منو به دیوار چسددموند دوباره لمهاشددو  از
 :ذاشت رو لمام...

 دیگه نمیتونستم طاقت بیارم تقال میکردم تا از چنگش راحت بشم...
ستهام تو  ستاده بود نگام میکرد... درحالی که هنوز د صله از من ای سرا با فا ک

 دستهاش بود نگام میکرد...
 ..:ریم :رفته بود .

 نالیدم : دستمو داری خرد میکنی...
کسرا خم شد زیر :ردنم درست همون جای خون مرد:ی رو ب*و*سید که 

 جیغ کشیدم و:فتم: ولم کن...
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کسرا با حرص پرتم کرد و:فت: چددددددددرا؟؟؟ از صمح تا حاال چه مر:ته؟ 
 خودت میفهمی چرا منو پس میزنی؟

 م و :فتم: ب م مرده ...روی تخت نشستم و سرمو میون دستهام :رفت
شین  سرا: ب ت مرده؟ تو که خوشحال بودی ... همین االن تو نمودی تو ما ک
ضی بودی... تو که  شتیم؟ تو که را شو ندا میگفتی بهتر ... میگفتی ما اماد:ی

 :فتی خوبه ... اماد:یشو نداریم!
شونه امو مجمورم کرد دراز  شت رو  شو با ارامش :ذا ست ستاد ... د و جلوم ای

 بکشم...
 زیر لد :فتم:االن وقتش نیست .هنوز خونریزی دارم ...

 غلتی زد و کنارم قرار :رفت.
 با هق هق :فتم: کسرا ولم کن...

شتم...  صمانی بود ... منم نمیفهمیدم چه مر:مه ... عذاب وجدان دا سرا ع ک
 چهره ی اقا مهدی انگار جلوی چشمم بود ...

م از جاش بلند شد و تو عرض اتاق کسرا نفسشو تو صورتم فوت کرد... ارو
 قدم زد...

شو تو جیمش فرو کرد و بلند :فت: نمیفهممت ... نمیفهممت نیاز...  ستها د
 نمیفهممت...

پاهامو از تخت اویزون کردم و کیفمو برداشتم ... :وشیم و برداشتم و زدمش 
 به شارژ ...

سرا... اما خودمم حال خودم ونمیفهمید م... حس انگار واجد بود جلوی ک
میکردم باید یه کاری بکنم ... یه کار عادی... یه کاری که پی به حس درونم 



نمره... یه کاری که صدددامو درنیاره ... یه کاری که رازمو نگه داره... یه کاربی 
 ربط.... بی دلیل... بی توجیه...

از جام بلند شدم... بسته ی میزوپروستول هنوز رو میز بود ... صفحه ی لد 
هم کامل لود شده بود ... چشمم به تیتر ها بود: سقط جنین... قرص... تاپ 

 روش های دارویی سقط...
 و اون مانیتور هنوز داشت اون تیترها رو نمایش میداد...

 لماس زیرم به زخمم میخورد و جاش میسوخت... کمی کششو شل کردم...
 کسرا عصمانی جلوم ایستاد...

شمش بهش نگاه کردم. یعنی دیده بود  صفحه رو خونده بود!!! مثل من چ  ...
 به تیترها خشک شده بود؟

 دستمو :رفت و زل زد تو چشمام...
 نگاهمو ازش :رفتم داد زد: به من نگاه کن...

 :وش نکردم...
 دوباره دادزد و دستمو محکم تر فشار داد.

شده بود  صمانیت تیره و کمود  شماش که از ع شتم و زل زدم تو چ چاره ای ندا
... 

با زخمم  تا از تماس لماس  باره دسدددت بردم  هنوز زخمم میسددوخت... دو
 جلو:یری کنم...

سه مادرت !!!... پس قرص هم  ست ... وا سخره ای زد و:فت: کی پوزخند م
 برای مردن وکشتن ب ه ات خریده بودی...
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 بهتم زده بود . نمیدونستم چی بگم.
نک به خودت چ نداری خودت  عادت  که  فت: تو  بزنی  کسددرا مسددخره :

 هوم؟؟؟
 با ترس :فتم:چی؟

کسددرا یقمو کشددید پایین و :فت: این سدده خط رو میگم... خیلی به تنت 
نشسته ، این کمودی ها ... و :ردنشو کج کرد و با سر انگشت اشاره دست به 
زخم لمم کشددید و :فت: تمخالتم خیلی جای شددیکیه... و انگشددتشددو روی 

بیه.... خودت که نمیتونی همون خون مرد:ی کشددید و :فت: اینم جای خو
 خودتو بمکی... بخصوص اینجا رو ...

 و هر پنج انگشتشو فرستاد زیر :ردنمو پنجه هاشو قفل کرد زیر :لوم ...
با یه صددددای :رفته :فت: یا بگو چه مر:ته ... یا یه بالیی سددرت میارم که 

 مرغای اسمون به حالت زار بزنن...
 اری خفم میکنی...دستمو به ساعدش :رفتمو :فتم: کسرا د

شتر از من خودش  شاری که به :لوم میداد بی شو جلو اورد... از ف سر سرا  ک
 سرخ وکمود شده بود ...

نفسشو خالی کرد تو صورتمو :فت: تو که فکر نمیکنی من یه احمقم...؟؟؟ 
 هان عزیزم؟؟؟

 کسرا تو رو خدا... بذار برم...-
 چین رو تنت؟کسرا زیر:وشم زمزمه کرد: این زخم و کمودی ها 

 چشمامو بستم و :ذاشتم اشکام کل صورتمو بتوشنن...
 کسرا داد زد : بگددددددو...



 سگک لماس ... لماس زیرم...-
کسرا هیستیریک و عصمی خندید و :فت:سگک لماس زیر سه تا خط ردیف 
واست جا میذاره؟؟؟ آره... سگک لماس زیر اینقدر باهوشه؟ میدونه کجا رو 

یدونه کجا رو کمود کنه ؟؟؟ سددگک لماس زیر میفهمه تو چنک بندازه ... م
 چه لذتی میمری؟؟؟ آره کثافت؟؟؟

 دستشو از زیر :لوم برداشت...
 پرتم کرد رو تخت ...

شاره چونمو محکم :رفت تو  صت و ا ش شت  شد روم... با انگ سرا خم  ک
دستش و :فت: سگک لماس زیر سه بار موازی خط میندازه؟ هان... سگک 

کمودت میکنه؟ زیر :ردنتو میمکه؟؟؟ به لمتم رحم نمیکنه؟؟؟ لماس زیرت 
جای  چه  مای تو...  به ل ندونی زده  چه د له  خا له... تم خا که تم اصددال این

 قشنگیه...
انگشددتشددو روی لمام کشددید و:فت: به تمخالت نگفتی من شددوهر دارم... به 
سگک لماس زیرت نگفتی شوهرم بمو نیست... میفهمه ... و با عربده :فت: 
حالیش میشه؟؟؟ :ا:ول نیست؟؟؟.... فرق قرص سرماخورد:ی و کیست 

 و سقط و تشخیص میده؟؟؟ بهش :فتی من احمق نیستم؟؟؟ آره؟؟؟
 ازم فاصله :رفت و موهاشو کشید به چنگش...

 بر:شت و دوباره بهم زل زد...
 توچشماش خون بود...

 از ترس صدام و :م کرده بودم...
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ردی نیاز؟؟؟ چه غلطی کردی؟؟؟ چیکار کسددرا با داد :فت: چه :هی خو
کردی که از مرگ ب مون خوشددحالی؟؟؟ هان؟؟؟ چیکار کردی ... برای 
چی به من نگفتی دارم پدر میشم؟؟؟ برای چی از ب مون هی ی نگفتی؟؟؟ 

 هددددددددان؟؟؟ چرا میخواستی سقطش کنی؟؟؟
د وبا بهت و بغض داشدتم نگاهش میکردم که با عربده :فت: چون مونی وج

 نداشت... چون ب ه ی ما نمود ... مگه نه؟؟؟ مگه ندددددددده؟؟؟
چه  جا  فت: این باز کرد و : تاق و  که مونس جون در ا مد  باال نمیو نفسددم 

 خمره؟؟؟
سمتم حمله کرد و با فریادی که باع  لرزم  سرا بی توجه به مونس جون به  ک

 میشد :فت: چرا هی ی نمیگی؟
سرمی :فت و بازو شید و:فت: چه خمرته مونس جون خاک بر سرا رو ک ی ک

 پسره ی ناحسابی؟
 کسرا با داد :فت: تو دخالت نکن مامان... برو بیرون ...

مونس جون با حیرت نگاهشو بین من وکسرا رد و بدل کرد و:فت: برم بیرون 
به  یه  چه روز فل معصددوم کنی؟؟؟ این  بار این ط که هرچی دلت میخواد 

 سرش اوردی...
 ... از حرص... از عصمانیت ...کسرا نفس نفس میزد 

 منم فقط تو سرم نمض میزد و نمض...
 انگار زمان و مکان واسم ایستاده بود ...

 مونس جون دست منو :رفت و :فت:برو پایین بشین...
 به سختی رو پام سوار شدم ...



مونس جون با عصمانیت داد زد: یذره به مخیله ات فشار بیار که کی از دیروز 
شت پله  شده ... کی از پ ها رو با مغز افتاده زمین... کی تو خونش مواد پیدا 

 تو این خونه با نیاز تنها بوده...
نایسددتادم تا :وش کنم... پله ها رو هق هق کنون به پایین رفتم... درسددت 

 جایی که اقا مهدی خونی افتاده بود نشستم رو زمین...
 امو :رفتم ...مونس خانم با عصمانیت بلند بلند حرف میزد ... :وش

دلم نمیخواسددت هی ی بشددنوم... سددرمو :ذاشددتم رو زانوهام... و با تمام 
 وجودم هق هق کردم ... سرمای زمین تو تنم نشست ولرزم :رفت...

شنیدم که میون :ریه هاش میگفت: وقتی به فاطمه که  صدای مونس جون و 
ت . اقاتو خواب بود دست درازی کرد و اقات دیدش، نذاشتم کسی بفهمه ..

به فاطمه هم چیزی نگفتم ممادا ب م  فهمید سددکته کرد مرد ... از ترسددم 
ستم ابرو داری کنم... :فتم زند:ی خواهرته  شه .... خوا روحیه اش داغون ب

 پدر ب ه اشه ... کسرا ... کسرا ...
با حس کوبیدن پا روی پله ها... از جام سخت بلند شدم... کسرا داشت به 

 من نگاه میکرد...
نم به اون... چشماش یه دریا خون بود... چونه اش از حرص میلرزید :ونه م

هاش از انقماض زده بودن بیرون. نمض سددمت شددقیقه و پریدن پلکش رو 
 میدیدم ... از کف دستش داشت خون می کید...

پایین اومد ... هی ی جز حرص و غم تو نگاش  ماتم برد... اروم پله ها رو 
 نمود ...
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 ت: درست میشه ...اروم و خشک :ف
و سددرشددو تکون داد حس کردم صدددای مهره های :ردنش اومد... دوباره با 
همون لحن سرد و تلخ از ته چاه زمزمه کرد: درست میشه ... و اهسته اضافه 

 کرد: برو قرصای مامان و بده ...
 اونقدر سرد :فت که بدتراز سرمای زمین سردم شد...

شکسته بود چند قطره خون رومیز و وسایلم چکیده پله ها رو باال رفتم.. اینه 
 بود. مونس جون لمه ی تخت نشسته بود و :ریه میکرد ...

مالش... االن خون راه  تاد و بریده بریده :فت: برو دن به هق هق اف با دیدنم 
 میندازه ...

 با دستتاچگی :فتم: مونس جون شما ...
 ... برو دنمالش...مونس جون اشکاشو پاک کرد و :فت: من خوبم مادر 

پالتو و شال و کیفم و :وشیمو برداشتم... یه روسری سفید از تو کمد بی هوا 
کشیدم بیرون و پله ها رو پایین رفتم ... کسرا پشت فرمون بود و سعی میکرد 

 استارت بزنه اما ماشین روشن نمیشد...
 منصرف شد ... درپارکینک و بست و منم پشت سرش راه افتادم ...

 یابون دربست :رفت... تا نشست تو ماشین متوجه من شد.سر خ
 با تردید نگام کرد و ناچارا زمزمه کردم: میام ...

 خودشو کشید کنار و منم نشستم... دست چتش خون ریزی میکرد...
ست خودم نمود... نه  شک میریختم... د شیدم... هنوز اروم ا نفس عمیقی ک

 لرزم نه :ریم...!
 نگاه میکرد. راننده با تعجد به ما



 از تو اینه میدیدم چطوری با حیرت و تردید به ما نگاه میکرد.
دستشو :رفتم تو دستم... از تو کیفم مو چینمو دراوردم... دو تا شیشه خرده 

 رو پنجه هاش بود... با مشت زده بود تو اینه...
به صددورتش نگاه میکردم که هیچ تغییری توش بوجود نمیومد ... بی تفاوتی 

 بود!محض 
شت اما بهتر از  ستم... هنوز خون ریزی دا ستش ب سفیدم و دور د سری  رو

 هی ی بود...
 با دیدن سر درکوچه ی خونه ی هانیه ...

 نفسمو تو سینه ام نگه داشتم.
 کسرا حساب کرد ... پیاده شد ... منم دنمالش...

 بازوشو :رفتم تو دستم...
میکشددید... سددنگین بودیم.. کسددرا چیزی نگفت ... منو میکشددید خودشددو 

 جفتمون ... کشون کشون راه میرفتیم...
با خوش رویی :فت  باز کرد و با دیدن ما فوری در و یه  زنک در وزد ... هان

 :بفرمایید ...
 منو کسرا وارد خونه شدیم... طمقه ی دوم... جلوی پادری پر کفش بود.

 هدیه بدو بدو خودشو به کسرا رسوند...
عجد به ما نگاه کردن ... موهای خیسددمو که فرصددت حسددین و یلدا با ت

شون ...  شال فرستادم صورتم بودن... زیر  شون تو  شتم پری شون رو ندا ستن ب
 مادر مهدی هم به عصاش تکیه داده بود و بر و بر ما رو نگاه میکرد.
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 کسرا محل به هی کس نذاشت...
 اقا مهدی تو اتاق روی زمین تو رخت خواب بود.

 با بهت :فت:چطوری نیاز جون ... هانیه رو به من
شید... با هم به اتاق رفتیم ودر  ستمو ک سرا د ستم جوابی بهش بدم که ک خوا

 وبستیم.
 اقا مهدی با ترس و سری بانداژ شده برو بر ما دو تا رو نگاه میکرد.

در قفل نداشت... کسرا یه صندلی پشت در :ذاشت و کنار تشک اقا مهدی 
 نشست ...

 فت:خوش اومدید...اقا مهدی خفه :
 کسرا سرخ شده بود ... با یه نیشخند عصمی :فت: چطوری داماد؟

 اقا مهدی با تته پته :فت: الحمدالله ... شکر...
کسددرا فقط سددری تکون داد و بعد از :ذشددت چند ثانیه چنان زیر یقه ی اقا 
مهدی رو :رفت که من هم از ترس قالد تهی کردم... کسددرا اقا مهدی رو 

و به دیوار کوبید... صدددای فریاد اقا مهدی از درد باع  شددد لد  بلند کرد
 زخمیمو بگزم ...

قا  هاش... خس خس ا نفس  فت ولی صددددای  نمیگ کسدددرا هی ی 
 مهدی...همهمه ی چی شده پشت در ...

پوسددت لممو کندم... کسددرا ولش کرد ... اقا مهدی هنوز به دیوار تکیه داده 
 بود... عین موش شده بود...

شت از توی  سیگاری که کنار بالش اقا مهدی بود یه نخ دراورد ...:ذا پاکت 
:وشه ی لمش... فندکی برداشت و روشنش کرد ... به سرفه افتاد... از کارش 



تعجد کردم ... کسرا سیگاری نمود... اقا مهدی هم با ترس و چشمهایی که 
شش  سرا نگاه میکرد ... یه پک زد تا اتی شت به ک شون کمود بود دا وت قدور

سوخت ... ولی هنوز نفس نفس میزد...  سینش می سرفه کرد...  بگیره... باز 
 هنوز از عصمانیت و حرص کمود بود ...

اقا مهدی باهراس داشددت به حرکات جنون امیز کسددرا نگاه میکرد... به قدم 
 زدن های بی هدفش... به نفسهای پر حرصش...

سی شت رو  شو :ذا ست سر جا اومد... د سرا  نه ی اقا مهدی ... وقتی نفس ک
خاکستر سیگار و تو یقه ی اقا مهدی ریخت و :فت: حیف خواهرم و ب ش 

 اینجان... حیف مادر پیرت اینجاست... حیف .... خیلی حیفه ...
اقا مهدی رو با یه حرکت چرخوند و پیشونیشو به دیوار کوبید و :فت: حیف 

شرفی... حیف  ستکه تو لیاقت هی ی رو نداری... حیف که بی  ی که آدم نی
 از حیوونم کمتری...

اقا مهدی با التماس :فت: محمد جان... محمد کسددرا چیکار میکنی؟ من 
 که کاری نکردم... نیاز خانم یه چیزی بگو... بگو بین ما چیزی نشد...

کسرا تو دهنی محکمی به اقا مهدی زد وبا عربده :فت: اسم زن منو به دهن 
 نجست اوردی نیاوردی...

انداژ سددر اقا مهدی رو باز کرد ... اقا مهدی از ترس و ضددعف رو با حرص ب
ید... ازبرخورد  به دیوار کوب باره  باره و دو ند نمود ... کسددرا اونو دو پاش ب
شش :فت: به  سرا تو :و سرم درد :رفت ... اما ک شونی اقا مهدی به دیوار  پی

 زن من دو تا یاد:اری دادی... اینم از طرف من ...
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 تو زخم پس سر اقا مهدی خاموش کرد ... و اتیش سیگار و
 اقامهدی سرشو فرو کرده بود تو دیوار واز درد عربده میکشید...

کسراموهای اقا مهدی رو تو چنک :رد و سرشو به سمت خودش خم کرد... 
 دهنشو به :وش اقا مهدی نزدیک کرد و زیر :وشش پچ پ ی کرد ...

 از اقا مهدی فاصله :رفت...
رد به نفس نفس افتاده بود روشدو به سدمت کسدرا چرخوند و اون هم که از د

 :فت: والله هی ی نشد...
کسددرا اما لگدی بین دو پای اقا مهدی زد و بلند :فت: مهدی خان... یه بار 
دیگه ... فقط یه بار دیگه از این اتفاقا بیفته ... کاری باهات میکنم که کسددی 

 نکرده باشه با کسی...
قا م به ا با قدرت و از روی و درحالی که  هدی م اله روی زمین چند لگد 

حرص پی درپی به شددکم و سددینه اش میزد در نهایت با بی حال شدددن اقا 
مهدی و خونی شدددن بالش زیر سددرش، دسددت منو :رفت و باهم از اتاق 
خارج شدددیم... لحظه ی اخر دیدم اقا مهدی که داشددت از درد به خودش 

 میتی ید کامال از هوش رفت!
 دو بدو جلوی کسرا اومد و :فت:دایی بابام چرا داد میکشید؟هدیه ب

شید و :فت:هی ی دایی جون ...  شی هدیه ک ستی به موهای خر:و سرا د ک
 سرش درد میکرد...

 هدیه:مگه خوب نشده دایی جون؟
 کسرا پوفی کرد و :فت: خوب میشه ... خوب میشه دایی...



؟ و:فت: چه خمرته محمدمحمد حسین با عصمانیت رو به روی کسرا ایستاد 
 معلومه چیکار میکنی؟

شت  شیما و یلدا و هانیه ی ممهوت انداخت و در نهایت انگ سرا نگاهی به  ک
اشاره اشو تهدید امیز بلند کرد و ر و به هانیه :فت: قدغن میکنم شوهرت پا 

 تو خونه ی ما بذاره ... چه با تو... چی به تو...
 محمد کسرا... حسین با حرص :فت: زنجیر پاره کردی

کسددرا بدون اینکه نگاهش کنه رو به هانیه :فت: خواهرمی باش... بزر:تری 
باش... زنشددی باش... هرچی هسددتی و نیسددتی باش... ولی حرفمو تکرار 

 نمیکنم...
 هانیه مونده بود چی بگه...

مادر اقا مهدی دامن هانیه رو کشید و با زبون اشاره انگار میترسید چی شده 
... 

 برای پیرزن میسوخت ... نه میتونست حرف بزنه نه انگار میشنید...دلم 
شلوارش کرد و :فت: دم در اوردی  شو تو جید  ست سین پوزخندی زد و د ح

 داداش کوچولو...تو کی هستی که تعیین تکلیف ابجی بزر:ه رو میکنه؟
سین. . . یه چیزی بود پیش  سرا پوفی کرد و :فت: تو خودتو قاطی نکن ح ک

 وم شد...اومد تم
حسین سری تکون داد و سر جاش جا به جا شد و با نگاه سنگینی که به من 
کرد رو به کسددرا :فت: خوش ندارم یه غریمه بین ما فاصددله بندازه محمد... 

 هرکی پرت کرده ... یا قراره پرت کنه ... به نفعته که خالی شی... !
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منم خوش کسددرا نیشددخندی زد و عین حسددین با لحن چاله میدونی :فت: 
ندارم تو به زنم چپ نگاه کنی... بد نگاه کنی... خوش ندارم تو ... زنت .. 
خواهرم... اون تن لشددی که اون ور داره جون میده به نیاز از :ل نازک تر بگه 
جت میکنم داداش... تو سددی خودت منم سددی  مام ح هات ات با ... دارم 

. خودتو قاطی خودم... برداریمون جداسددت ... زند:ی هامونم سددواسددت ..
شتم که جواب بی اعتنایی هاتو  من و زند:یم نکن ... احترام بزر:تریتو نگه دا

 ندادم... از حاال به بعد تو جواب بدهکار نمیمونم ...!!! والسالم...
 و باز دستمو کشید و از خونه زدیم بیرون...

به نیمرخ سددرد و سدداکتش نگاه کردم و دسددتمو البه الی انگشددتهای دراز و 
یده اش فرو کردم... خودمو بهش نزدیک کردم و با دو دسددتم به دسددت کشدد

 چتش اویزون شدم.
 لتهاشو باد کرد و نفسشو یکماره از تو سینه اش خارج کرد.

 درحالی که به اون یکی دستش نگاه میکردم :فتم: بریم درمانگاه؟
 نگام نکرد و دوباره :فتم:کسرا جان ...

سددرد زل زد بهم و :فت: اولین باره روشددو به سددمتم چرخوند و بی روح و
 اینطوری صدام میکنه...

 از نگاهش و تلخیش بغضم :رفت . اما لمخندی زدم و :فتم:
 پس حواست به منه و خودتو میزنی به حواس پرتی-

لماشو محکم رو هم فشار میداد ... میدونستم کلی حرفها واسه ی :فتن داره 
ر شددده ... عین من ... منم عین ... میدونسددتم که خیلی چیزا تو دلش تلنما



یا از  یه دن یا حرف...  یه دن خودش بودم... منم عین اون بودم پر بودم از 
 نگفتنی ها...

ستش دادم و ناچارا همتای من  سرچهارراه ... تکونی به د با دیدن یه کلینیک 
 شد و با من اومد...

کلینیک  از دستش به بخیه نیاز نداشت ... خوشمختانه... براش بانداژ کردن و
زدیم بیرون ... دو قدم که چهار راه و رفتیم باال چشددمم به یه ج*ی*گ*رکی 

 افتاد ... جلوش ایستادم و :فتم: چه جای پر مگسیه...
 کسرا حرفی نزد ... بهش نگاه کردم و :فتم: بریم ج*ی*گ*ر بخوریم؟

 کسرا فقط نگام میکرد...
کاراسدددت...  قت این  گاهش این بود... االن و قت ج*ی*گ*ر ته ن االن و

 خوردن تو یه جای پر مگسه... االن؟؟؟ االِن االن؟؟؟
 لماشو هنوز بهم فشار میداد ...

منم انگار تمام محمت های نکردم به کسرا قلنمه شده بود... دستشو تو دستام 
فشددار دادم... برخالف همیشدده که از :رما و حرارتش منم :رم میشدددم این 

سرخ باریخ یخ بود ... با یه تی  شمایی  شده .. با چ سمان  ستی پان شرت و د
 که تهشون به من تمصره میداد االن وقتش نیست...

صره ها رو  سرا بدهکار نمود تا تم سیر من از ته نگاه ک ولی :وش نهن من و تف
بشددنوه ... نهن من میگفت محمت کن ... نهن من میگفت کلی محمت به 

شتین... شوهرت بدهکاری... نهن من میگفت خیلی وقته دو نفره با هم ندا
شتیم... نهن من میگفت االن  صال انگار از اولش هیچ دونفره ای با هم ندا ا
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ناراحته ... بق کرده محمت نکنی کی بکنی؟ نهن من تمصره ی میداد: شماره 
شماره ی دو حالش  شو خوب کن...  ستش نداری؟ پس حال ی یک مگه دو

سه شماره ی  ستی؟  ش ست پس چرا بیکار ن ...  بر وبر نگاش نکن مگه بد نی
عمل کن... ا:ر ناراحتیش برات مهمه... ا:ر ته نگاهش برات مهمه... ا:ر تو 
سه ی  شدی... پس یه غلطی بکن ... وا شفاف وبراق  لحظه دلتنک اون نگاه 
اینی که ته نگاهش میگه االن وقت ج*ی*گ*ر خوردن تو یه جای پر مگس 

 نیست ...!!!
شیدم... اول مقاومت کر شو ک ست شلوار د د اما رام قدم های نازک من که تو 

 جین مشکی زیادی شکستنی بنظر میرسید شد...
نفس عمیقی کشیدم... پشت میز کوچیکی کنار شومینه نشستم... روبه روم 

 نشست.
 هی ی نمیگفت... ته نگاهش هم دیگه تمصره نمیداد ...

 حتی دیگه به من هم نگاه نمیکرد...
تا سیخ جزغاله حاضر کنه... از  15د :فتم به پسر جوونی که پشت دخل بو

تو یخ الی که بین میز ها بود دو تا ماسدددت موسددیر برداشددتم... با دیدن 
  رفهای زیتون پرورده و ترشی شور پوفی کردم. :ل کلم هایی که موقع ...

سرمو تکون دادم... از هرکدوم دو تا برداشتم و جلوی خودم و کسرا چیدم... 
یا به ی سدد تا نوشدددا :ذاشددتم... رفتم تو دو  ه هم بین خودم وخودش 

شتم... به خونه زنک زدم... مونس جون با اولین  شیمو بردا شویی...:و ست د
 بوق جواب داد: الو ...

 سالم مونس جون ...-



 
 مونس جون: نیاز تو که سکتم دادی دختر... چی شده؟ کجایین؟
 لمخندی زدم و :فتم: ما ج*ی*گ*رکی... داریم نهار میخوریم...

 مونس جون: طوری نشد؟
 نه ... خدا رو شکر... میام براتون میگم... االن برم باشه؟-

مونس جون: برو دخترم... فقط تو میتونی ارومش کنی... مراقد هم باشددید 
... 
 چشم... شما هم مراقد خودتون باشید... فعال.-

شک کردم...  ستامو خ ستمال د ستم... با د ش ستهامو  سو قطع کردم و د وتما
سینی که حاوی وقت سر با یه  شوت کردم پ شغال  سطل ا ی کیلنکس ها رو تو 
مت  15 به سدد مد  تافتون داغ و لیمو ترش بود او سددیخ ج*ی*گ*ر و نون 

 میزمون... با دستش مگس ها رو پروند...
منم یه نون برداشتم... سیخ ها رو میون نون :ذاشتم.... کف دستمو رو نون 

 و :وشه ی سینی :ذاشتم... :ذاشتم و تک تک سیخ ها رو دراوردم
کسرا داشت به :ل کلم ها نگاه میکرد... ته نگاهش حاضر جوابی میکرد... 

 یادته حامله بودی :ل کلم میخوردی؟
:ذاشددتم... روش لیمو  ها توش  :ل کلم  مه براش :رفتم... از اون  یه لق
شتم  شو دراوردم... :ذا سته ا شتم ... ه چکوندم... یه زیتون پرورده رو بردا

 ی لقمه ... دستمو به سمت دهنش دراز کردم...ال
 ته نهنم به ته نگاهش میگفت: این لقمه خوردن داره... ردش نکنی!!!
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 دستشو بلند کرد و خواست لقمه رو بگیره که :فتم: خودم...
پوفی کرد و به پشددتی صددندلی تکیه داد... اخر سددر هم ته نگاهش و به زبون 

 اورد: االن وقتش نیست نیاز...
تا از  نه مثل همه ی وق نه لجم :رفت ...  نه عصددمی شددددم  قاطعش  کالم 

 حرصی...
 لمخندی زدم و :فتم: اینو بخور جون داشته باشی سوال جوابم کنی...

شاید برای اولین بار بود که از  شدم...  شوکه  شد ... خودمم  شوکه  از حرفم 
 لحظه های بعدمون خمر داشددتم... شدداید خودمم تعجد کردم اما از طرفی
هم میدونستم که دلش میخواد هرچی تو دلشه رو بهم بگه... میدونستم کلی 
سددوال داره و باید همرو قاطع جواب بدم... میدونسددتم که این بار از نگفتن 
خمری نیست ... میدونستم که همه چیز و باید بگم... بی کم و کاست... بی 

 کذب و کتمان!
خودمم حرف بزنم... بدون داد و شاید برای اولین بار بود که دلم میخواست 

 دعوا و بح  و جنجال... من بگم... اون بگه... جفتمون بشنویم...
 باالخره لمهاشو باز کردم... لقمه رو :ذاشتم دهنش و خوردش...

 ته نهنم از ته نگاهش تشکر کرد.
سددرشددو انداخت پایین و دیگه دسددت برد تا با من غذا بخوره ... شدداید برای 

فهمید که باید :اهی به من هم :وش بده ...! من هم :اهی میتونم اولین بار 
 حرفهایی بزنم یا رفتارهایی بکنم که غلط نماشه... !

بعد از صرف غذامون بلند شدم... حساب کرد ... موهام باز بود و اعصابمو 
 خرد میکرد...



کسرا هنوز حرفی نمیزد. من هم هیچ موضوعی نداشتم تا روش تمرکز کنم یا 
 موردش حرف بزنم یا ...در

دسددتمو توی حلقه ی دسددتی که تا چند لحظه پیش :لومو تو چنگش :رفته 
 بود انداختم...

 شاید حق میدادم...
 شاید اونقدر انیت نشدم که بهش حق ندم ...

ید ا:ر منم مرد بودم و زنم اینطوری جلوم  اهر میشدددد... همینطور  شدددا
 کاسه های چه کنم ... ! میشدم... همینطور بی تاب ... با یه عالم

ولی حاال که فهمیده بود حس میکردم باید من و تسددکین بده نه اینکه من 
شده بود...  سکن لحظه های بی تابیش...! ولی ... جاهامون عوض  شم م ب
جفتمون پریشددون و عصددمی بودیم ... جفتمون رعایت میکردیم... جفتمون 

 م منتظر بودیم تا اون یکیهم ساکت کنار هم راه میرفتیم... شاید جفتمون ه
 اول شروع کنه ...

دلم میخواسددت یه :وشدده ی دنج بشددینم رو به روش و برام خودشددو خالی 
کنه... هرچقدر دلش بخواد سددرم داد بزنه ... فریاد بکشددده... به دنیا و ادم 
هاش بد وبیراه بگه... به من و خانوادم بدو بیراه بگه ... ولی اینطور سددنگین 

قدم برن کت ... اینطوری همه چی و کنارم  داره... اینطوری خاموش و سدددا
شدن پنجه هاش دور  سه ی چفت  نریزه تو خودش... اینطوری له له نزنم وا

 پنجه هام...!
 بهش نگاه کردم... نیمرخش سرد و خشک بود ...
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 به سمت خیابون رفتیم... شاید اون سمت خیابون فرجی بود...!
شین ها نگاه م شتاب ما شدن به عمور با  یکردم وفکر میکردم هربار موقع رد 

خودش سددمت ماشددین ها که با سددرعت میومدن می ایسددتاد به این بهانه که 
شه ... اما حاال... باور کنم مرگ و زند:ی من براش مهم نمود؟!  مراقد من با
شاید حواسش نمود... شاید اونقدر در:یر بود که مرگ و زند:ی من این وسط 

د حواسش نمود باید مراقمم باشه ... شاید حواسش به چشمش نمیومد... شای
یداد براش مهمم و  که نشددون م که من دارم پرمیکشددم برای حرکاتی  نمود 

 مراقممه...
بهش نگاه کردم... داشددت به رو به رو نگاه میکرد اما میدونسددتم تو میدون 

 دیدش هی ی نیست.
ت... همون فیه قدم که به سمت خیابون برداشتم یه پوفی کشید و دستمو :ر

شین ها  کاری که هربار انجام میداد و کرد... منو دور زد تا خودش جلوی ما
 باشه... پنجه هاش چفت انگشتهام شد...

شد... با هم از خیابون  شت جون میگرفت و :رم می ستاش کم کم دا انگارد
رد شددیم... تو پیاده رو راه میرفتیم.. موهام از پشدت شدال زده بود بیرون ... 

 ر وخیس بود. قیافم زیادی داغون بود خودمم میدونستم ...هنوز ت
مت رفتیم... چیزی  به همون سدد هار راه بود  که سددر چ پارکی  یه  با دیدن 

 نگذشت که یه :وشه ی دنج نشستیم... کسرا هنوز حرف نمیزد...
 منم نمیدونستم چیکار کنم...

 اینطور وقتها همسرا واسه ی همسراشون چیکار میکنن؟
 ها زنا واسه ی شوهراشون چیکار میکنن؟اینطور وقت



 اینطور وقتها عاشقا واسه ی عشقشون چیکار میکنن؟
 خودم به خودم نهید زدم ... پس هنوزم دوسش داری؟!

 خودم به خودم جواب دادم ... ا:ر نداشتم که اینطور همراهش نمیشدم...
 خودم از خودم :له کردم پس چرا میگفتم پشیمونم...

... بخاطر یه عالمه چیزهای کوچیک کوچیک... شدداید  شدداید راضددی نمودم
دلم میخواسددت مثل بقیه م*س*تقل باشددم... ا:ر م*س*تقل بودیم اینجور 

 چیزا پیش نمیومد ... شاید راضی نمودم اما ناراضی هم نمودم!
صمانیت حرف میزنم دلیل بر این  شتم خودمو توجیه میکردم که توع خودم دا

 باشه...نیست که ته دلمم همین 
من هنوز کسددرا رو دوسدددت داشددتم ... هنوز دلم براش میتتید ... حاال که 
اینطوری ساکت و سرد کنارم نشسته بود میفهمیدم که چقدر دلم برای هیاهو 
و ارامشش تنک شده ... حاال که اینطور نا اروم بود دلم براش پر میکشید ... 

. و امروز کسددرا رو به من هنوز همون نیازم که ترس از پس زده شدددن داره..
 خاطر یه اتفاق شوم پس زدم ...!

 بهش نگاه کردم...
 کم کم از سنگینی نگام فهمید که زل زدم بهش...

 ناچارا تو چشمام خیره شد...
که از این حال  ید کمکش میکردم  با که دارم... پس  ا:ر دوسددتش داشددتم 

 دربیاد...
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ای چیزی :فتم: نمیخونفس عمیقی کشیدم و دستشو تو دو تا دستام :رفتم و
 بگی؟

سهای داغش لمخندی زدم...  شو یکماره خالی کرد... از بوییدن هرم نف س نف
 کسرای من کسرا بود .. نفسهاش واسم تو وجودم عشق بود نه تعفن!

 باز بینمون سکوت برقرار شد هرچند که خیلی طوالنی نشد...
 کسرا اهسته :فت: یه سوال بترسم؟

 اوهوم...-
 :رفت وبه رو به رو خیره شد. کسرا روشو ازم

نفسشو باز خالی کرد و دستشو به پیشونیش مالید و :فت: چرا میخواستی از 
 بین بمریش؟

ندیمو  له ب ید جم با ید جوابمو حالجی میکردم ...  با ک  کردم  ظه م یه لح
 مرتد میکردم ... یه نفس عمیق کشیدم و اروم :فتم:

 ه و کنایه ؟رک بگم ناراحت نمیشی؟نمیذاری به حساب طعن-
کسددرا سددرشددو به عالمت نه تکون داد و منم با کمی کلنجار رفتن با فکرها و 
پریشونی هام :فتم: اماد:یشو نداشتیم... قمول کن که نداشتیم... مگه چقدر 
از زند:یمون میگذره... هنوز یه مسددافرت نرفتیم... میدونم میخواسددتی منو 

نو میکشیم... به دنیا میومد بین بمری... ولی نشد... داریم جور خانواده هامو
دست وپای من و تو میموند ... حوصله شو نداشتیم... وقتی فکرشو میکنم 
ستم...  شمش ولی نمیتون شته با ست دا شتم... دلم میخوا سش دا میمینم دو
ست... تکلیف  شخص نی شد... هنوز تکلیف کار و درس و خونه مون م نمی



. من ناراضی نیستم ... تو داری هی ی معلوم نیست... نمیخوام طعنه بزنم..
 تالشتو میکنی... ولی قمول کن که وقتش نمود...

شو تو موهاش  شت و پنجه ها شو رو زانوهاش :ذا شد... ارنج ها سرا خم  ک
 فرو کرد و تو همون حال :فت: چرا به من نگفتی؟

 ا:ر میگفتم میذاشتی از بین بمرمش؟-
 کسرا: نه...

 پس دیگه چی میگی...-
ستمو رو  شتم و:فتم: حتی یه دونه از اون قرصها هم نخوردم... د زانوش :ذا

هم میترسددیدم هم نمیخواسددتمش... هم میخواسددتمش... االن که نیسددت 
ناراحتم که نیسددت... دلم نمیخواسددت نمودنش به اون قیمت باشدده... ولی 
ست دادمش... نه ناراحت... بازم میتونیم  حداقل بدون نه خوشحالم که از د

 یم... بازم میشه... من هنوزم ... هنوزم که بهش فکر میکنم...ب ه دار بش
 زیر دلم تیری کشید ... و نتونستم ادامه بدم...

 حس کردم دارم میلرزم... وقتی هم که یادم میومد که چی شده بود ...
 شقیقه هامو :رفتم تو دستم...

 کسرا دستشو پشت کمرم :ذاشت و:فت: چت شد؟
 ضم :رفته بود.دماغمو باال کشیدم... بغ

 یه لمخند تلخ زدم و :فتم: هی ی...
کسرا دستمو :رفت ... حینی که پشت دستمو نوازش میکرد :فت: یه سوال 

 دیگه هم بترسم ...؟

http://www.roman4u.ir/


 سرمو تکون دادم.
 کسرا خفه :فت:نفر سومی هم بود؟

چشمامو از درد فشار دادم و متوجه منظورش نشدم ... حس میکردم تو مغزم 
 دارن نمض میزنن.

 به کسرا زل زدم تادوباره سوالشو تکرار کنه ...
 اما کسرا سرشو تکون داد و :فت: میخوام یه خواهشی کنم...

 جون بخواه...-
 لمخندبی جونی زد و:فت: یه بار همه چیز و از اول برام بگو...

 میشه قملش من یه خواهش کنم؟-
 تی...ر :فکسرا لمخند محوی زد:فت: نمیتونم بگم جون بخواه ... تویه با

 لمخندی زدم و سرشو تکون داد.
از جام بلند شدددم بدنم از سددرما میلرزید کسددرا هم هرچند لحظه پوسددت 
شد با یه لمخند کج :فتم: بیا بریم خونه مونس  سرما دون دون می ستاش از  د

 جون هم نگرانه... همه چی رو خونه برات تعریف میکنم... باشه؟
 شد...کسرا سری تکون داد و از جاش بلند 

 یه دربستی :رفت وبا هم رسیدیم خونه...
 شیما هم تازه از مدرسه اومده بود.

شت  مونس جون با دیدن ما ، فوری با اون زانوهای پردردش تند تند قدم بردا
و منو کشددید تو ب*غ*لش وبا غرغر :فت: شددما دو تا که منو نصددف جون 

 کردید ...
 شیما با تعجد :فت: چی شده؟



یدم از ب*غ*ل مونس جو ما رو کشدد ماغ شددی مدم... د که بیرون او ن 
 و:فتم:چطوری؟ امتحان چطور بود؟

تان بسددتری  مارسدد بدک نمود ... تو خوبی زن داداش... بی فت:  ندید و: خ
 شدی؟ خدا بد نده...

 خوبم خدا رو شکر... مرسی از احوال پرسیت...-
 و به کسرا که ساکت داشت به ما نگاه میکرد :فتم:بریم باال ...

 کون داد ... مونس جون با اشاره میترسید که چی شده ...سری ت
 منم با حرکت سر ازش خواستم که صمر کنه همه چیز وبهش میگم...

 باشه ای :فت و همراه کسرا باال رفتیم...
باالی نرده ها که رسددیدیم... ماجرا رو اروم اروم براش :فتم... از اولش... از 

التماس وخواهش و تمناهام... از فریاد ها دوند:یهام... از افتادن هام.... از 
و کمک خواسددتن هام... از تنهایی و تنهایی و تنهایی... همه چیز و با تمام 

 جزییات تعریف کردم...
ست و :فت:  ش سرا هم رو به روم روی ممل ن ستم... ک ش وقتی روی تخت ن

 دیگه چیزی نیست که ازم مخفی کرده باشی؟
 سری تکون داد و رفت از اتاق بیرون ... سرمو به عالمت نه تکون دادم...

منم روی تخت دراز کشیدم... بی حال بودم... تو مغزم صدای سوت میومد 
 ... دلم درد میکرد...

در اتاق باز شد. کسرا با یه لیوان اب بر:شت... نایلون داروهای تجویزی که 
 پزشک بیمارستان برام نوشته بود هم همراهش بود.
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 و بهم داد. کف دستش قرصی :ذاشت
 دست اخر :فت:پیشونیتو بد*و*سم ناراحتت میکنه؟

ندم :رفت هم :ریم  نه ادا شدددد هم خ ما یدا مظلو که شدددد از این حرفش 
 :رفت...

خودم دست انداختم دور :ردنشو لماشو ب*و*سیدم... لمخندی تلخی زد و 
 :فت: بزر:ی کن و بمخش...

 کیو بمخشم؟-
 ب :ررفت و :فت: منو بمخش...کسرا دو طرف صورتمو با دستهای یخش قا

 مگه تو چیکار کردی؟-
لماشددو باز کرد... اما هیچ کلمه از دهنش بیرون نیومد... فرود لمهاش رو هم 

 مصادف شد با :ریز یه قطره اشک از حوض خونی طالیی چشماش...
 نفس عمیقی کشیدم... اونم کشید... نفسمون بوی تلخ بغض میداد ...

 خفه :فت: اونو بمخش...
سددرمو جلو بردم ... پیشددونیمو به :ودی :ردن و شددونه اش تکیه زدم... عین 
ب ه ای که نمیدونه چی میخواد وناارومه ... به بازوش چنک زدم... یه لحظه 
ست ولی  شو با تمام وجود حس کنم... انگار اونم همینو خوا ستم بودن خوا

ستم که نم ستم که نمیخواد انیتم کنه میدون ازادی  یخوادکاری نکرد... میدون
جم خوردن تو ب*غ*لشددو ازم بگیره... بخاطرهمین دسددتهاشددو محکم دور 

 شونه های بی تاب من حلقه نکرد...
 بخاطر همین همه ی من و وادار کرد تا زیر :وشش بگم: ب*غ*لم کن ...



شت... و موهای ترم  شت... لرز خفیفی دا شونه هام :ذا شت  شو پ ستها د
بهش فشار دادم... انگار فهمید حکم  اشکهاشو لمس کرد... محکم خودمو

 لغو ازادی رو امضا کردم... منو تو خودش جا داد و مردونه و سفت :رفتتم...
شک  شو حس میکردم... و هنوز ا ساش تند بود... هنوز اون لرزش خفیف نف

 چشماش موهای ترمو نم دار تر میکرد...
 و صداشو شنیدم: کاش میکشتمش!!!

 اینطور پریشونیش... ! نفسم داشت میرفت از شنیدن
چیکار میکردم؟ چی میگفتم؟ چطوری تسددکینش میدادم... ؟خودمو عقد 
شش  شیدنم ... یا برای تو اغو شیدم.مقاومتی نکرد برای دوباره به اغوش ک ک

 موندن!
شو تک  سش، روش چند لکه ی خون بود... د:مه ها سمت لما ست بردم  د

روشددن... یه تی شددرت دیگه تک باز کردم... هوا ابری بود فضددای اتاق نیمه 
 براش برداشتم کمکش کردم ... تنش کردم.

نگاهش و تو نگام انداخت... من بیشددتر درد میکشددیدم یا خودش؟ روی 
ستاش بازوهامو :رفت... باز منو تو خودش زندونی  شیدم... د تخت دراز ک

 کرد...
بهم نگاه کرد... اشددکاش فرود میومدن رو صددورتم... با اشددکای من امیخته 
میشدددن... لمامو ب*و*سددید... روی زخمم و ب*و*سددید و ب*و*سددید... 

 نفساش تند شده بود ... کمودی زیر :ردنمو ب*و*سید...
 یقمو پایین داد .... اشکاش چکید روی خراش های باالی سینم.

http://www.roman4u.ir/


 زخمم از شوری اشکش سوخت.
صدام  سرا رو تنم...  شکهای ک سوزش فرود ا ستادم زیر دندونم تا از  لممو فر

 رنیاد!!!د
 دندونام به زخم لمم هم رحم نکرد ...

 صدای اه و دردمو تو خودم خفه کردم ...
 بغضم تو :لوم چنمره زده بود ...

قصددد جونمو کرده بود ... داشددت خفم میکرد. سددرشددو رو سددینه ی کمودم 
:ذاشت... اشکاش داغ داغ روم میریخت... هی ی نگفتم   بدتر از خودش 

های قلمشددو میشددنیدم... صدددای هق هق خفه ی نفس میکشددیدم... تتش 
خودمم میشددنیدم... انگار همه تنم :وش شددده بود تا دردهای جفتمون رو 
بشددنوم و دم نزنم... انگار باید زخم میخوردیم و صدددای ناله هامون رو خفه 
میکردیم تا ممادا به تریش قمای کسدی بر بخوره !... انگار همه چی دسدت به 

تا  باز دسدددت هم داده بود  لد  کاری نکنیم ...  خاموش بمونیم ... هیچ 
نکنیم... دهن بسددته درد بکشددیم ... تا به مزاق همه خوش بیاد ... و وانمود 
کنیم خوشددمختیم...! انگار زند:ی ضددمانت دردو زخم رو قمول نمیکرد...! 
شویی  شامل حال بیمه ی زنا سش نمود... انگار این احواالت  انگار دوایی وا

 نمود ...!
شت. و با  سه رد :ذا شو رو اون  شه ی لممو نوازش کرد. لما شت :و سر انگ

 صدای هق هق مردونه اش تو نفس های من :م شد ...
 سرشو :رفتم تو دستام...

 بهش نگاه میکردم صورتش خیس اشک بود بریده :فت:باید میکشتمش...



پیشونیشو رو پیشونیم :ذاشت و اروم میون هق زدن های مردونه اش ، خسته 
 ت: بمخش...:ف

 زیر:وشش :فتم: بخشیدم...
 کسرا اهسته :فت: دوست دارم نیازم...

 تو دلم غوغا شد... زندون دستاش شل شد و اروم ازم جدا شد...
 تد دار با یه جفت مردمک غرق خون و اشک بهم خیره شد...

 لمخندی زدم و:فتم: امروز و فراموش کن ...
 ... دستمو به صورتش کشیدم و:فتم : بخاطر من

دسددتمو :رفت وب*و*سددید اهسددته :فت: تو خوب باش منم خوبم... و 
 پرسید: خوبی؟

 به دروغ :فتم:
 خوبم...-

 زمزمه کرد: خوبه...
از جا بلند شددد. آهی کشددید...منتظر بودم چیزی بگه اما هی ی نگفت... 

 شایدم نخواست بگه...
 رومو کشید از اتاق بیرون رفت.

 یره شدم... زیر لد زمزمه کردم:سرمو رو بالش :ذاشتم به سقف خ
 دل من حوصله کن، داد زدن ممنوع است
 کم بکن این :له، فریداد زدن ممنوع است
 بیدن این قدوم که هدر کدار ثوابیست کماب
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 دل دلسوختده را باد زدن ممندوع است
 بیدن ایدن قدددوم که از باکدر:ی تدرشیددند

 حرفی از حجددله و دامداد زدن ممنوع اسدت...
 فصل بیست و دوم:

شته  سه هفته و خرده ای نزدیک یک ماه :ذ شمار فر نگاه کردم...  ساعت  به 
مدت و تو نهنم مرور کردم . کسددرا عین  ظه این  یه لح مه چی...  بود از ه
سمانیم و  ضعف ج شرکت و  صوص با نرفتن به  پروانه دورم می رخید. به خ

ست داده بود که خی ست به د لی بهم خوش بگذره. ناز کردنام ... همه چی د
 با صدای زنک فر...

دسددتکش های دسددتگیره ای رو دسددتم کردم و الزانیای مامان پز و از تو فر 
 دراوردم...

شت و بخور بود. با  شاال خیلی هم در شیر میداد ، ما شت نوید و  مامان دا
سه چهار ماهه ها میموند بس که  شاید همش یک ماهش بود اما عین  اینکه 

یعنی نوزادی که وقت دنیا اومدنی چهار کیلو وصددد :رم باشدده تتلی بود... 
خد معلومه دیگه... یه م*ا*چ تتل از دور براش فرسددتادم والزانیای عزیزمو 

 بو کشیدم ...
 اوووم... چی بخوریم امشد...-

نوید ملچ مولوچی کرد و از شیر سیر شد... مامان داشت باد:لوشو میگرفت 
کرد و با غش غش :فتم: الهی قربون  که یه صدددای خوشددگل از خودش در

 اروق زدنت ...
 مامان خندید و :فت:قمل دنیا اومدنیش که به خونش تشنه بودی...



 اخمی کردم و:فتم: اون مال قمل بود االن عزیز دل خودمه ...
 مامان با چپ چپ :فت: زشته جلو خانواده ی مشیری...

ا رو و درست کرد و بابسعی کردم سنگین و رنگین باشم... مامان لماس زیرش
 صدا کرد تا نوید و به اتاق بمره و بخوابونه... چرا که باید شام و میکشید.

ست بابا بود و از  شریک و دو شیری  شنایی بود... اقای م شد یه مهمونی ا ام
شتن، کمند وکیانا...  اهواز به تهران نقل مکان کرده بودن... دو تا هم دختر دا

 دو تا دختر، ناف کمند وبست به نادین ...مامان هم همون اومدنی این 
المته بماند که اب از لد ولوچه ی نادین راه افتاده بود چون کمند تو زیمایی و 
جذابیت معرکه بود. عین این دختر هندی ها... سددمزه رو وخیلی شددرقی... 
سددیاهی چشددماش ادمو میگرفت. بخصددوص که خیلی هم خانم و مقید و 

 تشو تو رشته ی حسابداری تموم کرده بود.ممادی اداب بود و تحصیال
کیانا هم با اختالف یک سال کوچیکتر امسال ارشد تو تهران قمول شده بود و 

 ادبیات انگلیسی میخوند.
شتم به این دوتا فکر میکردم و  شون دخترای خوبی بودن. همینطوری دا جفت

 ا؟م رف الزانیا رو تزیین میکردم که کسرا :فت: کمک نمیخوای خانم خان
 به روش خندیدم و:فتم: نه عزیزم... اقای مشیری رو تنها :ذاشتی؟

 کسرا: نه ... نادین هست... هرچند که طفلک پرت پرته...
 ابروهامو باال دادم و:فتم:چرا؟

 کسرا خندید و:فت: چشمش این خواهر بزر:ه رو :رفته چه جور...
 ی مرغا...با هیجان :فتم: جون نیاز؟ پس تموم شد... داداشم رفت قاط
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 کسرا اوفی کشید و:فت: چه جورم...
 و به  رف ساالد اولیه و شامی ها اشاره کرد:بمرمشون؟

شتزخونه خارج  سرش با  رف الزانیا از ا شت  سری تکون دادم و خودمم پ
 شدم.

شت وبرعکس بابای  سال ک ل و خوش قد وباال دا شیری یه مرد میان اقای م
 من ،هیچ شکم نداشت.

ومی یدیم که کمند وکیانا هم به من ملحق شدددن و کمند  با کسددرا میز شددام
 :فت:نیاز جون اجازه بدید کمکتون کنم...

از نوع صددحمت و کالم قاطعش که هیچ لوسددی و عشددوه ای توش نمود لذت 
گاهش میکردم خیلی  به چشددم خواهر شددوهر ن که  حاال  میمردم ... یعنی 

شه... هرچند ک شم ب شتم که این دختره زن دادا ست دا سیما رو دو شه  ه همی
مناسد نادین میدیدم ... ولی سیما دیگه رفت با حسام و اصال نشد که هیچ 
نادین معرفیش کنم... ولی از کمند هم خوشددم میومد هم من هم  به  وقت 

 مامان جفتمون عاشق این دو تا دختر شده بودیم...
اینقدر تو همین دو سدداعت رفتاراشددون به دلم نشددسددته بود که حاضددر بودم 

 تراف کنم کمند و کیانا جفتشون از من خوشگل ترن...اع
صابم بود  سرم بود رو اع شالی که  ستیم ...  ش سر میز ن با اومدن بابا ، همه 
سرخاله و  سرا دیگه پ شوهرجونیم مجمور بودم... یعنی ک ولی دیگه به خاطر 
شددوهرعمه رو میذاشددت جلوشددون سددر ل*خ*ت بیام ولی این یکی مهمون 

 غریمه بود!



ساالد تعارف کرد و کمند  با غذا شغول بودیم که نادین خیلی تابلو به کمند  م
 خیلی جدی اما محترمانه تشکر کرد.

یعنی رفتاراش اینقدر ضددایع بود که منو کسددرا انگار داشددتیم سددیرک نگاه 
 میکردیم...

اقای مشددیری یه قلپ از نوشدددابه اش خورد و :فت:اقای مهندس درحال 
 حاضر مشغول هستید؟

مودبانه دور دهنشددو با دسددتمال پاک کرد و:فت:بله فعال قراردادی کسددرا 
 مشغولم... تا بعدش بمینیم چی پیش میاد.

 اقای مشیری هومی کشید و:فت: چرا شرکت پدر کار نمیکنید...
کسددرا خندید و:فت: من رشددتم معماریه جناب مشددیری... بابا تو شددرکت 

 م.واردات وصادرات هستن من فکر نکنم بدردشون بخور
شاال که من  سرا اینقدر عزت نفس داره ما شیری جان ک بابا خندید و :فت: م
نمیتونم بهش از این تعارف ها بکنم... خودش از پس زند:یش برمیاد از این 

 لحاظ خیالم از بابت دخترم راحته...
 کسرا با خجالت سرشو انداخته بود پایین...

د. سرا جلو همه تعریف میکرمنم که اصال رو ابرا بودم بس که بابا قشنک از ک
شوهر یه چیز دیگه  سادت نادین هم دیدنی بود ولی تعریف از  هرچند که ح

 است...!
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بعد از صرف شام من همراه کمند وکیانا مشغول صحمت شدیم ... و نادین و 
صحمت میکردن و بابا و اقای  شیری باهم  سرا هم با هم... مامان و خانم م ک

 سر:رم بود. مشیری هم سرشون با تخته نرد
 کیاناپاشو رو پاش انداخت و:فت: نیاز جون شما هم دانشجویین؟

راسددتش من کارشددناسددیمو اسددفند تموم کردم... هفته ی دیگه هم اتفاقا -
 میخوام تو سنجش کارشناسی ارشد شرکت کنم تا چی پیش بیاد.

شدم وقتی کمند برام :فت تهران  سی قمول  شان کیانا لمخندی زد و:فت: منم 
 شدم اصال باورم نمیشد...قمول 

لمخندی زدم حاال هرکس دیگه بود میخواسددت کلی از برنامه های درسددیش 
خاکی بودن  ند جفتشددون  نا هم کم یا یاد ولی هم ک فاده ب گه و فیس و ا ب

 همینشون منو اسیر کرده بود.
نادین هم از  بت وضددو :رفتن و رفتن که نماز بخونن...  به نو با  با کسددرا و 

 رد و کنارم نشست و:فت: چی میگفتین؟موقعیت استفاده ک
 اخی داداشی ندید بدید من...

 خندیدم و:فتم: با کی با کسرا؟
 نادین اخم کرد و:فت: با کمند خانم...

 اووو چه خانمی هم به ریش این بنده خدا میمندی...-
نادین بشددکونی از پهلوم :رفت و:فت: خودتو لوس نکن خواهر بدجنس... 

 تو خواهری...
 :فتم:میگی چیکار کنم؟ با خنده

 نادین: یه صحمتی یه مزه ی دهن فهمیدنی چیزی...



 فعال که داره میاد با شما کار کنه ... خودت مگه مردی؟-
 نادین:اخه اینقدر یهویی برم فردا بترسم ضایع نیست؟

 نادین؟؟؟ تو که تو این کار استاد بودی پس چی شد؟-
 خواهرم اصال جلوش الل اللم...نادین خندید و :فت: به جون یه دونه 

شکون :رفتمو :فتم: مرض... جون منو  شته اش یه ب شیکم ندا این بار من از 
 قسم نخور...

 نادین: خواهری یه کاری واسم میکنی؟
 هوم؟-

 نادین:بمین نامزد اینا داره یا نه...
نداره ... خودم قملش رفتم سددواالتمو پرسددیدم نه نامزد نه دوسددت پسددر... -

 خیلی اصرار داره ازدواج کنه ولی خودش میگه فعال قصدشو ندارم. مامانشم
 نادین عین شکست خورده ها :فت: نداره؟

 خد شاید مورد دل بخواهشو پیدا کنه داشته باشه...-
 نادین پوفی کشید و سرشو عین موش مرده ها پایین انداخت.

ت: :فکسرا وارد هال شد، با کف دست به سرشونه ی نادین چند ضربه زد و
 جا خواستیم جا نشین نخواستیم...

 نادین با غرغر به من اشاره کرد و :فت: حاال تحفه هم نیستا...
کسرا خواست چیزی بگه که خودم پیش دستی کردم و:فتم: ادم برادری مثل 

 تو داشته باشه نیاز به دشمن نداره که...
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ن مجمع داشددت میخندید که کسددرا :فت: نادین جون فکر عاقمتت باش... 
 که میدونم پس فردا کارت به نیاز میفته ...

 و با چشمک نامحسوسی به کمند اشاره کرد.
 نادین عین فنر از جاش پرید و:فت: بفرما اقا کسرا ... من رو زمین میشینم...
 کسرا خندید و کنار من نشست و:فت: حاال پاشو برو چند چایی هم بریز...

نادین هم  ید و  ند چایی با این حرفش جمعمون خ که  فت  جدی ر جدی 
 بیاره...

وقتی با سددینی چایی جلوی کمند خم شددد، جفتشددون از خجالت سددرخ و 
 سفید شدن... یعنی مزه ی دهن کمند و هم قشنک فهمیدم...

 کسرا زیر :وشم :فت: نادینم از دست رفت...
 

شش میاد و  شون از فهمیدن اینکه کمند هم ازنادین خو و با این حرفش که ن
اشددتیم به یه چیز فکر میکردیم بلند زدم زیر خنده درحالی که زن و شددوهر د

جمع سددداکت بود و همه با تعجد به من نگاه کردن ... درجواب تمام چی 
 شده های مامان وبابا فقط سری تکون دادم وتو دلم ریز ریز خندیدم!

ضاحت چون  سما با ف سیدیم خونه ... المته ر ساعت نزدیک دوازده بود که ر
چه خاموش شددد و من و کسددرا دوتایی داشددتیم ماشددین و تو ماشددین سددر کو

 سرباالیی کوچه هول میدادیم تا در خونه ...
حین نفس نفس زدن هامون هم درمورد نادین و ضایع بازی هاش وازدواجش 

 حرف میزدیم.



به و ازدواج نادین  به و نادین هم کال خو کسددرا هم میگفت دختره خیلی خو
 براش مهیج بود.

شید ... لمخندی زد و با دیدن چرا سرا نفس راحتی ک شن خونه ، ک غ های رو
 :فت: باالخره رسیدیم...

نفس عمیقی کشیدم وکیفمو رو شونه انداختم و به سمت در ورودی دوییدم 
... 

خم شددددم تا سددگک کفشددمو باز کنم که با دیدن یه جفت کفش زنونه و 
ای کفش هکفشددهای ب گونه و دخترونه، با ترس به جاکفشددی نگاه کردم. 

 مردونه ...
شت خوردم به  شها مال هانیه و هدیه بودن... یه قدم عقد رفتم... که از پ کف

 کسرا...
 کسرا با تعجد :فت:یخ کردی که ... چرا نرفتی تو؟

 کسرا اهسته :فت: چرا رنگت پریده؟
شتم  سه هفته ی تمام دا شت و  شایدیک ماه از اون همه ماجرا میگذ با اینکه 

و حضددورش کنار خودم لذت میمردم، ولی من همش یا از کسددرا و وجود 
 کاب*و*سشو میدیدم یا حتی با یاداوریش دچار ترس ووحشت میشدم...
 کسرا هم متوجه کفش ها شد و دستمو :رفت ... با هم وارد خونه شدیم.

شمم به یه  شوهرش بودم که چ شم دنمال  ضور هانیه لممو :زیدم . با چ با ح
 افتاد.جفت چشم مردونه و عصمی 

 نگاه حسین یه لرز بدی به جونم مینداخت.

http://www.roman4u.ir/


شد هرچند که انگار قملش هم همه  ساکت  با ورود ما خونه به طرز عجیمی 
 جا پر از سکوت بود.

مونس جون با چشم :ریون به من و کسرا نگاهی کرد و شیما هم روی مملی 
 م اله شده بود.

 ه ایستاده بود و زل زلهانیه هم کنار یلدا نشسته بود و اقا حسین هم یه :وش
 به من و کسرا نگاه میکرد.

 کسرا از روی ادب ناچارا سالم کرد و منم به تمعیت از کسرا سالم کردم.
ست منو محکم تر  شو دراورد و د صورت جدی و اخمش کت سرا با حفظ  ک

 :رفت.
هدیه روی مملی خوابیده بود... هانیه سددرش پایین بود و موهاش ریخته بود 

 توصورتش...
سددرا کمی سددر جاش جا به جا شددد ... مونس جون هنوز اروم اروم :ریه ک

میکرد. جو خونه یه جوری بود هر آن منتظر بودم از یه سددوراخ سددنمه ای اقا 
 مهدی دربیاد!

ستر کرده بود ... حدس میزدم اماد:ی هر:ونه بح  و دعوایی رو  سینه  سرا  ک
 به خودش میده ...

ممل پرت بشدده پایین که هانیه به سددختی  هدیه غلتی زد و نزدیک بود از روی
 از جاش بلند شد و کمی عقد تر کشیدش...

موهاش که کنار رفت با یه صورت له شده مواجه شدم... یه صورت که هیچ 
صورت پر از زخم و ل*خ*ته های  شت... یه  صورت یه زن ندا شماهتی به 

 خون و کمودی و تورم...



من داشدددت به هانیه که دوال دوال راه به کسددرا نگاه کردم که بهت زده تر از 
 میرفت زل زده بود...

بجز سددکوتی که تو فضدددا حاکم بود صددددای خر خر هانیه که انگار نفس 
 کشیدن واسش سخت بود.

 کسرا دستمو ول کرد...
 یه قدم سرجاش جا به جا شد.

 به دیوار تکیه دادم... کسرا اروم از جا کنده شد و به سمت هانیه رفت ...
 خیلی چیزها از سکوت و بغض ادم ها کار مشکلی نیست...فهمیدن 

 کسرا هانیه رو ب*غ*ل کرد و هانیه های های زیر :ریه زد.
نه  یه زن درمونده ...  به  به روم نگاه میکردم...  به منظره ی رو  فقط داشددتم 
ست...  شوهری که مثل عقرب زیر فرش بودنش ورد زبون عروس ها خواهر 

 م که تو اوج بدبختی بود نگاه میکردم...داشتم به یکی از جنس خود
 به یکی که هیچ کاری نمیتونستم برای بهتر شدن وضعش انجام بدم ...

صددددای ناله های هانیه تو هق هقش بلند شدددد، داشدددت نفرین میکرد ... 
 میدونستم مخاطد خاص نفرین هاش کیه ...

 میدونستم علت این کمودی هاش چیه ...
شتیم نگاه میکردیم بدون اینکه هانیه هق هق میکرد و هممو سکوت دا ن در 

کاری از دسددتمون بربیاد! بدون اینکه مرهم باشددید ... بدون اینکه ضددمادی 
 برای زخم های جسم و دلش باشیم.
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هانیه از کسرا فاصله :رفت و به سختی روی ممل نشست... پست فطرت یه 
 جای سالم روی صورتش نذاشته بود...

زه زخماش از شددوری اشددکهاش میسددوزه...! حس میکردم وقتی اشددک میری
مای  هاش درد بکشددم ... حس میکردم زخ با حس میکردم میتونم همراه 

 خودمم داره سر باز میکنه و میسوزه.
حالی؟  فت: همینو میخواسددتی داداش؟ اره؟االن خوشدد با بغض : یه  هان
خیالت راحته؟ یه کلمه تو این سه هفته نترسیدی خواهرت مرد یا نه ... رفتی 

 سی خودت ... زخم زدی ... از یاد بردی... خیالت راحته؟؟؟ آره؟؟؟
 کسرا کنارش نشسته بود و چیزی نمیگفت...

هانیه اهی از روی درد کشددید و :فت: همینو میخواسددتی محمد کسددرا مگه 
 نه؟بدبختی خواهرتو نشون این عفریته بدی... االن راضی ای؟خوشمختی؟

 .کسرا سری تکون داد و :فت: هانیه..
هانیه با جیغ :فت: هانیه مرد... هانیه دق کرد ... اون کثافت و انداختی به 
جون من واسدده ی رضددای کی محمد؟ واسدده ی رضددای کی ؟ واسدده ی این 

 ملعون چشم سفید ؟؟؟
کسددرا پوفی کرد و بلند شددد و :فت: هانیه حالت خوش نیسددت داری چرند 

 میگی...
م خوش نیسددت؟ ب ه ی طفل هانیه با :ریه :فت: من چرند میگم؟ من حال

حاال من چرند  تک :رفت ... منو اش و الش کرد...  باد ک به  معصددومم و 
میگم؟ سه هفته است اب خوش از :لوم پایین نرفته ... من چرند میگم؟ بی 
 شرف بی دین و ایمون ... یه غریمه رو دیدی همه رو انداختی به جون هم ...



و داری که نمیکنی هیچ... مونس جون اهسددته :فت: هانیه نصددف شددمی ابر
 تازه ... ال اله اال الله...

 به دیوار تکیه زدم .
شه و این  شتر امیدوار بودم که حالش خوب نما حالش خوب نمود ...یعنی بی

 حرفاشو از رو نا خوشی زده باشه!
سین با همو ن لحن چاله میدونی و کوچه بازاریش :فت: مگه دروغ میگه  ح

 . داری دخترتو به کی میفروشی؟مادر... این وضع دخترت ..
سین  شد و :فت:ح ست داد و از جاش بلند  شو از د مونس جون دیگه کنترل
نمینم خاله زنک بازی دربیاری... مردونگی داشددته باش... تو رو چه دخالت 
به بح  خواهر شددوهر و عروس؟ تو چه کاره ای امشددد مجلس دسددتت 

 :رفتی؟
 رف اینو :رفتی...حسین با بهت :فت: خوبه مادر... تو هم ط

کسرا هم بلند شد و :فت: این و به درخت میگن حسین... زن من اسم داره 
 ... نیاز... خاندددم!!!

 حسین پوزخندی زد و:فت:بخاطر همین نیاز خانم جلوم درمیای داداش؟
سی  شو فوت کرد و :فت:بخاطر نیاز خانم جلو هر کس و ناک س سرا هم نف ک

 درمیام...
دونی؟ بیا مونس خانم پسددر شددیرپاک خورده اتو حسددین:ما رو ناکس می

 تحویل بگیر...
 کسرا:ربطش نده به مادر...
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 حسین: نمیمینمت محمد ...
 کسرا: منم تورو نمیمینم حسین... خیلی وقته نمیمینمت...

مونس جون پوفی کرد و به اشددتزخونه رفت و :فت: بجای مجادله وبح  
 چاهی پیدا کنین... فقط بلدین بشددینین فکراتونو رو هم بریزین... یه راهی

 بیفتین به جون هم ... نمیشناختمتون میگفتم از ازل به خون هم تشنه بودین!
حسددین بادی به :لوش انداخت و:فت:باع  و بانیش کیه مادر؟ کی تازه 
صل و قطع کرده ... هان؟ تو  سموِن و شده ... ری شده؟ غریمه میون ما  وارد

 قضاوت کن ...
 داداش بزر:تری تو خودت حفظ کن!کسرا با حرص :فت: 

حسین دست به کمر شد و:فت: نکنم چه غلطی میخوای بکنی جوجه؟ زن 
 :رفتی دم که درنیاوردی؟!!!

 کسرا پوفی کرد و :فت: وقتی از هی ی خمر نداری...
که من میمنم صددورت دربو  یا چیزی  ید و :فت: ب حسددین میون حرفش پر

 داغونه این خواهرمه...
 فت: تو دلسوز خواهری؟!!!کسرا خندید و :

حسین: نه تو دلسوزی که اونطور جهنم درست کردی رفتی پشت سرتم نگاه 
 نکردی...

 کسرا: تو مگه نگاه میکنی؟؟؟
 حسین انگشتشو تهدید امیز باالاورد و:فت: محمد میزنمتا ...
 دستمو جلوی دهنم نگه داشتم تا هق هقمو تو :لوم نگه دارم.

 تو دیوار فرو رفته بودم.تا اونجا که ممکن بود 



ما  جام جم بخورم ا یدم... خواسددتم از  ید های کسددرا رو م نمض و پرش 
 انگارخشک شده بودم.

پارسدددال  با حرص :فت: تو نگران خواهرتی؟ تو نگرانش بودی که  کسددرا 
داشدددت دق میکرد یه زنک نزدی... تو به فکر خانواده ای که هفت بابا تازه 

های ترکیه بگذری بر:ردی... تو به فکر برادر و یادت افتاد از خوش :ذرونی 
خواهرتی ... اصال میدونی فاطمه کالس چنده؟؟؟ دو روز نتونستی خونه ی 
شدیم  سال بی بابا  خودت نگهش داری... تو چه میفهمی خانواده چیه... یه 
سالمندان ... چنان  ستیمش  سایه مادرو کم نکنه ... کی بود میگفت بفر خدا

رکی ندونه فکر میکنه چه خمره ... چه قدر تو فکری، چقدر بزر:تری میکنی ه
 به فکری!...

حسین دستی به سرش کشید و :فت: نه ... تو به فکری... تویی که همه بار 
مسددئولیت خونه رو دوشددته ... مفت میخوری میخوابی... فکر کردی حالیم 

 نیست؟ از حقوق بابا و مامان و سود مغازه خرج میکنی؟
سرا: تو چی. شت خونه رو ، رو هم بنا ک شت خ .. از کی زدی و بردی که خ

کردی؟ تو دلسددوز خواهری واسدده ی مهدی کار جور میکردی که هانیه نره 
 پرستاری... یادت رفته؟ یا یادت بیارم ... –کلفتی 

هانیه با بغض و صدددای خش داری :فت: خجالت بکش محمد ... جلوی 
 غریمه ...

ورت یلداخانمه که همه چیز و بهتر از من تو کسددرا:غریمه نداریم... ا:ر منظ
 میدونه...
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به کسددرا حمله کرد و یقه اش و :رفت و :فت:حرف دهنتو بفهم  حسددین 
 محمد... با زن من درست صحمت کن...

کسرا با کف دستهاش روی ساعد های اقا حسین زد و دستهای برادرشو پس 
رچی از دهنت زد و:فت: تو چرا با زن من درست صحمت نمیکنی؟ توچرا ه

 درمیاد بار ما میکنی؟ اصال نمیدونی جریان چیه چرا دهنتو باز میکنی؟
ستاده بود :فت:هدیه رو بمر  شیما که بهت زده ای شاره رو به  مونس جون با ا

 باال ...
شدیما به خودش تکونی داد و با بی میلی هدیه رو ب*غ*ل زد و ازپله ها باال 

 رفت.
شت و رو خو ستمالی بردا شت و:فت: این هانیه د شه ی لمش :ذا نریزی :و

همه بدبختی کشددیدم... رسددوایی به بار اومد صددددام در نیومد جلو در و 
همسددایه ابرو داری کردیم... سددک هفت پشددت غریمه میرزه به تو محمد ... 
خدا الهی به این شددد عزیز داغی که رو دلمه به دلت بنشددونه ... الهی خیر 

 کردی... نمینی که من و این ب ه رو اواره
 کسرا با حرص :فت: شوهر تو بده تقصیر منه؟ناتش خرابه تقصیر منه؟

هانیه با هق هق :فت:داشددتم خوش و خرم زند:یمو میکردم یه سددال بود ادم 
شده بود ... توبه کرده بود ... اعتیادشو :ذاشته بود کنار... دوباره انداختیش 

 به جون من که چی؟سیاه بختیمو بمینی؟
وت کرد و :فت: من کردم؟ من خوشی تو :رفتم؟ شماها فقط کسرا نفسشو ف

به فکر خودتونین؟ همتون دوره کردین ... ِد اخه بدونین چی شددده بعد سددر 
 بمرین...



هانیه: چی شددده؟ مهدی یه تیکه به نیاز پرونده به تریش قمای خانم برخورده 
تو  ... ... بخاطر همین یه کلمه حرف اومده با پیاز داغ :ذاشته کف دست تو

 هم افتادی به جون مهدی و زند:ی من ...
 ماتم برد.

 خشکم زد...
 :یج وممهوت فقط زل زدم به هانیه...

 به صورت کمود و پر از زخم و چنگش...
 به کسراکه خسته فقط پلکهای سرخشو یه لحظه رو هم :ذاشت.

 نفسم باال نمیومد...
 تو موهاش. کسرا زیر لد ال اله اال اللهی :فت و دستشو فرو کرد

شار  شتاش از ف سر پنجه ها و انگ شید  شو ک شت کرد... موها شو م شتا انگ
 سفید شده بود ...

 نفسشو پرصدا خالی کرد.
بعد از چند لحظه حرص به پیشدونی خودش کوبید و با یه صددای از ته چاه 
شو باال برد و داد زد: اخه به  صدا :فت: اخه به تو چی بگم زن بی عقل!... و 
یت داری؟؟؟ تو شددوهر خودتم  مادری؟همسددری؟زن تو چی بگم؟ تو 
سی؟ اینقدر بدبختی که حرف اون معتاد حروم زاده رو باور میکنی؟  شنا نمی

ده ... میخواستم بکشمش... فکر این به  د د د د د د خاطر یه کلمه حرف... هانی
ب تو کردم نذاشتم یتیم بشه! ... :فتم باباباال سرش باشه... تو مرد باال سرت 
باشدده اون نامرد حروم زاده که اخه... ... اخه احمق... یه کلمه حرف بود که 
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 بهش ب ه سددقط کرد؟ بخاطر یه کلمه اسددت که نفسددش :رفت تا صددمح
اکسیژن دادن... بخاطر یه کلمه حرف بود که سه هفته است خواب نداره؟؟؟ 
بخاطر یه کلمه حرف تن وبدنش اش و الش شددده ... ؟ کمودی هاش هنوز 

 هست ...
و با عربده :فت: بددددددددددخددددددداطدددد دددددر یدددددددددددددددددددده 

 کلددددددددددددددددددددمه حددددددددددددرف؟؟؟
مونس جون با یه لیوان اب به سمت کسرا اومد و :فت:محمد مادر ... سکته 

 میکنی...
 کسرا دو دستی سرش و محکم نگه داشت ...

 هیچ متوجه اشکهام که کل صورتمو خیس کرده بودن نمودم...
کسددرا کمود شددده بود ... از اون روزی که همه چیو فهمیده بود هم بدتر... 

داشددت مجازات میکرد اما اینا اعضددای خانواده  شدداید اون روز یه غریمه رو
 اش... همه ی کس و کارش اینطور جلوش دراومدن!

کسرا به ستون تکیه داد و رو به حسین که بهت زده و حیرون معطل مونده بود 
:فت: اینی که تو صددداش میکنی این ... از ترس تنها خونه نمیمینه ... اینی 

سایه  صداش میکنی این ... از  سرکوچه که تو  سه، جرات نداره تا  شم میتر ا
ستی...  صداش میکنی این... فهمیده که تو برادر نی قدم برداره... اینی که تو 
حمایت :ر نیسددتی... اینی که تو صددداش میکنی این،حامله بود ... ب مون 
سر  صداش در نیومد ... !!! این زن منه ... نیاز منه ... هم شید ...  مرد ... بخ

به من  منه ... ا:ر مغز باالتر از :ل بگی انگار  داری توش فرو کن ... بهش 
نه خواهری تو رو ... هرچی  مایتتو ...  نه ح نه برادریتو میخوام...  :فتی... 



نه  ندارین حرف بزنین و:ر به زن من حق  به من بگین...  میخواین بگین 
 نمیمخشمتون!!! والسالم ...

سرش :یج ر شت میومد که انگار  سمت من دا سرا به  فت و ا:ر نرده ی پله ک
 ها رو نمیگرفت نقش زمین میشد!

 جلوی من سرشو انداخته بود پایین ...
 دستشو اروم برد سمت چپ سینه اش...

 حس کردم دارم جون میدم.
 با نفس نفس همون جاسرجاش ایستاده بود .

پلکام از حجم اشک سنگین بود .اونقدر بی صدا هق هق کرده بودم که :لوم 
 درد میکرد.

 لمم انگار نمیزد... کسرا سینشو فشار میداد. کمود شده بود.ق
 با ترس از جام کنده شدم ...

بی محمتی و بی وجدانی حسین و هانیه رو که بی تفاوت به بدن خم شده ی 
کسددرا نگاه میکردن میدیدم... جلو رفتم... فقط صدددای هق هق من تو فضدا 

 پی یده بود ... دست زیر بازوی کسرا انداختم.
 گام کرد...ن

 
 زیرچشماش کی اینطور کمود شده و:ود شده بود؟

 از حرص و عصمانیت مردمک عسلیش دیگه توی خون مدفون شده بود ...
 بهم نگاه کرد نفساش تند و داغ بود ...
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سرا  شون دوتایی باال رفتیم... ک شون ک با اینکه وزن خودمم روش بود ولی ک
هاش وخ ماس  ودم عوض کردم... جوراب رو مجمور کردم دراز بکشددده... ل

هاشددو دراوردم... لیوان کنار پاتختی و برداشددتم ... نمیخواسددتم به طمقه ی 
پایین برم از روشددویی توشددو پر اب سددرد کردم و مسددکن اوردم .به خوردش 

 دادم... لمهاشو ب*و*سیدم... کنارش دراز کشیدم و به صورتش خیره شدم.
بود و نفسهاش زخم خورده و توحال خودش نمود و درکش میکردم... عصمی 

 بی تاب از سینه اش بیرون میومدن...
خاطر  که اینطور ب یه  ندمین مرد گاه میکردم و فکر میکردم کسددرا چ بهش ن

 همسرش جلوی خانواده اش می ایسته؟!!!
ضا  شو تو ف س شک بود و هنوز تند تند از روی حرص نف لماش نیمه باز و خ

 خالی میکرد...
 افتاده بود؟ اون برای من به این روز

بخاطر زنش... نیازش... بخاطر همسددرش... بخاطر مادر ب ه ای که من 
میخواستم سقطش کنم اینطور پشت من دراومده بود؟ اینطور حمایت :ر... 

 اینطور...
 من با چه رویی توچشماش نگاه کنم...

 این عشق بود؟ محمت بود؟ دوست داشتن بود؟
در پشت و پستوی عاشقتم و مهربونم در لفافه ی دوست دارم بیان نمیشد... 

 و عزیزم بیان نمیشد...



شأت میگرفت؟ از کجا اینطور قاطع من  این حمایت از چی بود ... از کجا ن
رو پشددتیمانی میکرد... همیشدده همینطور میموند؟ میخواسددت بگه تو رسددم 

 عاشقی من حرف اول و میزنم.
 امشد با من چه کار کرد کسرا؟

ست سرایی که من میخوا سرایی که من با چه رویی ک شم... ک م ازش دل زده ب
 میگفتم ازش ناراضی ام...

سته تا  سرایی که بخاطر من... نیازش... زنش... تو روی خانواده اش می ای ک
 احترام منو نگه داره...

 این نهایت عشق بود...
 نهایت صداقت بود...

 نهایت دوستت دارم بود...
خارج باشددده و تو عالم م*س*تی از این غریزه نمود که کنترلش از دسددتش 

 ش*ه*و*ت بهم بگه دوست دارم...
این خود دوست داشتن بود... بخاطر من... ! فقط من... نه بخاطر جسمم... 
نه بخاطر هیچ چیز دیگه ... فقط بخاطر من ... خود من ... شددخص من 
...شددخصددیت من ... منش من ... بخاطر مِن من ... این حرفها رو زد... 

 ی جلوی همه ایستاد...اینطور
 من کی ام؟

 یه زنی که بلد نیست با مشکالت زند:یش دست وپنجه نرم کنه؟
 یه زنی که تازه زن شده و از زنونگی فقط برجستگی های بدن خودشو میمینه؟
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 یه زنی که همسر بودن رو فقط تو معاشقه های اخر شد میمینه؟
 خدایا ... من رو دست خوردم؟

سنک تموم من فکر میکردم فقط م سه من  سرام... اون که وا شق ک نم که عا
 :ذاشت... خدایا من دیگه چی از زند:ی میخوام؟!!!

 خدایا بخاطر این خوشمختی ازت ممنونم...
 به اندازه ی تمام ناارومی های این مدت اروم بودم...

به اندازه ی تمام لحظه های بغض دارم امشد ازته دلم لمخند میزدم... کسرا 
خاطر مه  منو ب خاطر این ه این خودخواهی بمخش... ولی از تو ممنونم ب

 رضایت و ارامش و احترامی که االن بهم دادی!
نفس عمیقی کشددید... انگار اروم شددده بود... انگار تک تک فکرهای منو 

 خونده بود!
 غلتی زد و رو به روم قرار :رفت.

گام و تو ندرحالی که دستشو توی موهام فرستاد ... نی نی چشمای تد دارش
 انداخت...

شون میداد... مثل هربار  شو ن شترخود شماش تو تاریکی بی مثل هربار که چ
 که من تشنه و تشنه تر میشدم...

 لمخند تلخی زد و:فت:بخاطر امشد متاسفدددددد....
 انگشتم و :ذاشتم رو لمشو :فتم: هیس... من تو رو دارم...

 خم شد پیشونیمو ب*و*سید...
وسینه اش قایم کردم و خودمو چسموندم بهش... از :رماش ... سرمو زیر:لو 

 از نفسهاش... از تتش های قلمش... سیرمونی نداشتم...



 وقتی خفه زمزمه میکرد زیر :وشم: دوست دارم ...
ست دارم... و  شاید بعد از مدت ها منم از عمق وجودم بهش :فتم: منم دو

خیلی بیشدتر از همیشده... انگار تو دلم ادامه دادم: خیلی بیشدتر از خیلی... 
تازه بار اولمه که احسدداس تنهایی نمیکنم... انگار اولین باره که یکی و دارم 
سی  اینقدر ،قدر و محکمه که بهش تکیه کنم... انگار اولین باره که معنای ک
سی روداری... یه " تو" داری... که وقتی داریش به  شتن و میفهمم... ک رو دا

. یا بگی آهای دنیا تو که اینقدر بد ناتی... اهای زند:ی دنیا بگی بیخیال..
که ارث باباتو ازم طلد داری... من یه " تو" دارم که نمیتونی ازم بگیریش... 
من یه "تو" دارم که همه ی دنیامه ... همه ی زند:یمه ... همه ی لحظه هامو 

 باهاش تقسیم میکنم...
اشدتن من مطمئن بشده... یه یه فشدار محکم بهم داد... شداید خواسدت از د

لحظه حس کردم نهنشو میتونم بخونم، انگار هیچ پرده ای بینمون نمود ومن 
شم و فکرمو  شو بخونم ... از فکرش با خمر ب شو بمینم ... نهن ستم درون میتون

 دریابه!... شاید اونم دلش خوش بود به داشتن یه تو ... مثل من ...
 من کسرا رو داشتم و کسرا منو...

روزی من به خاطر کسرا تو روی خانواده ام ایستادم... یه روزی من بخاطر  یه
شتم  سیزده روز بیخمری :ذا سرا ، اونو تو  خانواده ام، بخاطر لحن و حرف ک
واالن کسددرا بخاطر من جلوی خانواده اش ایسددتاد... کارکدوممون درسددت 

که بود... امشدددد برام یکی از تلخ ترین ود یدونم... هرچی  ر عین بود؟ نم
 حال شیرین ترین شمهای زند:ی بود...
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 انگار تمام امیدمون به خودمون بود...
تازه داشددتیم معنی همراه بودن و همسددر بودن و برای هم بودن و  گار  ان

 میفهمیدیم...
نفس عمیقی کشددیدم... لمام تو عمق کامش :م شددد و بعد یک برهنگی داغ 

بود که باید به اون هدیه  بود...و ارامشددی که شدداید تن خسددته و پر بغض من
ست برای زخم هاش مرهم  سم و روح من بود که میتون شاید این ج میکرد . 

 باشه ... التیام باشه... شاید برای زخم های جفتمون!
این یه تجربه ی جدید بود... یا شدداید باید اعتراف میکردم که چنین چیزی 

 هیچ وقت تو رویام نمود...
را ُبر خوردم هم وقتی به رویاهایی که داشددتم حتی حاال که تو زند:ی با کسدد

یاهام همش یک نواخت و تکراریه ... این زند:ی  فکر میکنم میمینم اخر رو
 منه ... زند:ی ما ... فقط مال ما دوتاست!

شدداید این عمق معنای زند:ی بود که باید تو این شددد... تو اغوش کسددرا 
 میفهمیدم!

 فصل بیست و سوم:
 داشت موهامو نوازش میکرد از خواب بیدار شدم.با صدای کسرا که 

از حالت چشمهاش وسرحالیش فهمیدم که بازم بعد از نماز صمح نخوابیده 
 ... کش وقوسی اومدم و:فتم: اممم... ساعت چنده؟

 کسرا :ونمو ب*و*سید و:فت : شیشه عزیزم...
دسددتمو زیر بالش فرسددتادم و پتو رو با چونم زیر:ردنم سددفت چسددموندم و 

 فتم: فقط پنج دقیقه...:



کسددرا روی :وشددومو ب*و*سددید و:فت: مگه شددما ازمون نداری همسددر 
ست برد زیر پتو و  شو خوابالو... و د شو پا شو خوشگله... پا عزیزم؟ هان؟ پا

 دستمو :رفتم و :فت: پاشو خانم... پاشو یا علی...
 ودستمو کشید و مجمورم کرد رو تخت بشینم...

 بودم، موندم چطوری یادش بود من ازمون د ارم... یعنی به غلط کردن افتاده
از اتاق بیرون رفت و منم خواب الو خواب الو مسددواک زدم و اماده شدددم، 

 نایلون کارت و مداد و پاک کنمو برداشتم و به طمقه ی پایین رفتم.
 کسرا برام شیرعسل اماده کرده بود.

سددت کرد و پشددت میز نشددسددتم و سددرمو رو میز :ذاشددتم... کسددرا لقمه در
 چسموند به لمام و:فت: برات کیک و شیرم :رفتم سر ازمون بخوری...

شدم تو عالم هتروت  شاری به لقمه داد و مجمور  شتم چرت میزدم که یه ف دا
دهنمو باز کنم تا اون جسددم سددخت و چرب و تو دهنم بفرسددتم بلکه کسددرا 

 دست از سرم برداره...
دهنم مشددغول تجزیه و تحلیل لقمه ی خامه عسدددل تو دهنم بود و بزاقای 

 طعمش بودن که لقمه ی دوم دوباره چسمید به لمام...
 ازدست کسرا کفری شدم و با دهن پر :فتم:هنوز نخوردمش...

 کسرا جدی :فت:عزیزم درست بشین ... االن خفه میشی خد...
 اصال نمیخوام ازمون بدم...-

 ینم...کسرا خندید و :فت:پاشو دختره ی تنمل هتلی... پاشو بم
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ولقمه ی سوم و چهارم و تو نعلمکی جلوم :ذاشت و :فت: من برم ماشین و 
 روشن کنم :رم بشه...

از جام بلند شدددم و کسددرا با تشددر :فت:نخوریشددون نه من نه تو ... ضددعف 
 میگیرتت...

از حرف ولحنش خندم :رفت ولی دیگه بیشتر از سه تا از:لوم پایین نمیرفت. 
تاق باز شددد مونس جون کورمال کورمال بیرون شددیرمو سددر کشددیدم که در ا

 اومد و :فت:چی شده مادر؟
مدم بگم - عام کنین... او هی ی مونس جون دارم میرم ازمون ارشدددد... د

 خداحافظ که مونس جون :فت:صمر کن...
 هشیار شده بود و تندی رفت تو اتاقش وباقران بر:شت ...

 با خنده :فتم:نمیخواد مونس جون...
شددو :زید و:فت: نگو دختر... و درحال خوندن ایه الکرسددی مونس جون لم

:فت:خدا پشددت و پناهت دخترم... موفق باشددی... ایشدداال رو سددفیدمون 
 کنی...

 با دل وجون مونس جون و ب*غ*ل کردم و:فتم: پس دعام کنین ها...
به  نه  کت ک باب الحوائج کم ما ...  فت: حت یدتم و: مونس جون ب*و*سدد

 سالمت دخترم.
گه خوا باز دی یدادن  ند ا:ر رخت خوابمو بهم م یده بود هرچ ب از سددرم پر

میرفتم و میخوابیدم . کنار کسرا تو ماشین نشستم که خمیازه ام :رفت ... نه 
 یکی نه دو تا... سه تا به فاصله ی یک دقیقه...

 کسرا خندید و:فت: سر ازمون خوابت نره؟



 همین میشه... با اخم :فتم: وقتی تا ساعت دو صمح از من کار میکشی
کسددرا زبونشددو بامزه :زید و :فت: تو هم که چقدر ازاین کار خسددته میشددی 

 بدت میاد ... تقصیر منه :فتم استرس داری، یادت بره ... اروم بشی...
 با غرغر :فتم: تا ساعت دو؟ پشتکارت منو مرده!!!

کسددرا غش غش خندید و :فت: به جون نیاز سدداعت یک و چهل دقیقه بود 
... 
 مشت به بازوش کوبیدم و:فتم:خیلی بدی... نامرد...با 

 کسرا چشمک شیطونی زد و:فت : یه نامرد عاشق!
 خندیدم و دیگه خواب الود:یم به کل یادم رفت.

سترس افتاد به جونم. با  شگاه و غلغله ی جلوش دوباره ا سر در دان با دیدن 
 ... اینکه چندان هم اماد:ی نداشتم ولی خد بدمم نمیومد قمول بشم

شیر وکیک و اب  سی میخوند...  سرا برام ایه الکر شیدم ... ک نفس عمیقی ک
معدنی که :رفته بود خنده داشت... با این حال از اینکه بیشتر از من استرس 

 داشت هم خندم :رفته بود هم استرس منو مضاعف میکرد.
به هرحال با باز شدن درهای ورودی جمعیت به داخل هجوم بردن ... خیلی 

پدر و خانواده... از اینکه کسددرا منو اورده بود و  ها با  تنها بودن، خیلی ها 
تا انتهای ازمون اینجاسدددت ودعام  اینطوری حمایتم میکرد حتی :فت که 

 میکنه ...
برای اولین بار از این همه اعتقادش غرق لذت شدددم! حضددورش به شدددت 

 داخل شدم!دلگرم کننده بود... دستی تکون داد ومنم با نام ویاد خدا 
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صرو :رفتم که یه  سواال ، تازه عزای ع سرو کله زدن با  ساعت  بعد از چهار 
 کنکور هم عصر داشتم.

شه عادت  سرا خریده بود و خوردم... همی شیرکاکائویی که ک پوفی کردم ... 
شم... به هرحال  شم چه نما شینم، چه بلد با ساعت امتحان ب شتم تا اخر  دا

میخواسددتن بر:ه رو ازم بگیرن ... بر:ه هم که وقت تموم شددده بود و با کتک 
یل :رفتم... هرچی که بود و نمود  انگار ارث باباهاشددونه ... :وشددیمو تحو
انگار یه باری از رو دوش من برداشددته شددد حتی فکرشددم خسددتم میکرد ... 
عصر هم که کنکور دوممو میدادم یه نفس راحت میکشیدم نتیجه اش زیادم 

سیل عظیمی از پیام ها رو به  مهم نمود بهرحال... تا شن کردم با  شیمو رو :و
 رو شدم...

 رضا و فرزاد و ساناز...
 وای به هیچ کدومشون نگفته بودم امروز نمیتونم شرکت بیام...

فوری به ساناز قضیه رو :فتم و ازش خواهش کردم یه جوری ماست مالیش 
نام  کنه ... چون رضددا که کارم نداشددت اون اب*و*سددوفیان چندش زارع

 مطمئن بودم کارد میزدی خونش نمیومد.
اونم یه جورایی بگیر نگیر داشدددت ... یه موقع خوب بود یه موقع نمود . کال 

 ویری ویری...
کسرا به در ماشین تکیه داده بود و با چشم داشت دنمال من میگشت... جلو 

 رفتم و با خنده :فتم:سالم ...
دم.... زدی تو :وش رتمه ی خندید و کش دار :فت: به به ... سالم  د د د خان

 یک دیگه؟



 
با خنده :فتم:اصددال :ذاشددتن کنار واسددم... کسددرا در وبرام باز کرد و سددوار 
شدیم... داشت از سطح سواال میترسید و سعی میکرد ماشین و روشن کنه 

 بازاین لکنته خراب شده بود...
ماشدد تا  تا االن سددده  که خرج تعمیرش میکنی  قدری  و ین نبا غر :فتم:این

 میخریدیم...
 کسرا خندید و :فت:اووو ... سه تا؟

 اره دیگه ... یکی من... یکی تو... یکی هم...-
 کسرا: یکی هم چی؟

 حاال همون دو تا ...-
 باالخره ماشین روشن شد و کسرا راه افتاد سمت خونه...

 دنده رو عوض کرد و :فت:نیاز چند درصد احتمال میدی ازاد قمول بشی؟
 ... چطور؟80اومدم و :فتم:  کش و قوسی

 کسرا: ا:ر قمول بشی مصری که بری ؟
 خد اره ... چرا پرسیدی؟-

شهود بود اما به روی  صنعی بودنش برام م سرا لمخندی زد ... هرچند که ت ک
 خودم نیاوردم و:فت: همینطوری پرسیدم.

شددونه هامو باال انداختم... رسددیدیم خونه ... مونس جون داشددت اشددتزی 
با خسددتگی به اتاق رفتم تا یه چرتی بزنم وبرای سدداعت سدده اماده  میکرد...
 باشم...
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سوفیان و  ساناز زنک زد و کلی غیمت اب*و* سیده بود که  سرم به بالش نر
کرد... بعد هم :فت که طناز از تایلندبر:شددته و به خون من تشددنه اسددت که 

 عروسیش نرفتم...
.. و از نادین و این ماجرای تماس و که قطع کردم مامانم زنک زد حال احوال.

عاشددق شدددن و سدداکت شدددن وتو خودش رفتنهاش :فت و:فت و:فت که 
داشت مخم سوت میکشید ... از نوید که دیشد دل درد داشت و نادین که 
لد به غذا نمیزنه و ... خودش احساس افسرد:ی میکنه بس که خونه نشسته 

... 
 

شتم به درد و دالی م ساعت یک و نیم فقط دا امان :وش میدادم. یه ربع به تا 
دو بود که تلفن ورضایت داد قطع کنه و کسرا هم در وباز کرد و:فت: بیا نهار 

 بعدم اماده شو بریم...
 طفلک بخاطر من امروزشو کال مرخصی :رفته بود.

بارخوت و خسددتگی ازجام بلند شدددم... یکی نیسددت به من بگه نونت کمه 
 یه؟؟؟ابت کمه ارشد قمول شدنت چه صیغه ا

بعد از دومین ازمونم که عملی بود ساعت هفت به خونه بر:شتیم... با دیدن 
یه عالمه کفش جلوی در خونه تقریما میخواستم بیهوش بشم... با ناله :فتم: 

 کسرا مهمون داریم؟
شید و :فت: فکر  شونیش ک ستی به پی سته بود د سرا هم که بدتر از من خ ک

 کنم ...



پخش و پال بودن رو جفت کرد و وارد خونه و کفشددهایی که جلوی پادری 
 شدیم... صدای جیغ و :ریه ی یه ب ه تو خونه پی یده بود.

 با دیدن زهرا وپدرام و دایی و زن دایی کسرا ابروهامو باال دادم...
هاش  با مار  که فقط جلوی زهرا میگرفتم جلو رفتم و از روی اج :اردی  با 

 روب*و*سی کردم.
سرا و پدرام وداییش با شده ک سر زهرا هم که بزرگ  سالم علیک کردن پ هم 

بود و کلی جیغ و داد میکرد و میخواسددت کل موزهای داخل  رف میوه رو 
 بکنه تو دهنش...

 اجازه خواستم تا به اتاقمون برم ولماسمو عوض کنم...
کسددرا که با همون پیرهن زرشددکی و شددلوار مشددکی پیش پدرام نشددسددت و 

 .توضیح داد که من کنکور داشتم
شک نگه دارم همین  سعی کردم موهامو خ سری :رفتم و  سر فوری یه دوش 

 بوی تنم میرفت کفایت میکرد.
 درکمد وباز کردم... چه اصراری داشتم جلوی زهرا از زهرا بهتر باشم!!!

یه شلوار شیری برداشتم و یه تونیک طوسی که دور یقه و استین هاش شیری 
دمو پام کردم و موهامو ساده با یه بود رو باهاش ست کردم... صندلهای سفی

 :ل سر پشت سرم بستم.
 یه ارایش مالیم کردم و عطر زدم وبه طمقه ی پایین رفتم.

 زهرا با دیدن من به احترام من نیم خیز شد.
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شام رو هم  شتزخونه رفتم... مونس جون تدارک  شتم و به ا هیچ محلش نذا
نو به با :فتن توخسته ای مادر مدیده بود ... انگار شیما رو به کار :رفته بود و 

 هال فرستاد.
 زهرا بهم لمخندی زد اما بی جواب :ذاشتمش و به تلویزیون خیره شدم.

زهرا برام یه موجود :وشددت تلخ وتفلون و چندش بود ... اصددال نمیتونسددتم 
 بتذیرم که کسرا با اون قرار ازدواج داشتن ...

سر پدرام وزهرا رو ک سرا با خنده امیرهادی پ شید تو ب*غ*لش و :فت: تو ک
 دوماد خودمی...

زهرا هم با خنده ی لطیفی و صددددایی که عمدا نازکش کرده بود از نظر من 
 :فت: حاال از کجا معلوم صاحد دختر بشی؟

پامو رو پام انداختم ا هار وجود کردم و:فتم: صدداحد دخترم بشددیم من که 
 عمرا بذارم با فامیل ازدواج کنه ...

 به زهرا نگاه کردم.و پیروزمندانه 
ست  زهرا با اینکه از جوابم شدوکه شدده بود اما چیزی نگفت وسدرشدو با پو

 کندن خیار :رم کرد.
منم تودلم چیشددی :فتم و چشددم تو چشددم کسددرا شدددم که یه نره داشددت با 
ریزبینی نگام میکرد شدددم... اول متوجه نگاه و خیر:یش نشدددم اما کم کم 

شت زیر وبم حس وحاالت منو دوزاریم افتاد که منظورش چیه.. شنک دا . ق
 از ته چهره ام میخوند!

 خودمو به بیخیالی زدم و مونس جون صدام کرد...



مشددغول چیدن سددفره شدددیم، زهرا هم به اشددتزخونه اومد و :فت: کمک 
 نمیخوای نیاز جون؟

سفره رفت و دو تا  سط  ست وپا و ابرومو باال دادم همون موقع هادی چهار د
 که توشون یخ بود و تو سفره انداخت. از لیوان ها رو

 اشاره ای به ب ه اش کردم و:فتم:بهتره مراقد پسرت باشی...
ستم داد  شتزخونه رفتم... مونس جون دیس برنج و د و روموازش :رفتم و به ا
و شددیما هم با  رف خورش پشددت سددرم اومد. بعد از چیدن سددفره همگی 

ست رو به رو ش سرا کنار من ن ستیم... ک ش ی پدرام و زهرا هم رو به دورش ن
 روی من...

 شام خورش فسنجون و زرشک پلو با مرغ بود.
دستتخت مونس جون رو دوست داشتم... ولی رو زمین غذا خوردن و اصال 
شم رو زمین ...  شاید برای یک بار درماه ... نه هر روز... دو وعده ولو ب  !...

شینم ویه طرفه  ستم ب صوص که چهار زانو هم نمیتون ستم ... طوربخ ش ی می
 که تا تموم شدن غذام پاهام شدیدا خواب میرفت.

 فقط صمحانه رو تو اشتزخونه و رو میزی که تواشتزخونه بود میخوردیم...
 کسرا با تعارف :فت:دختر دایی خورش بکش... پدرام جان ... بفرمایید...

سعی کردم خودداری کنم... ولی وقتی  از تعارف کردن هاش لجم :رفته بود 
داشددت برای دختردایی عزیزش لیوان اب میاورد و پدرام :فت:بشددین کسددرا 

 زهرا دوغ میخوره...
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تا اونجایی که من یادمه دختردایی لد به دوغ و لمنیات  ولی کسددرا :فت: 
 نمیزد و با خنده :فت: مگه نه؟؟؟

کفری نگامو بین کسددرا و زهرا رد وبدل کردم... کسددرا هم با یه لیوان اب یخ 
شت وز شین غذاتو بخور یخ کرد بر: سرعمه ... ب ستت درد نکنه پ هرا :فت:د

 از دهن افتاد... وای عمه من عاشق فسنجوناتم...
 کسرا خندید و :فت: غذای مونس خانم رو دست نداره...

 و رو به زن دایی تعظیمی کرد و :فت: نوکر زن دایمم هستم...
 عروفه...زن دایی خندید و :فت: دستتخت مونس جون که تو فامیل م

 مونس جون با لمخند:فت:نوش جون همتون..
زهرا یه ترب ه برداشددت و:فت: یادته محرم و سددفر افتاده بود عید؟ وای چه 

 قیمه ای درست کرده بودی عمه هنوز مزش زیر دهنمه ...
کسرا هم ادامه ی خاطره رو :رفت و :فت: یادته چادرت به پات :یر کرد سه 

 تا غذا رو حیف ومیل کردی؟
 هرا خندید و:فت: وای پسردایی چرا یادم اوردی...ز

 پدرام بی غیرت هم داشت به الس زدن های کسرا و زنش میخندید...
 یعنی هیچ کس متوجه رفتار چندش اور زهرا نشده بود؟!!!

غذام خورده نخورده جمع و جور کردم... کاسددده ی ماسددتمو :ذاشددتم تو 
سه... یه  شتم تو کا شقابمو لیوانمو هم :ذا شدم و ب شکر کردم واز جام بلند  ت

 بشقابمو تو سینک  رفشویی :ذاشتم.
ستم  ش سفره که هنوز پهن بود روی مملی ن یخرده اب خوردم و بدون توجه به 

 ... تو :وشیم دو تا اس نخونده داشتم...



 یکی از سیما بود یکی هم از ساناز...
شد ... شقابا بلند  سه وب صدای کا شدم ... که  شغول جواب دادن  هیچ به  م

 روی خودم نیاوردم تا کمک کنم... به من چه مربوط! مهمونای من که نمودن!
زهرا با اصددرار خواسددت که  رفها رو بشددوره ... یه جوری داشددت التماس 

 میکرد که واقعا مونده بودم شاید یه عمره  رفشور رستورانه!
شدن چیزی به پام... دیدم امیر هادی داره تالش میکنه  زانوی با حس مالیده 

ساناز رو  شتم اس ام اس  شتم... دا سته... محلش نذا منو بگیره و رو پاش بای
 میخوندم که وصفی از واکنش زارع از نمودن من بود.

امیرهادی خسددته از بی توجهی من همون جا رو زمین نشددسددت... درنهایت 
 هم به سمت پدرش که کنار کسرا بود ، رفت.

 ... واقعا یه زوج چقدر میتونن ن سد باشن
 پوفی کردم ... دایی از حسین وهانیه میترسید.

حت  که خیلی را گاه کردم  به کسددرا ن ند کردم وزیر چشددمی  سددرمو بل
 :فت:خمری ازشون نداره...

بعد از اون شددد فقط مونس جون یه بار به خونه ی هانیه رفته بود و بجز اون 
 دیگه بح  و صحمتی بینشون رخ نداده بود.

 به بیخیالی...! کسرا هم خودشو زده بود
سکوت با طومانینه :وش میکرد  سرا هم در  شد و ک صیحت  شغول ن دایی م

 اما بعید میدونستم که زیر حرفهایی که اون شد زده بود بزنه!
 پدرام از کار وبار پرسید...
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 کسرا هم دق ودلی قراردادی بودنشو سرپدرام خالی کرد.
از این قاعده م*س*تثنی المته پدرام با همدردی :وش میداد چرا که پدرامم 

 نمود...
 پاشو رو پاش انداخت و از بازار کار و وضع اقتصادی ناله کرد .

ساناز  سته وخواب الود منتظر جواب  سل از بح  اونا و المته خیلی خ منم ک
 بودم!

زارع از نمودن من تو شددرکت :رد و خاک راه انداخته بود انگار... ولی برای 
 مود... !من اصال ادمی مثل اون مهم ن

 زهرا کنارم نشست و :فت:خد نیاز جون تعریف کن؟
 خشک :فتم : از چی؟

 زهرا که دید تمایلی به حرف زدن باهاش ندارم :فت: از هرچی... نمیدونم.
 کسرا باز داشت نگام میکرد.

شت خیلی جون جونی با زهرا ارتماط برقرار کنم... ولی من از  شاید توقع دا
خوش اومدن که زوری نمود... نمیتونستمم جلوش  زهرا بدم میمود... از یکی

 وانمود کنم که وای عاشق چشم و ابروشم...
 با اومدن شیما تو جمع منو زهرا بحثشون :ل انداخت.

منم ساکت نشسته بودم... ساناز پیام زده بود: فردا خون ریزی میشه ... بازره 
 و کاله خود بیا!

برادر پدرام دنمال دختر خوبیم... از پیامش خندم :رفت که زهرا :فت : برای 
 نیاز جون تو فامیلتون کسی و سراغ نداری؟

 یک تای ابرومو باال دادم و:فتم: خودم یه برادر مجرد دارم...



 زهرا مشتاق :فت:جدی؟ پس داشته باشی هم برای داداشت تو اولویته...
به شددیما که داشددت پوسددت لمشددو میکند نگاهی کردم و عادی :فتم:اتفاقا 

 داداشم یکی رو زیر سر داره...
شیما تموم  صرفا برای اینکه همه چیز و برای  شماش برقی زد و منم  شیما چ
کنم به زهرا :فتم: یه دختری تو شددرکتشددون هسددت ... اتفاقا دختر خوبیه... 

 نادینم اونو پسندیده ... ما هم موافقیم.
 زهرا لمخندی زد و:فت:ممارک باشه...

کردم... هرچند که حالشو میدونستم انگار یه پارچ اب و دیگه به شیما نگاه ن
ریخته بودم روش... شددوکه و درمونده بهم نگاه میکرد حتی میدونسددتم که 

 اشکش هم به زودی در میاد... ولی باید همه چیز ومیفهمید.
شتم پس فردا روزی که حرف تو دهنش نمیمونه بر:رده بگه برادر  ست ندا دو

 !!!زن داداشم باهام بازی کرد
 از خونواده ی کسرا هرچی بود برمیومد!

بح  ها باز به بیکاری کشددید ... دایی کسددرا رو به پدرام و کسددرا :فت: من 
 بدم نمیاد شما دو تا مشغول بشید ... یه دفتری دستکی چیزی...

شد به  سی از  شید... و تا پا ست ک سیا سرا این تعارف ورد کرد و بح  به  ک
فت و:و قول معروف ... دایی کسددرا و  پدرام وزهرا مشددغول : زن دایی و 

سته با  ش سم میزبانی رو به جا میاورد منم که ن سته بود اما ر سرا خ بودن... ک
 چشم باز چرت میزدم...

 با بلند شدن دایی کسرا نفس راحتی کشیدم...
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با یه  تاقمون رفتم... فقط شددلوارمو  به ا بعداز خداحافظی وشدددد بخیر... 
و هم خاموش کردم و رو تخت ولو شدم و پتو  شلوارک عوض کردم ... چراغ
 رو تا رو :ردنم باال کشیدم...

 کسرا چراغ و روشن کرد که با غر :فتم: اه ه ه ه... خاموشش کن...
 کسرا دست به سینه به کمد اتاق تکیه داد وخیره شد به من...

 چشمامو مالیدم و:فتم: ها؟
 هرا داشتی؟کسرا پوفی کرد و:فت: اون چه رفتاری بود که با ز

 
 چشمامو کامل باز کردم و:فتم: بلدده؟

 کسرا حرصی :فت: فکر نکن خرم حالیم نمیشه... امشد چت بود؟
 خسته بودم! خودت که دیدی از شیش صمح سرپام...-

 کسرا : نمیتونستی یخرده محترمانه تر رفتارکنی؟!!!
 لدیگه چیکار باید میکردم؟ توقع داشددتی با نامزد سدددابقت :ل بگم و :-

 بشنوم؟
 کسرا واضح شوکه شد و :فت:چی؟

 دوباره رو تخت دراز کشیدم و:فتم:نمیخوام راجع بهش حرف بزنم...
کسرا با عصمانیت لمه ی تخت سمت من نشست و:فت:ولی من میخوام که 

 راجع بهش حرف بزنم...
 بمین کسرا من از زهرا خوشم نمیاد ...-

 کسرا اخمی کرد و:فت:چرا؟



خاطر همون چیزای- که ب خاطراتی  تک  خاطرتک  که ازش بهم :فتی... ب ی 
 باهم دارید...

 کسرا هومی کشید و:فت:البد منم باید از کیوان خوشم نیاد دیگه ...
 :ارد :رفتم و:فتم:این مسئله فرق میکنه...

 کسرا نیشخندی زد و:فت:بنظر من که عین همه...
 ه؟ابروهامو باال دادم و:فتم:البد تو هم امشد تالفی کردی ار

کسرا سری از روی تاسف تکون داد و:فت:نیاز :اهی وقتا فکر میکنم عقلت 
 ناقصه...

 با مشت به پهلوش زدم و عصمی :فتم:عقل خودت ناقصه بی ادب...
 کسرا خندید و :فت:بگیر بخواب دیوانه ی خل و چل...

 خودتی... اصال هم ادب نداری...-
سینه ی برهنه جلوم ایستاد و کسرا هم نان میخندید ... لماسشو دراورد و با 

شی زهرا دخترداییم  شما زن من ب شه قمل اینکه  :فت:ولی نیاز خانم یادت با
 بود...

دهن کجی ای کردم و:فتم: تو هم یادت باشدده قمل اینکه شددوهر من بشددی 
 کیوان پسرخالم بود!!!

کسرا خندید و:فت:اینقدر واست عزیز بود چرا باهاش ازدواج نکردی؟:ویا 
 پیشنهادشم داده بودن...

با زهرا ازدواج  با حرص :فتم: چون من نخواسددتم... اصددلنم خودت چرا 
 نکردی؟
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 کسرا نیشخندی زد و :فت: چون اون منو نخواست!!!
با بهت به کسددرا نگاه میکردم که چراغ و خاموش کرد و با همون نیم تنه ی 

 نکن! برهنه کنارم دراز کشید و :فت: بخواب کوچولو ... بهش فکر
برای اینکه حرصددش دربیاد درحالی که سددرمو رو بالش میذاشددتم :فتم:از 
ثل تو ازدواج  با ادمی م وقتی ازدواج کردیم فقط دارم فکر میکنم من چرا 

 کردم... و پشتمو بهش کردم و دستمو زیر بالش فرو کردم.
کسرا هم خودشو از پشت بهم چسموند و حینی که نفسهاش به موهام وشونه 

خورد با دسددت و پاش منو تو خودش چفت کرد و:فت: به نتیجه ای هام می
 هم میرسی؟

 ندددددددددده... برو اون ور :رممه...-
سه زد و :فت: ولی من هروقت به تو  شت کتم یه ب*و* سرا خندید و به پ ک
مت بخیر حسددود  یت میرسددم! شدد به رضدددا ازدواجمون فکر میکنم تهش 

 کوچولو...
ناخودا:اه هرچی که بود و نمود و فراموش از این حرفش غرق لذت شدددم و 

 کردم...
با اینکه هم حرصددی شددده بودم هم خندم :رفته بود ... ولی با نفسددهای :رم 
کسددرا و اغوشددی که همیشدده به روم باز بود کم کم خوابم برد ... و دیگه به 

 چیزی فکر نکردم!
... 
... 



سیدم  شیم ازجام پریدم... ا:ر دیر میر صدای االرم :و ست از با  شرکت پو
 سرم کنده میشد.

سرم زد که امروز  سیم به  ساعت عرو شدم ... با دیدن جعمه ی  فوری اماده 
 اونو دستم کنم...

شتزخونه با دیدن من  سرا تو ا شدن از پله ها رفتم پایین ... ک ضر  بعد از حا
:فت:بیدار شدددی عزیزم؟ داشددتم میومدم سددراغت ... زو د صددمحونه اتو 

 بخور...
 فتم:جایی قراره بریم؟با تعجد :

 کسرا خندید و :فت:اره سرکار شما ...
 حس کردم دارم یخ میزنم.

کسددرا با عجله :فت:بیا :لم... از شددرکت هم به موبایلت زنک زدن :فتن تا 
 هشت و نیم باید خودتو برسونی... جلسه دارین ... بیا دو لقمه بخور ...

 با حیرت :فتم: توجواب دادی؟
سرا یه لقمه نون  و پنیرخورد و :فت:اوهوم ... یه اقای زارع نامی هم بود ... ک

 بدو که خودم میرسونمت...
 نه نه ... خودم میرم...-

سونمت... اتفاقا میخوام محیط  ست ... میر شین که ه سرا:چرا عزیزم؟ما ک
شددرکتتم بمینم... قمل عید میگفتم حاال تعطیلیه و دو خط در میون میرفتی... 

روزی نرفتی میگفتم زیاد مهم نیست ... ولی االن که بخاطر چیزم یه بیست 
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کارتون رسددما شددروع شددده بدم نمیاد اونجا رو بسددنجم... باید زودتر هم 
 میومدم تازه ...

ند  مد ب*و*سددده ای رو :ونم نشددو به سددمتم او یدن کتش  با پوشدد و 
 و:فت:توماشین منتظرتم خانمم...

خالی بشدده و سددقوط  نفسددم باال نمیومد. هر ان حس میکردم ممکنه زیرپام
شویی  ست شیما با خمیازه از پله ها پایین اومد و مونس جون هم از د کنم... 

 بیرون اومد.
فرصت واکنش نشون دادن واسترس داشتن نداشتم... بی توجه به لقمه های 
صمح بخیر خداحافظ :فتم و از خونه زدم  سالم  سرا، یه  ضر و اماده ی ک حا

 ز فکر کن...بیرون... خدایا... خدایا... نیا
 من چیکار میکردم؟

 ا:ر کسرا میفهمید...
وای خدایا ... خدایا کمکم کن... خدایا امروز وبیخیال بشددده من اسددتعفا 

 میدم... خدایا التماست میکنم!
ضا... کاوه که زن داره ... وای خدا  شه... ا:ر فرزاد... ر سرا منو میک خدایا ک

 خدایا خودت شاهد بودی!... تو رو خدا ... من که کاری نمیکردم 
 در وباز کردم و نشستم...

 کسرا وارد خیابون اصلی شد و :فت: به کدوم سمت برم؟
 پرت :فتم:خودم میرفتم کسرا...

 کسرا: حاال من برسونمت اشکالی داره؟
 برای اینکه بیشتر شک نکنه :فتم:م*س*تقیم... برو ولیعصر...



 کسرا سری تکون داد و دنده رو جا زد...
 :اسم شرکتتون چیه؟کسرا

 هان؟؟ چیز... شفق...-
شرکت  شتماه میدادم؟؟؟ باید چیکار میکردم... مگه من چند تا  باید ادرس ا

 مهندسی تو این شهر درندشت میشناختم؟
 خدایا یه راهکار جلوم بذار...

نفسمو فوت کردم کم کم داشتیم به مقصد میرسیدیم... کسرا زیر لد سوت 
شید ... درحالی که ب شمار چراغ قرمز نگاه میکرد :فت: بعد این میک ه ثانیه 

 چهار راه کجا برم؟
نفس عمیقی کشیدم ... داشتم به ثانیه شمار نگاه میکردم و فکر میکردم باید 

 زمان بخرم ... تا یه فکری به مخ معیوبم برسه ...
 اما هی ی... مغزم انگار پوک پوک بود!

ق کشددیدم و کسددرا :فت: هوا برای اینکه به خودم مسددلط بشددم یه نفس عمی
 خیلی الوده شده ... کاش یه بارونی چیزی بیاد ...

به نیمرخ من نگاه کرد و من هم برای اینکه حرفی زده باشددم :فتم: اره ...  و
 بهاره و بارونش...

 وپوفی کردم...
کسرا اومد دنده رو عوض کنه که یه پلیس ماشین رو به رویی رو وادار کرد تا 

 بایسته ...
 زوج وفرد! طرح
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کیفمو دور انگشتام پی یدم و:فتم:کسرا ... شرکت ما تو طرحه ... االن بیای 
 جریمه میشی...

 کسرا ابروشو باال داد و :فت:راست میگی؟
ستت درد نکنه  فورا کمربندمو باز کردم و برای فرار از مهلکه :فتم: اره اره.. د

 جا دور بزن بر:رد...دیگه نزدیکه ... خودم بقیشو میرم... تو هم از همین 
ستت درد  سرا زل زده بود به من و منم با یه لمخند خر کننده :فتم: عزیزم د ک

 نکنه ... عصر میمینمت ...
 و فورا یه ب*و*سه ی محکم به :ونه اش زدم و در وباز کردم و پریدم پایین...

 فورا به پیاده ر و رفتم.کسرا بوق کوچیکی برام زد و مسیر و دور زد.
ماشین از جلوی دیدم محو شد یه نفس راحت کشیدم و به اسمون نگاه وقتی 

 کردم و:فتم: خدایا بخیر :ذشتا!
سرعت دادم و به  شده بود دوباره... به قدم هام  ساعتم نگاه کردم... دیرم  به 

 ساختمون شرکت رسیدم...
سور انداختم که  سان سالمتی کنم فقط خودمو تو ا شد با نگهمان چاق  وقت ن

 سینه ی یکی...رفتم تو 
صل النخاعم رفت ...  شیدم... یه بوی عطر تلخ مردونه تا ب یه نفس عمیق ک
شیدم و بدون اینکه به طرف  شم که خودمو عقد ک ستم یه نفس دیگه بک خوا

 خوش عطرم نگاه کنم :فتم:بمخشید...
 صدای اشنایی :فت:خدا بمخشه...

 سرمو بلند کردم... زارع با تعجد بهم نگاه میکرد.
 خدا ... یعنی خودشم میدونست تیپ سورمه ای چقدر بهش میاد؟وای 



داشددتم به صددورت شددیش تیغش نگاه میکردم و اونم با خیر:ی زل زده بود به 
 من...

 تو پرستیژ اخمو غدم فرو رفتم و:فتم: صمحتون بخیر اقای زارع.
شما هم بخیر خانم نامجو ... و با مک   صمح  سری تکون داد و:فت: زارع 

 : چه عجد!اضافه کرد
 ابروهامو باال دادم و:فتم: از چه لحاظ؟

 زارع نیش خندی زد و:فت: یه بار شما مرحمت کردید وزود رسیدید!
 به ساعتم نگاه کردم... یک ربع به نه بود ...

زارع هم به سدداعتم خیره شددد و:فت: از بعد عید شددما سدداعتتون رو عقد 
 نکشیدید؟

شته بودم که زارع حین سور و برای خروج من دهنمو باز نگه دا سان ی که در ا
 باز نگه داشته بود :فت: مگس نره...

 منک :فتم:کجا؟
 خندید و :فت: تو دهنتون ...

ایشددی کردم و :فتم: من سدداعت :وشددیم خود به خود درسددت میشدده ... و 
 معموال با ساعت :وشیم کار میکنم!

شاره ای به سخره رو لمش بود ا شخند م م کرد و زارع درحالی که هنوز اون نی
 :فت:مشخصه...

صوال زمان  شکلیه ... و:رنه ا ساعتم این  ستثنا این  دماغمو باال دادم و:فتم: ا
 بندی من درسته!
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 زارع مسخره سری تکون داد و با کلید در و باز کرد.
 اووه... یعنی اینقدر زود بود ؟ هیچ کس نیومده؟ مگه میشه؟

 د؟وبا حرص :فتم: شما صمح به :وشی من زنک زده بودی
زارع : بله... باید مجمورتون میکردم که حداقل برای یک بارم که شددده سددر 

 وقت بیاید شرکت!
چیشددی کردم وبه سددمت میز و اتاق خودم رفتم .... میگم چرا اینقدر خوابم 

 میاد!
با حرص ساعت عروسیمو از دستم دراوردم و تنظیمش کردم ... حاال یه روز 

 ونو دستمون کنیم ها!!!ما خواستیم عفه بیایم ساعت عروسیم
تقه ای به در خورد و منم سر جام شق و رق نشستم... زارع تکیه شو به چهار 
چوب داد و :فت: اقا مشددیر امروز نمیاد ... میشدده زحمت بکشددید چای دم 

 کنید ...
شد  سرجاش جا به جا  ستن :اه موهام باال دادم که زارع کمی  ابروهامو تا ر

سه ی  سم خراب و:فت: نه که برای جل ساعت نه مهمون داریم ... من میتر
 کنم!

با حرص از جام بلند شدددم ... دسددت به سددینه رو به روش ایسددتاده بودم که 
کتری که تو دسددتش بود وباال اورد و :فت: این و با اب معدنی پر کنم یا اب 

 شیر؟؟؟
شما  ست میکردم به  ساز بود خودم قهوه در شو کج کردو :فت: قهوه  و:ردن

 دادم...زحمت نمی



سری از روی تاسف تکون دادم و کتری و از دستش کشیدم و:فتم: میشه از 
 سر راهم برید کنار؟

 زارع لمخند :شادی زد و :فت: قوطی چایی تو کابینته ...
 و با خوشحالی به سمت اتاقش رفت.

 منم به ابدارخونه ...
س شت ... خرس :نده یعنی بلد نمود چایی در شر رو دا  تیعنی چقدر این ب

 کنه؟!!! این چطوری تو المان دووم اورده بود!
 حدود یک ساعت بعد سر و کله ی بقیه هم پیدا شد ...

حس میکردم چاییم کمی جوشیده ... ولی اهمیت ندادم ... زارع داشت دور 
شیده بودم که با ورود طناز و حامد  خودش می رخید و منم نگران چایی جو

 .صدای دست و سوت رضا وفرزاد بلند شد
 اخ ... طناز سایمو با تیر میزد.

خواسددتم برم جلو و ب*غ*لش کنم و بهش تمریک بگم که خیلی شددیک من 
 وپس زد و :فت: با تو یکی هیچ حرفی ندارم بزنم!

سدداناز به نشددونه ی :ردن بریدن دسددتشددو افقی زیر :لوش کشددید و زیر لد 
 :فت: پخ ...

ستم ... تمام ش شت میزم ن شتم و رفتم پ سمه ی طرح ها  منم محل نذا محا
 افتاده بود :ردن من بدبخت!

مشغول کارم بودم که طناز با طعنه :فت: بعضی ها یه بمخشیدم از دهنشون 
 در نمیاد!
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بدونن ... فوری  که چیزی  بدون این ها هم  اخمی کردم و :فتم: بعضددی 
 قضاوت میکنن ...

با حرص :فت: خیلی پر رویی... تو که عروسددیت دعوتم نکردی...  طناز 
 ولی من که دعوتت کرده بود م... قرار بود نیای میتونستی بگی !

دسددتامو تو هم قالب کردم و:فتم:خواسددتم بیام ولی یه مشددکلی پیش اومد 
 نشد ...

طناز: البد قابل ندونستی تو مراسم ما باشی هان ؟ یا شوهرت اولتیماتوم داد 
 که نیای... طناز اینا جیزن!!!

ساله  سه  شت با دهن کجی عین یه دختر ب ه ی  ستاده بود و دا رو به روم ای
 حرف میزد.

 حیف حوصله نداشتم و:رنه پا به پاش میرفتم...
 سکوت کردم و مشغول کارم شدم.

 طناز هم خیلی لوس :فت:یادم باشه دور تو رو یه خط قرمز بکشم...
 ساناز با تشر :فت:هیس... طناز زشته ....

کامال  به طناز ز ل زدم ...  جدی بودم... عین خودش تلخ شددددم باخیر:ی 
و:فتم: منم معطل دوسددتی تو نمودم عزیزم! هر طور راحتی... در ضددمن در 

 شأن من نیست عین نی نی کوچولو ها با تو سر به سر بذارم..
شدم که طناز :فت: من فکر  شتم از جام بلند می شه ها رو لوله کردم ودا و نق

 کردم تو دوستمی...
 البد اشتماه میکردی...-

 فرزاد سرشو از در تو اورد و:فت: چه خمره اینجا رو کردید حموم زنونه ...



 با نقشه های لوله شده کوبیدم تو پیشونیش و :فتم: باز تو رفتی تو توهم؟
 فرزاد با خنده :فت:
 حمومی آی حمومی

 لنک و لیفم رو بردن...
 بعد هم با بشکن ادامه داد: یه دختره لیسانسه

 تو کشوره فرانسه
 معلمه کالسه

 خوشگل و خوش لماسه
 کاندیدای ستاس

 این دختره لیسانسه
 که مثل یاس یاسه
 با این که با کالسه

 یه کمی کم حواسه
 عاشق ر*ق*ص والس

 آرزوشم و:اسه
 می :ه شانسم
 تو الس و:اسه

 
 این والس و این والس
 شانسم تو الس و:اسه
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 این والس و این والس
 شانسم تو الس و:اسه

 
 مینی حمومیآخه خیر ن

 این رسم ر*ق*ص والسه
ضا و زارع  ستم برم توابدار خونه که دیدم ر شدم وخوا با حرص از کنارش رد 

 دارن قهقهه میزنن ...
 فرزادم هنوز پشت سرمن راه میرفت و اون چرت و پرت هاشو میخوند ...

ضربه زدم تو  شم یه  صداش که خش دار بود با نوک کف ست اخر کالفه از  د
 :فتم: تو باز دلت کتک خواست...ساق پاش و 

فرزاد خندید و درحالی که لی لی میکرد و قر میداد :فت: بجون نیاز کتک 
 خونم پایین اومده ...

نفسددمو با حرص تو صددورتش فوت کردم وفرزاد نمایشددی تلو تلو خورد و 
 :فت: اوه ناز نفست ...

 خندیدمو :فتم: تو باال خونه اتو دادی اجاره ...
 د:ی :فت: یه نفس دیگه ... بذار تا شد شارژ بمونم ...فرزاد با لو

ست و :فت: اخ ننه جون ...  شو ب شما صورتش کردم و فرزاد چ یه فوت تو 
 کجایی بمینی فرزادتو کشتن ...

 خندیدم و:فتم: برو :مشو... تو نمودی نفس منو خواستی...
ت . دهنفرزاد هم با یه لحن ناله دار مسددخره :فت: :فتم نفس تو میخوام ...

 بوی چایی جوشیده میده...



 زارع ا هار وجود کرد و:فت: دم کرده ی خودشو...
شتم و :فتم: از  شی بود و بردا سینی چایی که رو میز من فرزاد خندید ... منم 

 خداتونم باشه... اصال همشو خودم میخورم ...
زارع دسددت به سددینه به لمه ی میز تکیه داده بود ... نقشدده ها رو پرت کردم 
ب*غ*لش و:فتم: بفرمایید کار من تموم شددد ... دیگه کارای محاسددماتی و 

 نندازین :ردن من...
 زارع: امیدوارم محاسماتتون عین چایی دم کردنتون نماشه...
 چینی به بینیم دادم و:فتم: من ابدارچی شرکت که نیستم !
 رضا خندید و :فت: یه چایی جلوی شوهرت نمیذاری؟

همون با این نفس های داغ با طعم چایی جوشیده چی فرزاد خندید و :فت: 
 میکشه اون ...

 با حرص :فتم: خفه شو ... ازدهن بوی سیگار تو که بهتره ... بدبخت مهسا!
 

رضددا و زارع و کاوه و حامد بلند خندیدن و فرزاد با حس خیط شدددن دوباره 
 خوند: حمومی ای حمومی ...

شت میزم  سینی چایی پ شتم و با  ضا و حامد هم محلش نذا ستم ... ر ش ن
ست فرزاد و :رفتن و بردن تا یه کاری بجز این دلقک بازی هاش انجام بده  د

 ... همیشه همینطور ویری بود!

http://www.roman4u.ir/


ضا و حامد هم  ستم ... ر ش شت میزم ن سینی چایی پ شتم و با  محلش نذا
ست فرزاد و :رفتن و بردن تا یه کاری بجز این دلقک بازی هاش انجام بده  د

 ه همینطور ویری بود!... همیش
سمت در ورودی میاد و قامت  صدایی از  سری تکون دادم که حس کردم یه 

 یه مرد از پشت در شیشه ای پدیدار شد ...
به کاوه  به داخل کشددید و درنهایت رو  ابروهامو باال دادم. مرد یه سددرکی 

 :فت:دفتر وکالت؟
 کاوه:طمقه ی باالست.

شدددم که دیدم سدداناز وطناز دارن پچ پچ ابرومو پایین انداختم و وارد اتاق 
 میکنن ...

 کالفه شدم و:فتم: طناز خودتو کشتی...
طناز هم ادامو دراورد و :فت: ا:ر مرده بودی توجیهت خیلی منطقی تر بود! 

 والله ... هنوزم باورم نمیشه نیومدی...
 هه ... هه ... یعنی اومدن من اینقدر مهم بود؟!-

نداشدتم که بهت کارت بدم! دوسدت داشدتم  طناز: خاک برسدرت ... مرض
 باشی... همه ی هم دوره ها جمع بودیم... توی نکمت فقط نمودی...

خندیدم و:فتم: یه ب ه ی دوماهه سددقط کردم بیمارسددتان بودم ... اصددال تو 
 شرایطی نمودم که ...

 طناز خشک شده بود...
 خندیدم و:فتم: کوفت ... ساناز هم میدونست ... حاملم!

 ازم که خودش از خمرم شوکه شده بود :فت: باالخره کار خودتو کردی؟سان



 نه ... نه ساناز... یه اتفاقی پیش اومد ...-
وبا حس لرزش دسددتهام ویخ کردن انگشددتام از ادامه دادن حرفم منصددرف 
ساعت  سکانس و روز و  صورتم :رفتم... باز کل اون  ستامو جلوی  شدم!د

 لعنتی جلوی چشمم رژه رفت...
حس قرار :رفتن دستی رو شونه ام ... دستامو از جلوی چشمام برداشتم.  با

 ساناز داشت نگام میکرد ...
 با ترس :فت: چرا رنگت پریده؟

 و با غر به طناز :فت:چرا منو نگاه میکنی... برو یه اب قند بیار؟
تحمل وزن پنجه هاشو رو شونه ام نداشتم... سعی کردم خودمو عقد بکشم 

ساناز دو ساناز  که  شد و منم حرصی :فتم:  شونه هام  ستی مشغول مالش  د
 ولم کن خوبم ...

 ولی دست از سر من برنمیداشت ...
صمحم  سرم :یج ر فت ...  شدم که حس کردم  ستش از جام بلند  کالفه از د
ستش و  شونیمو میمالیدم که طناز با یه لیوان تو د صمحانه نخورده بودم... پی

 ت: من میگم تو چه الغر شدی...هم زدن شیش جلو اومد و :ف
 و لیوان و به سمتم :رفت...

سرم برداره یه قلپ  ست از  شارش داد و منم برای اینکه د به زور به چونه ام ف
 ازش خوردم که به طرز وحشتناکی به سرفه افتادم!

 خودمو از دست طناز ازاد کردم به سمت دستشویی رفتم...
 عق زدم ...
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 . اون چه کوفتی بود دیگه ...حالم داشت بهم میخورد ...
 چند نفر پشت در ایستاده بودن ...

تا نره خر توضیح میداد  5به صورتم ابی زدم که ساناز احمق داشت برای اون 
 که من ب ه ی دوماهه سقط کردم!!!

 در دستشویی و باز کردم... چشماشون بهم خیره بود.
 پوفی کردم و :فتم: این اب نمک بود؟

یات داخل لیوانی که دسددتش بود یه طناز خاک تو سددرم ی :فت و به محتو
 انگشت زد وچشید و:فت: اوا ... من به خیالم توش شکرریختم...

 ابرومو باال دادم وبه حامد :فتم: مراقمش باش... خوب میشه...
 و به سمت اتاق رفتم...

شتم ...  صله ی هی کس هم ندا شدن ... حو سوت و کور پراکنده  بقیه هم 
 م از نمک اب نمکه میسوخت!اخ هنوز :لو

ضا  سراغ ر شنهادیم  شون دادن طرحهای پی سه بود که برای ن ساعت نزدیک 
 رفتم...

 یه تقه به در زدم و در وباز کردم...
 اوووف... بوی سیگار خورد تو صورتم! اتاق مه :رفته بود از دودش...!

 با حرص :فتم: هوی چه خمرته رضا...
پنجره ها رو باز کردم ... رضا با حرص :فت: و لپ تاپ و رو میز :ذاشتم و 

 کاری داشتی؟
 این طرح ها رو یه نگاهی بهشون ... بند...ا...-



با تعجد به زیرسیگار پر از ته سیگاری که رو به روش بود نگاه کردم و:فتم: 
 چه خمرته دیوونه؟ یه بسته رو تموم کردی؟

 بهم نگاه کرد و:فت: خوبی؟
:رفته اش خیره شدددم و :فتم: من که آره... ولی تو به چشددمای خمار و دود 

 انگاری یه چیزیت هست... چی شده؟
رضا سیگارشو از :وشه ی لمش برداشت... به سمت من اومد که کنار پنجره 

 ایستاده بودم.
سیگارشو لمه ی پنجره خاموش کرد و :فت: نمیدونم چرا همش فکر میکردم 

 یم...این روزا مثل سابق باهم و کنار هم هست
 یه نیشخند زدم و :فتم: خد؟ ما هنوزم دوستیم...

 رضا یه پوزخند تلخ زد و:فت: چی از این دوستی عایدمون میشه؟
ابروهامو باال دادم... با تعجد بهش نگاه کردم ورضددا پوفی کشددید که بوی 

 سیگار میداد.
 صورتم و جمع کردم و:فت: کسرا سیگار نمیکشه نه؟

 دم و اروم :فت: تو چی؟سرمو به عالمت نه تکون دا
ستم امتحان  ستامو تو زیر ب*غ*لم جمع کردم و :فتم: بعد از رفتن تو خوا د

 کنم... ولی اطرافیان نذاشتن...!
شه یعنی  سیگار بک سی که  شنیدم که :فتی ... ک رضا: یادمه یه بار از دهنت 

 به ته خط رسیده...
 چه خوب یادته ...-
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 ی حرفات یادمه ...رضا به سمتم چرخید و سرد :فت: همه 
منم تو چشماش خیره شدم و سرد تر از خودش :فتم: منم همه چی یادمه... 

! 
 رضا: یادت بود چرا منتظر نموندی؟

 ا:ر ازم خواسته بودی منتظرت باشم ...یادم میموند که منتظر بمونم.-
 رضا پرسشی نگام کرد و طلمکارانه پرسیدم:

 ازم خواستی منتظرت باشم؟-
 تو موهاش فرو کرد ... رضا دستهاشو

ضا  سیگار، حالت ر حس کردم دیگه نمیتونم توی اتاق بمونم... منهای بوی 
شد رفت پی کارش... حاال چی  سنگین بود. یه خاطره ای بود تموم  هم برام 

 میگفت؟ چی میخواست؟
حالت  مد... از این  جذوب من بود خوشددم نمیو که مثال م گاهش  از این ن

حرکاتش که برام بی معنی و مفهوم بود هم هیسددتریک سددیگار کشددیدن و 
 خوشم نمیومد.

 من میخواستم خام چی بشم؟
خام یه نگاهش؟ یا خام یه دوسددت دارم :فتنش... شددایدم میخواسددتم خام 
سته :فت: خیلی  ضا اه شم...! از فکرم خندم :رفت و ر لماس مارک دارش ب

 دوسش داری؟
 چرا نداشته باشم؟-

 لیلی نداره انتخابمو دوست نداشته باشم...!ابروهاشو باال داد و :فتم: د
 رضا مسخره :فت: پس خیلی خوشمختی!!!



 اوهوم... کور شود هرانکه نتواند دید!-
 رضا پوفی کشید و :فت: امیدوارم تا اخرش همینطوری که میگی باشه...

تا اخرش اینطوری  ید  ما :اه تو هم :ره خورد و :فتم: چرا ن نا خودا هام  ابرو
 باشه؟

 شو سنگین بیرون فرستاد و دستهاشو تو جیمش کرد.رضا نفس
 خواست چیزی بگه ... اما نگفت.

 فقط چند لحظه ی کوتاه تو نگاه بی روح من خیره شد.
خودم میدونسددتم نگاهم :ویای تمام سددواالت و توهماتش هسددت... خودم 
شو  شمهات شکیات و شم... تا جواب تمام  شته با ستم چنین نگاهی دا میخوا

 بدم.
ن شددوهر دار بودم که عاشددق همسددرم بودم... شدداید زند:ی فعلیمو من یه ز

شه و اون  ست می ستم که دیر یا زود همه چیز در شتم ولی میدون ست ندا دو
 وقت هیچ بهانه ای برای داشتن احساسات تلخ نداشتم!

 رضا نفسشو فوت کرد و:فت: میشه بری بیرون؟
 میمینمشون... به لپ تاپ اشاره کردم ورضا سری تکون داد و :فت:بعدا

 باشه ای :فتم و از اتاق بیرون رفتم.
 اوووف... هوای تازه... چقدرم واقعا بهش احتیاج داشتم.

سور باز ی میکرد با دیدن من اخمی  سته بود و پا ش شی ن شت میز من فرزاد پ
 کرد و دوباره سرشو تو صفحه ی مانیتور فرو کرد.

 دم...خدایا بین یه مشت خل و چل من یکی داشتم ملق میز
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فرزاد هیچ وقت معلوم نمود حالش خوبه ... بده... جدیه... شددوخیه... نه به 
 اون دلقک بازیش ... نه به این نگاه تند و تیزش...! خدا همه روشفا بده...!

حدود سدداعت چهار ونیم بود ، بعد از اموزش نقاشددی با سددامان... از کافه 
 خارج میشدم که :وشیم زنک زد.

 مونس جون بود.
 ه؟بل-

 مونس جون: سالم عروس :لم خوبی؟ خسته نماشی؟
 سالم مونس جون ... شما خوبی؟ ممنونم... طوری شده؟-

 مونس جون: اینقدر عجیمه دل مادر شوهر هوای عروسشو بکنه؟
 خندیدم و:فتم: وای نه ... حالتون خوبه؟

مونس جون: راسددتش حق داری بترسددی چرا زنک زدم... و یه اهی کشددید و 
 سکوت کرد.

 چی شده مونس جون؟-
 مونس جون: حسین زنک زده منو دعوت کرده... تولدعلی ئه...

سین و هانیه به کل  شونو با ح سرا ارتماط چیزی نگفتم. بعد از اون ماجراها ک
 قطع کرده بود!

به کسددرا :فتم ... :فت خودت  مونس جون نفس عمیقی کشددیدو :فت: 
شداهده حسدین شدما رو هم میدونی... من و نیاز نمیایم... ولی خدا به سدر 

 دعوت کرده.



لمخندی زدم و سعی کردم با اروم ترین لحن ممکن بگم: من نمیدونم مونس 
جون ... کسددرا هرچی بگه ... منم دلم نمیخواد بین خواهر وبرادر مشددکلی 

 باشه... یه چیزی بود تموم شد ...شما هم مادر بزرگ علی هستین خوب...
 نیست برم... مونس جون با :ریه :فت: دلم رضا

سین - شما نرید کی بره... علی گ*ن*ا*ه داره... اقا ح نگید این حرفا رو... 
سرا زنک میزنم  شمان... نه چه حرفیه... حتما برید. منم به ک سر ارشد  هم پ

 بهش میگم که من مخالفت و مشکلی ندارم...
مونس جون میون :ریه اش خندید و:فت: تو چقدر خانمی نیاز جان... خدا 

 بزر:ی کمت نکنه دخترم... دلت دریاست.از 
 خندیدم و:فتم: شما یادم دادید مونس جون.

 با خنده :فت: بزنم به تخته رابطه ی عروس مادرشوهر بهم نخوره...
ضی ام  سرا زنک بزنم و بگم که من را شد به ک صحمت کوتاه ، قرار  بعد از یه 

 و میتونیم تولد علی بریم.
شتم... میدو ستم که ارتماط خانواد:ی یه چیز خیلی مهمه من خودم برادر دا ن

شاید همه یه اندازه دل  شه...  شیده نمی که هیچ وقت به هیچ دلیلی از هم پا
 چرکین بودیم! به هرحال کسرا کوچیکتر بود!!!

 و زمان زیادی از اون اتفاقا میگذشت...
 شماره ی کسرا رو :رفتم...

 کردم.تا :فت : الو... بی سالم جریان و براش تعریف 
 کسرا هم ساکت :وش میداد.
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وقتی از رضدددایتم خمردار شدددد فقط :فت:بیخود نیسدددت که اینقدر خانم 
وعزیزی... ولی من االن خودم اماد:یشددو ندارم. ایشدداال یه فرصددت بهتر. 

 مرسی از این بزر:واریت عزیزم. شام چی بگیرم؟
 .خندیدم و:فتم: خودم درست میکنم. شد زود بیا... نیاز پزون داریم

 کسرا خندید و منم با یه فعال عزیزم تماس و قطع کردم.
 به سوپر رفتم و خرید کردم بعد هم با یه دربستی به خونه بر:شتم.

 حس زن خونه بودن بهم دست داده بود با خرید هایی که تو دستم بود.
 نفس عمیقی کشیدم.

ست  شترکی واقعی بهم د شیما نمودن و حس زند:ی م شد مونس جون و  ام
 بود. داده

ست میکردم ... المته به  شمزه در شام خو سرا تنها بودیم...پس باید یه  من وک
مدد مونس جون خیلی چیزا تو اشددتزی بلد بودم ولی از مامان هم یه چیزایی 

 یاد :رفته بودم و شام قرار بود یه الزانیای تتل درست کنم.
زانیای چون کسددرا عاشددق الزانیا بود و به :فته ی خودش اولین بار هم ال

 دست پز مامانمو خورده بود.
امشمم که دو تایی خونه تنها بودیم چی بهتر از این که من واسه شوهرجونیم 

 اشتزی کنم؟!
 به محض رسیدن به خونه، رفتم به اشتزخونه ...

 کتاب اشتزی وبرای اطمینان بیشتر جلوم باز کردم و مشغول شدم.
مونس جون هم حاال خوششون تصمیم داشتم زیاد درست کنم شاید شیما و 

 بیاد.



تقریما نیم ساعتی و با مطالعه ی چگونگی و طرز تهیه وقت تلف کردم و بعد 
 هم یه بسم الله :فتم و مشغول شدم.

 ساعت نزدیک نه بود که :ذاشتمش تو فر و درجه رو تنظیم کردم.
یه کش وقوسی به خودم دادم... کلی  رف کثیف شده بود ... رسما همه جا 

 به :ند کشیده بودم.رو 
داشددتم  رفها رو میشددسددتم که دو تا دسددت یهو جلوی دهنمو :رفت و منو 

 چسموند به خودش...
 اومدم جیغ بکشم که کسرا با داد :فت: اعتراف کن...

 با وحشت و تقال خودمو از چنگش کشیدم بیرون ... شیر اب باز بود ...
شو تو هم فرو کرده بود و با فکی منقمض سرا اخمها دوباره داد زد: اعتراف  ک

 کن...
 با تته پته خودمو به سینک چسموندم و :فتم: چی ... چی چیو؟؟؟

 اومدم جیغ بکشم که کسرا با داد :فت: اعتراف کن...
 با وحشت و تقال خودمو از چنگش کشیدم بیرون ... شیر اب باز بود ...

شو تو هم فرو کرده بود و با فکی منقمض دوباره داد سرا اخمها اف زد: اعتر ک
 کن...

 با تته پته خودمو به سینک چسموندم و :فتم: چی ... چی چیو؟؟؟
و یه لحظه فکر کردم نکنه قضددیه ی شددرکت و رضددا و فرزاد و کاوه روفهمیده 

 باشه؟
 خون تو تنم یخ بسته بود ...
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شتم به غلط کردن  شیدم ... باز دا شت عقد ک شد... با وح سرا روم خم  ک
پنهونی دارم یه کاری و میکنم که کسرا از فهمیدنش عصمانی میفتادم که چرا 

 میشه...
سرا با حرص :فت: یعنی باور کنم که  از ترس به نفس نفس افتاده بودم که ک

 تو داری الزانیا درست میکنی؟
ضعیفه  سرا خندید و :فت: هوووم...  مات و ممهوت بهش نگاه میکردم که ک

 ... خوب ازم حساب میمری ها ...
 غش ریسه رفت از خنده...و غش 

هنوز داشددتم بر وبر نگاهش میکردم که خم شددد وپیشددونیمو ب*و*سددید 
و:فت: سالم عزیزم... خسته نماشی... اینقدر سر:رم کار و خونه داری بودی 

 که اصال متوجه اومدنم نشدی... ترسوندمت؟
یا هم  چه بوی الزان فت: اممم  ید و: و خم شدددد و روی :ردنمو ب*و*سدد

شددت سددرخ کرده ... اویشددن... پیاز داغ... به به ... همینطوری میدی... :و
 بخورمت؟؟؟ یا روت سس هم بریزم؟

با کف دسدددت زدم تو سددینش و :فتم : چندش... برو اون ور بمینم... لوس 
 ننر... نگفتی سکته میکنم...

سمه  ست از محا ساب پاک ا شو باال داد وباخنده :فت: انکه ح سرا ابروها ک
 چه باک است؟!!!

 شکم زد.خ
شت و  ساالد روی میز حمله کرد و یه تیکه خیار و هویج بردا سرا به  رف  ک

 :فت: فکر کردی دارم چه اعترافی ازت میگیرم؟



 رومو بر:ردوندم.
 دیگه چیزی از  رفها باقی نمونده بود.

 سعی کردم عادی باشم...
 نفس عمیقی کشیدم و:فتم: هی ی!!!

کردن میترسددم... و از کسددرا... از اما ته دلم میدونسددتم که از محاسددمه 
فهمیدن... از این ازادی  اهری که داشددتم میترسددیدم!ا:ر کسددرا میفهمید... 
سر  ستن  رفها رفتم یه دوش  ش سیدم!!!بعد از  سرا میتر صمانیت ک من از ع

 سری :رفتم...
 کسرا هم قرار شد تو اشتزخونه میز شام ب ینه...

یه شددلوارک ج تاپ نقره ای تنم کردم و  جذب... یه  تاه و  ین مشددکی کو
صندلهای مشکیمو پوشیدم ... موهامو باز :ذاشتم و یخرده پشت چشممو 

 با سایه ی دودی ارایش کردم.
ست دراز کرد... منو با یه  شید و د سوتی ک سرا  از پله ها پایین میومدم که ک
نه خانمی  چه میک فت:  ید تو ب*غ*لش و : ها کشدد باالی نرده  حرکت از 

 من...
ستهامو دو سرا همونطور که منو ب*غ*ل کرده بود د ر :ردنش حلقه کردم و ک

 :فت: میگفتی یه :اوی :وسفندی جلوت سر بمرم...
 خندیدم و:فت: مگه تو قراره منو چشم بزنی؟

با خنده :فت: نه به این غلظت... ولی همسددر خوشددگل داشددتن دردسددرای 
 خودشو داره...
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 شام بخوریم؟ کسرا نفس عمیقی کشید و:فت: حدس بزن کجا قراره
 خد یا تو اشتزخونه یا تو هال...-

شو به عالمت نه تکون داد و :فتم: خد جای دیگه ای نمیمونه که  سر سرا  ک
... 

 کسرا خندید و:فت: قربون حواس جمعت... یه جای دیگه هم هست ...
 چشمام برقی زد و:فتم: االچیق؟

 خندید و یواشی :فت: خنک کوچولو...
 وووون...جیغ کشیدم و:فتم: اخ ج

 کسرا اخمی کرد و :فت: ولی اینجوری نمیشه... هواسرده...
 اخم کردم و :فتم : دیوونه هوای خرداد :رمه...

کسددرا سددری به عالمت نه تکون داد و:فت: دلم نمیاد تیتتو بهم بزنم ولی نه 
مامو نرم  :ذاشدددت و ل گه بتوش... و منو رو زمین  یه چی دی بدو برو   ...

 ر لمم زمزمه کرد: منتظرتم...ب*و*سید و اهسته کنا
 و از خونه بیرون رفت.

 با هول پله ها رو باال رفتم...
باره رفتم  بدو دو بدو  یدم و  یه جین مشددکی پوشدد کت مشددکی و  یه 
پایین...ه*و*س کردم کفش مشکی پاشنه دار بتوشم... انگار داشتیم میرفتیم 

 مهمونی...! از فکر ورفتارم خندم :رفت ...
رفتم... کسرا برام تعظیمی کرد و :فت:خوش اومدی بانوی به پشت خونه که 

 من...



ستیکر  شت و از ا سط االچیق :ذا شو روی میز چوبی و خندیدم و یهو :وشی
 :وشی صدای موزیک بلند شد.

 دستشو به سمتم دراز کرد و:فت: افتخار که میدید هوم؟
 وااااوووو.... کسرا چه میکنی امشد؟-

 میخوام عاشقی کنم!کسرا خندید و :فت: عاشقی... 
 خندیدم و دستشو فرستاد تو موهام...

 با سر انگشت موهای که تو صورتم ریخته بود و کنار زد ...
یه جوری نگام میکرد بی تاب و طاقت شدددده بودم... اما نه توان پیش قدم 

 شدن داشتم نه رو ...!
 پلکی زد و نفسشو تو صورتم خالی کرد.
 امو بستم.از شدت :رمای نفسش یه لحظه چشم

توی نسددیم و باد و بی بادی فضددا من داشددتم کم کم به عرق کردن میفتادم . 
کسرا با اشاره ی دستش موهامو پشت :وشم فرستاد ... سرشو به سمت سرم 
نزدیک کرد. چونشددو چسددموند به کناره ی :وشددم که از شدددت وزش باد یخ 

 کرده بود و از شدت حضور کسرا آنی داغ...!
 در و دیوار سینه میکوبید.قلمم خودشو به 

 کسرا ازم فاصله :رفت ... نگاه تیز و براقشو تو چشام انداخت.
تارهای نرم  به :لوش میخورد... اصددطکاک  لمخند شددیرینی زد ... موهام 
سته ی  صدای جیغ مانند الکتری شد  سرا باع   ضخیم ک ست  موهام با پو

 موهام دربیاد.
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 ذاشت.:ردنشو خم کرد ... دستاشو رو شونه هام :
 اروم کنار لمم :فت: دلم واست تنک شده ...

 ابروهامو باال دادم...
یه نفس عمیق کشید و همزمان با خواننده :فت: بده دستاتدددو به من, بانوي 

 من, تا باورم شه ...
 دستاشو به سمتم دراز کرد...

 دستامو تو دستاش قفل کردم...
 

 توي دستاي تدددو میتونه
 تا روز آخرم شه

 و تو نگام انداخت ... لمخندی زدم... فشاری به پنجه هام داد...نگاهش
 

 تدددو که از هر چي که داشتي واسه من ساده :ذاشتي
 

 سرنوشت تلخم و با عشق رویائیت نوشتي
 ازم فاصله :رفت...

شاره ی  شت وبا ا شت کمرش :ذا شو پ ست ستش بود... د ستم تو د هنوز د
 دستش منو چرخوند...

 پر از عشق دوبارهمیدوني با تدددو 
 میدوني بي تدددو آسمون هم نمي باره



دوباره منو به خودش چسددموند... تتش های قلمشددو میشددنیدم ... :رمای زیر 
شو  پوسدتشدو حس میکردم ... دسدتامو رو شدونه هاش :ذاشدتم... پنجه ها
دورکمرم قفل کرد... نفسدداش میخورد تو صددورتم... برق نگاهش صددورتمو 

 روشن میکرد!
 د از تدددو همه حال و روزم ساز و سوزم معنا ندارهدیگه بع

 
 وقتي حتي پیشمي دلم برات پر میزنه

 
 دل عقلم یکي میشه به سیم آخر میزنه

شت :ردنش چفت  ستامو پ دل به دریا زدم ... رو نوک پنجه هام ایستادم... د
 کردم ...

لم به د چشامو بستم به استقمال لماش رفتم ... در لحظه پذیرای من شد ... تو
این همه تد و تاب وشددور و شددوق لمخند زدم ... لذت خواسددته شدددن از 

 خواستن بیشتر بود!!!
شید و پلک  شمامو باز کنم. اروم کنار ک شاری به لمام داد و مجمورم کرد چ ف
هامو ب*و*سددید ... بهش نگاه کردم ... چقدر ازش ممنون بودم بخاطر این 

 همه لحظه های ناب...!
 ام :ذاشت و تو:وشم داغ زمزمه کرد:چونه شو رو موه

 از تدددو ممنونم صموري میکني
 خوب و بدم
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 تازه فهمیدم کي َم,واسه چي دنیا اومدم
 فصل بیست و چهارم:

شیدم... تو حلقه  ساعت از خواب پریدم... مالفه رو پایین ک صدای االرم  با 
 ی تنک اغوش کسرا بودم.

 ام برداشتم. خمیازه ای کشیدم و اروم دستشو از روی شونه
از پایین تخت لماس خوابمو با چشددمای پف کرده و خواب الود پیدا کردم و 
تنم کردم ... به دستشویی رفتم. دست و رومو شستم... شلوار و مانتومو تنم 
کردم که با حرکت دسددت کسددرا که دنمال من روی تخت میگشددت مواجه 

 شدم.
 ریز ریز خندیدم و لمه ی تخت نشستم...

م از رو پیشونیش کنار زدم و دستمو :رفت و ب*و*سید و :فت: موهاشو ارو
 اممم بوی مایع دستشویی میده...

 خندیدم و:فتم: صمح بخیر...
شو اروم باز کرد  صمح تو هم بخیر... و یه پلک سته :فت: شمای ب سرا با چ ک
شو  شما صدام دربیاد چ سونمت. و قمل از اینکه  شم بر و:فت: االن اماده می

:فت: امروز هم که پالک ماشددین زوجه درسددت مناسددد با کامل باز کرد و 
 روزش!

 و از جا پرید...
 روی تخت وا رفته بودم که کسرا :فت: اخ...

با تعجد بهش نگاه کردم که پیشددونیشددو مالید و:فت: من امروز باید برم 
 شرکت بیمه ...



 باتعجد :فتم:بیمه؟
سمت تخت بود  شرتش و که اون  شید و تی  سرا خمیازه ای ک و  تنش کردک

:فت: اره... اره بیمه ی بابا ... باید یه سددری کارا رو برای انحصددار وراثت 
 انجام بدیم... بمخشید نیاز ...

 لمخندی زدم و:فتم: خد خودم میرم...
 کسرا سری تکون داد و :فت:بر:شتنی میام دنمالت باشه عزیزم؟

 سری تکون دادم و :فتم: میرم چایی دم کنم...
 و :فت:االن حاضر میشم میام... کسرا لمخندی زد

 و پله ها رو بدو بدو رفتم پایین...
مونس جون چایی دم کرده بود با دیدن من لمخندی زد و:فت:بیدار شدددی 

 عروسم؟
لمخندی زدم و:فتم:صددمح بخیر مونس جون خوبی شددما؟تازه میخواسددتم 

 چایی دم کنم... به زحمت افتادید... دیشد خوش :ذشت؟
د و:فت: ای مادر... چی بگم والله... کاش میشددد مونس جون اهی کشددی

 همه چیز تموم بشه...
با اومدن کسرا به اشتزخونه مونس جون ساکت شد و کسرا هم بی تفاوت به 
حضددور مونس جون رو به من :فت: راسددتی من یادم رفت دیشدددد بهت 

 بگم... امشد قراره برم اصفهان ...
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اره و کسرا :فت: ا:ر جور بشه قر تیکه نونی که دستم بود و ول کردم رو سفره
شد  صحمت کردم... ام سامم  شم... حاال با ح شته با شگی دا یه کاری همی

 میرم تا دوسه روز دیگه باشه؟ بر:شتی برام ساک می ینی؟
خواسددتم اعتراض کنم یا حرفی بزنم که چشددمکی زد و:فت: فعال عزیزم. 

 مراقد خودت باش..
 .و تلخ رو به مونس جون :فت:خداحافظ..

 همینجوری مونده بودم ... اصال خشکم زده بود!
شده  شتهام کور  شتم . ا شتم ... اما میلی به خوردن ندا اون تیکه نون و بردا

 بود. نون و پرت کردم تو سفره و از مونس جون خداحافظی کردم.
 دستهامو تو جید مانتوم فرو کردم و از خونه خارج شدم.

ا بره؟؟؟ اصددفهان؟؟؟ واسدده ی یعنی چی که یادش رفته؟ دوسدده روزه کج
 چی؟

 برای اولین تاکسی دربستی دست تکون دادم.
سوار شدم و تا رسیدن جلوی شرکت یه ضرب فکر کردم ... کسرا چرا یادش 

 نمود بهم بگه؟
 بخاطر همین رفتن چند روزه ای اینطوری دیشد مهربون شده بود؟؟؟

 با ورودم به شرکت متوجه سنگینی کارها شدم...
 بود هم بد...هم خوب 

دلم میخواست یه :وشه بشینم و فکر کنم که چرا کسرا یهو یادش افتاده .. از 
 طرفی هم دلم میخواست سرم :رم باشه و فکر نکنم که چرا یادش رفت!

 یعنی چی... تک و تنها پاشه بره اصفهان؟؟؟



اونقدر غرق کار بودم که متوجه :ذر زمان هم نشدددم... حوصددله ی خودمو 
 برسه به طناز وساناز و فرزاد و حامد وکاوه... نداشتم چه

 تا ساعت پنج مشغول بودیم و بعد هم رفتم به کافه...
اینقدر به جون سامان بخاطر پرحرفیش درمورد پرتره کشیدن غر زدم که اخر 

 سر مجمور شد ساکت بشه ومنو زودتر راهی کنه.
 من نمیخواستم کسرا بدون من جایی بره.

 ونیم با دربستی به خونه رسیدم.دم دمای ساعت شیش 
 کسرا خونه بود.

 با دیدنم یه سالم سرد تحویلش دادم و به طمقه ی باال رفتم.
 کسرا هم پشت سرم باال اومد و :فت: چی شده؟

به سددداکی که روی تخت بود و کمد بهم  نذاشددتم... زل زده بودم  محلش 
 ریخته.

س هان؟ پس چرا ادرکسددرا دسددتمو :رفت و:فت:مگه قرار نمود بیام دنمالت 
 ندادی؟

 محلش نذاشتم و دستمو از دستش کشیدم بیرون.
 با حرص :فتم: چرا کمد و بهم ریختی؟؟؟

ابروهاشو باال داد و :فت: حسام :فت اصفهان :رمه لماس تابستونی بیار... 
 داشتم دنمال تی شرتام میگشتم...

 .کیفمو یه :وشه پرت کردم و مقنعه امو روی چوب لماسی انداختم
 با عصمانیت :فتم: من شیش ساعت باید اینجا رو بشینم جمع کنم؟
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 کسرا:خودم نوکرتم جمع میکنم...
 الزم نکرده ... برو اون ور...-

 و در کمد وباز کردم و مشغول برداشتن دو سه تاپیرهن کسرا شدم.
 وای همه ی پیراهن هاش بوی تنشو میداد.

 کسرا لمه ی تخت نشسته بود.
 داشتم پیراهن هاشو تا میکردم. منم با عصمانیت

 دست اخر بغضم بهم غلمه کرد و چشمام پر اشک شد.
 کسرا بدون من میخواست بره مسافرت؟؟؟

 رومو بر:ردوندم و با صدای :رفته ای :فتم: کت و شلوارم بذارم؟
شت منو ب*غ*ل کرد و :فت: نمینم جوجه ی  شد واز پ سرا از جاش بلند  ک

 من ناراحت باشه...
از چشمام یه راهی برای خودشون باز کردن و کسرا با یه حرکت منو به اشکام 

 سمت خودش چرخوند و :فت: آی جوجه ... نمینم اشکتو... چی شده؟
 چرا بدون من میخوای بری؟-

کسرا خم شد و :فت: وای نگاش کن... نگو دلتنگم شدی از االن که سکته 
 میکنم...

سرا منو ب*غ*ل کرد و شد و ک شدیدتر  شکا :ریم  :فت: وای وای ... این ا
 بخاطر منه ؟

یه سددفر کاریه  فاصددله :رفت و چونمو :رفت تو دسددتش و :فت:  و ازم 
 خانمم... و:رنه دوست داشتم با هم بریم...

 با بغض :فتم: تو منو مسافرت نمردی...



سید و:فت: جوجه اینطوری با بغض جیک جیک  شکامو ب*و* شد وا خم 
 نکن...

و:فت: نیاز... اینقدر به من اعتماد به نفس نده... و و پیشددونیمو ب*و*سددید 
ضددربه ی ارومی به نوک بینیم زد و :فت: اینجوری که تو عاشددق بازی در 

 میاری من باید جلوت لنک بندازم...
 و با خنده اضافه کرد: قرارمون این نمود تو عاشق تر از من باشی ها...

 من میری منار جنمون! لمخندی زدم و:فتم: عاشقی تم دیدم... داری بدون
کسددرا غش غش خندید و:فت: فدای این دلتنگیت... ا:ر بلیط نگرفته بودم 

 یه جوری بهمش میزدم...
 خد پسش بده...-

 کسرا: سی درصد ازش کم میکنن... حیفه...
 و خندید.

 خسیس خان خوب من اون سی درصد و میدم...-
شم ار ثابت داشته باکسرا با خنده :فت: شیطون کوچولو... میذاری من یه ک

 یانه؟
 اصفهان؟؟؟-

ضیه  سام جورش کرده... ق سرا: حاال باید برم اونجا بمینم چی به چیه... ح ک
برمیگرده به تهران... ولی خد شددعمه ی اصددلی شددرکت تو اصددفهانه ... برم 

 بمینم چطوریه... تا قسمت چی باشه.
 خد منم باهات میام.-
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ولی :ردش که نمیرم... دلمم نمیخواد کسددرا: من که از خدامه باهام بیای... 
سفر  شم... دلم میخواد تو  شت نما شه... من پی سافرتمون اینطوری با اولین م

 تمام وقت بهت خدمت کنم... باشه جوجه ی شیطون دلتنک؟
 جوابشو ندادم و اخم کردم.

 کسرا چین میون دو ابرومو ب*و*سید و :فت: میذاری با دل خوش برم؟
 بلیطت ساعت چنده؟-
 سرا:ساعت هشت...ک

 با بهت به ساعت نگاه کردم... یک ربع به هفت بود!!!
یعنی من فقط نیم سدداعت وقت داشددتم ازش خداحافظی کنم؟؟؟کسددرای 

 نامرد...
 بیست دقیقه ای از رفتن کسرا میگذشت.

 خونه سوت و کور بود.
 تو اتاقمون نشسته بودم وداشتم به عکس عروسیمون نگاه میکردم.

 شی وبرداشتم.پوفی کردم و:و
 تا بوق خورد کسرا با خنده :فت:نیاز من هنوز به ازادی نرسیدم به خدا ...

خد خواستم بمینم سوار اتوب*و*س شدی یانه ... یه وقتی یه خانم پیشت -
 نشینه؟

 کسرا قه قه خندید و :فت: صندلی تک :رفتم عزیزم...
 حاال چی میشد منم باهات میومدم ترمینال؟-

سرا با همون  شد چطوری ک شقتم نیاز... بعد این وقت  خنده اش :فت: عا
 برمیگشتی؟؟؟



 خد من االن چیکار کنم؟-
 کسرا خندید و :فت: قمال چیکار میکردی؟؟؟

 یعنی یادت نیست ما دیشد این موقع چیکار میکردیم دیگه؟؟؟-
کسددرا فقط داشددت میخندید ... وسددط خنده هاش :فت: وای نیاز... الهی 

 بونیت برم... کاش االن پیشم بودی ... اون وقت...قربون این شیرین ز
 داری جلو راننده تاکسی حرف میزنی؟-

 کسرا: نه :لم االن دارم راه میرم تا به تعاونی مورد نظر برسم...
اهی کشیدم و :فتم: مراقد خودت باش... شامتو زود بخوری ها... رسیدی 

 زنک بزن.
 کسرا:صمح میرسما...

 باشه زنک بزن...-
 : نیازم کاری با من نداری؟کسرا

 مراقد خودت باش.-
 کسرا: تو هم همینطور... قطع کنم؟

 هی ی نگفتم.
کسددرا اروم :فت: خد االن دارم از پله های اتوب*و*س میرم باال... ردیف 
سددوم ... صددندلی تکی... االن سدداکمو :ذاشددتم باالی سددرم ... حاال هم 

 نشستم...
 فیلم چی میذارن تو اتوب*و*س؟-

 خندید و :فت: نمیدونم... کسرا
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 بعدا برام تعریفش کن .-
 کسرا: چشم...

یه نفس عمیق کشددیدم و :فتم: تو که همیشددده وسددط فیلم دیدن خوابت 
 میگیره...

ست تعریف کنم نمیتونم  شد امر کردی وا سرا خندید و :فت:نه دیگه ام ک
 بخوابم...

 االن شددارژ :وشددیت تموم میشدده... خد باشدده مراقد خودت باش...-
 خداحافظ.
 کسرا:نیاز؟

 بله؟-
 کسرا: نگو خداحافظ...

 پس یادش بود؟؟؟ ...
 باشه...-

کسددرا: مراقد خودت باش... مید*و*سددمت عزیزم. دوسددت دارم... بهت 
 زنک میزنم .

ته بود :فتم:  که از بغض رنک خش :رف چاه  ته  یه صددددای از  با فقط خفه 
 فعال...

 شدم...:وشی و پرت کردم یه :وشه و رو تخت ولو 
 سرمو تو بالشم فرو کردم و زدم زیر :ریه... !

... 



نفسم تنک شده بود... غلت زدم ... دست کشیدم به جای خالیش... چقدر 
 سرد بود!!!

عین این ادمایی که دنمال بهانه ان برای اینکه بغضددشددونو خالی کنن دنمال یه 
سا نش عت از رفتبهانه بودم... چه بهانه ای بهتر از نمودنش... ولی فقط چند 

 :ذشته بود...!
صمح بخونه ... االن ا:ر بود از جاش اروم بلند  ست نماز  االن ا:ر بود میخوا
شدم و غلت میزدم ...  شم، ولی بیدار می سعی کنه بیدار ب شد بدون اینکه  می

 این وقت صمح سرد بود و جای اون همیشه :رم...
نده ی ت باقی مو مای  یذاشددتم و از :ر بالش اون م نش منم :رم سددرمو رو 

 میشدم... این خواب دم نماز از همه وقت بیشتر بهم می سمید!!!
 وای چرا رفته بود؟

 یه چیزی تو دلم میگفت: مگه چندمین باره که داره ازت جدا میشه؟
به اون چیز تو دلم تشر زدم: مگه اصال چند وقت هست که ما باهمیم که تازه 

 تو این وقت از هم جدا بشیم!!!
 اه کردم.به بالشش نگ

 جای فرو رفتگی سرش توش مشهود بود.
 اروم با سر انگشت دستمو تو اون چاله فرو کردم...

چشمام پر اشک شد... :وشیمو :رفتم تو دستم... به صفحه اش نگاه کردم. 
 پیامی نداده بود. چرا نرسیده؟؟؟

 دفعه ی پیش که بهش زنک زدم خوابش برده بود و خواب الود جوابمو داد.
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 بودم زنک بزنم و مثل دفعه ی پیش از خواب بیدارش کنم یا ...دو دل 
 لممو :زیدم... ا:ر تصادف کرده باشن؟

سرم بود. کاش  شیدم تو ب*غ*لم... عطر تنش تو  شو جای خودش ک ش بال
سته ام... چقدر بهش  شتر میفهمیدم چقدر بهش واب بود ... ! حاال که نمود بی

 دل بسته ام...
 ی رسیده؟ ... ا:ر اتفاقی افتاده باشه؟؟؟نفس عمیقی کشیدم... یعن

 فورا شماره رو :رفتم...
ضمو  سی بود که حکم ترکیدن بغ شترک مورد نظر عین ناقو ستگاه م اهنک د

 داشت!!!
 

ضمو  سی بود که حکم ترکیدن بغ شترک مورد نظر عین ناقو ستگاه م اهنک د
 داشت!!!

 فصل بیست و پنجم:
قملی کسرا نگاه میکردم که پرسیده  روی میز ولو شدم... داشتم به اس ام اس

 بود : کجام و:فته بودم شرکتم...
 و نوشته بود: همون شرکتی که قسمت نشده بیام بمینمش!

 و بعد نوشته بود: عزیزم من برم جلسه شروع شد. مراقد خودت باش...
پوفی کردم... صددفحه ی لپ تاپ جلوم باز بود و یه عالم نقشدده رو به روم... 

 هی ی رو نداشتم.اما حوصله ی 
فقط زل زده بودم به صفحه ی :وشیم... کسرا از دیشد که رفته بود کلی بهم 
یام داده بود... حتی وقت غذا خوردنش هم بهم زنک زد و  زنک زده بود و پ



سابی خالیه و اینقدر با بغض  شلیک میخوره و جای من ح شی :فت که داره 
 یین نرفت.باهاش حرف زده بودم که طفلکی اصال از :لوش پا

 تا دو روز دیگه من چطوری دووم میاوردم؟؟؟
 اهی کشیدم که ساناز :فت: چته؟

 بهش نگاه کردم... همینطوری هم میدونستم چقدر قیافم وحشتناکه ...
ابروهام پر شدددده بود. حموم هم دیشدددد نرفتم بس که حالم خراب بود... 

شدت :ریه و بی خوابی پف کرده  شمام موهام چرب بود، پلکام از  بود و چ
 خون افتاده بودن.

 پوفی کردم و:فتم: هی ی...
 ساناز از جاش بلند شد، طناز هم با دیدن من :فت: شوهرت مرده؟

 با جیغ :فتم: خفه شو...
طناز از ترس :رخید و:فت: وحشددی... و به یه چشددم غره مهمونم کرد و با 

 نقشه هایی که دستش بود از اتاق خارج شد.
 چی شده؟ چرا به این و اون میتری؟ ساناز با تعجد :فت:

 من کی پریدم؟-
 ساناز: این از االن اونم از صمح...

صددمح فرزاد هم به طعنه :فته بود تو رو بدیم دسددت شددوهرت تا ازت انتقام 
 همه ی مارو بگیره...!!! که حسابی ترش کرده بودم و جوابشو داده بودم.

 با حرص :فتم: من هی یم نیست.
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شو ب شد ساناز ابروها ستی... ام صه از ریختت... را شخ اال داد و :فت: م
 ستنتا هممون و دعوت کرده خونش...

 کمی طول کشید تا ستنتا رو به یاد بیارم... برای من اقای زارع بود نه ستنتا!
 خد؟ منو که دعوت نکرده...-

شتی... بیا  صاب ندا صمح بهت بگه که تو اع ست همون  ساناز: اتفاقا خوا
 خوش میگذره...

 چه خمره؟-
 ساناز: هی ی ... بالماسکه است...
 با چشمای :رد شده :فتم: تو ایران؟

سدداناز خندید و :فت: نه که اقا از خارج تشددریف اوردن... این برنامه ها رو 
 هم دارن پیاده میکنن ... با رضا ...

 یه پوزخند زدم و رضا بلند :فت: نیاز نقشه ها حاضرن؟
 اخ... مغزم داشت میترکید...

شتم و  شون انجام نداده بودم و بردا شه هایی که هیچ عملیاتی رو با حرص نق
 به اتاقش بردم.

 ولی فقط زارع پشت میز نشسته بود.
 با تعجد :فتم: رضا نیست؟

زارع کش وقوسددی اومد و :فت: همین االن پیش پای شددما رفت بیرون ... 
 نقشه ها حاضرن؟

سری سرمو به عالمت نه تکون دادم وزارع یه خمیاز شید و در نهایت  ه ای ک
از روی تاسددف تکون داد فهمیده بود کل کل با من نتیجه ای نداره و بیخیال 



بح  شددده بود و مثل هر بار منو وا:ذار میکرد به رضددا ... بعد تموم شدددن 
 خمیازش :فت: راستی ساناز خانم بهتون :فتن؟

 چی؟-
 زارع: امشد یه مهمونی :رفتم... شماهم دعوتید...

 متش؟مناس-
 زارع: راستش مناسمتش که شما باید بهتر از من بدونید؟

فکر نمیکنم هنوز تو پروژه ای موفق شددده باشددیم... یا سددالگرد تاسددیس -
 شرکت باشه...؟

زارع خندید و :فت: نه .. تولد رضدداسددت... قراره سددورپرایزش کنیم... المته 
شش  سکه خو ضا از بالما شیم... ر میاد... یخرده قراره همگی عجق وجق با

 خیلی خوشحال میشیم که تشریف بیارید!
 زارع: راستش مناسمتش که شما باید بهتر از من بدونید؟

فکر نمیکنم هنوز تو پروژه ای موفق شددده باشددیم... یا سددالگرد تاسددیس -
 شرکت باشه...؟

زارع خندید و :فت: نه .. تولد رضدداسددت... قراره سددورپرایزش کنیم... المته 
شش میاد... یخرده قراره همگی  سکه خو ضا از بالما شیم... ر عجق وجق با

 خیلی خوشحال میشیم که تشریف بیارید!
 تولد رضا؟؟؟ اه ... اره... رضا یه خردادی عد*و*س بود!!!

 هومی کشیدم و:فتم: شما و رضا تو برلین با هم بودید؟
 زارع: نه ... من و رضا تو ایران اشنا شدیم... من برلین نمودم مونیخ بودم!
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یه  هد یه  ها دسدددت جمعی براش  با ب ه  فت: قراره  هانی :فتم وزارع : ا
 بخریم... ا:ر مایل باشید شما هم یه مملغی...

ساده براش کادوی تولد  وسط حرفش :فتم: هیچ دلیلی ندارم بجز یه تمریک 
 بگیرم!

شد و :فتم: همینطوری بهش تمریک میگم .ممنون از  شوکه  شدت  زارع به 
 بیام.دعوتتون... نمیتونم 

 چقدر نه :فتن به ادمایی که ادم ازش بدشون میاد راحته!!!
شونه ای باال انداخت. درحالی که هنوز چهره اش پر از تعجد بود ...  زارع 
فقط یه باشه ی کوتاه :فت و خوشمختانه اصرار بخصوصی هم نکرد! هرچند 
ست! فقط  سرا میخوا شتم. دلم ک میکرد هم نمیرفتم. حوصله ی هی ی و ندا

 سرا...ک
 داشتم از اتاق بیرون میومدم که با رضا سینه به سینه شدم.

 خندید و :فت: چطوری :ربه ی وحشی؟ خوبی؟
شه ها نکردم ... بده به  سه ی نق شیدم و:فتم: هیچ کاری وا نفس کالفه ای ک

 یکی دیگه ...
 رضا واضح اعصمانی شد و:فت:چی؟

 رضا نشنیدی؟-
 از صمح پس داری چیکار میکنی؟رضا با عصمانیت :فت: چرا اون وقت؟ 

شه ها رو کوبیدم  از لحنش حرصم :رفت و :فتم: دارم غاز می رونم... و نق
 تو سینه اش و از کنارش رد شدم.

 تند دنمالم اومد.



پشددت میزم رفتم و درحالی که کیفمو رو شددونه ام مینداختم رضددا با حرص 
 ..ز :فت: بیرون.کف دستاشو روی میز من :ذاشت و با داد رو به ساناز وطنا

 بعد از بسته شدن در رو به من :فت: بشین...
 هنوز وایستاده بودم.

 رضا با حرص :فت: بهت میگم بشین...
 توچشماش نگاه کردم و:فتم: تو نمیتونی به من دستور بدی!

 رضا: میتونم... خوبم میتونم...
 تو فکر کردی کی هستی؟-

 رضا : فعال رییست...
 ه بعدنی هم وجود داره؟پوزخندی زدم و:فتم: مگ

فت: ولی قملنی وجود  به لحنم جواب داد ومنظور دار : رضدددا هم مشدددا
 داشت...

 اون قمال تموم شد رفت پی کارش...-
 و دست چتمو باال اوردم و:فتم: نگاه کن ...

 رضا سری تکون داد و :فت: چرا داریم بح  میکنیم؟
 چون تو شروع کردی...-

ها حاضر نیستن... چرا داری از مهربونی و  رضا: من فقط پرسیدم چرا نقشه
 خوش اخالقی من با خودت سو استفاده میکنی!

 نیازی به این مهربونی نیست مهندس شفیع ...-
 رضا: تو چته امروز؟ حاال شدم مهندس شفیع؟!!!
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 هی ی...-
 رضا: بشین اروم با هم حرف بزنیم... با همسرت به مشکل خوردی؟

 بزنیم... با همسرت به مشکل خوردی؟ رضا: بشین اروم با هم حرف
اخ... همسددرم ا:ر میفهمید دارم با تو یکه به دو میکنم ... همسددرم ا:ر تو رو 
میدید... همسددرم ا:ر میفهمید این مدت کجا کار میکنم ...!!! چقدر دلتنک 
همسددرم بودم ...!!! دلتنک نمودن یک شددمه اش! دلتنک حضددور نداشددتن تو 

نمود!!! تو هوایی نفس میکشددیدم که اون دم و باز شددهری که من بودم و اون 
 دمشو خرج نمیکرد...

شتزی میکردم... قیمه  شد براش ا صر میرفتم خونه مثل پری آخ ا:ر بود ... ع
ست میکردم با یه عالم لیمو عمانی  سش در سید زمینی فت و فراوون وا با 

ود بکه کسدرا با چنگال میکوبید تو سدر :رد وقلنمه اش وهرچی ترشدی توش 
 رو پلوش خالی میکرد و یواشکی از بشقاب من ناخنک هم میزد و...

 وای کسرا چرا نیستی؟؟؟
بخاطر سددنگینی نگاه رضددا توجهم بهش جلد شددد و از فکر وخیال کسددرا 

 اومدم بیرون. نفسمو فوت کردم.
شانس اوردم که از این مهلکه  سمیدم ... تا االن هم  سفت چ شونه  کیفمو رو 

 دن کسرا جون سالم بدر بردم!ی فهمیدن و نفهمی
 پوفی کردم و :فتم: روابط منو همسرم به خودم مربوطه ...
 رضا: فعال که داره روی بازده ی شرکت اثر منفی میذاره...!

 ا:ر بازده ی منفی شرکت شما منم... باشه من استفعا میدم!-
 رضا با بهت به من خیره شد.



م... چه بهتر که این قضدیه از این ترس فهمیدن کسددرا دیگه خسددته شددده بود
بدون اینکه به کسرا :فته بشه تموم میشد... چه بهتر تو این سه روز همه چیز 

 تموم میشد!
رضددا پوفی کرد و:فت: شددما چیه... نیاز چی شدددی تو؟ باشدده بعدا حرف 

 میزنیم ... االن عصمانی هستی.
 لمخندی زدم و:فتم: اصال... از اولم حضورم تو شرکت اشتماه بود.

سه  صال وا صمانیتش نمیرزید. ا سرا و ع سیدن از ک و تو دلم ادامه دادم: به تر
عا پیش خودم چی  گذره؟!!! واق جا ... فکر میکردم خوش می مدم این چی او
ستم  شاید خوا شون بدم ...  ستم به خودم واقعیت و ن شاید خوا فکر کردم... 

م خواسددتبه خودم ثابت کنم که رضددا برای من خیلی وقته تموم شددده ... یا 
به  چه قیمتی؟؟؟  به  ما این ازادی  های خودمو دارم ... ا وانمود کنم آزادی 
شدن زند:یمون؟ رضا مهم  سرا؟؟؟ به جهنم  سرا؟؟؟ به ناراحتی ک حرص ک
تر بود یا کسددرا؟؟؟ لعنت به من با این قیاس احمقانه ام... خد معلومه کی 

 مهم بود ... ولی هرچی که بود فکرم قفل بود ...!
 سته :فت: این حرف اخرته؟رضا اه

 آره... فردا میام وسایلمو جمع میکنم.-
 رضا با تعجد :فت: این نیاز و نمیشناسم... این رفیق نیمه راه و...

 من نیمه راه بودم یا تو؟-
رضا: من که بر:شتم... من که تا وسط جشنت هم اومدم... من که خواستم 

خودت نخواسددتی... اون  با هم باشددیم. من که حاضددر بودم بمرمت برلین...
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پاس  تا بلیط برای رفتن :رفتم... :فتم ا:ر  یادت نیسدددت؟ :فتم دو  شدددد 
شق... یادت  شیم دو تا عا شم ویزا و اقامتت... می داری... بیا عقد کنیم... می

 بیار شد اخر و؟؟؟
لمخندی زدم و با اروم ترین لحنی که از من بعید بود به رضدددا... به عشددق 

نمیدونم عاشددق چیش شدددم ... به کسددی که سددال طول اول... به کسددی که 
کشددید تا از فکرم بیرون بمرمش... به یه ادم عادی که رو به روم ایسددتاده بود 

 :فتم: ولی انتخاب من تو نمودی... !!!.
 

رضا روشو بر:ردوند سمت پنجره و:فت: االن با رفتنت میخوای چی وثابت 
 کنی؟ ما که داریم عادی کار میکنیم...

 ه ی من شاید عادی باشه... اما واسه ی تو نیست...واس-
 رضا بهم نگاه کرد و :فت: این بودن نصفه نیمه ات رو ازم نگیر نیاز...

مه چیز تموم شدددد. این  نه ای ... بمین ه ندیدم و :فتم: تو دیوو مسددخره خ
ضا...  شدم ر صفه و نیمه ... این حرفا ... من بزرگ  ضور ن سالمه ...  22ح

ست اینطوری حرف بزنی... در حد ازدواج کردم . شأن تو نی .. متاهلم... در 
من نیسددت که :وش بدم چه برسدده به این که خام هم بشددم... بمین تمومش 

 کن. بمخشید ا:ر من نیمه راهم... بمخشید بازده ی شرکتت منفیه.
 رضا با حرص :فت: بخاطر حرفام معذرت میخوام...

ا ودم. من بود ونمودم رو کار اینجتو بمخش که من :فتم تا اخرش هستم و نم-
 تاثیر نداره...

 رضا فقط نگام میکرد.



خودمم مونده بودم چطوری میتونم اینقدر خشدددک و جدی و راحت و اروم 
 صحمت کنم.

کسدرا با من چیکار کرده بود؟!!! من دو تا بیسدت و چهار سداعت و چطوری 
 طی کنم؟!

 رضا اهسته :فت: این کادوی تولدمه؟
و:فتم: حتی یادمم نمود... پیشاپیش ممارک...فردا میام وسایلمو لمخندی زدم 

سم... از ب ه ها خداحافظی  سمی مینوی ستعفامو ر جمع میکنم... بر:ه ی ا
 میکنم...

و درحالی که با دو :ام بلند به سددمت در میرفتم :فتم: خداحافظ دوسددت 
 قدیمی!!!

 و در اتاق وباز کردم...
 ه هام میشه!!!حس کردم هواست که داره وارد ری

 یه لمخند اروم رو لمم...
 یه عالم احساس دلتنگی برای همسرم تو دلم...

 یه عالم چربی رو موهام...
 یه عالم راحتی تو تموم جونم!!!

بی اسددترس... بی نگرانی... بی عذاب وجدان... برای اولین بار میتونسددتم 
 حس رها شدن وسمکی و عاشقی واقعی و حس کنم...

 م بودم... همسری که دلم شدیدا تنگش بود...من عاشق همسر
 حاال میتونستم ازته دل بگم: آخیدددددددددش... !!!
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 به صفحه ی :وشیم نگاه کردم.
 یه پیام از کسرا داشتم:

 االن وسط جلسم اما تو فکر تو... دوست دارم عزیزم.
لمخندی زدم... روی اسددمشددو ب*و*سددیدم... و تو دلم زمزمه کردم: من 

 ولی فقط براش از صمیم قلمم نوشتم : منم همینطور عزیزم!!بیشتر... 
بی اسددترس... بی نگرانی... بی عذاب وجدان... برای اولین بار میتونسددتم 

 حس رها شدن وسمکی و عاشقی واقعی و حس کنم...
 من عاشق همسرم بودم... همسری که دلم شدیدا تنگش بود...

 ... !!!حاال میتونستم ازته دل بگم: آخیدددددددددش
 به صفحه ی :وشیم نگاه کردم.

 یه پیام از کسرا داشتم:
 االن وسط جلسه ی معارفه ام، اما تو فکر تو... دوست دارم عزیزم.

لمخندی زدم... روی اسددمشددو ب*و*سددیدم... و تو دلم زمزمه کردم: من 
 بیشتر... ولی فقط براش از صمیم قلمم نوشتم : منم همینطور عزیزم!!!

شو  خد...بازم بهم ش فهموند که من تو انتخابم اشدتماه نکردم ... کسدرا ارز
داشددت...ارزش فدا کردن جونم واسددش هم د اشددت... تو فکر من بود ... 

 عزیزم...! من دو روز با نمودنش چطوری تا کنم؟!!!
 دلتنگی شده بود یه سنک تو سرم...!!!

 شده بود باز کردن چشمام... به زند:ی...!
 کسرا یعنی همه چیز... من همه چیز داشتم!من کسرا رو داشتم... 
 نفس عمیقی کشیدم.



 نم نم بارون :رفت.
 تا رسیدن به کافه ستاره زیر نم بارون با یه نیش باز راه رفتم.

نفس عمیقی کشددیدم بوی نم خاک و قهوه ترک و وروغن سددوخته ی پیتزا 
 پی ید تو دماغم...

 سامان با دیدنم لمخندی زد و :فت: زود اومدی؟
 ندیدم و :فتم: بس که به هنر عالقه مندم من...خ

سددامان خندید و:فت:برو باال حسددابم که تموم شددد میام پیشددت ... درس 
 امروز اتفاقا خیلی مهمه تو هم که انگاری حالت خیلی خوبه!

 پله ها رو دو تا یکی باال رفتم یه قهوه سفارش دادم .
شه اروم و موقر بد ست و مثل همی ش شت میز ن ضافه ای سامان پ ون حرف ا

 مشغول تدریسش شد.
 منم با تمام ورجه وورجه :ری هام تمام :وش شده بودم.

شددایدتمام شدددت عالقم برای یاد :رفتن کشددیدن یه تصددویر از کسددرا بود! 
میخواستم مثل سامان با رنک های سیاه و سفید یه نگاه کهربایی و بکشم... 

 اخ ... ا:ر میشد!!!
 بودبخصوص که تو سایه روشن ها خیلی بد بودم.هنوز دستم راه نیفتاده 

 اما تو کشیدن کل تصویر دیگه وارد شده بودم.
سامان مدام ایراد های کارمو بهم :وشزد میکرد... حاال با یه فراغ بال مشغول 

 یاد :رفتن بودم.
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یه سددمکی خاص بود ... به امید کشددیدن یه تصددویر از کسددرا اونقدر میخ 
ه خودشددم تعجد کرده بود از من بعید بود و حرفای سددامان شددده بودم ک

همیشددده میگفت اخرش منو به غلط کردن میندازی بس که به حرفام :وش 
 نمیکنی!

 ولی امروز...
 آخ ... کسرا... دلتنگی با من چه کرده بود!

بعد از تموم شدددن کالس ، داشددتم ریخت خودمو تو شددیشدده های دودی یه 
 ز نهادم بلند شد.بوتیک کیف وکفش زیارت میکردم که اه ا
 یعنی یه بیوه از من بهتر میگشت بخدا ...

 نمیدونم چم شده بود بعد از ازدواجم به کل بیخیال ریخت و تیتم شده بود.
 قربون ابروهای پاچه ام برم ...

 نفس عمیقی کشیدم ساعت شش نشده بود.
 یعنی میشد نفیسه خانم باشه و من برم پیشش؟!!!

 سه سوت خودمو رسوندم جلوی ارایشگاهش. فوری :وشیمو دراوردم و تو
مثل همیشدده با روی باز پذیرام شددد و بهش :فتم که خیلی کثیفم وموهامو 

 بشورم.
 تا شستن موهام، یه عالم ژورنال و رنک مو جلوم :ذاشت.

سی بکنم ... بعد بیاد  سا شده یه تغییر ا سرا هم که  ست بخاطر ک دلم میخوا
 نوق کنه... عزیزم...

 کشیدم و مشغول ورق زدن شدم.نفس عمیقی 
 موهام نامنظم و بد بلند بودن.



 نفیسه خانم برام چای ریخت وکنارم نشست و:فت: چی پسندیدی؟
 خندیدم و:فتم: نمیدونم.

 نفیسه خانم یه دستی به موهام کشید و :فت: میخوای کوتاهش کنی؟
 وای نه ... کسرا عاشق موهای بازم بود!

م از توی ژورنال یه صفحه رو نشونم داد ... یه سرمو تکون دادم و نفیسه خان
ست بلند بود و جلوش حالت  شتش یک د شن بود که پ سمت ف مدل موی ن

 تیغ تیغی و چتری های کوتاه و بلند داشت.
یت  هایال یاه و  های سدد نک مو لد کرد ر که توجهمو خیلی ج ما چیزی  ا

 ش*ر*ا*بیش بود ... بنظرم یه جلوه ی شیکی داشت.
 گار نهنمو خونده بود.نفیسه خانمم ان

سددرموهام بلوطی رنک داشددت ... یعنی از اخرین باری که رنک کرده بودم 
دیگه دست نزده بودم و موهام رنک خودشونو داشت. سیاه نمود خرمایی هم 
شد فقط هایالیت  سه خانم قرار  شت که نفی نمود ... یه تیر:ی و دود خاص دا

 و روی رنک اصلی موهای خودم انجام بده.
ه بسم الله :فت و مشغول شد. موهامو تا اونجا که رنک نوکش بود کوتاه و ی

کرد و شددروع کرد... حینی که رنک رو موهام بود با ابروهام مشددغول شددد و 
درنهایت یه رنک قهوه ای سددوخته ی خیلی تیره که به مشددکی میزد هم رو 

 ابروهام :ذاشت.
 بعد از شستن موهام وسشوار کشیدن ...

 تادم.جلوی اینه ایس
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سه روز ولت  سه روز  سرا دیگه عمرا اینطوری  شدی نیاز... ک اوووف.. چی 
 کنه بره ...

شون میداد و  شن تر ن ستمو رو صوص رنک پو شده بود.بخ شگل  موهام خو
مدل ابروم و رنک موهام اینقدری که چهرمو عوض کرده بود و ب گونه و در 

 عین حال خاص نشون میداد خیلی هم بهم میومد.
لی راضی بودم. با نفیسه خانم حساب کردم و بعد از کلی خوش و در کل خی

 بش به سمت خونه راه افتادم.
 تا تماس داشتم از کسرا... 25:وشیمو دراوردم... یا خدا... 

الهی بگردم... اینقدری که حواسم به خوشگل شدن واسه اون بود اصال یادم 
 نمود که :وشیمو چک کنم.

 ق که خورد ....نالید: نیاز ز ز ز ...تا بهش زنک زدم با اولین بو
خجالت و غرور و کوفت و مرض و زهرمار و کنار :ذاشددتم و :فتم: جون 

 نیاز... عمر نیاز؟ معذرت میخوااام عزیزم...
 از لحن و حرفم رسما شوکه شد و:فت: بمخشید مثل اینکه اشتماه :رفتم.

 خندیدم و:فتم: یعنی اینقدر همیشه بد عنق جواب میدم؟
 ا خندید و :فت: میشه قطع کنم دوباره زنک بزنم تکرار کنی؟کسر

 تو پیاده رو خندیدم و کسرا هم با خنده :فت: تو که منو کشتی دخترخانم...
 تو دلم زمزمه کردم: خدا نکنه...

 کسرا: راستی سالم...
 میون خنده هام :فتم:

 سالم...-



 کسرا: روز خوبی داشتی نیازم؟
شده بود. از وقتی ازدواج کرده بودیم  اخی... دلم برای این جمله خیلی تنک 

حاال ... دوری...  ید ازم... ولی  گه روز و شددمم پیشددش بودم نمیترسدد دی
 دلتنگی... اصفهان و دوس ندارم!!!

اره بد نمود ...جلسدده های جناب عالی به کجا کشددید؟ هنوز هی ی نشددده -
 جلسه بود؟

ر مصدداحمه بود ... کسددرا خندید و :فت: جلسدده ی جلسدده که نه ... بیشددت
فرمالیته میخواسددتن از کار و تجربم سددردربیارن ... من که یا چرت زدم یا به 

 تو فکرمیکردم که داری چیکار میکنی...
 کی برمیگردی؟-

 کسرا: دلت تنک شده ها...
 مسخره :فتم: هی م دلم تنک نشده ...

 ...مکسرا: راستی زنک زدم بگم کارم طول میکشه و یه هفته ی دیگه اینجا
شحالی  سرا زد زیر خنده و :فت: از خو شد که ک شک  ستم خ شی تو د :و

 غش کردی؟
 با یه صدای لرزون :فتم: شوخی میکنی؟

شاال پس فردا  شده ... ای سرا خندید و :فت: نه مثل اینکه جدا دلت تنک  ک
 عصر برمیگردم عزیز دلم... االن اومدم بازار برای خانمم سوغاتی بخرم.

 لوسی کسرا ... با حرص :فتم: خیلی
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خندید و :فت: چی دوسددت داری برات بگیرم؟  رفای مینا ... جعمه های 
 خاتم...

 امممم... :ز بگیر... آردی... با سوهان عسلی و باقلوا هم دوس دارم...-
شیطون خودمی... نیاز دلم خیلی برات  شیکموی  سه رفت و :فت:  سرا ری ک

م باشی و هی بهت فکر کنم... تنک شده ... اصال باورم نمیشه اینقدر تو نهن
یاز قمل از ازدواج  همش میگم االن چیکار میکنه االن چی کار نمیکنه ... ن

 چطوری بدون تو دووم میاوردم؟ تو میدونی؟
یک جمله بیشددتر ادامه میداد اوال بغضددم میترکید ثانیا بلیط میگرفتم میرفتم 

دوریشددو تحمل  اصددفهان ... ثالثا ا:ر من میدونسددتم قمل از ازدواج چطوری
 میکردم از شر این بغض و دلتنگی اول خودمو خالص میکردم.

صدام میلرزید و اونقدر  ستم مکالممون و ادامه بدم... اونقدر  سختی تون به 
دلم هواشددو کرده بود و میخواسددتمش که نمیدونسددتم چطوری باید عنوانش 

 کنم... !
دیم. المته به هر مشددقت و خواسددتن ونخواسددتنی بود از هم خداحافظی کر

 خداحافظی که نه... فقط تماس و به پایان رسوندیم.
 ساعت تازه هشت بود که به خونه رسیدم.

شو تو ب*غ*لم جا داد با  سمتم اومد و خود شه به  با دیدن هدیه که مثل همی
 بهت به هانیه که خیلی یواش سالم کرد نگاه کردم.

 نفس عمیقی کشیدم و :فتم:سالم...
شین برات چای مونس جون با دیدنم  شی عروس :لم ... ب سته نما :فت: خ

 بریزم.



یه رو  هد نه تکون دادم و:فتم: میرم دوش بگیرم... و  مت  به عال سددرمو 
 ب*و*سیدم و :فتم: خوبی عزیز دلم؟

 هدیه خندید و :فت: زن دایی بیام باال با هم بازی کنیم؟
له مار و پ لمخندی زد م و :فتم: میذاری زن دایی یه دوش بگیره؟ بعدا با هم

 بازی میکنیم...
 هدیه خندید و شیرین :فت: من میام باال منتظرت میمونم.

 روشو ب*و*سیدم و:فتم:باشه عزیزم.
تا سددرمو بلند کردم صددورت دوباره کمود هانیه که با چشددمای پر اشددک و یه 

 لمخند محو بهم نگاه میکرد تو میدون دیدم قرار :رفت.
 هدیه زن دایی و انیت نکن.مونس جون هم لمخندی زد و :فت: 

 دستشو :رفتم و:فتم:انیتی نداره مونس جون ...
شه من به یه لمخند  سرا بود که همی سته ی ک لمخند محو هانیه... عین لمهای ب

 نیمه جون تعمیرش میکردم!!!
لماس که تنم کردم دیدم هدیه طفلک عروسدددک خرس منو ب*غ*ل کرده 

 وروی تخت مشترک منو کسراخوابش برده.
تل ا یه م*ا*چ ت هاش  لپ  که ه*و*س کردم از روی  یده بود  ناز خواب قدر  ین

 بگیرم.
 روشو کشیدم و از پله ها پایین رفتم.

 مونس جون تو اشتزخونه بود.
 با تعجد :فتم: پس هانیه کجاست؟
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مونس جون نفس عمیقی کشددید و :فت: رفت ... امشدددد هدیه رو اینجا 
 :ذاشت.

 سری تکون دادم.
امتحانشددو داشددت بهش سددر زدم ... خوشددمختانه ادبیات  شددیما فردا اخرین

روز امتحاناتش طول کشددیده  28داشددت و از من کمکی برنمیومد. اوف... 
 بود!

 لمخندی زد م و دراتاقشو بستم.
مونس جون با سددینی چایی به نشددیمن اومد و :فتم: وای زحمت کشددیدی 

 مونس جون.
 خندید و :فت: هدیه خوابید؟

 نس جون روی مملی نشست و اهی کشید.سری تکون دادم و مو
ستم که  شت.میدون سفید وبا هم دا شکی و موهاش یه رنک قهوه ای تیره و م
صورت :ردش  سه رنک به  شه... ولی ترکید این  سفید ب شته تا به کل  :ذا

 خیلی میومد.
لمخندی زدم ودسددتی تو موهام کشددید و زد به میز روبرومون و :فت: خد 

 نی ها...میخوای کسرا رو سورپریز ک
 خندیدم و :فت: ماه شدی عروسکم...

با خجالت تشددکر کردم ومونس جون حین چایی خوردن :فت: اخرت ما 
 هم شده عاقمت یزید... موندم از دست این دختر چیکار کنم؟

 چرا جدا نمیشن؟-



شه دخترمطلقه...  شه چیکار کنه؟ ب مونس جون بهم نگاه کرد و:فت: جدا ب
 تنها...با یه ب ه ... تک و 

 اینطوری که بدتره...-
شن ... بیاد پیش خودمون زند:ی کنه...  ست جدا ب مونس جون: دلم میخوا
ولی چی بگم. خودش میگه ا:ر کاری بهش نداشته باشم کاری بهم نداره... 
ولی دروغ میگه... پدر اقا مهدی اصددل ونسددد داره... میترسدده طالق بگیره 

 هدیه رو ازش بگیرن.
 حیتشو نداره... معتاده ... رفتارای نا به هنجار داره.اقا مهدی که صال-

ستی  شو خوردم... و:رنه د سواد و مدرک شید و:فت: :ول  مونس جون اهی ک
شد...وقتی دیتلمه  صیر هانیه  ستی دخترمو بدبخت نمیکردم... هرچند تق د
نشست تو خونه ... هرچی منتشو کردم که درسشو بخونه ... ادامه بده... بره 

کار... به :وشش نرفت که نرفت... عاشق این مرتیکه ی ناحسابی شد و سر 
فل  یه ب ه ی ط خت کرد هیچ...  بدب ... اینم روز وروز:ارش... خودشددو 

 معصوم هم بدبخت کرد.
سددری تکون دادم و مونس جون :فت: ا:ر برمیگشددتیم عقد هم حسددین و 

ی رستادم پزشکمجمور میکردم درسشو بخونه ... هم هانیه رو... کسرا هم میف
 بخونه.

 خندیدم و :فتم:جدی؟
سش خیلی  سرا در سری تکون داد و :فت: اره... محمد یعنی ک مونس جون 

 خوب بود...
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شکی با من  شتم و :فتم: ولی میرفت پز ست مونس جون :ذا ستمو روی د د
 عروسی نمیکرد ها...

 مونس جون با خنده :فت: نه دیگه تو هم باید پزشکی میخوندی...
د زدم زیر خنده و مونس جون اهی کشید و:فت: از بعد فوت حاجی بلند بلن

همشددون انگار افسدددار پاره کردن ... ا:ر از ترس خانه ی سدددالمندان نمود 
 جلوشون در میومدم... ولی...

 و اه دوباره ای کشید و ساکت شد.
با تعجد فکر کردم تو دعوای اخر... کسددرا هم به حسددین یه چنین تیکه ای 

 ته :فتم: خانه ی سالمندان؟انداخت . اهس
مونس جون: یه بار از دهن حسددین شددنیدم که داشددت یواشددکی به محمد و 

 هانیه میگفت... کسرا جلوش دراومد... و:رنه منو میفرستادن پیر خونه...
 مات داشتم به مونس جون نگاه میکردم.

م مونس جون هم که انگار تازه سر درد ودلش باز شده بود ادامه داد: شوهر اد
که پی چل لی  تا جوون بود  نه  به درد ادم میخوره... و:ر قت پیری  فقط و

 خودش بود.
ندم :رفت و  :اه خ ناخودا که  با غیظ :فت چل لی  یه جوری  مونس جون 
مونس جون هم با اخم با نمکی :فت: کسرا رو دیدی جوونی های اقا یدالله 

چو افتاده  و دیدی... خوش تیپ بود و تو چشددم... یادمه یه مدت تو فامیل
بود اقا یدالله با دختر یکی از بازاری ها اشددنا شددده ... صددیغه کرده ... چه 

 میدونم.
 با اخم :فتم: از شما بهتر کی و میخواست پیدا کنه؟



 مونس جون خندید و :فت: زن سرکشی بودم... و اهی کشید و ادامه داد:
ونیم... تک من نه از ب گیم چیزی حالیم شدددد... نه از دختریم... نه از جو

دختر خونه با سه تا برادر... تا به خودم اومدم از مادر یتیم شدم... بعدم زمان 
شتیم... با این همه اقام ، اقایی کرد :ذاشت  ساط حکومت و دا شاه بود ... ب
درس بخونم... پسددراش هیچ کدوم سددمت مشددق نرفتن ... ولی من عاشددق 

ولی عجید دل بسددته ی کتاب بودم ... اقای خدا بیامرزمم سددواد نداشددت 
با  یا دیده و  نه که خوندن بلد نماشددده ها حافظ قران بود مرد دن کتاب بود ، 
تجربه ای بود خدا رحمتش کنه مرگ خوبی هم داشدددت... وقتی میدید من 
سه  شت برم مدر ستم ... :ذا سنای خودم پی بازی و جلف بازی نی مثل هم 

سر چهار شام بود که  ستن منو ،درس بخونم... و:رنه به دادا سالگی میخوا ده 
شام مجاهد  شم که انقالب و جنک و... دو تا دادا سرشون باز کنن... بعد از 
له خان...  یدال به  یدیم زندن ... منم دادن  نه فهم یدیم مردن...  نه فهم بودن 
طفلی اقام وصیت کرده بود راضی نیستم که دخترمو بدین به مرد بی سواد... 

ودشون وسیاست بودن که وصیت و رضایت ولی اونا اونقدر در:یر کارای خ
مرده واسشون مهم نمود... همین داداشم ... رسول بابای زهرا مسمد ازدواج 

 من بود... یدالله دوست رسول بود.
 دستمو زیر چونه ام :ذاشتم و:فتم: اقا یدالله خدا بیامرز چیکاره بودن؟

های چرب مونس جون: سیکل داشت... مکانیک بود... اونقدر به جون لماس
و چیلی و سیاه و تن بوی :ریسش غر زدم که شد یه پادو تو شرکت بیمه ،کم 
کم چم و خم کار دسددتش اومد و شدددد کارمند بیمه... اون موقع هم زمان 
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جنک بود تهران هم بمماران ، سریع نیرو میگرفتن استخدام میکردن... کسی 
خونه و یه زمین رو تهران موند:ار نشددد ... ما هم زمون بمماران تونسددتیم یه 

دسددت وپا کنیم... و:رنه یدالله خدا بیامرز خیلی تنمل بود ا:ر به جونش غر 
نمیزدم همین زند:ی هم نداشتیم. بعدم تا به خودم بیام حسین و حامله شدم 
و ... حسین که دنیا اومد مادر شوهرم اروم :رفت... نه که پسر دار شده بودم 

ه سددال منو بدبخت کرد با نیش و طعنه ... دیگه کار به کارم نشددد ولی سدد
سین که دنیا  شین تو خونه ... ح هاش... به درس و کارم :یر میداد میگفت ب
سرکار میرفتم هم ب ه داری میکردم...  صه هم  شد.. خال سته  اومد دهنش ب
شده بودم. تا به  سرا که عزیز  سر ک سرا ...  شوهر داری... بعدم هانیه و ک هم 

ها بزرگ شدددن ... اون میخواسددت زن بگیره... اون خودم جنمیدم دیدم ب ه 
میخواسددت شددوهر کنه ... بلد نمودم بزر:تری کنم... و:رنه حسددین اینطور 
چموش بارنمیومد... کسددرا اینقدرمظلوم نمیشددد... هانیه خودشددو به خاک 
سددیاه نمیشددوند... چقدر بهش :فتم دختر جون برو یه کاری یاد بگیر... یه 

فت که نرفت... حاال هم کارش به جایی رسددیده که حرفه ... به خرجش نر
میره مهد کودک ب ه داری میکنه یا میره خونه ی این و اون ب ه نگه میداره... 
چی بگم! برای ب ه ی خودش مادری نمیکنه ... و اهی کشددید و :فت: این 

 حرفا رو حتی به یلدا هم نمیزنم!!! ولی تو...
 ولمخندی زد و:فت: تو اصالت داری...

 لمخندی زدم و مونس جون خندید و:فت: سرتو درد اوردم؟
 نه ... اصال...-



شم  سال پی ضیم...  مونس جون خندید و :فت: از ب ه هام فقط از محمد را
سالم بود ... کمکتون میکرد یه خونه ای  شد حاجی  ا:ر اون بابمول به پا نمی

مع ط دسددت وپا کنین... حسددین معلوم نیسددت به کی رفته که اینطور دندون
داره... خودم میدونم از حق این و اون زده ... ولی چی میتونم بگم... من که 
شتم عاقمت اونه که  شو نگه دا سر بودن شو ... پ شدی یه عمر احترام فرزند ار
یدونم  نه... ولی منم زنم... تورو درک میکنم... م بذاره پیر خو میخواد منو 

 سختته اینطوری زند:ی کنی.
 ون :ذاشتم و :فتم:دستمو رو دست مونس ج

خونه خریدن که کاری نداره... ایشدداال که حل میشدده... من بیشددتر نگران -
 رابطه هام...

 مونس جون لمخندی زد و :فت: با این که کم سن وسالی... ولی صموری...
 ابروهامو باالدادم و:فتم: واقعا؟

شنوم... همین قد که ب صداتونو می  امونس جون خندید و :فت: آره... :اهی 
هم خوشددید یه دنیا ارزش داره ، میگم خدا رو شددکر... ال اقل دوتایی با هم 
سمید...تو هم بیخود خودتو  ضین... بقیه رو ول کنید . زند:ی خودتونو ب  را
در:یر این چیزا نکن...برادر :وشدددت همو بخوره ... اسددتخون همو دور 

. اخرش همه نمیندازه. همیشه این جور وقتا یه تماشاچی و یه شنونده باش..
 کاسه کوزه هاشونو سر تو میکشنن... خودتو اصال قاطی نکن.

 برای اولین بار از شنیدن نصیحت خسته نشدم ...
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به خودمون اومدیم سددداعت  تا جایی که وقتی  مونس جون هم ادامه داد و 
 دوازده شده بود.

 مونس جون خندید و :فت: الهی بگردم سرت درد اومد نه؟
 نه مونس جون ... اتفاقا خیلی استفاده کردم.خندیدم و:فتم: وای 

با خودم عهد کردم  مونس جون: اینقدر ی که زخم مادر شددوهر خوردم... 
 عروس دار که شدم هیچ وقت خودمو از چشمش نندازم...

 لمخندی زدم و:فتم: شما رو سرمن جا دارین...
یه طرف... این  یت  فت: شددیرین زبون ید و : ند مونس جون غش غش خ

ه توچشددماته یه طرف... شددد اولی که اومدیم خواسددتگاریت تا محمتی ک
دیدمت مهرت به دلم افتاد ... نجید... خانواده دار... تحصددیل کرده. بخدا 

 اروزمه شیما مثل تو بشه.
 با خجالت :فتم: وای مونس جون تحفه نیستما...

مد یعنی کسددرا خیلی  فت: مح ید و: هامو ب*و*سدد مونس جون روی مو
که صددددات میکنه باهات حرف می زنه ها چی میگید  راضددیه... هم ین

 شماها ... برق عشق و تو چشماش میمینم...
 خندیدم و :فتم: مونس جون جلوی من همون محمد صداش کنین...

سرای خالی  سمش ک شتم ا ست دا مونس جون خندید و:فت: من خودم دو
باشدده... حاجی نذاشددت... دیگه عادت کردم مادر... ولی خودمم دوسددت 

 رم کسرا صداش کنم.دا
 راستی چرا شیما رو فاطمه صدا نمیکنین؟-



مونس جون: مادر شوهرم میگفت کراهت داره ... پس فردا که بخوای یه تشر 
بهش بزنی... بگی فاطمه ی فالن فالن شددده ... هرچی اصددرار میکردم که 
شید و  سی قمول نکرد. و اهی ک شیما ک سنامه بذاریم  شنا خد بابا همین تو 

چی بگم والله... من سر علی اصال دخالت نکردم... ولی حسین هم :فت: 
 به باباش رفته!

 
 خندیدم و :فتم: شما اسم پسر چی دوست دارین؟

سهراب... از دخترا  ستانی... ارش...  سمای با مونس جون خندید و:فت: ا
هم المیرا رو خیلی دوست داشتم ... سر شیما دلم میخواست اسمشو بذارم 

درشوهرم :فت این اسمای جلف چیه ... پس فردا جلف میشه ! المیرا که ما
چی بگم والله... وقتی دید ادم کوتاه باشدده همین میشدده دیگه .... خرافات و 

 دین و قاطی کردن به خورد ملت دادن!
 لمخندی زدم و :فتم: سواد خیلی مهمه ...

لد نمود...  مادر شددوهرم خوندن نوشددتن ب مونس جون: خیلی... خیلی... 
شد ... یادش بخیر اقای ا :رچهارتا کتاب یا قران میخوند اینقدر دهن بین نمی

شونه .... ا:ر میمینی  سواد شعور ادما به همون دو خط  خدا بیامرزم میگفت 
یکی با سواده ولی شعور نداره... بمین اون سواد و نداشت دیگه چی میشد...! 

ایشدداال که شددما  اینا رو میدونسددتم بازم دخترمو به خاک سددیاه نشددوندم...
 خوشمخت باشید...

 لمخندی زدم و :فتم: با دعای شما ایشاال خوشمخت میشیم.
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 مونس جون هم خندید و:فت: ایشاال...
 راستی مونس جون؟-

 مونس جون: جانم مادر؟
 یه سوال بترسم؟-

 مونس جون سری تکون داد و اهسته :فتم: مگه اقا مهدی معتاد نیست؟
 :فت: چرا... مونس جون اه غلیظی کشید و

 خد حضانت و حتما به هانیه میدن ...-
ست... دیدیش که ...  شدید نی مونس جون لمخندی زد و:فت: اعتیاد مهدی 
دور از جون کسددرا، هم هیکل اونه ... مهدی یه جورایی تفننی میکشدده، ترک 
باره ... هنوز اسددیرش نشدددده ... بعدم که هر وقت بخواد میتونه  میکنه و دو

فامیل اقاش اینا :ردن کلفتن... منم میترسم طالق بگیرن یه  نکشه و خالصه
 بلوایی بشه ...

 آهانی :فتم و زمزمه کردم: خد برای هانیه وکیل بگیریم هان؟
مونس جون لمخندی زد و :فت: تا وقتی هانیه پا رو دمش نذاره ... کاری به 
ته ... دختر احمق من هنوزم  خد زند:یشددون سددخ نداره ... ولی  کارش 

 دوستش داره!!! چشمش به دهن شوهرشه!!!
 چیزی نگفتم و مونس جون کمی از زند:ی هانیه برام :فت و درنهایت...

باال رفتم. شددیما روی کتاب هاش  به طمقه ی  بعد از شدددد بخیر :فتن ، 
 خوابش برده بود. یه بالش زیر سرش :ذاشتم و یه پتو روش کشیدم...

 اتاق خودمون رفتم. هدیه خواب بود.بعد هم چراغ اتاق و خاموش کردم . به 
 جامو رو زمین انداختم.



 وقتی کسرا پیشم نمود چرا رو تخت میخوابیدم؟
شیما رو بیدار  سرا  شه وقت نماز ، ک ساعت و برای نماز کوک کردم ... همی
میکرد تا یه مروری روی درسددهاش داشددته باشدده. حاال که نمود من باید این 

شوهر یه مدت بعد کارا رو میکردم ...!!! لمخند شه میگن زن و  ی زدم... همی
عین هم میشددن... انگاری پر بیراهم نمیگن!!! یه لمخند زدم... پیراهن کسددرا 

 رو روی لماس خواب ساتنم پوشیدم ...
 باعطر تنش اروم اروم خوابیدم.

 فصل بیست و ششم:
 بود که به سمت شرکت رفتم. 9ساعت دم دمای 

سایلم و جمع میکردم .  صورتم میریختن باید و موهام از زیر مقعنه مدام تو 
شدم ولی دیگه روز اخر  شیمون  ... یه لحظه از اینکه از زیر مقنعه هد نزدم پ

 بود.
سالم  ستاده بودن، یه  شه ای سه تایی دور یه نق ضا و فرزاد که  با دیدن کاوه و ر

 سرد کردم.
ن یدوارا گاه ام که برق ن ندی زد و منم برای این با دیدنم لمخ ه اش رو رضدددا 

 خاموش کنم :فتم: اومدم وسایلمو جمع کنم.
 در اتاق سمت زارع باز بود و از پشت میزش داشت به من نگاه میکرد.

شید  ستادم ... که طناز با دیدنم هینی ک موهای لجوجمو به زور زیر مقنعه فر
و سددریع در وبسددت و مقنعه رو از سددرم کشددید و :فت: واااااااااای نیاز چی 

 و کجا رنک کردی؟ کوتاهم کردی؟شدی... موهات
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 وبا یه حرکت کلیتسمو هم دراورد...
سدداناز هم با تعریف وتمجید مدام از قیمت و اسددم ارایشددگرم پرس و جو 

 میکرد.
شوی میزم رفتم. دو  سمت ک ضولی اون دوتا به  شر ف منم بعد از خالصی از 

یگه د سه تاکتاب و چند تا خودکار و یه جا مدادی و وسایل نقشه کشیم چیز
 ای نداشتم. همرو تو یه جعمه کفش نو که باخودم اورده بودم ریختم ...

 با صدای همهمه ای که در خارج اتاق بود با تعجد :فتم: چه خمره؟
طناز: امروز اقای ولی زاده قراره از شددرکت سددما بیاد برای بازدید و بررسددی 

 نقشه ها...
 ره بری؟اهانی :فتم وساناز جلو اومد و :فت: جدی جدی قرا

 مگه رفتن شوخی شوخی هم میشه؟ از اولشم اومدنم به اینجا درست نمود.-
طناز با چرخوندن حلقه اش تو دسددتش :فت: منم همین فکر و میکنم ... 

 بدتر فرزاد و رضا رو جری تر میکردی.
سدداناز چشددم غره ای بهش رفت و منم :فتم: حق با طنازه .. اصددال نمیدونم 

 مغز خر خوردم واقعا...
شتم و  شت خوش امد :ویی میکرد. جعمه رو بردا شد... دا صدای کاوه بلند 
مقنعه امو که عقد رفته بود رو کمی جلو کشددیدم که موهام بیشددتر توی 

 صورتم ریختن...
ستاده بود و یه  سالن ای سط  سرا که بهت زده و در و که باز کردم... با دیدن ک

 خشکم زد.دسته :ل لیلیوم رنگی و یه ساک رو شونه اش بود 



شاره کرد و  سرا زل زده بود ا سمت فرزاد که با دهن نیمه باز به ک کاوه بلند به 
:فت: ایشدون اقای فرزاد حدادی ارشدیتکت شدرکت... اقای رضدای شدفیع 
سماواتی و طناز فرجام  ساناز  شرکت... و این خانم ها هم...  کا می رییس 

 و نیاز نامجو... طراحی نقشه ها رو بر عهده دارن...
 هی ی نمیشنیدم.

 فرزاد و رضا مات و :یج...
 کسرا به من خیره شده بود. کاسه ی نگاهش پر خون بود!

 طناز هم بازومو :رفته بود.
کاوه بلند :فت: منم کاوه میرزایی هستم ... قسمت محاسمات رو با همکارم 

 اقای حامد صدوقی انجام میدیم... شما هم باید اقای ولی زاده باشید...!!!
 هنوز داشت به من نگاه میکرد... کسرا

دسددتهاش از دو طرف بدنش اویزون مونده بودن... دسددته :ل اروم از قفل 
 پنجه هاش لیز خورد و کنار پاش افتاد.

 دهنم خشک شده بود.
 صدام تارهای صوتیمو :م کرده بود...

 کسرا یه قدم جلو اومد.
 همه ساکت بودن...
 رو به روم ایستاد ...

 عقد رفتم...از ترس یه قدم 
 کسرا به من نگاه میکرد.
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کاوه بلند :فت: منم کاوه میرزایی هستم ... قسمت محاسمات رو با همکارم 
 اقای حامد صدوقی انجام میدیم... شما هم باید اقای ولی زاده باشید...!!!

 کسرا هنوز داشت به من نگاه میکرد...
اروم از قفل  دسددتهاش از دو طرف بدنش اویزون مونده بودن... دسددته :ل

 پنجه هاش لیز خورد و کنار پاش افتاد.
 دهنم خشک شده بود.

 صدام تارهای صوتیمو :م کرده بود...
 کسرا یه قدم جلو اومد.

 همه ساکت بودن...
 رو به روم ایستاد ...

 از ترس یه قدم عقد رفتم...
 کسرا به من نگاه میکرد.

ده ه ی کمرم خیس عرق شبا یه نگاه خونخوار... نفسم نمیکشیدم... فقط تیر
 بود، کسرا با صدای خش داری :فت: اینجا چه غلطی میکنی؟؟؟

لممو :زیدم چشمام پر اشک شده بود. من چی میگفتم؟ خدایا من که داشتم 
از شددرکت اسددتعفا میدادم... کسددرا چرا زود اومده بود؟؟؟ امروز چند شددنمه 

 بود؟ قرار بود فردا بیاد؟!!!
 مانندی :فت: بهت میگم اینجا چه غلطی میکنی؟کسرا با صدای فریاد 

 رضا جلو اومد و با لحن ارومی :فت: اقای راد ا:ر شما ...
کسرا نفس داغ و طوفانی شو تو صورتم خالی کرد برای یک لحظه چشماشو 
سمت  ضا که  سمت ر شو روی زمین پرت کرد و در نهایت به  ساک ست  ب



محکم میون پنجه هاش :رفت  راستش ایستاده بود حمله کرد و و یقه ی اونو
و با صددورت در هم فرو رفته ای تقریما عربده زد: توی دیوس دهنت و بمند... 
دددددددددددددددددم  چددددددددی از جددددددددددون مددددددن و زند:ی

 میخدددددددددددددوای؟؟؟
کسرا افسار پاره کرده بود... قلمم توی :لوم میزد... تمام جونم شده بود نمض 

شمام از حدقه و تت شک بود... زبونم عین چوب... چ شک خ ش... دهنم خ
 داشت بیرون میزد و پلکهام از تحمل وسوز اشک میسوخت.

 میلرزیدم... عین بید ...
رگ های ساعد کسرا ... پنجه های سفید شده از زور کسرا ... قدرت کسرا... 

 کسرا... از دیدم محو نمیشد...
رفته بود ...درحالی که تکون تکونش وحشددیانه یقه ی رضددا رو تو مشددت :

 میدادو فریاد میکشید و نا سزا میگفت ...
پاهام به عقد حرکت کردن... از پشددت محکم به در خوردم... دسددتگیره رو 

 کشیدم پایین و بی توجه به اون وضعیت به اتاق زارع وارد شدم!
 نفس نفس میزدم. در وقفل کردم...
 ... از پشت، سرمو به در چسموندم. انگار چند کیلومتر و دوییده باشم

 مغزم به دوران افتاده بود. همه جا رو تار میدیدم...
زارع با تعجد به من نگاه میکرد. چشددمامو بسددتم... صدددای فریاد کسددرا و 
شد... مغزم و افکارم و  سرم کوبیده می ستن و برخورد و همهمه با هم تو  شک
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د و همه چیز با هم :ره چاره اندیشددی هام همه و همه با هم قفل شدددده بو
 خورده بود...

 کسرا بلند داد میزد: چرا دست از سر زن من برنمیداری...
 لممو :زیدم.

 زارع با هول از پشت میزش بلند شدو :فت: چی شده؟
 اب دهنمو به سختی قورت دادم و:فتم: منو میکشه...

هش بزارع دستشو به سمت دستگیره برد و خواست در وباز کنه که با التماس 
 :فتم: نه ...

 زارع اروم :فت: اجازه بدیدبمینم چی شده...
 خفه با یه صدای از ته چاه :فتم:

 من از کجا میتونم فرار کنم؟-
 زارع: فرار؟

چشمامو بستم اشکام رو :ونه هام جاری شدن... با هق هق :فتم: شوهرمه 
 ... االن دستش بهم برسه منو میکشه...

 روی من ایستاد.زارع دستشو عقد کشیدو رو به 
فقط تو چشمای خیس من زل زد... با تعجد... جعمه ی وسایلم تو دستهای 

 مرتعشم میلرزید و وسایل توش تلق تلق صدا میداد.
زارع وسددایلمو :رفت وروی میزش :ذاشددت دسددت به کمر جلوم ایسددتاد 

 صدای شکستن چیزی از پشت در میومد چشماموبستم...
 پله های اضطراری برید... زارع پوفی کرد و:فت: بیاین از

 و در تراس رو باز کرد.



 به من خیره شد و:فت: پس چرا وایستادی؟
 به سختی زانوهای لرزونمو به حرکت دراوردم.

صدددای کسددرا هنوز بلند میومد... و فرزاد ازش میخواسددت ارامش خودشددو 
 حفظ کنه...

 دلم میخواست کر میشدم و نمیشنیدم... !
 دلم میخواست بمیرم...

 زارع کتشو برداشت و:فت: بروسمت پارکینک...
دستمو به نرده :رفتم ... پله های تیز و پشت سر هم فلزی انگار تموم نشدنی 

 بودن... اخرش از چیزی که ازش میترسیدم به سرم اومد!!!
 اخرش توی اون جهنمی که ازش واهمه داشتم :یر افتادم...

 ه ی سفیدشو برام باز کرد.زارع ازم جلو زد... با دزد:یر زد و در پورش
 :یج و ممهوت فقط سوار شدم و زارع با سرعت حرکت کرد!

... 
حس میکردم یه کاب*و*سدده تلخه و هنوز بیدار نشدددم ... حس میکردم یه 
شکنه ... حس  ست که قراره به زودی عین یه حماب درهم ب سخره ا رویای م

 میکردم که االن بیدار میشم و کسرا هنوز اصفهانه!!!
 دونم چقدر :ذشت ...نمی

نمیدونم چقدر باید میگذشددت ... نمیدونم چقدر :ریه کردم... چقدر هق 
 هق کردم ... چقدر باید :ریه میکردم ...؟!
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ید غروب کرده بود ... و من  که خورشدد قت بود  یدونم خیلی و فقط م
 نمیدونستم ساعت چند بود و چه وقتی از روز بود ...

 داشت سیگار دود میکرد.زارع به کاپوت تکیه زده بود و 
 :ردنم از بی حرکتی ...

 دستام از ثمات ...
 پاهام از قائم بودن...

 پلکام از سوزش ، نگام از خیر:ی...
 :وشام از سوت کشیدن ...

 لمام از خشکی...
 سرم از :یجی... تنم از خستگی...

 همه اش درد بود ... همش درد بودم!
سرا ... نفسهای تندش... تو شمای داغ ک ستش... خم چ رم ر:ش... لرزش د

شدددن شددونه هاش... پرت شدددن :لهای محموب من ... دلتنگی من ... دو 
کاسه خون نگاه اون... این چه استقمالی بود؟ چه باز:شتی بود؟ چه اومدنی 

 بود؟؟؟ چه حسی بود ...
که اون  که خواسددتم همونطور  که خواسددتم بر:ردم ... من  یا ... من  خدا

که دلم براش لک زده بود... من که دلم براش تنک  میخواسددت باشددم... من
شده بود ... برای یه نیازم :فتنش... برای حمایتش... برای یه اغوش بازش... 
سرم...  سهای :رمش... برای اون ... برای هم سنگینی تنش... برای نف برای 
سی که هر حرکتش برام زند:ی  سی که عطرش با من مأنوس بود ... ک برای ک



ر نفسش برام عشق بود.... هرم عاشقانه اش واسم تولد دوباره بود، بود ... ه
 دمیده شدن بازدمش برام یه روح تازه بود یه جون نو بود...!

 حاال چی؟؟؟
 چی؟؟؟

مام از بی تحرکی  جا میرفتم؟؟؟ چی میگفتم ... ل کار میکردم ... ک من چی
ن  اهری پریشوعین یه جفت :وشت مرده شده بودن... با یه طعم تلخ... با 

ستقمالش  شوب... من چطور به ا شک... با ... با ... با دلی ا ... با :لویی خ
 برم؟

 با چه رویی؟
 با چه دلی؟؟؟

اینطوری میخواستم وقتی اومد :رم بد*و*سمش... با این یه جفت :وشت 
 مرده؟

 با این طعم تلخ حلق و نگاه شور...
 با این دستهای سرد...
 با این تن خسته و یخ؟

ا این دلی که هراسددون میتتید... دل من، دل نگرون نمض میزد ... واسدده ی ب
کی؟واسددده ی چی؟واسددده خاطر سددده نفر که هرکدوم زند:ی خودشددونو 

 داشتن؟؟؟ من چی... آخ کسرا .... چرا زود بر:شتی؟
 ساعت دیگه رو به تنم مالیدم...! 24من که پی یه 

 من که با عطر تو شمامو جشن میگرفتم... !
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ه با لماس تو ... پیرهن تو ... عطر تو همدم شدددم... من که دم و بازدمم من ک
ضوری االنت! ...  ضورهای قملیت بود و تحمل این بی ح همه دلخوش به ح
شتم به هم  ساختم ... من که دا شد بی تو بودن و تو جونم  من که طاقت یه 

صویر تو ... نهن دلتنگمو التیام میدادم... شی با عطر تو ... ت دل  من که اغو
شد  ساکت کردم...! من که اماده بودم تا یه  سم تتش های تو  ستمو با تج خ

 دیگه بی تو سر کنم...!
ستم بی  ستقمال دادم ... من که خوا شدم... به خودم وعده ی ا صمور  من که 
دغدغه باهم باشیم... چرا زود بر:شتی؟ خواستی خوشحالم کنی؟خواستی 

 خوشحال بشی؟
 . نفس های پر التهابت... صدات... دلتنگی من...!رگ برجسته ی :ردنت..

یام بگم؟ میشددنوی از من  هت بگم؟چی ب نه؟ چی ب یام خو چه رویی ب با 
 چیزی؟

 توجیح قمول میکنی؟
 توضیح میتذیری؟

 میذاری بودنتو باخودت تجربه کنم نه توهمت؟
 به لمای مردم جون دوباره میدی؟

ِکن حضددور میدی؟ میذاری من  َمسددَکن تنهاییت باشددم، به تن خسددتم ُمسددَ
 میذاری تو َمسَکن تنهایی من باشی؟؟؟

 به من بی طاقت، طاقت بخشیده شدن میدی؟؟؟
من که :فتم تو همه کسددمی... من االن چی بیام به تو بگم؟؟؟ چی بگم... 

 چی بگم؟؟؟



 سه تا اسم نحس شده بود کاب*و*س زند:یم... کاوه ... فرزاد... رضا!!!
شده ب سرا سه تا موجود :ند  شده بود درد زند:یم... درد ک ود پتک زند:یم... 

 ... درد من بود. درد شراکت بود ... درد زند:ی بود ... درد عشق بود!!!
یه فکر بد ... یه نگاه تلخ ... یه طالیی بدرنک... یه بغض خردلی رنک، شده 

 بود رنک زند:یم...
شده بود یه نگاه خونی توی پس زمینه ی یه موجی  . از کهربایی..زند:ی من 

 که احمقانه سرد میشد ... چه احمقانه تلخ میشد!
 احمقانه دم و بی دم...هر دم، برای من درد میشد...!!!

 بدددددداور نمی کنم ...
 اینگونه عاشقدانه

 در مدن ، حمس شده باشی!
 بگو با چه جادوئی

 مرا اینگونه نا عادالنه وقف خودت کردی؟
 مرا با درد خودت شریک کردی...

 مرا هم درد تمام دردهایت کردی...
 بگو چطور دم وبی دم ، دم به دم با هم دم خرج کردیم؟!!!

 
 تو بگو چطور بی همدمی ات را تاب آورم؟
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سته از تکیه به کاپوت تکونی  شین تکیه زدم ... زارع خ شه ی ما شی سرمو به 
خورد و سمت من اومد.چشمام از سوز حضور چشمه ی خشکیده ی اشکم 

 .. سر انگشتام از سرما...میسوخت.
 زارع اهسته :فت: از اینجا صمر کردن که چیزی نصیممون نمیشه؟

به تخت های ج*ی*گ*رکی نگاهی کردم ... جایی بود که اولین بار نیازش 
 شدم!!!

 زارع پشت فرمون نشست.
 کسرا کجا بود .. چیکار میکرد؟

یشددده زنک بزنید :ردنمو تکون دادم... زارع بهم نگاه کرد و اهسددته :فتم: م
 بمینید حالشون چطوره؟

 زارع پوفی کرد و :فت: یه در:یری ساده بود عرض کردم که ... همه سالمن...
 خفه :فتم: حتی کسرا؟

 زارع اخمی کرد و مثل خودم خفه زمزمه کرد: حتی کسرا!
 چشمامو بستم.

 زارع ماشین و روشن کرده بود اما هنوز ایستاده بود.
 رج کردم.نفس خستمو از سینه خا

شن کرد و اروم :فت: تا  سمت من چرخید چراغ داخل اتوممیل و رو زارع به 
 صمح که نمیتونید توی خیابون سر:ردون باشید؟

شنیدن این جمله بودم... از :ردوندن بی  صر منتظر  ستم ... از ع شمامو ب چ
شده بود ... بله بهش حق میدادم.  سته  هدف من تو خیابون و پس خیابون خ

 هم نداشت. تا همین جا هم زحمت کشیده بود!و یفه ای 



 اروم دست به کمربندم بردم.
شد... به  شو باید میکرد ... باز  شت ... تلق شه و پراید ندا تلقی کرد ... پرو

 سمت جایگاهش کشیده شد... زارع نگام میکرد.
 اروم دست بردم سمت دستگیره.

نمود که االن از هم زارع نهنمو خوند ، قفل مرکزی وزد و :فت: منظورم این 
 خداحافظی کنیم!

تا همین جا هم در حقم  ته چاه :فتم: یه صددددایی از  با  اهمو فرو خوردم و 
 لطف کردید.

زارع لمخندی زد و :فت: باالخره که باید یه جایی برسونم... منزل پدرو مادر 
 یا خودتون...

 به در تکیه زدم و:فتم: هیچ جا رو ندارم برم ...
 نزل من هست ...زارع اروم :فت: م

پلکامو بسددتم... دو قطره اشددک اروم روی صددورتم غلتیدن ... حقم بود ... 
 چنین تعارفو پیشنهادی حقم بود!!!

 زارع اهسته صدام زد.
 پلکاموباز کردم.

شنهادم به هیچ وجه منظوری  شی زد و :فت: من از پی زارع لمخند ارامش بخ
هتل ولی شددما که نمیتونید ... نداشددتم... منزل من خالیه ... من میتونم برم 

نک و  بدم : جازه  که همینطوری ا نه  جدانم قمول نمیک ها ... و خانم تن یک 
 سر:ردون کوچه و خیابون باشید!
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به  به سددمتم :رفت و :فت: خواهش میکنم  جعمه ی دسددتمال کاغذی و 
 اعصابتون مسلط باشید.

و  ممیه دستمال و خروج خرت مانندش فقط اشکامو پاک میکرد. سوزش قل
معده ام و چشمام و ... داشتم از درون نره نره تجزیه میشدم... نوب میشدم 

... 
 خدایا ساعت هشت شد بود.

نادین ... آخ  پدرو مادرم چی میگفتن؟  ناه میمردم؟  به چی پ کجا میرفتم ... 
 ا:ر سیما بود .میرفتم پیش سیما ...

 سیما چقدر بهت احتیاج دارم خواهری...
 .نفسم تنک شده بود

 سخت و عمیق بازدممو بیرون فرستادم.
نفسمم سرد بود ... تو این دم دمای تابستون ... دمو بازدم من چه بیخود سرد 

 بود!
زارع با مالیمت :فت: بمینید خانم نامجو... این حال وروز شما هیچ کمکی 
به بهمود وضددعیت نمیکنه. بهتره االن کمی عاقالنه تر تصددمیم بگیرید! من 

 دم ماجرا از چه قراره ...هنوزم نفهمی
 من که براتون توضیح دادم...-

زارع کمربندشو بست و ماشین وروشن کرد و :فت: یعنی فقط بخاطر غیرت 
ستید اینطور نگران و  سری اقا همکار ه شما با یه  سرتون و فهمیدن اینکه  هم

 پریشونید؟



ن م اون اقایون یه زمانی تو تاریخ زند:ی من ، اسمشون ثمت شد... همسر-
 قمل از ازدواج اینو میدونست...

 زارع:البد شما رو ممنوع کرده بود که با این افراد در ارتماط باشید.
 کسرا هیچ وقت نگفت که من خوشم نمیاد با اینا درارتماط باشی...-

 زارع بهت زده :فت:پس مشکل چیه؟
 نشددقیقه هامو مالیدم و :فتم:ولی اینم نگفت که ارتماطت با این افراد بدو

 مشکله!!!
 زارع کالفه نفسشو فوت کرد و :فت:عرض کردم اصال متوجه نمیشم.

 همسر من تو عصمانیت نمیشه نه کنترلش کرد نه تحمل!-
زارع ابروهاشو باال داد و:فت:باالخره عصمانیتشون فروکش میکرد اون وقت 

 میتونستید منطقی باهم صحمت کنید.
 وقتها منطق سرش نمیشه!پوزخندی زدم و :فتم: منطقی؟ این طور 

زارع: ادمی که منطق سددرش نشدده اصددال قابل اعتماد نیسددت ... شددما چرا با 
 ایشون ازدواج کردید پس؟

با حرص بهش خیره شدم. زارع از نگام ترسید و با دندون قروچه :فتم: فقط 
 وقتی عصمانی میشه منطقی نیست!!!

شده  شون اروم  صاب شون زارع: خیلی خد االن فکر نمیکنید اع ... و به خود
 مسلط هستن؟؟؟

ارنج هامو روی زانوهام :ذاشتم. خم شدم سرمو میون کف دستهام :رفتم و 
 :فتم: وقتی عصمانیه ازش میترسم!
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مدتی  یه  نامجو... من  یه خانم  ید چ یدون ما قمول... ولی م زارع: حرف شدد
بار اوردن ...  به نوعی منو روشددن فکر  مونیخ زند:ی کردم . خانواده ام هم 

 ولی هضم رفتار شما ...
 بهش نگاه کردم.

 زارع سکوت کرد.
 اهسته :فتم:خد؟

زارع :وشدده ای پارک کرد و به سددمتم چرخید و اروم و شددمرده :فت: ا:ر 
همسددرتون به هر دلیلی عصددمانی بود ... بهتر بود به جای فرار میموندید و 

ستعفا داد شما ا شنیدم که  ضا  صحمت میکردید ... من از دهن ر . یدباهاش 
شما  شده  سیس  شرکت تا صت و خرده ای روزی که  ش  50عمال هم از این 

روزشو نمودید. به هر دلیلی... اصال مهم نیست... ولی اینکه فرار کردید و از 
 ترس و ... من متوجه این نمیشم.

 میموندم منو میکشت!-
زارع لمخندی زد و:فت:مگه شددهر هرته خانم؟ هیچ مردی فکر نمیکنم بتونه 

شق سر میدون به ع شما از  شون و  شم مگه ای سید بزنه. بعد سرش ا ش ، هم
صیلی  شت؟؟؟ مدرک تح شما رو میک شه  پیدا کردید؟ که میگید هرطور ب

 ایشون چیه؟
با افتخار و قاطع :فتم:کارشددناسددی ارشدددد معماری  توی اون حال وهوا 

 ازدانشگاه تهران!
بزنه ...  زارع خونسددرد :فت: این ادم فوقش میخواسددت سددر شددما دو تاهوار

 االن ا:رمنم بودم زنمو میکشتم ...!



 با حیرت نگاش کردم.
صمح  ساعت نه و نیم  سردی :فت:باور کنید جدی میگم... از  با همون خون
ست کجایید ...  شما معلوم نی ساعت...  شت و نیمه... یازده  ... تا االن که ه

اجرا ل ممهمترین فرد زند:یتون نمیدونه کجایید ... من تازه یک سدداعته از ک
مطلع شدددم ...ا:ر زودتر درجریان بودم قطعا نمیذاشددتم تا این وقت شددما 
اینطور اواره و سددر:ردون باشددید. االن عصددمانیت همسددرتون نه تنها فروکش 
شما با رفتارتون به  شده و با این همه  نکرده ... بلکه نگرانی هم بهش افزوده 

ت های منطقی و این خشددم دامن زدید... به جای دعوت به ارامش و صددحم
شش... فرار وبه قرار  صرید طلد بخ عاقالنه و چه میدونم ا:رفکرمیکنید مق

 ترجیح دادید.
صمح  ساعت نه و نیم  سردی :فت:باور کنید جدی میگم... از  با همون خون
ست کجایید ...  شما معلوم نی ساعت...  شت و نیمه... یازده  ... تا االن که ه

ایید ... من تازه یک سدداعته از کل ماجرا مهمترین فرد زند:یتون نمیدونه کج
مطلع شدددم ...ا:ر زودتر درجریان بودم قطعا نمیذاشددتم تا این وقت شددما 
اینطور اواره و سددر:ردون باشددید. االن عصددمانیت همسددرتون نه تنها فروکش 
شما با رفتارتون به  شده و با این همه  نکرده ... بلکه نگرانی هم بهش افزوده 

... به جای دعوت به ارامش و صددحمت های منطقی و این خشددم دامن زدید
شش... فرار وبه قرار  صرید طلد بخ عاقالنه و چه میدونم ا:رفکرمیکنید مق

 ترجیح دادید.
 فقط داشتم نگاهش میکردم.
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لمخندی زد و :فت:من یه شددخص ثال  هسددتم... به عنوان یه مرد ، حس 
باشددم.. که مجرد  ند  حال هم جنس خودمو درک میکنم. هرچ . من برای و

دوسددت دخترم که یک سدداعت ازش خمر نداشددته باشددم به شدددت نگران 
صمح  ساعته ... از  ساعت م یش نگاه کرد و :فت: االن یازده  شم... وبه  می
شه همراه  ست. به هرحال یه حس مالکیت همی شما سر  شد... اون هم تا
مردها هسددت ... من اصددال تو مخیله ام نمیگنجه که شددما چرا برنمیگردید 

 ه ...خون
 دهنمو باز کردم و زارع :فت: البد از ترس کشته شدن!
 دهنمو با حرص بستم و دندونامو روی هم فشار دادم.

زارع اروم :فت: شما در زند:ی مشترک کامال بی تجربه هستید... همسرتون 
 هم همینطور. حق میدم که ترسیده باشید... االن بهتره که...

یدم و :فتم: من ترجیح  میدم خودم برای خودم تصددمیم وسددط حرفش پر
 بگیرم تا یه شخص ثال !

زارع اخمی کرد و :فت: شما دارین راه و غلط میرین . اینطوری جدی جدی 
 یه خون ریخته میشه ...

مام  ناسددی ت مک نشدد با پررویی و ن هامو مشدددت کردم و  جه  با حرص پن
 :فتم:اصال شما چرا به من کمک کردید؟

یه خانمی که ترسیده ... فشارش افتاده با  زارع با همون اخم :فت: فکر کردم
سالم و علیکی که با  یه رنک پریده رو نمیتونم تو خیابون رها کنم. به حرمت 

 هم داشتیم... در ضمن من و شما دشمن خونی هم که نیستیم!
 مطمئنید؟-



زارع لمخندی زد و :فت: شاید تو شرکت خیلی از دستتون کالفه میشدم ولی 
شتر ازا ینکه یه  دیگه به خودم زحمت کل کل کردن و ندادم... حاال هم که بی

شمیه یه موجود زیر بارون مونده اید تو چنگال یه  شید  :ربه ی چنک انداز با
 :رگ!

 با حرص :فتم: کسرا :رگ نیست...
 زارع خندید و :فت:ولی منظورم کسرا نمود!

 بهش نگاه کردم....
ساس ترحم ادمو  شما عجید اح ه برانگیخته میکنید المتزارع با خنده :فت: 

به شددددت حس کمک کردن ادمو  ندارم ...ولی خد  ازاین حرفم منظوری 
 برمی انگیزید!

صورتتون  شوخی... میریم یه جایی یه ابی به  پوفی کردم و زارع :فت:دور از 
میزنید... یه غذایی میخورید بعد هم میرسددونمتون خونه...فکر میکنم اقا 

و عصددمی باشددن. شدداید حضددورتون کمی  کسددرا هم خیلی بی تاب و نگران
 ارامش بخش باشه و بتونید صحمت های اصلی رو به فردا موکول کنید.

 دیر میشه...-
زارع: خیلی وقته دیر شددده ... چیزی حدود یازده سدداعت!!! پیشددنهاد میکنم 
شته  شر و دا شنیدن و ت یخرده خودتون رو تقویت کنیدتا بلکه توان دو تا داد 

 باشید...
خند شددیطنت باری :فت: در ضددمن کمربندتونو بمنید هیچ چیز به و با لم

 اندازه ی جریمه منو عصمانی نمیکنه...
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 ناخواسته لمخندی زدم وزارع حرکت کرد.
صددای موزیک تو سدرم بود اما به مفهوم کلماتش توجهی نمیکردم اینقدرکه 

 در:یرو سردر:م بودم!!!
 

 ام نیستیه زخم کهنه روی بالم یه آسمون که چشم به ر
 به غیر واژه غریمی چیزی توی ترانه هام نیست

 حتی یه آیینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره
 تنها ترین مسافر شد تو خلوتم پا نمی ناره

 ازم نخواه با تو بمونم تو هی ی از من نمی دونی
 ا:ه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمی مونی

 تو هم کنارم نمی مونی....
 توران نگه داشت.جلوی یه رس

 ناچارا پیاده شدم.
 به خواست اون دستامو شستم... زارع به احترامم بلند شد.

 پشت میز نشستم و زارع غذا سفارش داد.
با اینکه بی میل بودم اما بو ورنک و :رمای کماب باع  شدددحداقل یکی دو 

 قاشق بخورم...
 :وشه ی لممو پاک کردم .

 مانع فکر کردنتون نیست.زارع: اروم شدید؟ حداقل :رسنگی 
 بهش نگاه کردم و اهسته :فتم:واقعا باید بمخشید...

 زارع:بخاطر چی؟



 فکر کنم باید بگم همه چی...-
زارع خندید و:فت:عصددمانی بودید نااروم بودید... بهتون حق میدم... ولی 
شمردن... به فکرم یه  شروع میکنم به  شم  صمانی می میدونید.... :اهی ک ع

 ثانیه ای میدم .... وبعد تصمیم میگریم. استراحت چند
 زمزمه کردم:شمردن؟

ید چرا  یدون یک... م تا  له ، معکوس شددمردن از ده  فت: ب ندی زد و : لمخ
 معکوس؟

ضربه  شقیقه اش  شاره به  شت ا سرمو به عالمت نه تکون دادم و زارع با انگ
ای زد و :فت:برای تمرکز بیشددتر... برای معکوس شددمردن باید روی اعداد 
بیشددتر دقت کرد ... بیشددتر تمرکز کرد. پیشددنهاد میکنم امتحان کنید جواب 

 میده...
 سری تکون دادم و :فت:منزلتون کجاست؟

 قرید ...-
 زارع:چه غربتزده :فتید قرید؟

 لمخندی زدم و :فت :میرسونمتون.
 از رستوران یه اژانس میگیرم... بهتون زحمت نمیدم.-

مونم چی بهتون بگم... بعد یازده ساعت نیشخندی زد و:فت: واقعا :اهی می
 ونیم تازه به این نتیجه رسیدید که زحمته واسم؟

خندیدم و :فت:بلند شید خانم... بلند شید که فکر کنم همسرتون یه شهر و 
 خمردار کرده ...
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 با رخوت بلند شدم ... زارع در وبرام باز کرد و نشستم.
ست برای اینکه یه حرفی زده ش شت فرمون که ن شما پ سیدم: منزل  شم پر  با

 کجاست؟
 زارع:جردن ...

 ابروهامو دادم باال و :فتم:اینطوری باشه که خونه ی ما ته دنیاست...
 خندید وچیزی نگفت.

 نفس عمیقی کشیدم و:فتم: اقای زارع؟
 بهم نگاهی کرد و :فت:بفرمایید؟

 بخاطر امروز ممنونم.-
 لمخندی زد و :فت: واقعا بلدید مهربون هم بشید؟

 با تعجد :فتم:بله؟
 خندید و :فت: بهتون اصال نمیاد ...

 اخمی کردم و :فت: اره همیشه همینطوری دیدمتون...
 و خندید.

 لمخندمو فرو خوردم و :فتم:بخاطر زحمتی که بهتون دادم واقعا مدیونتونم.
فت:خواهش میکنم... فکر میکنم ا:ر برای خواهرمنم  ما زد و : زارع راهن

شرایط کمکش کنه ... از کجا چنین اتفاقی  سی در این  ست دارم ک بیفته دو
فاقی براتون رخ  یه ات ها  تک و تن ید ..  یابون میرفت به خ حالتون  با اون  معلوم 

 میداد...
 سرمو پایین انداختم و زارع :فت: چپ یا راست؟

 راست...-



 و اسم کوچه رو زمزمه کردم.
 زارع تا رسیدن به سر کوچه صحمتی نکرد.

سری تکون داد و :فت: امیدوارم دیگه  وقتی ازش ستم داخل کوچه نشه  خوا
 شاهد چنین اتفاقی نماشیم.

 ممنون بخاطر همه چیز.-
 و پیاده شدم.

شت و  شینش :ذا سقف ما شو روی  ست شد . د زارع هم به احترام من پیاده 
مک  ندادن خیلی ک تا جواب  ید... تو این جور وق ند فت: بهتره جواب  :

 خودشو خالی کنه ... بعد در ارامش صحمت میکنید... میکنه... اجازه بدید
 حتما...-

 کمی از ماشین فاصله :رفتم که :فت: راستی...
 بهش نگاه کردم. چشماش تو شد برق میزد... عین یه دریا ...

ضمنا من میرم هتل...  شما بازه ... لمخندی زد و :فت: در منزل من به روی 
 کرد. وچشمکی زد و:فت:ا:ر از خونه بیرونتون

لممو :زیدم و با خنده :فت: منو دوسددت خودتون بدونید ... هر وقتی... هر 
 ساعت شمانه روز...

 ممنون... بخاطر امروز و امشد اقای زارع...-
سی که به  صدا میکنن... جالمتر ازهمه اینکه تنها ک سم  ستا همو به ا زارع: دو

 اسم صدا نشد تو شرکت از طرف شما من بودم!
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شو امروز به من  خندیدم و بدون سن نیت فکر درحالی که مطمئن بودم اون ح
 ثابت کرد،خالصانه :فتم: ممنون سدِـددتددَـنتا ...

 خندید و :فت: شیش تا...
سطای کوچه  صله :رفتم. به و شین فا خندیدم و با یه خداحافظی کوتاه از ما

 که رسیدم دیدم هنوز ایستاده...
 بلند :فت:تا نمینم داخل رفتید نمیرم!

ستای منجمدم س ست توجیمم کردم. کلید یخ زدمو تو د ری تکون دادم... د
یدم. صددددای  یه نفس عمیق کشدد خاموش بود...  های خونه  :رفتم. چراغ 
چرخش کلید تو قفل در... و صدای پاشنه ی کفشم روی سنگفرش حیاط و 

 :از دادن و رفتن ستنتا باهم یکی شد.
 در دوم رو هم باز کردم.

 م. دستمو به نرده رسوندم ... پونزده پله...به سمت پله ها رفت
 یاد اولین باری افتادم که این پله ها رو باال رفتم ...

 یاد اولین روز... یاد اولین جمله اش بعد محرمیت" من بهت اعتماد دارم"...
 من سو استفاده کردم؟ ازاین اعتماد؟؟؟

 نهنم مرور شد.اخرین پله رو باال رفتم... کل این چند وقت و چند ماه تو 
وقتی پشت در اتاق ایستادم... یاد روزی افتادم که اقا مهدی همین جا منو به 

 دیوار چسموند و همین جا پرت شد پایین...
 تنم لرزید...



سرایی که بیاد نوازشم  سرا میخوام... ک حس کردم خفه ام... هوا میخوام... ک
:یر و میزد ، اونقدر در کنه و بگه هیچ اتفاقی نیفتاده ... اونقدر نمض تو تنم

 خسته بودم که یادم رفته بود از تاریکی بترسم...
 و بدتر از همه از این سکوت...

سرم اوار  سم... حس کردم تمام دنیا داره رو  سکوت میتر حس کردم از این 
میشه ... حس کردم دنیا داره پیش چشمم سیاه میشه... فضای خونه تاریک 

تاریکی ع به  تاریکی خفقان بود هرچندکه چشددمم  ما این  ادت کرده بود ا
سرد ... تو این :رمای نفس های اخر  سخت و  سرما ... این جو  اور... این 

 بهار!!!
 یه نفس عمیق کشیدم که :فت:باالخره اومدی؟

ستاده بود... به در  سرم ای شت  شیدم و به عقد چرخیدم... پ از ترس هینی ک
 د!تکیه دادم ... به نرده های پله تکیه داده بو

 کسرا یه تکون خورد.
 از کل هیمت و صورتش فقط دو تا نور از نگاهش میدیدم...

ستاده بود... به در  سرم ای شت  شیدم و به عقد چرخیدم... پ از ترس هینی ک
 تکیه دادم ... به نرده های پله تکیه داده بود!

 کسرا یه تکون خورد.
 از کل هیمت و صورتش فقط دو تا نور از نگاهش میدیدم...

 با یه لحنی که هی ی توش نمود :فت: چه خمر... چی کارا میکنی؟
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شت بدون من؟  سرا اروم :فت:خوش :ذ سموندم و ک ستگیره چ ستمو به د د
 سالم راستی... روز وشد خوبی داشتی؟

شیدم... قمل از  ستگیره رو به پایین ک سمتم اومد... د لممو :زیدم. یه قدم به 
 هم رسید.اینکه تمام قد وارد اتاق بشم کسرا ب

 تند نفس میکشید.
 چراغ و زد...

 فضای اتاق روشن شد...
 نور چشممو زد دستمو جلوی نگام :رفته...

وقتی کم کم چشام به روشنایی عادت کرد تازه صورت برافروخته ی کسرا رو 
 دیدم... با یه کمودی کوچیک زیر چشم راستش... رضا چپ دست بود!!!

؟ خوشی هاتو کردی... خنده هاتو نفس عمیقی کشیدم و :فت: چرا ساکتی
 کردی... یازده شد بر:شتی خونه ... اخم و تخمتو واسه من اوردی؟

و دسددت جلو اورد و وحشددیانه مقنعه امو از سددرم کشددید و :فت: خودتم که 
واسه ی اونا تر:ل ور:ل کردی... شیک ... لیدی معصوم من ... اونا خواستن 

 ریختتو عین شیطان پرستا کنی؟
ومد... دسددتشددو فرسددتاد تو موهام... نوازش کرد و :فت: اونا:فتن  وجلوترا

نی...  جو م باد یه؟؟؟  گ ن چه ر ین  ند ا چ هر تو...  ها مو نی  ک فش  ن ب
یاد ... خوب  یل میشددده!!! بهتم م پات به... آدم  ش*ر*ا*بی؟؟؟ رنگشددم خو

 درخواست داشتی زودتر اینکار و میکردی... هان؟



صورتم خالی کرد و پنجه هاش و ت شو تو  س و موهام قفل ! ... با یه حرکت نف
چه خمر عزیزم؟خوب خوش  گه  فت: دی ند و : به خودش چسددمو منو 

 :ذروندی؟
صدام  سیدم  ستم . حتی میتر شمامو ب شدن موهام، چ شیده  شدت درد ک از 

 دربیاد و وضع بدتر بشه...
شتی فردا بیام،  ست دا ستم دو سموند و :فت: میدون شم چ شو به :و سرا لم ک

ی که خودتم فردا بیای... یه روزم یه روزه ... ولی میدونسددتم دوسددت داشددت
بمخشددید دیگه ... فکرکردم خوشددحالت میکنم ... میگم ناراحتی میخوای 

 بر:ردم؟ یا مشکلی هست میخوای بروفردا بیا. . .
شتم... عزیزم...  شید زود بر: شید و مقطع و خفه :فت:بمخ شتر ک موهامو بی

 کافی :رمه ...نمیدونستم ... تو سرت به اندازه ی 
شد و حس کردم رگ  سرم  ستش تکونی داد که باع  تکون خوردن  به مچ د
شت :ردنم حس میکردم، باع   شی که تو پ سوز صدا و  ست و  شک :ردنم 

 شد یه ناله ی خفیف بکنم.
کسددرا پرتم کرد.... افتادم رو تخت ... با وحشددت بهش زل زدم. دسددتمو رو 

شت : ستخون پ سوزش ا شتم... از  شمام حلقه :ردنم :ذا شک تو چ ردنم ا
 زد.

 لمخندی زد و:فت: عزیزم سوغاتی هاتو باز نمیکنی؟
و با یه حرکت جنون امیز به سمت ساکش رفت... یه جعمه ی فلزی سوهانو 

 باال :رفت و :فت: طمق فرمایشت خریدم... عسلی...
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 و به سمتم پرتش کرد.
 فلز سوهان محکم به بینی و لمم خورد ...

 ون و اشک با هم مخلوط شد.طعم شور فلز و خ
سرا بی توجه به من  سته ام :رفتم... ک ش ستامو جلوی دهن و بینی به خون ن د

 :فت: اینم :ز و باقلوا و ... کوفت و زهرمار و ...
 و با نفس های طوفانی دست به کمر جلوم ایستاد ...

 به هق هق افتاده بودم اما صدام درنمیومد.
 :فته ه*ر*ز*ه؟؟؟ هان؟ کسرا خفه :فت: تا حاال کسی بهت
 چشمام از زور اشک تار میدیدش...

 کسرا با فریاد :فت: بلند شو وایسا.......
 با ترس نگاش کردم.

 کسرا با حرکت دستش :فت:پاشو...
 به سختی سوار زانوهای لرزونم شدم.

 کسرا :بیا جلو...
فت: از من میترسددی ه*ر*ز*ه؟ از  ید و : ند گاه کردم و کسددرا خ بهش ن

 وبه خودش اشاره کرد و :فت:از من میترسی؟ شوهرت؟
 دستشو به سمتم درازکرد و دست چتمو :رفت.

خواستم خودم و عقد بکشم اما دیر شده بود ... منو به سمت خودش کشید 
ستمو باال اورد ... با حرص :فت:  سی عزیزم ... و د و :فت: از من نماید بتر

ه غلطی میکنه؟؟؟ و میدونی این یعنی چی؟؟؟ میدونی این تو دسددت تو چ
 باعربده :فت:میدونی یا نه؟؟؟



:ه  که دسددتمو ول کرد و :فت: پس این  به عالمت اره تکون دادم  سددرمو 
 خوریهات چیه؟؟؟ هان؟؟؟

سه ی کیه؟ واسه  صونی هات وا بهش نگاه کردم و :فت:پس این :ربه ر*ق*
 ی کیه ؟؟؟ واسه ی اون سه تا نسناس؟؟؟ هددددددددددددددددان؟

 :فتم:خواستم کمک خرجت باشم... با هق هق
 کسرا داد زد: چی؟

 اروم :فتم: خواستم کمک خرجت باشم...
 کسرا تکونم داد :چی؟

 خواستم کمکت کنم ... تو کار نداشتی...-
 کسرا با داد :فت:نمیشنونم چی میگی ه*ر*ز*ه...

 میون زاریم :فتم:خواستم کمکت کنم....
 ه*ر*ز*ه...؟کسرا سرم هوار کشید: چی میگی 

 فقط هق هق زدم ... و مقطع :فتم:خو...استم... کا....ر کندددد...م....
 کسرا هومی کشید و:فت: چی داری میگی ه*ر*ز*ه؟؟؟

 چشمامو بستم و زار زدم ...
 کسرا داد زد: هی ی نمیشنوم ه*ر*ز*ه!!!!!!!

 جیغ کشیدم:من ه*ر*ز*ه نیستم...
 کسرا داد زد:هستی...

 تم... نیستم... نیستم...با :ریه :فتم:نیس
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کسددرا با فریاد :فت:هسددتی... هسددتی... تو یه ه*ر*ز*ه ای... میفهمی یه 
 ه*ر*ز*ه ای!!! میخواستی کمک خرج من باشی؟اخه به چه قیمتی؟

 کسرا ولم کرد ... دو قدم جلوم راه رفت.
 خون روی صورتم لزج و ل*خ*ته شده بود ...

 هق میلرزید.لمه ی تخت نشستم ... شونه هام از هق 
کسرا موهاشو کشید و :فت: چرا فکر میکنی من یه کودن احمقم؟؟؟ هان؟ 
چرا فکر میکنی خرم... حالیم نمیشه... ِد آخه الددددددددددددددددددددددد دداغ 
ست کین  شیش تا دیوس که معلوم نی ست  ... من به تو چی بگم؟ رفتی ور د

ن دروغ میگی کثافت؟؟؟؟ و چین نشستی ... از کی؟؟ از قمل عید داری به م
سفند و که به تو اعتماد کردم؟ یا خود ه*ر*ز*ه  داری کیو :ول میزنی؟ من :و

 اتو؟ من خرم؟؟؟ آره... ازنظر تو :وشام درازه؟؟؟ اخه بی پدر و مادر...
 با :ریه :فتم: من بی پدر ومادر نیستم...

ز*ه *کسرا با داد :فت:هستی... هرچی بگم هستی... یه موجود پست و ه*ر
 ای ... تو سر سفره ی ننه بابا بزرگ شدی ؟ اینقدر وقیحی... اره؟

 هق هقم به ضجه تمدیل شد...
کسرا با داد ادامه داد:واسه ی من زوزه نکش... واسه ی من االن زوزه نکش... 
داغ .... به توی  د د د د د د د من به تو اعتماد کردم ... به تو ازادی دادم ... من ِ ال

 دم هر:هی که دلت خواست بخوری...کودن ... اجازه دا
 خفه :فتم: من هیچ :هی نخوردم...

 کسرا:چی؟
 حرف نزدم.



 دادزد :فت:چی :فتی؟
 با زاری :فتم:هی ی...

 کسرا: نه یه چیزی :فتی...
 با جیغ :فتم: من هیچ :هی نخوردم ... هی ی... هی ی... هی ی...

یه؟؟؟ اسددم ه*ر*ز*ه هان؟؟؟ پس این چ یه؟؟؟  بازیتو  کسددرا:پس این چ
میذاری کمک خرج؟؟؟ بعد فکر میکنی من خنگم.... بیشعورم که نمیفهمم 
با شیش تا الشخور نشستی... تازه میگی من هیچ :هی نخوردم... تو خودت 

 :هی...
 :ه توی...-

 کسرا به سمتم حمله کرد و بازوهامو تو چنک :رفت و :فت:چی؟
 با تر س بهش نگاه کردم...

من احمق... که تمام مدت به فکر تو بودم؟؟ کسددرا: من :هم؟؟؟ من؟؟؟ 
 بعد تو رفتی بخاطر اونا خودتو این شکلی کردی...

 با ناله :فتم:بخاطر تو بود ...
کسرا:هی ی نگو... خفه شو... از صمح تا االن معلوم نیست کدوم قمرستونی 
هسددتی... بخاطر من این مدت من و میتی وندی؟؟؟میرفتی شددرکت ... از 

کاری کردی... هی ی نگفتم... روز اول ازدو هان  اجمون دروغ :فتی... پن
 :فتم منو دوست داره که انتخابم کرده ... :فتم....

 نفس نفس میزد...
 ولم کرد، پرت شدم رو تخت ... روشو ازم :رفت.

http://www.roman4u.ir/


 سرشو انداخته بود پایین...
 خم شد... دست برد به زانوهاش... جلو م کمر خم کرده بود...

 نشست و دستشو کشید به پیشونیش...همونجا رو زمین 
 خزیدم رو زمین...

 کنارش نشستم... اروم :فت:چرا نیاز؟
با :ریه :فتم:من هیچ کاری نکردم کسددرا ... به قران هیچ کاری نکردم... به 

 خدا من استعفا دادم ...
 بهم نگاه کرد. چشماش انگار پر اشک بود.

 اهسته :فت: میخوای طالق بگیریم ...
 ی دهنم :ذاشتم.... لد وبینیم از تورم میسوخت.دستمو جلو

کسددرا خفه :فت:جدا میشددیم برو با هرکی... و صددداش به حداقل رسددید و 
 :فت: حداقل اینطوری اتیش نمیگیرم... حداقل رسوای عالم و ادم نمیشم!!!

کسددرا من :ه خوردم اصددال ... بمخشددید ... معذرت میخوام... باید بهت -
من شرکت نرفتم... دیدی که پام شکست ... عید بود میگفتم ... بخدا اصال 

 ... بخدا دیروز استعفا دادم به جون تو...
 کسرا با بغض و خش دار :فت:اون ب ه از کی بود؟

 خشکم زد...
 کسرا یه قطره اشک از چشماش چکید و :فت: مهدی چرا پاپی تو شد؟؟؟

 بهتم زد ...
ند:یمون؟ میذاشددتی یه سددال کسددرا از ته چاه زمزمه کرد: چرا :ند زدی به ز

 بگذره بعد میرفتی دنمال کثافت کاری...



شتم...  ست دا و حینی که به من نگاه کرد با یه پوزخند محو :فت: من که دو
من که برات میمردم ... بی اره ... من که عاشددقت بودم!!! چرا با من اینکار 

 وکردی... چرا ابرومو بردی؟
 ود...رو زمین خزیدم... نای بلند شدن نم

دستمو به دستش رسوندم و:فتم: به جون مامان وبابام هی ی نشده ... کسرا 
من دو روز اونجا کار میکردم... فقط همین ... به قران ... به خدا ... به جون 

 خودت ... کسرا... کسرانگام کن...
سیله  شید بیرون و :فت: برای طالق اقدام میکنم ... و ستش ک ستمو از د د

 هاتو جمع کن...
یه قدم برداشددت که پاشددو :رفتم... پنجه هامو دور مچ پاش حلقه کردم... 

 سرمو به زانوش چسموندم.
 به نفس نفس افتاده بودم.

با هق هق :فتم: کسرا من دوست دارم... کسرا تو رو خدا ... خرابش نکن به 
قران هیچ کاری نکردم من ابروتو نمردم به خدا کسددرا .... برو از هرکی دلت 

بترس... کسرا ... کسرا ... کسرا... کسرا نگام کن... تو رو خدا ... خواست 
 تو رو قران ... کسرا ... من دوست دارم کسرا...
 بهم از باال نگاه کرد. صورتش خیس اشک بود.

 خفه :فت:من و دوست داری با من اینکار و کردی؟
 زار زدم و :فتم:
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شده ... از حاال به بعد هرچی- سرا به خدا هی ی ن شم....  ک بگی میگم چ
کسرا من دوست دارم... تو رو دوست دارم... زند:یمو دوست دارم... کسرا 

 تو رو خدا ... هرچی بگی :وش میدم ... قول میدم کسرا ... قول میدم...
شنه ی پاش خورد تو دهنم از اتاق  شید پا ستام ک صار د شو با قدت از ح پا

شدن در  سته  صدای ب ورودی از طمقه ی پایین رفت بیرون ... بی حرف ... 
یدم... از  جا پر به درد فکم از  جه  تاد... بی تو باز راه اف مد...خون دهنم  او

 پنجره نگاش کردم . ازخونه خارج شد ...
شتم با  شش فرو کردم و تا جون دا صورتمو توی بال ستم ...  ش لمه ی تخت ن

چنک صدای بلند زار زدم ... هق هق کردم ... ضجه زدم...! به توهم بودنش 
 زدم... !!!

این چندمین بار بود ... برای کسددرا ... برای از دسددت ندادن کسددرا ... میون 
 عطر داشتن و نداشتنش زار میزدم؟!!!

کاش فقط  مه چیز تموم شدددده بود ...  کاش االن ه کاش االن فردا بود ... 
همین یه دعوا بود و بعد اشددتی و بر:شددتن به روزای قمل... کاش... کاش... 

 !!کاش...!
 فصل بیست وهفتم:

 سرم به دوران افتاده بود.
 شقیقه هامو مالیدم ... صدای ایفون دوباره تو سرم پی ید...

شده بود و کمی تورم  صورتم با مالفه پاک  توی اینه نگاه کردم ... خون روی 
 و کمودی به پایین بینی و باالی لمم رنک داده بود.

 چشمام از فرط :ریه سرخ وپف کرده بودن.



 باره صدای ایفون بلند شد.دو
 به سختی از پله ها پایین رفتم.

 :وشی وبرداشتم.
 با صدای خش داری :فتم: بله؟

 صدای یه مرد بود نشناختم ... فقط :فت:میشه بیای دم در...
 :وشی و سرجاش :ذاشتم.

مانتوم هنوز از دیشدددد تنم بود.روسددری مونس جون که به چوب لماسددی 
محض باز کردن در با چهره ی نیمه کمود رضدددا  اویزون بود و برداشددتم. به

 مواجه شدم.
 خواستم در وبمندم که پاشو الی در :ذاشت و :فت: فقط یه لحظه...

نای بح  کردن نداشددتم... جون شددنیدن و حرف زدنم نداشددتم. حتی حس 
 مقابله باهاش هم نداشتم.

 بهم خیره شد.
 بهش خیره شدم ...

 پیشونیش و زخم :وشه ی لمش...به کمودی زیر چشم و یه خراش رو 
 اهسته :فت:سالم...

 به جای جواب فقط نگاش کردم.
رضددا دسددتی تو موهاش کشددید و :فت: تو هم از ناز شددصددتش بی نصددید 

 نموندی؟
 دستی به لد و بینیم کشیدم و :فتم: به تو ربطی داره؟
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 رضا یه نفس عمیق کشید و :فت: بمین چه بالیی سرت اورده ...
 شد و خفه :فتم: این بال رو تو سر من اوردی...چشمام پر اشک 

 رضا ابروهاشو باال داد و:فت: مددددن؟
 خسته :فتم: تو...؟

 به در تکیه دادم و :فتم: آره تو...
 رضا: گ*ن*ا*ه من چی بود نیاز؟ من که :فتم دوست دارم ... االنم میگم...

امروزمو یه پوزخند زدم و:فتم: میدونی دیشددد جهنم بود واسددم... اومدی 
 هم جهنم کنی؟

 رضا نفسشو فوت کرد و :فت: فقط اومدم یه چیز بهت بگم ...
بگو و برو... دیگه هم پشت سرتو نگاه نکن... از دست همتون خسته شدم -

 ... دیوونم کردید. زند:یم خوب بود ... خرابش کردید... !
سه ی بعدی ها ه شمام پایین چکید... راه وا شک از چ موار و اروم دو قطره ا

 شد...
 رضا مات :فت:تا حاال :ریه اتو ندیده بودم...

 چیزی نگفتم...
دلم خون بود ... داشددتم خفه میشدددم ... از دیشددد تا به حال یه نفس بدون 

 سوزش سینه نکشیده بودم...
 چشمام خیس و خشک بود ... دهنم شور و تلخ بود...

 در ومادر... بیدلم میتتید واسدده ی کسددی که بهم میگفت ه*ر*ز*ه ... بی پ
 ابرو ... ولی من دوستش داشتم... عاشقش بودم ... !



رضا اروم :فت: نصفش تقصیر من بود که :فتم بیا شرکت ... تو هم دوسش 
 نداشتی که قمول کردی...

بهش زل زدم و خشک و خونسرد و تند :فت: ازش جدا شو... طالق بگیر... 
یاز... میریم برلین.. خدا هنوزم دوسدددت دارم ن ند:ی و برات ب . بهترین ز

میسازم... بهترین خونه وماشین و کار و... نیاز بخدا رو حرفم هستم... هیچ 
کس واسدده من تو نمیشدده نیاز... نیاز بر:رد ... من و تو میتونیم خوشددمخت 

 باشیم...
 میون :ریه ام خندم :رفت.

 بلند خندیدم... رضا حیرون نگام کرد.
پایین... شددونه هام نداختم  یدن ... ولی خندم بند  سددرمو ا از هق هق لرز

 نمیومد ...
 رضا اروم صدام زد: نیاز جان ...

شدم. دیگه نه میخندیدم نه :ریه میکردم... فقط  با اخم و حرص بهش خیره 
شده بود ... به  شک  سرد خ ستم به در فلزی  ساییدم ... د دندونامو رو هم می

 سختی صاف وشق ورق ایستادم...
رضا ... رضا کا می شفیع... یه بار میگم... بعد هم  با حرص و قاطع :فتم:

راهتو بکش و برو... من یه تار موی :ندیده ی کسددرا رو... به صددد تا عین تو 
نمیدم ... من زند:یمو دوسدددت دارم... شددوهرمو دوسدددت دارم ... برو رد 

 کارت... من دوسش دارم... میفهمی؟ من شوهرمو دوست دارم...
 ه واست درست کرده؟ یه نگاه به قیافت کردی؟؟؟رضا تند :فت:این زند:ی
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سددرمو تکون دادم و :فتم: تو هی ی از عشددق وزند:ی نمیفهمی... اصددال 
 ادرس اینجا رو کی بهت داده؟

ستنتا رو کردم... نیاز تو رو خدا ... من نگرانتم ...  ضا خفه :فت: التماس  ر
شدی... نیاز من دو ست دارم... نگران خودت ... حال وروزت ... بمین چی 

 دوست داشتن واسه ی یه دقیقه است من عاشقتم ... چرا باور نمیکنی؟
یه پوزخند زدم و :فتم: منم کسرا رو دوست دارم... دوست داشتنم واسه ی 

 یه ثانیه است... من عاشقشم...
 عقد کشیدم... خواستم در وبمندم که زمزمه کرد: نیاز جان...

 صدایی اومد که :فت: خانم راد!
 

 ایی اومد که :فت: خانم راد!صد
 با دیدن کسرا بی حال عقد کشیدم.

 دستشو رو شونه ی رضا :ذاشت و :فت: دل وقلوه هاتونو پخش کردید؟
سموندش تخت دیوار و :فت:فکر کردم دیروز با  شو :رفت و محکم چ و یقه 

 هم تسویه حساب کردیم؟
سرا رو :رفت و :فت: با تو اره ضا با حرص متقابال یقه ی ک ا نیاز ... ولی ب ر

 نه ...
با تو داره که  با داد :فت: بهت میگم بهش بگو راد ... چه صددنمی  کسددرا 

 سرخوش به کوچیک صداش میزنی!!!
رضا به من که تمام وزنم روی در بود نگاهی انداخت و :فت: دوستش داری 

 که به این حال وروز انداختیش؟



مش رو چشم... تو رو کسرا: زنمه ... خواستم میکشمش... نخواستم میذار
 َسددَندددَن؟

رضددا نفسددشددو فوت کرد و کسددرا :فت: برو پی کار وزند:یت... ازاین دخل 
چیزی کاسد نمیشی... و هلش داد و رضا پرت شد رو زمین و :فت: :ورتو 

 :م کن ...
 و با کف دست به سینه ی من زد و در و با لگد بست.

سم باال شتم. نف ضربه اش :ذا شدت  ستمو روی جای   نمیومد. ولی اون د
با درد... منم دردم :رفته بود از  با حرص...  بابغض...  نفس نفس میزد . . . 

 دردش!
 داشتم تار و دوتایی میدیدمش...

با داد :فت: به موقع رسددیدم نه؟؟؟ تو یه احمقی... یه ب ه ی بی عقل و بی 
شمم باز بهت ا شق نمرده ، دی ماد عتخرد و نادون! که هیچ بویی از اعتماد و ع

کردم که تنهات :ذاشددتم... من احمق و بگو که توی بی همه چیز و دوسددت 
داشددتم!... فقط حیف که میدونم همه ی کارات از روی بی عقلیته ... حیف 

 که میدونم همه ی کارات از روی ب ه بازیته...
 و انگشت اشارشو تهدید امیز باال برد و :فت:

 ز سایتم بهت نزدیک ترم...از این به بعد عین یه سایه باهاتم... ا
هرچی بگی میشددنوم . . . هرچی بهت بگن هم من میشددنوم... به هرجا نگاه 
کنی من میمینمت ، هرکی بهت نگاه کنه میمینمش... میفهمی نیاز ... از این 

 به بعد درستت میکنم . . . آدمت میکنم ...
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 صداشو بلندتر کرد ...
 :وشام سوت میکشید... عقد عقد رفتم...

 لماش تکون میخورد...
 چشماش سرخ بود...

 حیاط و درختا دورسرم می رخیدن...
 پلک زدم ... چند قطره اشک باهم رو صورتم لیزخوردن.

 حرف میزد ومن انگار کر شده بودم...
 حرف میزد و من انگار داشتم به مرز خفگی میرسیدم...

یه مرده ی متحرک فقط داشددتم بهش  گار عین  گاه حرف میزد و من ان ن
 میکردم.

دسددتم رو سددینم بود ، جای ضددربه اش درد داشددت... نفس نکشددیدنم درد 
شت ... فریادش  صداش درد دا شت...  شت... نگاه تلخ کهرباییش درد دا دا

 درد داشت!
تنم درد داشددت... همه ی حرفاش درد داشددت... دسددتش رفت باال ... اومد 

 پایین...
 صداشو نمیشنیدم...

سوخت... :رد صورتم  شتم... اما  شد... قدرت اختیار اب دهنمو ندا نم کج 
 حس کردم بزاقم و خون تو دهنم از روی لمام تا روی چونم حرکت کرد...

شد ...  شور  دهنم درد :رفت ... دندونام یه تق خوردن بهم ... مزه ی زبونم 
 :وشه ی لمم خیس شد ... چونم از بزاقم تر شد...

 سرم میتی ید...هنوز نمیشنیدم... یه زنک یکنواخت تو 



 کسرا بازوهامو :رفت ... تکونم داد ...
 فقط تو چشاش نگاه کردم...

 رگ :ردنش متورم بود ... زیرپلکش میترید ...
 هنوز دوتایی میدیدمش... هنوز حیاط وخونه دور سرم می رخید...

 صدام در نمیومد ...
 صداش و نمیشنیدم...

 ی نمیشد ...دهنم پر خون میشد و نفسم انگار از سینه خال
بازوم تو دسددتاش بود ... انگار شددناور بودم ... انگار زمین زیر پام داشددت 

 می رخید و منو می رخوند ...
 کسرا جلوم بود ... هم میدیدمش.... هم نمیدیدمش...

 خدایا اینا عالئم دق کردن بود؟؟؟
شد  سوت یک نواخت یکدفعه خاموش  صدای اون  شد....  سیاه  دنیا جلوم 

نه کسددرا بود و نه رضددا ونه خونه ... هی ی نمود .... سددیاهی بود!!! ... دیگه 
 فقط سیاهی...

 پلک های چسمیدمو باز کردم...
طول کشددید تا بدونم کجام ... طول کشددید تا بفهمم چی شددد... چقدر دلم 
میخواسددت همه چیز تموم شددده باشدده... اما وقتی دیدمش که باالی سددرم 

خیره شده ، مثل ضرب دستش که تو صورتم نشسته ... و پوچ وتو خالی بهم 
فرود اومده بود حقیقت نگاهش تو صورتم سیلی زد و بهم فهموند هنوز همه 

 چی عین قمله! انگار خاطراتمون مال خیلی وقت پیش بود...
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 دم غروب بود. یه غروب لعنتی...
 فضای اتاق نه تاریک بود نه روشن... عین وقتایی که هوا ابر :رفته بود.

 نگاه میکرد... منم به اون ...بهم 
 کف دستامو به تشک فشار دادم و سخت نیم خیز شدم.

سرم :یج میرفت ... ولی محل سر:یجم نذاشتم... خودمو جلو کشیدم که از 
 شدت سر:یجه نتونستم تحمل کنم و با ضعف افتادم روش ...

 منو :رفت ... سرمو اروم :ذاشت رو شونش...
 بوی تنش مسخم کرد.

کشدید تو موهام ... یه دم از موهام :رفت... غرق لذت شددم از این  یه نفس
 بوییدن ...

شونه  شونه اش بود ...  سرم رو  شنیدم...  شو که اروم اروم میزد می صدای قلم
هام بی تاب حلقه ی دسددتاش... تالشددی واسدده ی ب*غ*ل کردنم نکرد اما 

 همین یه تکیه کردن به اون برام می ارزید.
تم حرکت کرد... فکر کردم میخواد ب*غ*لم کنه ... دسددتاش به سددمت پشدد

 ولی نکرد.
 بالش ها رو پشت کمرم صاف کرد و منو به اون ها تکیه داد ...

 بهم نگاه کرد ... منم به حلقه اش خیره بودم.
 تاب و تحمل نگاه سنگینشو نداشتم.

آه خسته ای کشید و دست برد به سمت پاتختی... یه  رف سوپ و برداشت 
 :رفت . وجلوم

 اروم حین هم زدنش :فت: دوسش داری؟



 و قاشق و به سمت لمم :رفت.
 :وشه ی لمم میسوخت...

 یه قاشق خوردم...
ست دارم ،  شق و اماده کرد و :فت: اونم اینقدری که من دو سرا دومین قا ک

 دوست داره؟
 دهنمو که باز میکردم فک و لمم درد میگرفت...

 کسرا سومی و به سمتم :رفت.
رو هنوز نخورده بودم کسددرا اهسددته :فت: اونقدری که اونو دوسددت دومی 

 داری منم ...
 و دهنمو باز کردم... مزه ی سوپ قاشق سوم عین زهر بود.

 کسرا بهم نگاه کرد.سر معدم سنگین بود .
 قاشق سوم با بغض قاطی شد. پایین نمیرفت. نمیشد قورتش بدم .

 بزاقم طعمش اسیدی بود .
ه کسددرا به من نگاه کرد. خم شدددم و روی رو تختی باال داشددتم عق میزدم ک

 اوردم ...
ست برد با یه حرکت من بی حال و که عین یه تیکه  سرا فورا از جا پرید.. د ک

 :وشت مرده بودم وب*غ*ل کرد و روی کاناپه :ذاشت.
دهنم بوی ترشددید:ی میداد.موهامو از جلو صددورتم زد کنار... و با دسددتمال 

 پاک کرد.کاغذی دور دهنمو 

http://www.roman4u.ir/


شیر اب و باز کرد  شت... و  پتو رو جمع کرد و به حموم برد... انداختش تو ت
... 

 بعد رو به روی من نشست... به من خیره شد... منم به حلقه اش...
 دستشو تو موهاش فرستاد و :فت: چرا حرف نمیزنی؟

 بهش نگاه کردم... خسته صدام کرد: نیاز...
ست وقتی بهم میگه نیا شو هم دلم میخوا شخص مالیکت سه ی اول  شنا ز ... 
 به اسمم تقدیم کنه ... ولی نکرد!

 دوباره :فت:نیاز ...
خفه با یه صدددایی که نمیدونسددتم متعلق به کدو م قسددمت حنجره امه با 
بغض... با اشکایی که دوباره از تو چشام راه بیرون رفتن و یاد :رفته بودن ... 

: وقتددی بده جدای نیازم بهدم میگددی با اشک ... بریده بریده و مقطع :فتم
نیاز!... یعنددی یده نیاِز بددی صاحددد ، نیازی کده هنددوز مال توئه ولددی 
دشو  ده درد داره !... ولی... ولی... :فتن دش ک دت! ...شنیدن دیس د دو ن دال ت د م

 نمی دونددم!!!
 کسرا پوفی کشید... به حموم نگاه کرد. تشت لد ریز شده بود از اب...

 دستشو تو موهاش فرو کرد.
 لرز کردم ... تو خودم م اله شدم ...

 اتاقمون کم کم رنک تاریکی به خودش میگرفت.
کسددرا از جا بلند شددد... دندونام از لرز بهم میخورد اما تنم عین یه کوره داغ 

 بود.
 به سختی تو جام تکون خوردم.



 با تمام توانم صداش زدم ...
شددو به نشددنیدن زد ... نالیدم ... با خفه ترین میدونسددتم شددنید ... ولی خود

 صدای ممکن ... با حمس شده ترین نفسم تو سینه ... اهسته :فتم: کسرا ...
 این بار بر:شت ...

 اخم کرده بود... صورتش درهم بود .
 لماشو به هم فشار میداد.

شده بودم... دلم  سته  صمانیتش خ شای این ع شت بود ... از تما ستاش م د
شدددده بود ... چرا نمیفهمید؟؟؟ چرا نمیخواسدددت بفهمه چقدر  براش تنک

 حالم بده ...
رو به روم ایسددتاده بود ... اب از تشددت هنوز سددر ریز میشددد ... تنهاصدددای 
شر اب  شر  شو فقط  سکوت ساکت که  ساکن و  ضای  ضا بود ... ف موجود ف

 میشکست.
 کسرا بهم نگاه میکرد.

ون انتها واسم سخت بود ... هضم ته نگاهش واسم خیلی تلخ بود... تعمیر ا
اون تفسددیر و اون انزوایی که تو نگاهش بود سددر دلم مونده بود سددنگینی 

 میکرد...
نفسم سخت و تنک میشد ... بغضم به چشمام هجوم میاورد و به مغزم فشار 
میداد ... چشددمام میسددوخت ... تنم میسددوخت ... سددینم از بی نفسددی 

یش... عین یه شعله ی اخر که داره به همه میسوخت ... عین کوره ... عین ات
 چی چنک میزنه واسه زنده موندن واسه روشنایی... داشتم میسوختم.
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 از کسرایی که داشتمش انگار نداشتمش...
التهابم و :رما تو تنم رسددوخ کرده بود ... خسددته بودم... بدنم درد میکرد... 

شتم جون میدادم اما بی ت سرا نگام میکرد... جلوش دا شک ا فاوت فقط به تما
 ایستاده بود.

 انگار مهم نمود...
 انگار هیچ وقت مهم نمود!

سکوتش... با قیافه ی درهم رفته اش...  شت عذابم میداد با نگاهش... با  دا
 با یه رنک خردلی بدون شعف وبرقش... !

 داشتم دق میکردم ... داشتم دیوونه میشدم.... داشتم کم میاوردم ...
 رفت.به سمت حموم 

 سرمو به پشتی ممل تکیه دادم ...
شکل زند:ی منو  ست. تمام م ش شت پتو رو می سقف دوختم. دا شمامو به  چ

 اون یه پتوی کثیف بود!!!
سر میخورد ... توی موهام :یر میکرد  شمام  شه ی چ شک اروم اروم از :و ا
باره بعدی و  ... رو شددقیقه امو خیس میکرد ... بعد ناپدید میشدددد... و دو

 .بعدی..
 کسرا با تشت از اتاق خارج شد... سرمو رو :ردنم سوار کردم.

 حس میکردم :ردنم نمیتونه وزن سر و مغز و جمجمه امو تحمل کنه.
به سختی پاهامو که از شدت جمع شدن تو شکمم خشک شده بود و روی 

 زمین :ذاشتم ... :رمم بود اما لرز هم داشتم.
 دستمو به دسته ی ممل :رفتم و بلند شدم.



 
سوندم... توی  شویی ر ست سختی خودمو به د سرم می رخید ... به  دنیا دور 
شدم... معدم خالی  ستم که دوباره دچار تهوع  ش ستامو می شتم د شویی دا رو

 بود.
ولی زرداب باال اوردم... شددیر اب و باز کردم... مشددت مشددت اب سددرد تو 

شتر  صورتم میخورد بی شتر به  سرد بی شیدم.. هرچی اب  چار دصورتم میتا
 عطش و :رما میشدم...

در دستشویی و باز کردم ... دستامو زیر ب*غ*لم زدم... سردم بود . از معده 
سرا با  شده بودم... ک صاف راه برم... دوال  ستم  سوزش و تهوع نمیتون درد و 

 دیدنم با تعجد بلند شد.
 به سمتم اومد.

 مات :فت: چته؟
م میخواسددت این جمله چقدردلم میخواسددت بگم دارم میمیرم... چقدر دل

 تحقق پیدا کنه...
سرما دندونام  شیدم... از  سوندم ... روش دراز ک اما فقط خودمو به تخت ر
بهم میخورد ... داشتم یخ میزدم ... صورتم خیس بود ... حس میکردم االن 

 منجمد میشد.
چونه ام میلرزید تق تق دندونام... کسددرا با کالفگی نشددسددت لمه ی تخت و 

 ه نیاز؟:فت: چت شد
 یعنی نمیدونست؟؟؟
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 اینا عالئم دق کردن بود!
دستشو به پیشونیم رسوند ... چشمام و بستم. شاید این اخرین باری بود که 

 لمسم میکرد.
 دلم میخواست دستش تا ابد رو پیشونیم بمونه ...

کسددرا از جا بلند شددد و دسددتشددو برداشددت... با حرص :فت: تو تد داری 
 میسوزی...

 ردم .چشمامو باز ک
دسددت کسددرا رو :رفتم و بریده بریده :فتم: یه موقع بود ... تو همین حال و 

 روزا ... تو به من :فتی بمخش... یادته؟
 کسرا اروم :فت: دیوونه حالت خوب نیست ... بذار بمرمت دکتر...

میون لرز و برخورددندونام :فتم: م...مم من ب... بخشددیدم... ح حاال ...نو 
 نوبت توئه ...

شو خوندم... قمل از اینکه بلندم کنه با اخرین  شد... نهن سرا اروم روم خم  ک
پایین پرت  به  خت خودمو  لت زدم و از ت که برام مونده بود غ رمق و جونی 

 کردم. پیشونیم محکم به موکت خورد ... خفه نالیدم: آیی...
کسددرا شددونه هامو :رفت و بلندم کرد اهسددته :فت: داری با خودت چیکار 

 ی؟میکن
دستشو پس زدم ... چشمام درست باز نمیشد... از جام سخت بلند شدم... 

 نمیتونستم رو پام وایسم...
 کسرا بهم نگاه میکرد.

 از ته چاهی که توش :یر افتاده بودم :فتم: میخوای طالقم بدی؟



 کسرا همینطور سرد و خاموش بهم زل زده بود ...
ردم... در وباز کردم . حس خودمو به سددمت تراس کشددیدم ... تلو تلو میخو

سلول های بدنم داره  ضم ، تمام  ضربان ونم سم...  کردم خوِن توی تنم... نف
 یخ میزنه ...

سمتم اومد و :فت:داری چیکار میکنی نیاز... تد داری... حالت  سرا به  ک
 خوش نیست بیا بریم دکتر...

 خودمو به نرده های تراس رسوندم ...
... اما یه پامو از نرده رد کردم ... کسددرا تا به تمام اسددتخون هام درد میکرد 

خودش بجنمه پای دوممو رد کردم ... لمه ی نرده ها ایسددتاده بودم ... ارتفاع 
 زیاد بود ... کسرا مات :فت: االن میفتی نیاز...

 یه نسیم میومد و من حس انجماد داشتم...
 .........با سری که عین تنور میسوخت :فتم: طالقم بدی خودمو میکشم.

فقط خیره شددد بهم ... نگاش دوباره شددفاف شددد و رنک :رفت. ر:ه های 
باره رنک برق :رفت . زالل  طالیی تو موجی ا ز پس زمینه ی کهربایی... دو

 شد.
ستم نرده رو :رفته بودم و نوک  شنه ی پام رو هوا معلق بود ... با پنجه ی د پا

سانتی بود ... ا:ر ستامو ول میکردم از عقد  پنجه های پام تو یه عرض ده  د
 میفتادم ... شاید مرگ برام بهتر بود تا زند:ی بدون محمد کسرا ...

یاز... حالت خوب نیسدددت نمیتونی  کسددرا اروم جلو اومد و:فت: میفتی ن
 خودتو نگه داری...
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 بگو من وبخشیدی..-
صحمت میکنیم... بیا  سرا خفه :فت: بیا این ور... میفتی پایین... بیا بعدا  ک

 بریم دکتر... رنگت شده عین :چ...
من تو مغزم : ه... حق داری.. من ب م... بی عقلم... خرم... االغم... -

 من نفهمم... ولی از اعتمادت سو استفاده نکردم ...!
کسددرا سددر جاش جا به جا شددد و :فت:باشدده ... باشدده ... بیا این ور... نیاز 

 میفتی پایین ... یه بالیی سر خودت میاری...
با هق هق :فتم: من دوسددت دارم ... من فقط با تو خوشددحالم ... وقتی با یه 

 نفر خوشحالی ،دیگه نیازی به دومیش نیست ! ...
 کسرا اروم :فت: نیاز...

 جیغ کشیدم :نگو نیاز... من نیاز توام ... فقط تو ...
 ن...مکسرا : باشه... نیازم... بیا این ور.. بمین داری میلرزی... دستتو بده به 

شیدمت  شم... میفتی بخدا ... بخ سرا کالفه :فت: نیازم بیا دیگه ... بیا پی ک
... 
 داری دروغ میگی...-

کسددرا چنگی به موهاش زد و :فت: نمیگم ... من دروغ نمیگم ... دیشددد 
شنیدم ...  صمح حرفاتوباهاش  ستم...  صمانی بودم... االن نی تند رفتم... ع

 حالت خوب بشه...بیا... بیا بمرمت دکتر... 
 میون ضجه هام :فتم: چه فایده ... چ... چه فایددددد....ده ...

 کسرا پیشونیشو مالید و :فت: لعنتی بیا این ور میفتی...
 و بلند :فت: نیاز جان...



 من که دیگه از چشمت افتادم...-
کسددرا مات بهم نگاه میکرد . سددرمو به سددمت االچیق چرخوندم... یه درد 

مهره های :ردن و کمرم پی ید... چشددمام سددیاهی میرفت... سددوزناک تو 
 لحظه ی اخر به کسرا نگاه کردم... شاید این اخرین بار بود که میدیدمش...

 از نگاهش که رنک و برق سابق و نداشت کالفه شدم.
دسددتمو ول کردم ... چشددمامو بسددتم... خودم عقد کشددیدم... حین پرت 

 شدن...
 م کسرا...فقط زمزمه کردم: دوست دار

توقع داشددتم به یه جای محکم بخورم... اما یه دردی تو دسددتم پی ید و یه 
سرمو تو قلمش فرو کردم ... ریتم اهنگین  شگی ...  اغوش :رم وعطری همی

 تتش هاش مثل یه الالیی بود ... عین یه مسکن!
 خیلی نگذشت که دیگه هی ی نفهمیدم...

 سابقه ی بیماری خاصی که ندارن؟-
 ه...کسرا: ن

 داروی خاصی مصرف میکنن؟-
 کسرا:نه ...

خد مشددکلی نیسددت ... یه افت فشددار سدداده اسددت... تو ماه های اول -
 طمیعیه...

 کسرا: بمخشید خانم دکتر من متوجه منظورتون نمیشم...
 مگه نمیدونستید همسرتون باردار هستن...-
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 کسرا:بمخشید؟؟؟
 فته ...درجریان نمودید؟ سنش هم زیاده ... حدود شش ه-

 کسرا:اون چند وقت پیش یه جنین یک ماهه سقط کرد ...
خد پس بهتون تمریک میگم...دارید دوباره پدر میشددید... خانم رحیمی -

 میشه خواهش کنم دستگاه سونو رو بیارید...
 کسرا:خانم دکتر شما دارید جدی میگید؟

در  المته ... اینم یه افت فشددار و سددرماخورد:ی سدداده اسددت ... ولی خد-
 سیکل سه ماهه ی اول مراقمت و رعایت یه سری نکات خیلی مهمن...

صدای قدم هاشون و بسته شدن در اتاق... پلکامو رو هم فشار میدادم... من 
 خواب بودم؟؟؟ یا ...

مام  باز کردن چشدد یل ورغمتی برای  که م قدر بی حس و بی توان بودم  اون
ستم از خودم و شتم... اما تا ابد که نمیتون سوال کنم که من خوابم  ندا خیالم 

 یا بیدار؟؟؟
 دوباره مادر بشم؟؟؟

چرا نفهمیدم؟ دفعه ی قمل زود متوجه شددددم ... ولی حاال... من که دیگه 
همه ی کارای الزم و میکردم ...!!! من که منتظر ب ه نمودم ... این یه نشددونه 

 است؟؟؟
 حاال این بار؟؟؟چرا نفهمیدم؟؟؟

به  تار موهام  به  تار  دسددتی روی موهام فرود اومد... نوازش هاش از روی 
پیشونیم رسید... دست زبر و بزرگ و مردونه... دستی که صمح قدرتشو حس 
کرده بودم... دسددتی که محمتشددو حس کرده بودم... دسددتی که نفرت و پس 



که منو تو اغوش میگرفت... من وپرت  زدنشددو حس کرده بود ... دسددتی 
 د... منو به خودش نزدیک میکرد و منو از خودش دور میکرد!!!میکر

ست...  سی هل میداد ... حاال همون د منو حمایت میکرد و منو به قعر بی ک
به خاطر یه موجود نصددفه و نیمه رنک عوض کرده بود ... داشدددت محمت 

 میکرد... نوازش میکرد... بخاطر چی؟ بخاطر کی؟
 تو من؟؟؟بخاطر موجودیت یه تیکه از خودش 

این احمقانه ترین علتی بود که میخواست به من نزدیک بشه... به یه ه*ر*ز*ه 
 ی بی کس وکار!!!

چقدر دلم میخواست چشمامو باز کنم و بگم ا:ر بخاطر این دوباره محمتت 
:ل کرده ... اصال اینی که تو منه از تو نیست... اون وقت به جنون میرسید... 

شد عین من. شاید تازه می شید... اون وقت به مرز و  .. اون وقت عذاب میک
 دق کردن میرسید... اون وقت ارزوی مردن میکرد!!!

اون وقت میفهمید عشددق یعنی چی... بغض یعنی چی... اون وقت ... اون 
وقت... دیگه نمیتونستم خودمو کنترل کنم و به خودم مسلط باشم و خودمو 

 به خواب بزنم...
سددرخوردن و پایین ریختن... کسددرا دسددتش رو  اشددکام نرم نرم از زیرپلکام

 صورتم بود ...
 دست اخر دو دستی اشکامو پاک کرد و :فت:من که میدونم بیداری...

 پلکامو خسته باز کردم.
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نگاهش نمیکردم ولی جانبه و سددحر چشددماش از من قوی تر بود . چقدر 
 مقاومت میکردم؟؟؟چقدر میتونستم نگاهش نکنم...

 فت:خوبی؟لمخند سردی زد و :
 جوابشو ندادم...

 پوفی کرد و دست به سینه نشست.
به جنون میرسددوند :فت:باز میدونسددتی و  با لحن زخم :رفته ای که منو 

 نگفتی؟؟؟
 بهش نگاه کردم... بی حوصله :فتم: نمیدونستم ...

 لمخندی زد و :فت:واقعا؟
 ماه دیرتر باید طالق بگیریم... 9تلخ :فتم: 

 ر میکنی واقعا ازت جدا میشم؟دستمو :رفت و :فت: فک
کاش قدرت پس کشیدن دستمو از میون دستهاش که سنگینیشو حس کرده 

 بودم داشتم!
نمیدونم... اره... وقتی زدی تو :وشدم... وقتی دیشدد بهم نگاهم نکردی، -

 وقتی خیلی حرفا بهم زدی... اره...فکر میکنم جدا بشیم...
 کسرا: فکر میکنی دیگه دوست ندارم؟

 ازش :رفتم و :فتم: آره ... همین فکر و میکنم... رومو
 کسرا: درست فکر میکنی...!

چشماموبستم... کسرا لمه ی تخت نشست... دستشو به موهام رسوند و از 
 روی :وشم کنارشون زد و خم شد.

 تو :وشم پچ پچ کرد: من هیچ وقت دوست نداشتم ...



 باز ارزوی مرگ ... باز مرز دق کردن ...
 اروم :فت: من دیوونت بودم!!!کسرا 

 پلکام حجم اشک و یهو خالی کردن ... صورتم خیس شد.
 کسرا با اخم نگام کرد.

 بود؟؟؟!!!
 االن نیست ...

 کسرا پوفی کرد و :فت: میمخشمت اما فراموش نمیکنم!
 بهش نگاه کردم.

 کسرا لمخندی زد و :فت: متاسفانه هنوزم دوست دارم!!!
 ؟یعنی دیگه دیوونم نیست

 فقط دوستم داره؟
 منو؟ یا ب شو؟؟؟

بهش نگاه کردم... اینقدر ب ه دوسدددت داشدددت؟؟؟ آره... خیلی دوسدددت 
 داشت...

نه  یدی...  خاطر خودم میمخشدد کاش منو ب یدم و :فتم:  نفس عمیقی کشدد
 بخاطر ب ه دار شدنمون!

شیدم ...  ضا حرف زدی بخ صمح که با ر سرا خندید و :فت:... من تو رو  ک
 یم بیمارستان بخشیدم ... اون موقع که تو ...قمل اینکه بیا

صمی  شمم ع شو پرت تو هوا تکون داد و :فت: دی ست کالمش و قطع کرد و د
 بودم یه چیزی :فتم ... معذرت میخوام! بیا راجع بهش حرف نزنیم...
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 یعنی دیگه ناراحت نیستی؟-
نم ککسرا نوازشم کرد و :فت:چرا هستم... خیلی ناراحتم ... نمیتونم درکت 

های  چه دروغ  که فکرشددو میکنم میمینم یعنی  حاال  که چرا بهم نگفتی... 
دیگه ای بهم :فتی... ولی از طرفی حرفهای صددمحت ... حرفهای دیشددمت 

 ... حرفهای چند ساعت پیش... نمیدونم... !
 چیو نمیدونی...-

 کسرا:نمیدونم چرا هیچ وقت هی ی بهم نمیگی...
 تو میگی؟-

ای زد و:فت: دیروز که تو از شددرکت رفتی دوسددتات  کسددرا لمخند بی معنی
سماوات خیلی باهام راجع به تو حرف زد... :فت که  ساناز  صوص اون  بخ
اینجا یه شددرکته و خیلی حرفا ... به قول حمید... هان نه حامد... خونه ی 
شم  شو نمودی... بعد صف  شتید کار میکردید... تو هم که ن ساد که نمود دا ف

... دیدم نیومدی... داشددتم دیوونه میشددددم. بعد هم که که بر:شددتم خونه 
اومدی... نتونسددتم خودمو کنترل کنم ... صددمحم که دیدم باز با رضددا داری 

 حرف میزنی عصمی شدم... ادرس خونه رو از کجا داشت ؟
 نمیدونم ... من بهش ندادم.-

 کسرا توچشمام خیره شد و :فت: ولی حرفات هم عین اب رو اتیش بود ...
 پس چرا منو زدی؟-

 کسرا: چون فکر میکنم حقت بود ...



صحمت کنیم. از حاال به بعد دلم  وجدی تر :فت: دلم نمیخواد راجع بهش 
مدت هم میخوام  یه  کاری کنی...  هان  یا پن نمیخواد بهم دروغ بگی... 

 تنمیهت کنم.
 تنمیه؟-

 حداقل تا دوکسددرا:اره... موبایل و لپ تاپ و از خونه بیرون رفتن نداریم... 
 سه ماه اینده ... میشینی تو خونه...

 اسیر :رفتی؟-
 کسرا چشماشو بست...

 یه لحظه انگارخواست عصمانی بشه اما خودشو کنترل کرد.
شد خودت :فتی  شده اش :فت:دی با حرص از البه الی دندون های کلید 

 هرکاری من بگم میکنی.... یادته؟؟؟
سرا از جاش بلند  ساده بهش نگاه کردم و ک شد و :فت: نمیخوام فکر کنی 

شرایطت ویژه  شیم... تو االن  میگذرم... ! از طرفی هم نمیخوام دچار تنش ب
 است... از وقتی فهمیدم هزار بار خدا رو شکر میکنم که طوریت نشده ...

 بخاطر من نگران نمودی... بخاطر ب ه اته .-
نکه ... ! قمل از ایکسرا پوفی کرد و :فت:خنک کوچولو...تو مادر ب ه ی منی

ست داره  سرتق و پنهان کار... که دو شه تو زن منی... یه زن  ب ه ای درکار با
به من و  باش ا:ر بفهمم  یاز عزیزم ... مطمئن  نه ... و ن کار خودشددو بک
زند:یمون خ*ی*ا*ن*ت کردی... زندت نمیذارم... نه خودتو... نه ب تو ... 

 قط صرفا :فتم که :فته باشم...نه اونی که با تو بوده ...نه خودمو! ف
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سه ی ما  شنا شید نه  سه ی من یدک ک شنا شت وقتی ب ه ...  و چه دردی دا
!... 

 نفس خسته و بی رمقی کشیدم.
 کسرا بهم خیره شده بود .لمخند محوی زد ...

 با چشمکی :فت: ویار میگن؟؟؟ چیزی ه*و*س نکردی؟
 پوزخندی زدم و چیزی نگفتم.

 چرت زدن افتاده بود.کسرا هم روی صندلی به 
 منم داشتم به اتفاقات اخیر زند:یم فکر میکردم...

 مغز چی خورده بودم خواستم متاهل بشم؟؟؟
حضور اقا مهدی... شیما ... رفتارای کسرا... این دیگه چطور ادمی بود؟؟؟ 

 انگار یه فصل جدید بود از شخصتیش... انگار یه ادم جدید بود ...
قت با من در عرض چند دقیقه اینطور نمیشد... ا:ربه ا:ر باردار نمودم هیچ و

 اون جنون و رفتار هیستریک نمیرسیدم... ا:ر...
ضا نمیرفتم هیچ وقت  شرکت ر ستم.. چرا نمیگفتم ا:ر  شمامو ب یه لحظه چ

 این اتفاق نمیفتاد؟؟؟ چرا یه بارم که شده حق و به کسرا نمیدادم...
 کسرا زود کوتاه اومد؟

 بزنه؟ کسرا حق داشت منو
کسددرای من؟ مرد من... همه کس وکار من که من براش یه ه*ر*ز*ه ی بی 

 پدر و مادر بودم ... حق داشت؟؟؟
 شاید حق داشت... به اندازه ی دیشد... نه به اندازه ی سیلی امروز...



سنگینی...  سرد و  شت... به اندازه ی چند وقت دلخوری و  شاید هم حق دا
ر یه ب ه ... کاش منو بخاطر خودم میمخشددید نه به اندازه ی مهربونی بخاط

 نه ب ه ای از من و خودش... !!!
 چطور نفهمیده بودم؟؟؟

اونقدر پرت بودم... پرت ازمون... پرت افسددرد:ی بعد از ماجرای شددوهر 
 هانیه ... پرت دعواها و بح ... پرِت پرت ... انگار تو این دنیا نیستم...!

 من خوشمختم؟؟؟
ید اعتراف میکردم که من اماد:ی ازدواج با این فصدددل جدید  با زند:یم... 

نداشددتم...  جدایی هم  ماد:ی  که حتی من ا نه تر این قا نداشددتم!!! و احم
 مضحکانه بود که برای خودم زمزمه کنم: اماد:ی زند:ی کردن هم نداشتم!

 کاش میشد :اهی ادم به اندازه میمرد ...!!!
از پنهان کردن نداشدتم...  اهی کشدیدم... حاال دیگه هیچ اسدترس و ترسدی

 دیگه هیچ نگرانی و دلهره و دلواپسی تو جونم نمود.
دیگه کارنامه ام واسده کسدرا عین اینه بود ... عین کف دسدت... ! شداید این 

 تک رنگی بی دلهره رو بیشتر برای زند:یم میتسندیدم...
داودا د د دراری ج د د دا، ق د د دراری ه د د دی ق د دا ب د ن اما این دل من بود که ب

 داشت...!!!
 فصل بیست وهشتم:

یک هفته از اون ماجرا :ذشددته بود. مونس جون و شددیما که به مشددهد رفته 
بودن ، بر:شتن ... حاال که فکرشو میکنم میمینم اون روزی که من به شرکت 
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سی کرد و :فت که  سایلمو جمع کنم ، مونس جون باهام روب*و* رفتم تا و
به مشددهد برن ... ولی اونقدر پرت و خواب قراره با شددیما دو تایی با کاروان 

الود بودم که یاد نداشتم ... و بعد کسرا اومد و اون اتفاقات افتاد دقیقا همون 
روزی بود که مونس جون و شددیما به سددفررفتن. و پریروز هم بر:شددتن ... 

 وخوشمختانه کسی بویی از چیزی نمرد.
 ایی بود.جدا دوباره باردار بودم و دکتر شخصیم هم دکتر رج

کل فامیل از بارداریم خمردار شددده بودن . بخصددوص مامانم که زیادی نوق 
داشت ... حس مادر بزرگ شدن بعد از سومین بار مادر شدن واسش شیرین 

 تربود.
له برونش  قاپ کمند و دزدیده بود وقرار بود اخر هفته ب یا  که :و نادین هم 

 باشه...
 که از این موضوع خمر دار بشه.یعنی تمام استرس زند:یم شده بود شیما 

بهرحال مونس جون مثل پروانه دور وبرم می رخید . رابطه ی من و کسرا هم 
یه جورایی مثل سابق بود ... فقط تمام تفاوتش با قمل نداشتن :وشی موبایل 

 ولپ تاب بود ... برام خیلی مهم نمود.
تعرق تو من که یا خواب بودم یا از شدددت تهوع تو دسددتشددویی یا از شدددت 

حموم ... خوابم خیلی زیاد شدددده بود و از طرفی هم هیچ غذایی باب میلم 
 نمود.

 کسرا روزی دو سه بار بهم زنک میزد .
منم سددعی میکردم براش ناز کنم ولی راسددتش این بود که حتی حوصددله ی 

 کسرا هم نداشتم ... اما سعی میکردم کمی خود دار و صمور باشم.



قط یه بار با سددتنتا تماس :رفتمو فقط ازش پرسددیدم بعد از اون همه اتفاق ف
چرا، بخاطر ادرسی که به رضا داده بود هیچ توجیح و توضیحی هم نداشت 
... هیچ پاسددخی نداشددت بهم بده ... و دیگه بعد از اون تماس هیچ تماس 

 وارتماط دیگه ای بااون و هیچ کس دیگه نداشتم.
ساعت چهل دقیق شده بود نیم  سر:رمیم  سیما ... یه روز تمام  صحمت با  ه 

 من زنک میزدم یه روز اون... بقیش هم سرو کله زدن با تلویزیون وشیما...
گاه میکرد و کسددرا  با من تلویزیون ن تابسددتون بود همش  که  ما هم  شددی
ضوری ثمت نامش کنه تا تابستونش  شگاهی غیر ح ست تو یه پیش دان میخوا

 به بطالت نگذره.
ه خودم پادشاهی کنم ... دست به سیاه وسفید حاملگیم باع  شده بود واس

 نمیزدم ... یه :وشه تلپ میشدم و بخور وبخواب !
 کلید تو قفل چرخید وقامت کسرا پدیدار شد.

تنها بودم. مونس جون و شددیما رفته بودن منزل یکی از همسددایه ها شددد 
 نشینی... منم چون حال و روز خوبی نداشتم ترجیح داده بودم خونه بمونم.

سددرا سددالم بلند باالیی :فت و منم درحالی که چشددمم به تلویزیون بود ک
 :فتم:سالم...زو د اومدی؟

تو این هفته کسددرا زود تر از سدداعت ده خونه نمیرسددید ولی حاال نه بر:شددته 
 بود.

 کسرا لمخندی زد و :فت: بد کردم اومدم پیشت؟
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و کسرا  ب*و*سیدتم که یه لحظه ازش چندشم شد ... ولی به روش نیاوردم
 :فت:خوبی ؟ چه خمر؟ مامان اینا کوشن؟

 رفتن خونه خانم محمی...-
شیش زنک زد و از کنارم  سه که :و ست چیزی بتر سرا اهانی :فت و خوا ک
بلند شددد. حین باال رفتن از پله ها میگفت: به به مهندس صددامت ... حال 

 شما؟ ... بله ... بله...
شگی  صحمت همی شده پای  صامت هم  سرا ... یعنی روزی این مهندس  ک

 نمود این مهندس صامت زنک نزنه ...
 اخمی کردم که حس کردم باز دل ورودم داره میاد تو حلقم...

به سددمت دسددتشددویی رفتم ... که صدددای تلفن و شددنیدم ... بیخیال زنک 
 سرسام اور تلفن شدم و دست و رومو شستم... کسرا جواب میداد.

 شویی بیرون اومدم.موهامو پشت :وشم فرستادم و از دست
 صدای نادین بلند شد...

سالم ... نیستید؟؟؟ حالتون خوبه؟ نیاز باز که :وشیت خاموشه ... کسرا -
خان شما هم که همیشه اشغالی... به هرحال نیاز جان... اقا کسرا ... غرض 
شد ...  شنمه ی همین هفته موکول  سه  شنمه به  از مزاحمت ... قرار این پنج 

 میگم. ایشاال که تشریف میارید. قربان شما ... خوش باشید.خواستگاری و 
نیشخندی به سرخوشی داداشم زدم و بدون توجه به چراغ چشمک زن پیغام 
:یربه سمت اشتزخونه رفتم ... پاتوقم شده بود صندلی نزدیک در یخ ال... 

 رو اون میشستم از سربیکاری هی باز وبسته اش میکردم.



نان از پله ها پایین میومد سرمو از تو کاسه ی المالو با دیدن کسرا که سوت ز
 خشکه دراوردم وکسرا :فت: کی بود زنک زد؟

 نادین... شما صحمتتون با مهندس صامت جونتون تموم شد؟؟؟-
 کسرا خندید و :فت: چه خمرا؟ چه کارا کردی از صمح؟

 عق زدم ... چیکار دارم بکنم...-
 نی...کسرا چشماشو :ردکرد و :فت: چه عصما

 بی حال :فتم: خیلی کسلم...
 کسرا: چرا؟ بخاطر بارداریته ...

 شونه ای باال انداختم و :فتم: این تابستون بگذره وضعم بهتر میشه...
 کسرا دستمردی به  رف المالو خشکه هام زد و :فت:چطور؟

 دانشگاه ازاد قمول میشم سرم با درس :رم میشه...-
 قصدت اینه که بری؟ کسرا چهره اش جدی شد و :فت: مگه

 باتعجد :فتم:بله؟
سری :رفتی حاال  سرا سی تو  شنا شونه ای باال انداخت و:فت:تو کار سرا  ک

 ارشدتو میخوای ازاد بگیری؟
 ایرادی داره؟-

 کسرا:حا ال تا قسمت چی باشه ...اصال بمینیم قمول میشی یا نه ...
 بهش نگاه کردم و :فتم: از کار وبار تو چه خمر؟

ی زد و:فت: اتفاقا یه روز میخوام بیای شددرکت و بمینی... جای کسددرا لمخند
 خوبیه... میخوام یه بخشی از سهام شرکت و بخرم ...
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نه  تا ده بهمن بیشددتر تو این خو یدونی  که م باالدادم و:فتم: من  هامو ابرو
 نمیمونم...

 کسرا لمخندش جمع شد و :فت:بله؟
باد  بهتره پوالمونو اینطوریخونسددرد :فتم: قرار بود خونه بخریم... فکر کنم 

 هوا ندی...
کسرا اخمی کرد و :فت:ولی من ا:ر سهام دار شرکت بشم کارم ثابت میشه 

 دیگه دغدغه ی کار و نداریم...
 به چه قیمتی؟-

 کسرا:یعنی چی به چه قیمتی؟
بمین من میدونم منظورت چیه... تو میخوای سهام شرکت و بخری بعد منو -

 ه هم اینجا بمونم... آره ...مجمور کنی یک سال دیگ
 کسرا: نه یک سال... تا بعد عید ...
 مشتمو رو میز کوبیدم و:فتم: نه...

 کسرا:چرا عصمانی میشی...
 با حرص :فتم: نه یعنی نه ...

شه رو  صیممون می شرکت ن سودی که از کل  سرا اروم :فت:نیاز اینطوری  ک
 هم حساب کن ... میدونی چقدر جلو میفتیم...

 تی یک سال... دبه در نیار...تو :ف-
 کسرا لمخندی زد و :فت:دبه چیه عزیزم...

 من ب مو تو این خونه به دنیا نمیارم... فهمیدی؟-
 کسرا به زور لمخندشو حفظ کرد و :فت:تا اون موقع خدا بزر:ه...



 با عصمانیت :فتم: کسرا ....
 کسرا شقیقه هاشو فشار داد و :فت: خیلی خد عزیزم...

 چی؟؟ قرارمون این نمود ... خیلی خد-
 کسرا: من میدونم چه قراری :ذاشتیم...

 پس چرا به فکرش نیستی؟-
 کسرا: به فکرش هستم... کی :فته نیستم...

 پس چرا داری سهام میخری؟-
کسرا: خد اونم برای یه بخشی اززند:یمونه نیاز... یه کار ثابت ... یه حقوق 

 ثابت ...
 بهش با حرص خیره شدم.

 مخندی زد و اهسته :فت: حاال یه چایی نمیخوای به من بدی؟؟؟کسر ل
خواسددتم بلند بشددم که صدددای ایفون اومد و شددیما و مونس جون باهم وارد 

 خونه شدن ...
بعد از سالم علیک و چه خمر چه خمر :فتن های من ... شیما پای تلویزیون 

شو رو میز ولو کرده بود :فت:مخم خورده  ست و درحالیکه پاها ش شد... ن
بخدا ... هی این غیمت میکرد اون پشددت سددرمادر شددوهرش میگفت این 

 میگفت ... تو چیکار کردی زن داداش؟
 هی ی فیلم تماشا کردم ...-

شیما بلند بلند حرف میزد ... منم قاطی کرده بودم تو این دوره کی چی :فته 
 ... کی عقد کرده ... کی پسرش رفته سربازی...
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شدیدا قاطی حرف ست اخر هم با :فتن :ِا م*س*تر بین به  شیما  میزد... د
 کل ساکت شد.

شت با لمخند به من و لپ های پر المالو  پوفی کردم و روبه مونس جون که دا
 خشکم نگاه میکرد ، خجالت کشیدم و دست از خوردن کشیدم.

مونس جون غش غش از :ونه های شددرمنده ام خندید و من باز بدتر سددرخ 
 دای نادین تو خونه پی ید.شدم و همون لحظه ص

 شیما داشت پیغام :وش میداد .
لممو :زیدم ... کسرا خمیازه ای کشید و:فت: باالخره سه شنمه است یا پنج 

 شنمه؟
 با :یجی به کسرا زل زدم و شیما تلویزیون رو خاموش کرد.

 یه شد بخیر کوتاه :فت و مونس جون :فت:شیما مادر چایی نمیخوری؟
 روشو بر:ردونه خیلی تلخ و خشک :فت: نه ...شیما بدون اینکه 

 و بدو بدو از پله ها باال رفت.
 لممو با زبون خیس کردم...

 مونس جون اهسته :فت: وای از کسلیشه ها که نمیدونه چیکار بکنه....
کسددرا دسددتی تو موهاش کرد و با خمیازه :فت: نمیذارم بی برنامه بمونه ... 

 حقیق کردم...راجع به چند تا پیش دانشگاهی ت
 و کش و قوسی اومد و دوباره خمیازه کشید.

 مونس جون با حرص :فت:اوووو ه... کوه که نکندی...
 کسرا با غر :فت:مادر من از شش صمح سر پام... خستم...



شغاال رو بذار دم در...  شو ا ستم... پا ستم خ مونس جون با اداش :فت:خ
 پاشو بمینم... پاشو دو تا چایی هم بریز...

 رفتار مونس جون خندیدم و کسرا با تعجد :فت: فک وفامیله داریم ... از
 مونس جون هم یه مالقه ی تفلون برداشت و :فت: چی :فتی؟؟؟

کسددرا چشددمکی به من زد و سددریع از جاش پرید و :فت: هی ی اشددغاال 
 کجاست؟

 مونس جون با حرص :فت: کجا میخواستی باشه... تو یخ ال...
ت: مادر من اشددغال و چرا :ذاشددتی تو یخ ال... و کسددرا لمشددو :زید و :ف

شت و :فت:  سطل وبردا سینک میرفتم...  سمت کابینت زیر  درحالی که به 
 حاال دمت :رم یه چایی واسه ما ردیف کن.

مونس جون چشددم غره ای رفت و کسددرا هم به من که میخندیدیم لمخند 
 مهربونی زد واز خوه خارج شد.

 ن پیام و شنید؟!یعنی شیما ناراحت شد که او
 نفس عمیقی کشیدم و از پشت میز بلند شدم.
 مونس جون پرسید: چای نمیخوری عروسم؟

 لمخندی زدم و:فتم: نه مرسی مونس جون... میرم باال یخرده دراز بکشم.
 مونس لمخندی زد و :فت: باشه عروس :لم ... شمت بخیر.

 شد شما هم بخیر...-
 و به سمت پله ها رفتم.

 شیما بسته بود.در اتاق 
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 پشت در ایستادم...
پشت در ایستادم... یه صدای ریز :ریه و هق هق میومد... دستمو به سمت 

 دستگیره بردم ، خواستم در اتاق و باز کنم ولی منصرف شدم.
 یه نفس عمیق کشیدم و در نهایت به سمت اتاق خودمون رفتم.

ستم چراغ و بزنم با دیدن یه مرد که روی تخت ن سته بود زبونم بتا خوا ند ش
اومد... حتی نتونستم جیغ بکشم... خودمو به دیوار چسموندم و به اون شمح 

 که تو تاریکی از روی تخت بلند شد ... خیره شدم.
 تکونی خورد و ایستاد ... با ترس به نفس نفس افتادم...

 خفه :فتم: کسرا ...
تم کلید چراغ و اون یه مرد بود... اونقدر خشددکم زده بود که حتی نمیتونسدد

 بزنم ...
 زبونم سنگین شده بود ...

 مرد دستشو به سمتم دراز کرد و با تمام قدرتم جیغ کشیدم: کسددددددددرا ...
 کسرا سریع چراغ و زد و :فت: نیاز منم ...

 با بهت بهش خیره شدم...
 حس کردم سرم به دوران افتاده ...

غش نکرده بودم اما به جلوی پام داشددت خالی میشددد که کسددرا منو :رفت. 
 طرزسنگینی بی حس و حال بودم...

 مونس جون و شیما با هم به اتاق هجوم اوردن...
 مونس جون با ترس :فت: چی شده؟؟؟



مدم... خواسددتم  تاق بودم ، از تراس او فت: من تو ا با نگرانی : کسددرا 
 غافلگیرش کنم ...

از ت: نیاز... نیدرحالی که تو ب*غ*ل کسرا بودم منو روی تخت نشوند و :ف
 جان ... نیاز بمین منو ... منم عزیزم...

 مونس جون با غرغر :فت: اخه ادم زن آبستن و میترسونه...
 کسرا با حرص :فت: خد یه لحظه یادم رفت...

 مونس جون اداشو دراورد و :فت: یادم رفت .. یادم رفت...
 چشمامو باز کردم.

 با اخم به کسرا خیره شدم ...
 کرد و :فت: بمخشید ...کسرا پوفی 

 و خم شد و پیشونیمو ب*و*سید.
سعی کردم از جام بلند بشم که کسرا منو به خودش چسموند و :فت: کجا با 

 این عجله؟
 با حرص :فتم:ولم کن...

کسددرا چونه اشددو رو سددرم :ذاشددت و:فت: من که :فتم بمخشددید باور کن 
 حواسم نمود ...

 پوفی کردم و :فتم: از ترس مردم...
ست خودته ک شتی :فت: مگه د شو به بینیم مالید و با لحن داش م سرا بینی

 .... چه غلطا .... تنها خوری نداشتیما ...
 نیشخندی زدم و :فتم: برو اون ور :رممه... کولر و کی راه میندازی؟
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 کسرا: همین فردا پس فردا...باید پوشال بگیرم ... پمپ بگیرم ...
 شدی؟و پیشونیمو ب*و*سید و:فت:خوب 

ست و منم به زحمت بلند  ش سیخ ن سرا  سرفه ای کرد و ک مونس جون تک 
 شدم.

مونس جون یه لیوان تو دستش بود و داشت همش میزد لمه ی تخت نشست 
 و :فت: این وبخور مادر ارومت میکنه...

مونس جون: دمیه... سددنمل طید و :ل :اوزبون و مرزنجوش... توش نماتم 
خیلی داغ بود ... بدم نیومد... خوشددمزه نمود  انداختم... یه قلپ که خوردم

 ... ولی خد بدم نمود.
 کسرا یه نگاهی به من و یه نگاهی به لیوان کرد و :فت: منم میخوام...

کسددرا همینجور داشددت به من نگاه میکرد و مونس جون با حرص :فت: تو 
 چی چی میخوای؟ ب مو ترسوند رنگش عین :چ شده ...

 گاه کرد و :فت: مادر من این تو مخش : ه ...کسرا با تعجد به من ن
شونه های من  شو بلند کرد که دور  ست سرا د سرا نگاه کردم و ک با حرص به ک
یات دم شددده که  حلقه کنه که دسددتش به لیوان خورد و یخرده از اون محتو

 شدیدا هم داغ بود ریخت رو دستم...
 با داد :فتم: اخ سوختم...

ن حینی که یه نشکون از پهلوی کسرا :رفت کسرا از جاش پرید و مونس جو
شتی که ... بیا برو  سرا رو دراورد :فت: ب ه رو تو امروز ک صدای هوار ک و 

 اون ور... تحفه ...
 خندیدم و کسرا :فت: برم پماد بیارم؟



 پوفی کردم و :فتم: نه چیزی نشد... بمخشید مونس جون زحمتتون شد.
م عروس :لم... شدددد بیا پیش مونس جون لمخندی زد و :فت: قربونت بر

 خودم بخواب...
 کسرا اروم :فت: دهه... طوریش نشد که ...

 مونس جون چپ چتی نگاه کسرا کرد و:فت: یه وقتی تو حیا نکنی...
 خندیدم و مونس جون با یه شد بخیر از اتاق بیرون رفت .

 کسراهم کنارم دراز کشید و :فت: که حاال ازمن میترسی اره؟
 مام چسموندم و کسرا با حرص :فت: یه قلپ به منم بده خد...لیوان و به ل

لیوان و به دهنش چسددموندم و از همونجا که من خورده بودم ، یه قلپ خورد 
 و :فت: اه این چی بود ...

 خوشمزه است که ...-
 کسرا صورتش تو هم رفت و :فت: زیاد نخور دهنت مزشو میگیره...

 بگیره...ابروهامو باال دادم و:فتم:خد 
شت و :فت: نه دیگه ...  ستم :رفت و کنار پاتختی :ذا خندید و لیوان و از د

 اون وقت نمیشه ...
 با شیطنت :فتم: چی نمیشه؟

شو رو لمام فروداورد و:فت: االن دهنت مزه ی نمات میده  سرا خندید و لما ک
... 

 اروم زدم تو صورتشو خندید و چراغ و خاموش کرد.........
 تق و توقی که از رو پشت بوم میومد از خواب بیدار شدم . صمح با صدای
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 چشمامو مالیدم و با رخوت از جا کنده شدم.
بعد از پوشددیدن یه لماس مناسددد خواسددتم به طمقه ی پایین برم که در اتاق 

 شیما باز بود.
 دستامو تو جید تونیکم کردم و به اتاقش رفتم.

 لوش باز بود.پشت کامتیوترش نشسته بود و پیج فیس بوک ج
 یه تک سرفه کردم و:فتم: بیام تو؟

 شیما با حرص :فت: مثال بگم نه تو نمیای؟؟؟
 نفسمو فوت کردم .

اهسددته وارد اتاق شدددم و شددیما روی صددندلی :ردونش به سددمتم چرخید 
 و:فت:خوبه :فتم نیای...

 اخمی کردم و:فتم: سالم صمحت بخیر...
منو  نادین :فتی که دیگه جوابشیما حرصی نفسشو فوت کرد و :فت: تو به 

 نده؟
 با تعجد ابروهامو باال دادم و :فتم: چی؟

شیما با غیظ :فت: :وشیش و میدونی چند وقته خاموش کرده؟؟؟ حاال هم 
 تو فیس بوک اصال جوابمو نمیده ...

با حرص ادامه داد:  پوسدددت لممو کندم وشددیما :فت: مگه من چم بود؟ و
 داده بودی...خیلی نامردی... تو به من قول 

شیما من بهت :فتم نادین کس دیگه ای رو  به میزش تکیه دادم و :فتم: ولی 
 دوست داره ... همون روز اول... یادت نمیاد؟



شیما انگشتهاشو مشت کرد و:فت: تو اصال مخالف رابطه ی من وبرادرت 
 بودی... مجمورش کردی زن بگیره ... نادینم منو دوست داشت.

 ترل کردم تا نزنم زیر خنده ...خیلی سخت خودمو کن
ضمن  شته . در  سری تکون دادم و:فتم: به هرحال کار از کار :ذ با این حال 

 من تو زند:ی برادرم هیچ دخالتی نکردم.
شیما دندون قروچه ای کرد و با اخم :فت: تالفی این کارتو میمینی و با دهن 

 کجی :فت: زن داداش...
 حرف بزنم یا بشنوم از اتاق خارج شدم.پوفی کردم و بدون اینکه یه کلمه 

به تو  شددیما هم یه دیوونه بود مثل خواهرش و برادرش!!! خدایا من خودم و
 ستردم!!!

وارد اشتزخونه شدم. مونس جون داشت برای نهار پیاز سرخ میکرد ... بوش 
به دماغم خورد حس کردم هرچی دل و روده اسدددت قراره از حلقم بزنه  که 

 بیرون .
هم با قربون صدقه مجمورم کرد جلوی تلویزیون بشینم... و منو  مونس جون

صمحونه رو که پر بود از مرباهای  سینی  سوند وقتی  شرمند:ی ر به انتهای 
 رنگی و جلوم :ذاشت.

تا  هر تقریما خودمو با ساالد درست کردن و صحمت با مونس جون سر:رم 
 کردم .

ا هم با غرغر :فت: غذاشو کسرا هم زنک زد و:فت که برای نهار نمیاد، شیم
 تو اتاقش میخوره ...
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یه جوری هم این حرف وزد و مونس جون پیش من غرغر کرد : هم ین 
میگه غذامو تو اتاق میخورم انگار سدده ر س خدم و حشددم این پایین دارن 

 می رخن ...
 و به خاطر زانو درد من سینی غذا رو به طمقه ی باال بردم .

 منم بی توجه بهش از اتاق زدم بیرون.شیما با حرص چیشی :فت و 
فاده  ناز وا با این  این یکی بخواد شددوهر کنه، پسددربدبخت و ک ل میکنه 

 هاش...
تا سدداعت پنج سددرمو با کتاب و تلویزیون :رم کردم و بعد به سددیما زنک 
زدم.یک ساعتی با اون مشغول بودم که مونس جون از اشتزخونه بیرون اومد 

 . داشت مانتو و میتوشید.و به سمت چوب لماسی رفت
 تندی از سیما خداحافظی کردم و :فتم: کجا میرید مونس جون؟

 مونس جون:میرم سر کوچه اب لیمو بخرم...
 لمخندی زدم و :فتم: خد من میرم...
 مونس جون: نه مادر زحمتت میشه..

 نه بابا مونس جون اتفاقا بدمم نمیاد یه بادی به سرم بخوره.-
 د و:فت: اره مادر... پیاده روی هم واست خوبه.مونس جون لمخندی ز

 لمخندی زدم وفورا لماس هامو عوض کردم .
 نه بابا مونس جون اتفاقا بدمم نمیاد یه بادی به سرم بخوره.-

 مونس جون لمخندی زد و:فت: اره مادر... پیاده روی هم واست خوبه.
 لمخندی زدم وفورا لماس هامو عوض کردم .



تد کردم وکیف پولمو تو جید مانتوم :ذاشتم .کتونی شال نخی سفیدمو مر
 هامو پوشیدم.

 اخ خیلی وقت بود که از خونه بیرون نزده بودم.
صمیم :رفتم بجای اب  شدم. بعد از رد کردن خیابون ، ت فورا از خونه خارج 
لیمو ، لیموی تازه بخرم... برای همین به سددمت میوه فروشددی سددر چهار راه 

به بوتیک های شال و روسری و خرازی هم یه نظری  حرکت کردم و تو مسیر
 انداختم.

بعد از خریدن لیموی تازه و زرد الو که شدددیدا ه*و*س کرده بودم به سددوپر 
رفتم و یخرده پاسددتیل واسددمارتیز و لواشددک و قره قروت خریدم... به نوعی 
قاقالی لی... عین ب ه ها ه*و*س کردم یه لپ لپ شانسی هم بخرم... شاید 

 سش واسه ب م خوب میشد.شان
درحالی که فروشنده خرید هامو با ماشین حساب میزد، :فت: امر دیگه ای 

 ندارید؟
یه نگاهی به پیشددخون کردم و:فتم: یه بسددته ادامس... و اهان... یه کارت 

 تلفن هم بهم بدید ...
 فروشنده خواستمو اجابت کرد و منم با خرید هام از مغازه بیرون اومدم.

باشددم برای  یاده روی هم :وش داده  به حرف مونس جون در مورد پ که  این
تصددمیم :رفتم از دوسدده کوچه ی باال ترکه به کوچه ی خودمون راه داشددت 

 بیام.
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خرید هامو تو دستام جا به جا میکردم و به اسمون دود :رفته وغمار الود خیره 
 شدم ...

 کوچه کامال خلوت بود.
کار:رهایی که مشددغول سدداختمان سددازی یه نفس عمیق کشددیدم... با دیدن 

 بودن جلو رفتم... داشتم شناسنامه ی واحد ها رو میخوندم.
یدم: متراژش  مل میکرد پرسدد که فرقو ن اجر و ح به پسددر جوونی  ند رو  بل

 چقدره؟
 ... 150پسر با لهجه ی خاصی :فت: 

 هومی کشیدم و:فتم:چند خوابه؟
 پسر: دو خوابه...

 متری چند؟-
 ...پسر: دو تومن 

باره نگاهی به سددداختمون کردم... پنج طمقه دو واحدی...  اهانی :فتم و دو
مه  لد یکی از شددعرهای داریوش وزمز یدم ... زیر  بدم نمود.راهمو کشدد

 میکردم: تو این شام مهتاب...
سایه پشت سرم کمی قدم هامو تند کردم... فکر میکردم صاحد  با حس یه 

شه، ولی هرچی کوچه ها رو میتی یدم اون سایه ساکن یکی از این خونه ها با
 اون سایه و اون قدم ها هم نان دنمالم میومد.

به قدم هام سددرعت دادم تاجایی که عمال داشددتم میدوییدم... و اون سددایه و 
نفس های مردونه هم پشددت سددرم شددروع به دوییدن کرد... بادیدن کوچه ی 

 خودمون سرعتم بیشتر شد که دستی بازومو کشید ...



 م جیغ بکشم که کسرا با حرص :فت: چته؟خواست
 یه نفس راحت کشیدم و :فتم: کسرا...

 
 با اخم :فت: تو این وقت روز بیرون چیکار میکنی؟

سرا نایلون خرید ها رو ازم :رفت و این  شد که ک از التهابم به مراتد کمتر می
بار با لحنی که کمی رنک شددیطنت داشددت :فت:کی به تو اجازه داد بیای 

 بیرون؟
 جوابشو اروم زیر لمی دادم و :فتم: مگه زندانی ام؟

 کسرا :پس چی... هنوز تنمیهت تموم نشده ...
یه بسددته ادامس وکارت تلفن و دراوردم قمل اینکه  دسددتمو تو جیمم کردم و
کسرابمینه سریع کارتو تو جیمم :ذاشتم و :فتم: مونس جون :فت پیاده روی 

 برام خوبه.
شدار :فت: از ا سرا با ه ساعت میریم ک شما هر وقت اومدم نیم  ین به بعدا 

پیاده روی... خرید هم داشددتی الزم نکرده خودت بری... در ضددمن کارت 
 تلفن واسه ی چی خریدی؟
 بی هوا :فتم:خرد نداشت...

کسرا با یه حرکت دست تو جیمم کرد و کارت و دراورد و :فت: یارو دو هزار 
 تومن خرد نداشت!

 یمو ازم :رفتی :فتم شاید الزمم شد.با استیصال :فتم: :وش

http://www.roman4u.ir/


کسرا ابروهاشو باال داد و :فت: تو از خونه قرار نیست بیرون بری که الزمت 
 بشه ...

 تا ابد که نمیتونی تو خونه نگهم داری...-
کسرا کارت تلفن و تو جیمش :ذاشت و :فت:زیاد امیدوار نماش، و در وباز 

سر :فت: برو تو ... و  شاره ی  سرم میومد با غرو کرد و با ا شت  حینی که پ
لند ادامه داد: فکر نکن چون حامله ای همه چی یادم رفته ... خنده شددوخی 

 هامو نمین... من هنوزم سر حرفم هست...
 با حرص به عقد چرخیدم و:فتم:کدوم حرف؟

 کسرا: پات بلغزه طالقت میدم ...
س ضد خوا شت کردم با غ ستهامو م شار دادم و د تم بهش دندونامو رو هم ف

سرا مادر یه خرده این :ال رو  چیزی بگم که مونس جون :فت: اومدین ... ک
 اب بده ... خشکیدن ... کولر و هم راه بنداز...

کسددرا سددالم بلندی کرد و بی توجه به من که وسددط حیاط خشددکم زده بود 
 داخل خونه شد.

 دم دمای غروب بود که راه اندازی کولر تموم شد.
قول خودش بوی اب مونده و تسددمه میداد ... :وشددیش کسددرا تو حموم بود ب

روی میز بود و زنک میزد.صددفحه ی رمانی که دسددتم بود و حفظ کردم وبه 
 سمت :وشیش رفتم.
 مهندس صامت بود.

 ابروهامو باال داده بودم خواستم جواب بدم که کسرا :فت: بذار سرجاش...
 به پشت سرم نگاه کردم.



 داره زنک میزنه ...-
له ی روبدوشدداممی سددفید تنش بود روی تخت نشددسددت و:فت: کسددرا حو

 میدونم چیکار داره ...
 شونه ای باال انداختم به هرحال تماس مهندس صامت قطع شده بود.

 لمه ی تخت نشستم ... کسرا تا کمر تو کمد فرو رفته بود.
با تعجد داشتم نگاهش میکردم ... یه پیرهن طوسی روشن دراورد با شلوار 

 مه ای... و اور کت تابستونی همرنک لماسش تنش کرد.کتان سور
اصددالح شددیش تیغ و یه دوش ادکلن ... موهاشددو شددونه کرد و درنهایت به 

 سمت من چرخید و :فت:چطورم؟
 جایی قراره بریم؟-

 خندید و :فت: بریم نه ... قراره برم!
بهش نگاه کردم و در نهایت لمخند یه طرفه ای زد و :فت: شددمم شددامتونو 

 بخورید ...
 کسرا سرش توی :وشیش بود.

 لمخندی زد...
 به دیوار تکیه دادم و :فتم:کجا میری؟

 کسرا با حفظ لمخندش سرشو از تو صفحه ی :وشی بلند کرد و :فت:چی؟
 :فتم کجا میری؟-

شرکت! المته اونایی که  شنایی با عوامل  ست .... ا سرا: یه مهمونی معارفه ا ک
 سهام دارن ...
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 تو کردی...پس کار خود-
 درصد قضیه حل شده است. 80کسرا:هنوز نه ... ولی خد 

 درصد چیه؟ 20اون -
درصد هم برمیگرده به تحقیق و تفحص  20کسرا کمی فکرکرد و :فت: اون 

 در رابطه با سودی که بهم تعلق میگیره.
 درصد مربوط به من و مخالفتمه ... 20یه لحظه امیدوار شدم شاید اون 

 یه لحن اروم و مالیم :فتم: پس نظر من چی؟با این حال با 
کسددرا چشددماش وباریک کرد و:فت: نظر تو؟؟؟ ام... خد... من که بهت 

 :فتم میخوام این کار و بکنم.
 ولی من مخالف بودم. تو قراره با پول خونه بری سهام بخری...-

کسرا پیشونیشو مالید و :فت:من هنوز تا بهمن ماه وقت دارم ... ا:ر نخریدم 
 بعدا حرف بزن..

 یعنی هی ی نگم؟اصال تو هیچ کاریت دخالت نکنم؟-
کسددرا :وشددیشددو برداشددت و:فت: نه ... نه چیزی بگو نه دخالت کن ... 

 همونطور که من کاری به تو نداشتم!!!
 دهنم بسته شد.

 کسرا خداحافظ کوتاهی :فت و از اتاق خارج شد.
شیدم تو ب ستم... زانوهامو ک ش *غ*لم ... قمل از اینکه همون جا رو زمین ن

 افسار اشک ها وبغضم ورها کنم فکر کردم: کسرا چش شده بود!!!
... 

 ساعت نزدیک دوازده و نیم بود که کسرا باالخره اومد.



 فوری از پشت میز اشتزخونه بلند شدم .
 کسرا خواب الود :فت:تو هنوز نخوابیدی؟

 ی بخوریم...لمخندی زدم و :فتم: نه ... بیدار بودم با هم یه چای
 کسرا اروم :فت:چایی؟ این وقت شد؟؟؟

جلو رفتم و حینی که کتشددو درمیاوردم :فتم:اوهوم... کیک سددید درسددت 
 کردیم با مونس جون ...

 خمیازه ای کشید و :فتم: میرم اب وبذارم جوش بیاد تا یه چایی..........
 کسرا:خستم نیاز... باشه فردا میخورم ...

که :فت:چرا وایستادی ... برو چراغ اشتزخونه رو  همینطور نگاهش میکردم
 خاموش کن بریم بخوابیم... میدونی که بدون تو خوابم نمیمره ...

ناچارا لمخندی زدم... کیک و داخل یخ ال :ذاشتم و بعد از خاموش کردن 
 چراغ ها به طمقه ی باال رفتیم.

شو ب شما سریع چ شد بخیر :فت و شیدم ... یه  ت و سوقتی کنارش دراز ک
 خوابید...

شکالی که روی  شتم و به ا سرمو رو بالش :ذا فقط مات بهش نگاه کردم... 
سددقف بود نگاه میکردم ... تمام این یک هفته رفتاراش... برخورد هاش... 
یا هم ...  یایی فکر میکردم  یادی رو یا من ز هاش...  تنمیهش... بی توجهی 

ستم... با تمام توان در مقابل فکری که  شمامو ب سرم رژه میرفت ... در چ تو 
 نهایت تو دلم به زبون اوردم" از من خسته شده بود!!!؟؟؟"
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پلکهامو محکم رو هم فشار دادم ... حق نداشتم به این قضیه فکر کنم. اون 
میرفت سددرکار... بخاطر من... بخاطر ب مون ... بخاطر زند:یمون ... پس 

 نماید به این فکر میکردم که شاید ...
:زیدم ... چشمامو بستم و خودمو وادار کردم تا بخوابم، فردا حتما روز لممو 

 بهتری می بود!
 فصل بیست ونهم:

 زانوهامو کشیدم تو ب*غ*لم...
اواسددط مرداد ماه بود و داشددت تکرار یکی از سددریال های مخصددوص ماه 
ساعت بود یا  شمم به عقربه های  سلی یا چ ضان و پخش میکرد ... از ک رم

 وار خونه ...هم در و دی
هرجا رو نگاه میکردم به امید اینکه یه شی جدید و که قمال ندیده بودم کشف 

 کنم.
صحمت کردن با مونس جون ... هی ی  نه رمان خوندن نه تلویزیون دیدن نه 

 سرحالم نمیاورد.
 زانوهامو ب*غ*ل کرده بودم و به نادین و کمند فکر میکردم.

به خواسددتگاری و مق دمات اولیه ... خوشددمختانه هر دو بعد از رفتن من 
خانواده و هر دو شددخص اصددلی راضددی بودند و قرار بود برای عید فطر هم 

 نامزد بشن هم یه صیغه ی محرمیت بینشون خونده بشه.
ستگاری  سم خوا سرا به مرا شه که ک شت دو هفته هنوزم باورم نمی بعد از :ذ

 نیومد چون تو شرکت کار مهمی داشت و من تنها رفتم .



با این حال به قول خودش هم به حضددورش نیازی نمود داماد چکاره اسددت؟ 
هرچند منم کاره ای نمودم ... و تمام مدت نهنم پیش کسرا بود ولی از طرفی 

 هم برای نادین خوشحال بودم کمند دختر شیرین و خوبی بود.
 دوست داشتنی و مهربون...

شده  شروع  شیما  شگاهی  شیدم. پیش دان ها بود و من کامالتننفس عمیقی ک
وکسددل اجمارا سددرمو با تلفن به سددیماو تلویزیون و تلفن به مامانم و سددانت 

 کردن شکمم و پنهان کردن خواستگاری نادین از شیما :رم میکردم.
ست و  ش شیر موز خنک کنارم ن ستم :رفتم که مونس جون با یه  سرمو تو د

 :فت:چیه مادر؟ غمماد :رفتی؟
 سر رفته ... لمخندی زدم و:فتم:حوصلم

مونس جون خندید و :فت: خد این که چاره داره ... هم ین نشددسددتی من 
فکر کردم چی شده ... و با لمخند :فت:خد پاشو برو بیرون مادر یه چرخی 
بزن ... یه بادی به سددرت بخوره ... منم برای نماز  هر باید برم منزل خانم 

 نه نمونی...رفیغی... تو بیای حوصلت سر میره ولی بهتره که خو
مه  یدامو ه گاه کردم ...چطوری بهش میگفتم پسددرش کل به مونس جون ن

 روازم :رفته ! و اجازه ی بیرون رفتن از خونه رو هم ندارم...
 نفس عمیقی کشیدم و:فتم:شما برید مونس جون التماس دعا.

سمتم :رفت و :فت: بیا این کلید در حیاط...  شو به  سته کلید مونس جون د
ال رو هم باز بذار... حاال هم پاشو برو یه چرخی بزن منم به کسرا در تراس با

 نمیگم.
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با تعجد به مونس جون نگاه کردم که خندید و :فت: تو چه خجسددته ای به 
 حرف اون پدر صلواتی اینقدر :وش میدی...

خندیدمو مونس جون فورا اماده شدد ... بعد از رفتنش به دسدته کلید نگاهی 
 امو عوض کردم.کردم و سریع لماس ه

یه دربست :رفتم به سمت ولیعصر... دلم برای یه قهوه ترک و کیک نسکافه 
 و صاحد کافه ستاره شدید تنک شده بود.

سن  شرفت کردم ... تمام ح چقدر نوق میکرد ا:ر کارامو میدید که چقدر پی
زندانی بودنم تو خونه همین بود که تمرین بیشددتری کنم و کارم بهتر بشدده. 

را هنوز نمیدونسددت که من سددیاه قلم کار میکنم و طراحی میکنم و المته کسدد
 میتونم کج و کوله یه تصویر ازش بکشم.

لمخندی به فکرم زدم ... خدا خدا میکردم ماه رمضددونی کافه باز باشدده... و 
خدا رو شکر باز بود با اینکه صندلی ها لنک در هوا روی میز ها بودن و چند 

 کردن، در کافه پیتزا رو باز کردم.نفر داشتن زمین و تمیز می
 سامان پشت میزش نشسته بود.

 کیفمو رو میزش :ذاشتم و :فتم: ماه رمضونی بازید؟
 کیفمو رو میزش :ذاشتم و :فتم: ماه رمضونی بازید؟

 سرشو بلند کرد و با دهن باز :فت:نیاز...
سالمتی؟ ما نمودیم خوش  شی؟  ستاد خوبی خو سالم ... ا خندیدم و:فتم:

 میگذشت؟
 همینطور بهم زل زده بود که خندیدم از قیافش و اون ...

 با اخم :فت: واقعا که خیلی نامردی... هیچ معلومه یهو کجا غیمت زد؟



ست و بالت  ست تو د صندلی های در لمخندی زدم و :فتم: یه میز خالی با 
 پیدا میشه؟

 سددامان با چپ چپ :فت: بیا این ور بشددین... و منو به صددندلی خودش
 دعوت کرد و خودش یه صندلی اورد و رو به روم نشست.

حس ریاسددت بهم دسددت داد وقتی پشددت میز و دفتر دسددتک و صددندوقش 
 نشستم.

 سامان خندید و :فت:اصال عوض نشدی ...
اووو... یه جوری میگی انگار چند وقته که منو ندیدی؟ همش یک ماهه -

... 
راومدی شددا:ردم اینقدر از سددامان اخمی کرد و :فت: تو هم تو زرد از اب د

 زیر درس در رو ...
ستم بیام این طرفا  شدم نتون شکل  خندیدم و :فتم: یخرده تو زند:یم دچار م

... 
 سامان لمخندی زد و خوشمختانه چیزی ازم نترسید.

 با خنده پرسید:روزه ای؟
سرمو به عالمت نه تکون دادم و :فت:منم همینطور... و با صدا کردن کسی 

 ه کافه :السه... با لمخند به من خیره شد.و دستور ی
هرچند طمع نگاهش ازرده خاطرم نمیکرد و انتهای نگاهش وادارم نمیکرد تا 
صفت هیزی رو بهش بدم ولی هرچی که بود باع  شرمند:یم شد. شرمنده 
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از اینکه این همه وقت بی خمر :ذاشددته بودمش و اون هم نان همون ادم 
 سابق بود.

حتوی دو تا کافه :السه توسط شاهین یکی از پیش خدمت با اوردن سینی م
 ها که میشناختمش... لمخندی زدم و سامان :فت: به کل :ذاشتی کنار؟

 اتفاقا کارامو اوردم ...-
 و از تو کیفم چند تا طرحی که از باغ و حیاط کشیده بودم نشونش دادم.

سکه ی پنجاه تومنی بو شمهایی که اندازه ی دو تا  اه د به کارام نگسامان با چ
 کرد و :فت:شوخی نکن ... اینا کار تونیست...

خندیدم و :فتم: از وقتی که خونه نشددین شدددم فقط میکشددم... دسددتم راه 
افتاده... هرچند خیلی زمان بره ... :اهی دلم میخواد وقتی قلم دستم میگیرم 
تا تموم شدنش از سرش بلند نشم... ولی خستگی وکمر درد و یه جا ساکن 

بدتر از همه اینکه خیلی وقت میمره ... دلم ب ودن اعصدددابمو خرد میکنه... 
 میخواد همش تموم بشه ... برم سراغ طرح های جدید...

سیر تو دلم حس و  سامان با خنده به حرفام :وش میداد منم که انگار یه دل 
 حرف داشتم راجع به نقاشی و طراحی...
 رم :ذاشته بود.تقریما سامان تمام اموخته هاشو در اختیا

حتی فوت کوزه :ری و همه چیز... تنها چیزی که مونده بود ازش یاد بگیرم 
گاه میکردم  قت ن با د ید اطرافمو  با فت ...  قت و  را صددمور بودن بود ... د
و ریف میکشددیدم ... این تمام نکته ای بود که به قول خودش باید تجربی 

 یاد میگرفتم.



اون ... وقتی بلند شدددم با خنده :فت:  بعد از خوردن قهوه و کیک از جید
 باز قراره غیمت بزنه؟

 اهی کشیدم و:فتم: تا وقتی حمسم تموم بشه...
 سامان با تعجد :فت: حمس؟

شه یه  ستی می صنعی زد و :فت:را سامان ناچارا لمخندی ت شو ندادم و  جواب
 درخواست ازت داشته باشم؟

 اره حتما ...-
شددمارتو داشددته باشددم... از این بی در سددامان:میخواسددتم ا:ر امکان داره 
 دسترس بودنت هیچ خوشم نمیاد...

ست. 0912اره حتما... - ست خودم نی شه ... و د ******* المته االن خامو
هر وقت دست خودم بود بهت میگم. من شماره ی موبایلتو از روی این بر:ه 

 تملیغاتی ها دارم.
ازش حرف زدی چی سددامان لمخندی زد و :فت:نمیدونم این مشددکلی که 

بوده و از چه قراره ، منظورت از این حمس چیه ... ولی همیشدده یادت باشدده 
قمل اینکه اسددتادت باشددم ... قمل از اینکه یه قهوه چی باشددم... یه وکیل به 
نسددمت حانقم... نمیخوام به عنوان یه دوسددت روم حسدداب کنی... ولی به 

 رمیاره روم حساب کن.عنوان یه وکیل که خیلی خوب از حق و حقوق سر د
دسددتمو چفت کیفم کردم و :فتم: ممنون ... بخاطر درسددت ... بخاطر همه 

 چیز... حتما بهت سر میزنم اقای وکیل...
 سامان به شوخی :فت: حاال ازادیت مشروطه؟
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یادت دادم و  تدریس من تموم شدددده هرچی بوده ونموده  فت:  ندیدم و : خ
شددحال میشددم هر از :اهی به این خوشددمختانه خیلی عالی یاد :رفتی... خو

 استاد پیرت سری هم بزنی.
 از خنده روده بر شدم.

 سامان خیلی جوون میزد.
ما ... خیلی  که ... اصددال هم پیر نیسددتی... حت عا  مه دادم: واق با خنده ادا

 خوشحال شدم.
سامان تا دم در بدرقم کرد و با یه خداحافظی کوتاه و یه سالم به کسرا برسون 

 دم.ازش جدا ش
 لمخندی زدم و به سمت پاساژی در همون نزدیکی رفتم.

 از جلوی هر بوتیک و مغازه ای که رد میشدم ه*و*س خرید به سرم میزد.
بخصوص که این بار برخالف همیشه مقابل مغازه های ب گونه فروشی هم 
شتن برای نخریدن یه دامن  شم برای پا رو دلم :ذا ستادم ... و تمام تال می ای

 رونه و یه جین پسرونه به هدر رفت.سفید دخت
شد  ست اون دامن و اون جین و بخرم... و باورم نمی چون عجید دلم میخوا
قیمت اون یه وجد پارچه ها اینقدر زیاد باشدده... ولی می ارزید. چقدر هم 

 جنس جفتشون لطیف بود.
 لمخندی زدم و فکر کردم من جدی جدی قراره مادر بشم؟

ادم ها ... بخصددوص مادر و پدرها نگاه میکردم که حاال با دقت بیشددتری به 
ب ه هاشددون وب*غ*ل کردن یا تو کالسددکه ان... چقدر دلم غنج میرفت 

 بماند.



ساعت نزدیک یک بود که عزم بر:شتن به خونه رو کردم. کسرا همیشه دو به 
 خونه میرسید.

 هحاال با دقت بیشددتری به ادم ها ... بخصددوص مادر و پدرها نگاه میکردم ک
ب ه هاشددون وب*غ*ل کردن یا تو کالسددکه ان... چقدر دلم غنج میرفت 

 بماند.
ساعت نزدیک یک بود که عزم بر:شتن به خونه رو کردم. کسرا همیشه دو به 

 خونه میرسید.
 با دیدن یه مغازه ی چوب فروشی...

دسددتمو به کیفم بردم ... هر سددعی و کوشددشددی برای نخریدن اون مجسددمه 
 میشد. باع  عذاب وجدانم

شش  سمه ی افریقایی بودم که یه کوزه با  رافت روی دو شق این مج من عا
 بود.

سددانت قد داشددت... ولی خیلی شددیک بود  50یه مجسددمه ی چوبی که 
شواره  شت و نوع حلقه ی :و ست بدنش و جالیی که دا صوص رنک پو بخ

 هاش... رنک امیزی و  رافت و زنانگیش واقعا جای تحسین داشت.
 یدش از مغازه بیرون اومدم.با لذت از خر

از سوپرهم کمی لواشک و اب پرتقال و از قنادی هم زولمیا بامیه برای افطار، 
وای کی میتونست تو این هوای مرداد ماه روزه بگیره، الهی بمیرم واسه کسرا، 
دهنش البد خشک خشکه ... تصمیم داشتم برای افطار براش رشته خشکه 
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م ... بعد از خرید هام یه دربستی :رفتم درست کنم چون خیلی دوست داشت
 و جلوی خونه پیاده شدم.

 در ماشین و بستم و با کلید در خونه رو باز کردم.
با دیدن مونس جون توی هال لمخندی زدم و دسددته کلیدشددو تحویل دادم و 

 :فتم: قربونت برم مونس جون ... خیلی چسمید.
تو و کسددرا چی شددده ... مونس جون خندید و :فت: مادر من نمیدونم بین 

 ولی درست نیست که تو بمونی تو خونه بتوسی که ...
 لمخندی زدم و:فتم: شیما برنگشته؟

نه مادر... نیم سددداعت دیگه  مونس جون حین هم زدن آش رشددته :فت: 
 میاد...

مادر :ر  فت:  که مونس جون : ند زدم و جلوش لم داده بودم  کولر و روی ت
 بشی ... اینجوری سرما میخوری...:رفتی برو یه دوش بگیر سمک 

 لمخندی زدم و :فتم: چشم مونس جون ....
 و به طمقه ی باال رفتم .

ستم کجا  سمه ام رو یه جای خوب بذارم... ولی نمیدون ست مج دلم میخوا
شتمش و لماس ها رو تو کمد ... پیش  ... درنهایت پایین تخت روی میز :ذا

 فتم.لماس های خودم :ذاشتم و به سمت حموم ر
 جلوی اینه ایستادم ...

شددیکمم تخت تخت بود ...یخرده خودمو چپ و راسددت کردم... نیم رخ و 
 سه رخ و رو به رو و پهلو... نچ... هیچ خمری نمود!



تو هفتمین هفته ی بارداریم بودم و توقع داشددتم که چاق بشددم ولی خمری از 
 چاقی و شیکم نمود .

 کنار رفتم. شونه ای باال انداختم و از جلوی اینه
زیر دوش ولرم ایسددتادم ... بعد هم کل وان و پر از شددامتو بدن توت فرنگی 
صدای ترق و ترق و  سقف نگاه میکردم  شدم ... درحالی که به  کردم و ولو 

 ازاتاق شنیدم.
 زود کارمو تموم کردم و حولمو پوشیدم.

 کسرا اومده بود.
 لمخندی زدم و:فتم: سالم ...

 کسرا :سالم... خوبی؟
با حفظ لمخندم به ساعت نگاه کردم. چه شانسی اوردم قمل از اینکه اون وارد 
خونه بشه من رسیدم... چون هنوز اجازه ی بیرون رفتن از خونه رو نداشتم و 

 امروز با صالح دید مونس جون به خیابون رفته بودم.
 لمه ی تخت نشستم که کسرا با اخم :فت: این چیه؟

 میکرد.داشت به مجسمه ام اشاره 
 لمخندی زدم و:فتم: مجسمه ...

شنگی بود :فت: نه بابا  شی از :رسنگی و ت شمای بی حالی که نا سرا با چ ک
... 

 با ارامش :فتم: خوشگله؟
 کسرا با تحکم پرسید: از کجا اومده؟
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جلو رفتم و درحالی که داشتم د:مه های پیراهن لیموییشو باز میکردم :فتم: 
شه مگه  ساعت دیگه باید از هرجا اومده با ستراحت کن که دو  مهمه... تو ا

 بر:ردی شرکت ... من میرم پایین.
 کسرا دستمو :رفت و :فت: رفتی بیرون مگه نه؟

 ابروهامو باال دادم و:فتم: مگه کلید و ازم نگرفتی؟
 کسرا: بمین نیاز خوشم نمیاد دروغ میگی... میفهمی؟

:فتم: آخه حوصددلم سددر رفته با لمخند و لحن ارامش بخشددی کوتاه اومدم و 
یه  یه دوری زدم ...  ید داد... منم رفتم همین طرفا  بود ومونس جون بهم کل

 قدمی زدم ...
 کسرا:سر  هر؟ تو این :رما؟وسط ماه رمضون؟ فقط رفتی یه دور زدی؟؟؟

سر - صلم  سته کوفته ... منم حو شد که تو میای خونه خ خد کی میرفتم؟
ی فت برم  ته بود مونس جون : یدم سددر رام رف ه چرخی بزنم... منم اینو د

 خریدمش... اره خد مگه چیه؟
 کسرا: با کی قرار داشتی؟

 ابروهامو باال دادم و :فتم: منظورت چیه؟
 کسرا پیشونیشو مالید ولمه ی تخت نشست.

 خواست چیزی بگه ... ولی برای اروم کردنش...
 آهسته به سمت کمد رفتم و :فتم: اینا رو نگاه کن ...

را سرشو بلند کرد ... با دیدن اون جین و دامن ، چشماش برقی زد و اخم کس
 میون دو ابروش باز شد.



یواش یواش به سمتش رفتم و خودمو تو ب*غ*لش جا کردم... بدون دعوت 
رو پاش نشددسددتم و :فتم: بمین اینا رو ... چه ناز و :و:ولین ... هم دخترونه 

 خریدم هم پسرونه ...
 د و:فت:فقط خرج رو دست من بذار...کسرا سری تکون دا

 لتشو ب*و*سیدم و :فتم: اخه الزم میشه اینا ...
 کسرا بهم نگاه کرد و منم با لوسی :فتم: خد مگه دروغ میگم؟الزم نمیشه؟
کسددرا باالخره یه لمخند نصددفه ونیمه زد و :فت: حاال از کجا معلوم دختر 

 باشه؟
 م پسر باشه؟ابروهامو باال انداختم و:فتم:از کجا معلو

شکمم قالب کرد و :فت: ا:ر  شو رو  ستها شد و د سرا لمخندش عمیق تر ک
 دختر بشه اسمشو چی بذاریم؟

 خندیدم و :فتم: نمیدونم تو بگو... ا:ر دختر شد تو انتخاب کن...
 کسرا سری تکون داد و :فت: ا:ر پسر شد تو چی انتخاب میکنی؟

 ... کمی مک  کردم و :فتم: شایان ... شایاِن راد
 کسرا اخمی کرد و:فت:شایان؟ حاال چرا شایان ؟

 خد همینطوری به نهنم رسید...-
شوند ... از جاش  سرا با یه حرکت منو از رو پاش بلند کرد و لمه ی تخت ن ک

 بلند شد و :فت:شایان کیه؟
با حرص :فت: رضدددا ... فرزاد ... کاوه مثال ...  باز موند که کسددرا  دهنم 

 شایان؟؟؟
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 پال میگی؟چرا پرت و -
کسرا لماشو رو هم فشار داد و منم برای اینکه دوباره عصمانی نماشه و انرژی 
مصرف نکنه با دهن روزه :فتم: خد اصال اسم دختر من میگم ... اسم پسر 

 تو بگو ...
 خواست حرفی بزنه که :وشیش زنک خورد.

 به محض اینکه :وشی و رو :وشش :ذاشت ...
 مهندس صامت!!! زیر لد زمزمه کردم : باز هم

شیدم .لماس ها رو جا به جا کردم  شوار ک س شیدم و موهامو  نفس عمیقی ک
به حرف چند لحظه پیش کسددرا فکر کنم،  تا  باشددم  مایل  بدون اینکه   ...

 مجسمه رو برداشتم و موهامو ساده بستم و از پله ها پایین رفتم.
 اونو کنار میز تلویزیون :ذاشتم.
ش ست دا شتر دو شو اینجا بی ضاش یه چیزی تو مایه های جا تم ... اتاق ما ف

سد  صال منا سمه ا ست این مج شکی بود ولی رنک پو صورتی وقرمز وزر
 اتاق ما نمود.

لمخندی زدم و کسددرا روی مملی نشددسددت و پاشددو رو پاش انداخت. تمام 
 صحمتش با مهندس صامت آره و نه بود ...

  رفت.طمقه ی باال کالفه :وشه ای نشستم. شیما یه سالم سرد بهم :فت وبه
محل نذاشددتم و به صددفحه ی تلویزیون خیره شدددم ... دلم میخواسددت به 

 حرفهای کسرا دقیق :وش بدم که تلفن خونه زنک زد.
 من نزدیک تر بودم و برش داشتم.

 مامانم بود.



مان سدددالم  ما جان ودلتنگی :فتم:واااای  با هی وقتی جواب دادم ... 
وبن؟چه عجد یاد دخترتم کردی... خوبی؟خوشددی؟نوید و بابا و نادین خ

 هیچ حال ما رو نترسی ها ...
مامان با خنده :فت: اوووه ... دختر امون بده ... تو خوبی؟ نوه ی خوشدگل 

 من خوبه؟کسرا خوبه؟مونس خانم شیما ...
 همه خوبن... خودتون چطورین؟نوید چی میکنه؟ ابجی فداش بشه...-

کمی حال احوال :فت: زنک زدم امشد مامان از خنده ریسه رفته بود بعد از 
 تو و کسرا و مونس خانم وشیما رو دعوت کنم واسه شام...

به کسددرا که :وشددیشددو تو جیمش بر:ردوند نگاه کردم و :فتم: واسدده شددام؟ 
 امشد؟

شد نه .. من کار  سته :فت: نه نه ... ام شو باال داد و اه سرا فوری ابروها ک
 دارم.

 ار داره...اخمی کردم و:فتم:مامان کسرا ک
 مامان: ای بابا چرا؟ خد خودت بیا نمیشه؟

 بلند طوری که کسرا متوجه منظورم بشه :فتم:خودم تنها بیام؟
 کسرا با اخم جلوم ایستاد و :فت: نه ...

با تعجد نگاهش کردم و کسددرا یک کالم :فت:نمیذارم بری... بیخود قول 
 نده...
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نیاز مامان... امشدددد  قمل از دخالت مونس جون ،مامان پای تلفن :فت:
شی که ...  شه نما شیری هم دعوت کردیم دیگه بله برونه ... نمی خانواده ی م

 ازمایشارو :رفتن ب ه ها ... هان؟ برای افطار...
 بلند :فتم:بله برون نادین؟؟؟

 کسرا هم نان محکم :فت: نه نیاز... وقتی میگم نه ... یعنی نه...
 سرا بره ....دهنی تلفن و :رفتم که ممادا صدای ک

بغضددم :رفت و اهسددته :فتم:نمیشدده مامان امشددد منو کسددرا جای دیگه 
 دعوتیم...

 ولممو :زیدم ...
کسدرا با خیال راحت پله ها رو باال رفت و درعوض شدیما با دهن باز به نرده 

 ها تیکه زد.
مامان اروم :فت: اهان باشددده... ما بد وقتی داریم مهمونی میدیم... حاال 

 بندازمش... نمیشه که تو نماشی...شاید عقد 
 و صدای نادین اومد که :فت:چی شده مامان؟نیاز نمیاد؟

 مامان:نه میگه جایی دعوتن...
 نادین:ای بابا ...

مامان:بیا با خودش حرف بزن... از من خداحافظ نیاز جان... به همه سددالم 
 برسون .مید*و*سمت عزیزم.

 با بغض :فتم:الو...
... خوبی؟جریان چیه؟بله برون داداشدددت نمیخوای  نادین:چطوری بی وفا

 باشی؟



جایی دعوتیم...  نه  فت: ید و : پایین چک یه قطره اشدددک از پلکم  اروم 
 نمیتونم... بمخشید نادین...

 نادین: مگه میشه خواهرم نماشه... باشه مهمونی رو عقد میندازیم.
ستی ی رودربایاشکام و پاک کردم و :فتم: نه نه ... نمیشه با خونواده ی مشیر

نا جمران  نامزدی ای نادین واسددده  نداره  ندازین... عید  نه عقمش ن دارین ... 
 میکنم.

 نادین:خواهرم بدون تو که نمیشه... اصال تو نماشی من زن نمیگیرم...
 دستمو جلو دهنم :رفتم که نترکم ... از بغض... از :ریه...
 نی؟نادین اهسته :فت:هیچ جوری نمیشه فامیل شوهر و بتی و

نفس عمیقی کشیدم ... یه جوری دروغ :فته بودم که خودمم باورم شده بود 
 ... خفه جوابشو دادم و نادین هم اهسته و مهربون سعی میکرد دلداریم بده.

در نهایت خفه :فتم:خوشددمخت باشددی داداشددی... به کمند جون هم خیلی 
 سالم برسون ... به مامان بگو از سمت من بد*و*ستش....

 خندید و:فت:مگه من مردم؟سفارشتو خودم انجام میدم...نادین 
صحمت کوچیک با بابا و حال احوال و به دروغ  با بغض خندیدم و بعد از یه 

 :فتن همه چی خوبه... تلفن و قطع کردم.
بی توجه به شیما که با غیظ جلوی من ایستاده بود از جام بلندشدمو به طمقه 

 ی باال رفتم.
 ه بود.کسرا به نماز ایستاد

 پوفی کردم و دوباره به پایین بر:شتم.
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 مونس جون سردر:م تو اشتزخونه می رخید ... شیما هم روزه نمیگرفت.
 درحالی که پشت میز نشسته بودم مونس جون :فت: چی شد مادر؟

 کسرا :فت نه ...-
مونس جون بهم نگاه کرد و دستشو رو دستم :ذاشت و:فت: این چند وقتی 

گه؟بینتون طوریه؟... خدا به سددر شدداهده نمیخوام دخالت .. چرا خلقتون تن
 کنما ... ولی نگرانتونم.

با نقش های :ل روی رو میزی بازی میکردم.. کسدددل و بی حوصددله و پر 
 بغض فقط زمزمه کردم: نه مونس جون ... چیزی نیست.

نفسمو بیرون فرستادم... باور نمیکردم نمیتونم امشد... تو یه بخش مهم از 
 برادرم باشم...زند:ی 

 غرق فکرام بودم که صدای یه شکستن از هال اومد.
 با ترس من ومونس جون به هال رفتیم...

 مجسمه ی افریقایی من سه تیکه شده بود ... سرش و کوزه اش و بدنش...

 مجسمه ی افریقایی من سه تیکه شده بود ... سرش و کوزه اش و بدنش...
 

 بمخشید...شیما با یه حالت نمایشی :فت: اخ 
 با حرص :فتم:امروز خریده بودمش...

 مونس جون با تشر :فت: دختر جون حواست کجاست؟
 و مونس جون رفت تا جارو دستی رو از اشتزخونه بیاره...

شمت  شم ازم :رفتیش؟... هیچ وقت نمیمخ شیما با حرص :فت: پس اخر
... 



 و با بغض و :ریه پله ها رو دو تا یکی باال رفت...
رو زمین... مجسمه ام رو برداشتم. چند تا نفس عمیق وپشت سر خم شدم 

هم کشددیدم تا ممادا بغضددم بترکه و :ریه کنم، به خودم وعده دادم یکی دیگه 
 میخرمش، برای خونمون ... یه جفتشو میخرم!!!

 و با تکه های مجسمه ام به طمقه ی باال رفتم.
 کسرا نمازش تموم شده بود.

 ؟با اخم :فت:صدای چی بود
تکه های مجسمه ام رو نشونش دادم و پوزخندی زد و:فت:چقدر براش پول 

 دادی؟
 تومن ... 120-

 کسرا با بهت :فت:چقدر؟
 هزار تومن... 120بهش نگاه کردم و اهی کشیدم و:فتم:

 هزار تومن بخاطر این اشغال دادی؟؟؟ 120سرم فریاد کشید: 
 اشغال نمود ... خواهرت شکوندش...-

نفس میکشددید... دسددت به کمر جلوم ایسددتاد و:فت: امروز کسددرا تند تند 
 چقدر خرج کردی؟

 تومن... 200اروم :فتم:یه چیزی حول هوش 
تومن  200کسددرا دسددتشددو تو موهاش فرو کر د و :فت: تو این بی پولی تو 

یل کردی؟؟؟ صددمر کن بمینم... این  گه چی  120حیف و م تومن... دی
 خریدی؟
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 ب ه... تو تخت فرو رفتم و:فتم:لماس
 کسرا:چقدر شد؟

 تومن... 60-
 ... دیگه چی خریدی؟ 180کسرا:خیلی خد ... 

 هی ی...-
 کسرا:پس بیست تومن بقیه رو چطوری حیف ومیل کردی؟

 سرمو انداختم پایین و:فتم: دوبار دربست :رفتم...
کسددرا حرصددی :فت: دو بار دربسددت :رفتی؟ اتوب*و*س و مترو تاکسددی 

 که تو دربست :رفتی؟؟؟امروز تو خیابون نمود 
بغضم داشت خفم میکرد کسرا داد کشید: من سر :نج نشستم ؟؟؟ آره؟؟؟ 

 فکر کردی سر :نج نشستم؟
 سرم داد نزن...-

کسرا: چرا داد نکشم... این از حرف :وش نکردنت... اینم از این... ما لماس 
ب ه میخواسددتیم؟ مجسددمه میخواسددتیم که سددر دو سددداعت هزار تیکه 

 ... بشه؟؟؟آره
صمانیت :فت: تو  سرا با ع صورتم ریختن و ک شکام رو  ست و ا شک ضم  بغ
 اصال ادمو درک نمیکنی نه؟ تو این بی پولی مفت مفت پول خرج میکنی؟؟؟

 حوصلم سر رفته بود ...-
شتزی کن ... خونه تمیز کن... جارو  شین ا سر رفته ... ب صله ات  سرا:حو ک

سر جاش بیاد؟  تومن پول 200بکش... چه میدونم حتما باید  خرج کنی تا 



تو این بی پولی االن مشددکل ما این مجسددمه بود؟؟؟ این لماسدددا بود؟؟؟ 
 دربست سوار شدن خانم بود؟

 وسط هق هقم :فتم: خد لماس و که الزم داریم...
کسددرا:االن وقتشددده؟ تو میدونی جنسددیتش چیه که سددرخود میری لماس 

 میخری؟
 فوقش دختر شد میدمش به نوید...-

 : دختر بشه، بشه یکی عین تو...کسرا 
دستامو جلوی صورتم :رفتم و کسرا :فت:بسه نیاز... اینقدر واسه من اشک 

 تمساح نریز...
 سعی کردم هق هقمو خفه کنم ولی نمیشد...

ضعمون خوب  شو عوض کرد و:فت: خوبه میدونی و س سرا با حرص لما ک
بنیسدددت و اینقدر ولخرجی میکنی.. پوالی منو حیف ومیل میکن به  اد ی و 

 میدی... اخه من به تو چی بگم؟
با هق هق :فتم: تقصیر ... منه ... که تو سهام... خریدی؟ ... هددددددددد...ا ا ا 

 ن؟
سه ی تو... زند:یمون ... ب مون... بده  سه چی خریدم؟وا سهام و وا سرا:  ک

 اینده نگری کردم؟
ال تو اینده نگری که داری خرج پیش دانشددگاهی شددیما رو هم میدی؟ حا-

 بی پولی رو تو سر من میزنی؟؟؟
 کسرا ابروهاشو باال داد و :فت: بدددددله؟

http://www.roman4u.ir/


ضوری  شگاهی غیر ح شکامو پاک کردم و:فتم: چهار میلیون پول پیش دان ا
 شیما رو دادی... فکر کردی من حالیم نیست؟؟؟

شیما ... پول زیاده خواهی های جناب عالی...  شگاهی  سرا: پول پیش دان ک
 دانشگاه ازادت ...!!!پس فردا هم خرج 

 با بهت :فتم:هنوز نرفته داری منتشو سرم میذاری؟
کسددرا جوابمو نداد ... کت تابسددتونه اش رو پوشددید و با حرص :فتم: چرا 

 نذاشتی شد برم خونه ی بابام؟
شی... چون حرف :وش نمیکنی... چون من دارم دو  سرا:چون باید تنمیه ب ک

سین تو :وش خر میخونم  ست یا که میگم پاتو از خونه نذار بیرون ... هفته ا
حاال هم حالت جا میاد ... وقتی یه قرون تو جیمت نماشدده... وقتی از خونه 

 بیرون نری... میفهمی که باید حرف منو :وش بدی...
به سددمت در میرفت که رو به من که خشددکم زده بود :فت: از این به بعد 

شیرینی ب سر رفت به کارای خونه برس...  صلت  سمزی مثالحو  تز ... قرمه 
 ... لماسای منو اتو کن ... همه ی کارایی که بقیه ی زنا میکنن ...

 از البه الی دندونای کلید شدم :فتم: تو میفهمی چی داری میگی؟
کسددرا: اره... دلم میخواد زنم بوی قرمه سددمزی و پیاز داغ بده تا بوی عطر یه 

 مرد غریمه ...
نفسشو سنگین بیرون فرستاد و تهدید امیز با انگشت اشاره :فت: با زنی مثل 
تو باید اینطوری رفتار کرد... باید وحشی شد... تو لیاقت فکر باز و اعتماد و 
نداری... بسددده هرچه قدر بهت اعتماد کردم ... بسددده ... چوب اعتمادمو 

صال میدونی چیه؟ اختیارت سه نیاز... ا ست منه ... منم  خوردم ... دیگه ب د



شینی تو خونه ...  شگاه ... نه بیرون ... می سرکار... نه دان نه اجازه میدم بری 
پس فردا هم ب ه ات دنیا میاد ... سددرت با اون :رم میشدده... حاال بازبه من 
مه  تارات ادا به این رف تا کی میتونی  کاری کن ... بمینم  هان  دروغ بگو... پن

 بدی!!!
 در وکوبید. و از اتاق خارج شد و

ته بودم هم یخ کرده  پارچ اب یخ رو سددرم ریختن... هم :ر :رف یه  گار ان
 بودم... خدایا چه بالیی سر زند:یم اومده بود؟!!!

 
 فصل سی ام:

 سرم و تو بالش فرو کردم ...
 یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم به نمض تو سرم بی توجه باشم.

 خسته و بالتکلیف سر جام غلتی زدم...
 عمیقی کشیدم و مالفه رو تا زیر :ردنم باال کشیدم. نفس

 کولر خاموش بود و من لرز کرده بودم.
هیچ سر وصدایی از طمقه ی پایین شنیده نمیشد ... میلی به بیرون اومدن از 

 رخت خواب نداشتم.
ستم دیروز به بله برون برادرم برم... وبدتر از همه  شه که نتون هنوزم باورم نمی

اورم نمیشه کسرا دیشد بدون اینکه حتی یک کلمه حرف با من اینکه هنوز ب
 بزنه ، پشتشو به من کرد و خوابید!

 با رخوت و سختی از جام بلند شدم.

http://www.roman4u.ir/


حس میکردم بدنم خشک شده. روی پام ایستادم که سرم :یج رفت و ناچارا 
 روی زمین نشستم ...

سرم از ت شاید ا:ر این کار ونمیکردم  ستام :رفتم  شسرمو تو د د. نم جدا می
ستم دچار  سلول های زیر پو شدم و انگار  شید... دچار لرز می مغزم تیر میک

 ریزش میشدن...
 پوفی کردم و از جام با کمک و تکیه به دیوار بلند شدم.

انگار کسددی خونه نمود . پله هارو پایین رفتم ، حدسددم درسددت بود سدداعت 
 یازده و نیم بود .

 ونس جون سرکی کشیدم نه جدی جدی نمود.شونه ای باال انداختم به اتاق م
احتمال دادم باز به مسجد رفته باشه، به اشتزخونه رفتم . یه قابلمه رو :از بود 

 و برنج شسته شده توی پلو پز.
 خد این یعنی زیر خورش و روشن کنم و برنج و به برق بزنم.

ش مپشت میز نشستم ... ه*و*س قره قروت کرده بودم ... از تو یخ ال کشید
 بیرون.

 با اینکه معدم خالی بود اما ترجیح میدادم اول با میل ب م پیش برم...
هال رفتم و جلوی  به  یت  ها کار بردم زدم و درن که ب به لفظی  ندی  لمخ

 تلویزیون اتراق کردم .
 ساعت یک بود .

غذامو  جد میمونه ومن  طار مسدد تا اف که  فت  مونس جون هم زنک زد و :
 بدم.بخورم و غذای شیما رو هم 



شیما، از جام بلند شدم... شیما پوزخندی  با صدای چرخش کلید و اومدن 
نذاشددتم ... اونم  تارش  حل این رف فل کرد ... م بهم زد و در ورودی و ق
سرا منو با کی  ست حق بیرون رفتن از خونه رو ندارم! جالد بود ... ک میدون

 رو میکشیدم.تو یه خونه نگه میداشت واقعا ... پوفی کردم ... باید غذا 
 شیما بدون اینکه حتی بهم نگاه بندازه به اتاق خودش رفت و در و کوبید.

 میز و چیدم و به طمقه ی باال رفتم.
 در اتاق شیما بسته بود.

 
تقه ای به در زدم و خواستم در و باز کنم که انگار فوری پشت دراومد و در و 

 قفل کرد.
 ار بخوریم...دستی به پیشونیم کشیدم و:فتم:شیما بیا نه

 شیما از پشت در :فت: کاری به کار من نداشته باش.
دسددتگیره ی در وچند بار باال و پایین کردم و:فتم: شددیما لطفا ... انیت نکن 

 ... شیما؟
شددیما با بغض :فت: من انیت کردم؟ من؟؟؟ خیلی نامردی... خیلی ... 

 ازت متنفرم... تو نادین و ازم :رفتی...
 و زد زیر :ریه.

کالفگی دستی به موهام کشیدم و :فتم: شیما جان من که بهت :فته بودم  با
ست داره ... مگه نگفته بودم؟ هان؟ پس این رفتارات یعنی  سی و دو نادین ک
سنی تونو  سال بودی. اختالف  سن و  شم تو برای نادین خیلی کم  چی؟ بعد
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برای تو سددالشدده... عزیزم ازدواج  26سددال بود ... تو هفده سددالته ... اون  9
 خیلی زوده ...

شیما با حرص در اتاق و باز کرد و چشم تو چشم من شد و با حرص :فت: 
اره ولی تو بهش :فتی که :وشیشو رو من خاموش کنه... من و از لیست فرند 
یدم؟؟؟ تو خیلی  نه ... فکر کردی من نفهم حذف ک تو فیس  هاش 

 ارزوی بدبختیبدجنسددی... تو نذاشددتی من ونادین بهم برسددیم. منم براش 
میکنم ... و جیغ کشید: امیدوارم بدبخت بشه ... هم اون هم تو... حاال هم 

 برو رد کارت ... ازت بدم میاد...
 و در و کوبید و دو قفله کرد.

 صدای هق هق :ریه اش رو میشنیدم...
 با خستگی لمه ی پله ها نشستم و سرمو رو زانوهام :ذاشتم...

 از شد و شیما با حرص از کنارم رد شد.نمیدونم چقدر :ذشت که در ب
 به سمت حموم رفت و در و کوبید.

 حداقل از اینکه خودشو قرار نمود تو اتاقش حمس کنه یه نفس راحت کشیدم.
 به شدت احساس :رسنگی میکردم.

 به اشتزخونه رفتم.
 غذا سرد شده بود.

دم. شحوصله ی دوباره :رم کردنشو نداشتم... پشت میز نشستم و مشغول 
همیشدده غذام یه کف :یر برنج بود و سدده چهار تا قاشددق خورش... ولی این 

 روزا هرچی میخوردم احساس سیری نمیکردم.
 یه نگاهی به ساعت کردم دو و نیم بود.



 از جام بلند شدم و  رفهایی که کثیف کردم و شستم.
 روی ساالد یه سلفون کشیدم و همه چیز وتو یخ ال :ذاشتم.

 .. صدای شورشور اب میومد. تلویزیون رو روشن کردم.به هال رفتم .
دقیقه تو  50سدداعت نزدیک سدده بود که خمیازه ای کشددیدم... شددیما حدود 

 حموم بود!
 با تعجد از جام بلند شدم.

 به سمت در حمام رفتم.
صدددای ریزش اب هم نان میومد تقه ای به در شددیشدده ای حموم زدم ... 

 داخل حمام رو بمینم.جنس شیشه مات بود و نمیتونستم 
 صداش زدم : شیما ... شیما ... حالت خوبه؟

 جوابی نداد.
اروم به در ضربه زدم و :فتم: شیما جان... شیما عزیزم ... شیما جوابمو بده 

 ... شیما؟؟؟
شده؟ در وباز کن  شیما چت  شیما ...  شیدم:  خاک برسرمی :فتم و جیغ ک

 ... شیما ... حالت خوبه؟؟؟
 تتش...نکنه حموم :رف

لگدی به پایین در که فلزی بود زدم و :فتم: شددیما جان ... شددیما عزیزم... 
 شیما در و باز کن :لم ... شیما ... شیما صدامو میشنوی؟؟؟

 دستام یخ زده بود ...
 فکر کن نیاز.. فکر کن چیکار کنی... فکر کن!
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 ..ددددما .لممو :زیدم... با داد :فتم:شیما االن در ومیشکنم ها... شیدددددددد
 :ریم :رفته بود.

 فکر کن نیاز.. فکر کن چیکار کنی... فکر کن!
 لممو :زیدم... با داد :فتم:شیما االن در ومیشکنم ها... شیددددددددددددما ...

 :ریم :رفته بود.
شوهای زیر اپن دنمال  شتزخونه رفتم... از توی کابینت وک سمت ا بدو بدو به 

 شیشه ی دوجداره ی حموم رو بشکنم...یه چیز سنگین میگشتم که باهاش 
ستفاده میکرد  شت ا سرا معموال برای خرد کردن :و ساطوری که ک با دیدن 

 همون و برداشتم.
 با جیغ :فتم: شیمااا... در وباز کن ... شیما ... االن در و میشکنمااا...

 لگد دوباره ای به در زدم ...
 کمی عقد رفتم. نفس نفس میزدم.

شدم  صال متوجه ن شده ... قلمم انگار ته حلقم ا سر ازیر  شکم رو :ونم  کی ا
 نمض میزد.

دستام یخ و منجمد شده بود ... ساطور و بلند کردم و یه ضربه به شیشه زدم 
... نشکست... به هق هق افتاده بودم. تمام قدرتمو تو دستام ریختم... ضربه 

 ی دوم... سوم... چهارم باالخره شکست...
به صددورتم خورد ... دسددتمو بردم و دسددتگیره ای که  یه حجمی از بخار اب

شیما تو وان پر از  شدم ...  شدن در بود وباز کردم ... وارد حموم  باع  قفل 
نک، جیغ  یدن کف خونی حموم و اب قرمز ر با د ته بود ...  خون فرو رف

 کشیدم و دست انداختم تو وان و کشیدمش باال...



 نفس نمیکشید... رنگش عین :چ بود.
 اب داغ و بستم... دوش

ست  شیدمش روی زمین رگ د ستادمو از تو وان ک ستمو زیر ب*غ*لش فر د
شماتو وا کن...  شیما جونم... چ شیما ...  شیدم:  شو زده بود ... جیغ ک چت

 شیما ... شیما؟
نفس نمیکشید ... بی هوا دستمو رو جناغش :ذاشتم و دو بار فشار دادم ... 

 کمی اب از دهنش بیرون ریخت ...
شیما تو رو خدا  شیدم: نفس بکش... نفس بکش... من بلد نیستم...  جیغ ک
 .... من بلد نیستم... شیما... شیما جونم ... و با سیلی تو صورتش کوبید...

شددیما ... شددیما تورو قران چشددماتو باز کن... شددیما عزیزم... ب*غ*لش -
سر شده بود و از  سم خیس از خوناب  شتم کردم و زدم زیر :ریه ... لما ما دا

 یخ میکردم ... از دستش داشت خون میومد.
به هق هق افتاده بودم... از خودم جداش کردم و دو بار زدم تو صددورتش... 
ددایا کمکم کن.... و شونه هاشو تکون میدادم و  د د د د د د د د جیغ کشیدم : خ

 صداش میکردم...
............. چشماتو باز کن... شیدددددددددددددددددمااااا اا ...............-

 شیما ...
 به هق هق افتادم...

 یه لحظه حس کردم پلکاش لرزید ...
 چند تا سرفه کرد و بعد اروم پلکاشو باز کرد.
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ید در  ما کل نده ای... شددی نده ای... ز نت برم تو ز یدم و :فتم:قربو ند خ
 کجاست؟؟؟ هان؟ شیما یه کلمه بگو... شیما عزیزم...

 از حال رفت...قمل اینکه جوابو بده دوباره 
 به سختی از جام بلند شدم ...

شیما رفتم... از تو  سم خیس و خونی بود... به اتاق  به طمقه ی باال رفتم. لما
کیف وکشوهاش دنمال کلید میگشتم... کل اتاقشو تو کمتر از چند دقیقه زیر 

 و رو کردم ... مأیوس از پیدا نکردن کلید. به اتاق خودمون رفتم.
شلوار جین عوض کردم. مانتو و کیف وشالم وبرداشتم وبه طمقه دامنمو با یه 

 ی پایین هجوم بردم. با تلفن بی سیم به حموم رفتم.
 شماره ی کسرا رو :رفتم.

 تا :فت :الو...
 با شنیدن صداش به :ریه افتادم و:فتم: کسرا...

 کسرا با حرص :فت:بعدا زنک بزن. االن جلسم...
 وتلفن و قطع کرد.

 زدم: الو... کسرا... الو... با بهت داد
 وتلفن و قطع کرد.

 با بهت داد زدم: الو... کسرا... الو...
 لعنت به تو...

 دوباره شمارشو :رفتم .
 یه بوق خورد و قطع کرد.

 دوباره :رفتم... اوای دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است عین پتک بود.



از اشتم در وبراشون بچشمامو بستم. من به امموالنس زنک میزدم .. کلید ند
 کنم!!!

یه نگاهی به دست شیما کردم. شال رو سرمو دور مچ دستش بستم ...هنوز 
 داشتم :ریه میکردم.

 به تلفن نگاه کردم. به مونس جون نمیتونستم زنک بزنم... ولی...
 با هول به حال رفتم. از تو میز تلفن دفترچه تلفن رو برداشتم.

سددریع :رفتم. بعد از چهارمین بوق درحالی که شددماره موبایل اقا حسددین و 
 ناامید شده بودم از جواب دادن...

 صدای مردونه اش تو :وشی پی ید.
 اقا حسین:الو؟

 سالم اقا حسین من ... من نیازم...-
 اقا حسین بعد از مکثی :فت:سالم... حال شما؟ خوبید؟

 ممنون اقا حسین... بمخشید میشه خواهش کنم بیاین خونه ...-
 اقا حسین با تعجد :فت: چیزی شده زن داداش؟

 به :ریه افتادم و :فتم:شیما ...
 اقا حسین با نگرانی :فت: شیما؟؟؟ چی شده؟

 بریده بریده وسط هق هقم :فتم:
شیما حالش خوب نیست... من... من کلید ندارم... اقا حسین تو رو خدا -

 د.زودبیاین داره می.. می... میمیره... شونه هام میلرزی
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شید... به امموالنس زنک  سین فوری :فت: دارم میام نیاز خانم اروم با اقا ح
 زدید؟

 کلی.... کلید ...ندد... ن ندارم... زود بیاید اقا.... اقا حسین...-
 اقا حسین : باشه باشه... اومدم... زود میرسم...

یدم. همونطور بی حال وبی رنک  تلفن و قطع کردم... به سددمت شددیما دو
 بود. افتاده

 تمام شال سرم که دور دستش بسته بودم خونی شده بود.
کنارش زانو زدم... شددال سددرمو باز کردم تا یکی دیگه براش بمندم که خون 
ستش  شال وبا تمام زور و قدرتم دور د شدم و دوباره همون  فواره زد... هول 

 پی یدم و محکم :ره زدم.
ش سلط با سعی کردم به خودم م شیدم و سیدن اقا یه نفس عمیق ک م... تا ر

 حسین...
 مغزم داشت میترکید... از ده برعکس شروع به شمردن کردم.

 ده...
 نه...

هفت... سددرمو تکون دادم... هشددت... هفت... شددیش... به شددیما نگاه 
 کردم... لماش سفید شده بود. به هق هق افتادم...

 تازه فهمیدم شیما ل*خ*ت وبرهنه است...
 ...فورا از حموم بیرون رفتم



پله ها رو دوتایکی باال رفتم... جلوی در اتاق شیما زیر دلم یه تیر وحشتناک 
شار دادم.  شم... رو زمین زانو زدم ودلمو ف شید که حس کردم دارم فلج می ک

 زیر لد نالیدم : آییییی....
دوال شددددم.. کف دسددتمو به زمین زدم... پنجه هامو به کف پوش فشدددار 

 داره از پنجه هام بیرون میزنه...میدادم. حس کردم تمام جونم 
 لممو :زیدم. مغزم داشت تیر میکشید...

 حس میکردم پلکامو دارن بهم میدوزن ...

 تمام تالشمو به کار :رفتم تا از حال نرم...
شیما  شه... تحمل کن نیاز...  شیدم... االن دردش خوب می یه نفس عمیق ک

 دست میده...حالش خوب نیست ... داره میمیره ... داره خون از
بلند شو نیاز... یاالله ... بلند شو... االن وقتش نیست. کوچولو تحمل کن... 

 خواهش میکنم... االن شیما وضعش خوب نیست...
 بلند شو...

بلند شو نیاز... یاالله ... بلند شو... االن وقتش نیست. کوچولو تحمل کن... 
 خواهش میکنم... االن شیما وضعش خوب نیست...

 شو...بلند 
 االن شیما میمیره... به تو احتیاج داره...

یه یا خدا :فتم و سخت از جام بلند شدم. درحالی که دستم و رو دلم فشار 
 میدادم و دوال شده بودم ... به اتاق شیما رفتم.

 از تو کمد شیما یه دامن بلند و یه تی شرت و یه مالفه پیدا کردم...
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شت :ی سرم دا سمت نرده ها رفتم.  شمام تار میدید ... تهوع به  ج میرفت. چ
داشددت... هرچی محتویات معدم داشددت به سددمت دهنم هجوم میاورد و 
با کمک و اویزون شددددن از  قورت دادم... االن وقت حال خرابی من نمود. 

 نرده سخت پله ها رو پایین رفتم...
 به سمت حموم رفتم... حس کردم کف پام سوخت.

 و پام...یه خرده شیشه فرو رفته بود ت
 اروم نالیدم... زخمم عمیق نمود ...

سخت کنار شیما نشستم و لماسا رو تن شیما کردم ... خیلی نگذشته بود که 
 صدای چرخش کلید اومد.

با امیدواری به اقا حسددین نگاه کردم که خودشددو با قدم های تندی به من 
 رسوند.

که بدون هیچ مراقد شددیشدده خرده ها باشددید... و با :ریه بهش نگاه کردم -
سددوالی مالفه رو دور شددیما پی وند و :فت:اروم باشددید نیاز خانم االن 

 میمرمش بیمارستان...
 روسری مونس جون وبرداشتم و پشت سرش از خونه خارج شدم.

 من عقد نشستم و اقا حسین شیما رو روی پای من خوابوند.
 رفته بود. هنوز داشتم :ریه میکردم. دیگه درد دل و سرم و تهوعم از یادم

صورت و دست سالمش یخ یخ بود. با بهت بهش نگاه کردم. لماش بی رنک 
و روح بود. ا:ر مرده باشه؟ جر ت نداشتم نمضشو بگیرم... دستمو که خونی 

 شده بود جلوی دهنم :رفتم...
 با شدت :رفتن :ریه و هق هقم اقا حسین سرعتشو بیشتر کرد.



 کشیدم ولی نگهمان جلومونو :رفتبا دیدن سردر بیمارستان یه نفس راحت 
 که با دیدن حال وروز منو شیما اجازه ی ورود و داد.

اقا حسین با سرعت به سمت اورژانس دوید و همراه یه پرستار و یه برانکارد 
به سمت ما... وقتی شیما رو :ذاشتن رو برانکارد منم از ماشین پیاده شدم... 

 د و کنار جدول باال اوردم.خواستم دنمالشون برم که تهوع امونم ندا
به سددمتم اومد و:فت: چی شدددده  به نفس نفس افتاده بودم که یه خانمی 

 دخترم؟
بی حال نگاهش کردم ... روی زمین نشستم وسرم :ر :رفته و ملتهمو به بدنه 

 ی فلزی ماشین اقا حسین چسموندم. کمی خنک بود.
 اهسته :فتم: هی ی...

میشددم... اره کوچولو... االن با هم خوب و چشددمامو بسددتم. االن خوب 
میشیم... شیما هم خوب میشه... چشمام از شدت و هجوم و حضور اشک 

 داغ کرده بود.
 لممو :زیدم . اون خانم کنارم بود.

 دهنم مزه ی بدی میداد.
دلم برای حضور و چی شده چی شده هاش سوخت ... اون یه غریمه بود که 

 داشت به من غریمه کمک میکرد.
 ناچارا لمخندی زدم و :فتم: حاملم ... طمیعیه...

 و چشمامو بازکردم.
 لمخندی زد و:فت: بیا دخترم ... بیا رو نیمکت بشین الاقل...
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ودست زیر ب*غ*لم انداخت و بلندم کرد. در ماشین و بستم وروی نیمکتی 
 همون حوالی نشستم.

 خوب بودم. حاال حس سمکی داشتم... با اینکه کمی دلم درد میکرد ولی
شددقیقه هامو میمالیدم که اون خانم با یه پاکت اب پرتقال به سددمتم اومد 

 و:فت: ب ه ی اولته؟
 یه حسی میگفت نه ... ب ه ی دوممه...

اما سددری به عالمت اره تکون دادم و اون زن نی و تو پاکت فرو کرد و:فت: 
 بخور عزیزم.

 بهش نگاه کردم و:فتم:خودتون؟
 روزم... لمخندی زد و :فت:من

سر  سوخت... بی تعارف دوباره پاکت و :رفتم و یه نفس  شت می ته حلقم دا
 کشیدم ...

خنکی وشددیرینیش عین یه مرهم بود واسدده ی :لوی خسددته ام... خسددته از 
 بغض... جیغ... تهوع!!!

 دست کردم تو جید مانتوم...
 با شرمند:ی :فتم:پول همرام نیست.

حرفیه میزنی... من برم دیرم شددده  خانم لمخندی زد و :فت:دخترجوون چه
 شوهرم از کی منتظرمه ... پس خوبی دیگه؟

 سری تکون دادم نای تشکر کردن هم نداشتم.
 ازش خداحافظی کردم و اون با قدم های تندی رفت.



شتی  شدم و پس :ردنمو که خیس عرق بود به پ یخرده رو نیمکت فلزی ولو 
 نیمکت که فلزش خنک بود چسموندم.

 ستم... شیما زنده میموند؟چشمامو ب
 با صدای کلفتی که :فت: زن داداش حالتون خوبه؟

 پلکهامو سخت باز کردم.
نمیدونم چقدر :ذشته بود با دیدن اقا حسین به سختی صاف نشستم و اروم 

 :فتم:شیما....
 لمخندی زد و :فت:بخیر :ذشت.

 دستامو به صورتم چسموندمو :فتم:خدا رو شکر...
 کشید و :فت: حالتون خوبه؟میخواین یه دکتری کسی...اقا حسین اهی 

 سرمو به عالمت نه تکون دادم.
 نمیدونم چرا بغض قصد نداشت دست از سرم برداره ... دلم :رفته بود.

اروم اشددکام رو :ونه هام ریختن و اقا حسددین :فت: چی شددد؟ ا:ر بخاطر 
 شیما ...

شه بهم بگ سین :فت: می اق ید چطوری این اتفسرمو انداختم پایین و اقا ح
 افتاد؟

شت. جز تیپ و  سرا ندا شماهتی به ک سین نگاه کردم.  به نیمرخ جدی اقا ح
 قامت ... حتی اقا حسین چاق تر بود.

 یه نفس عمیق کشیدم واقا حسین :فت: ا:ر حالتون خوب نیست...
 اروم :فتم: شد عروسیمون ... حس کردم شیما از نادین خوشش میاد.
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 د.اقا حسین سکوت کر
شما،  شدن ما با  سمت دار ساب فامیلی و ن خفه زمزمه کردم: بعد هم رو ح
نادین و شددیما با هم شددماره رد و بدل میکنن ... شددیما به نادین زنک میزد و 
سعی میکرد توجهشو جلد کنه. نادین هم هربار به من میگفت شیما خیلی 

ش دختر خوبیه خیلی صددداف وصدددادقه... خیلی پاکه ... ولی من خیلی از
بزر:ترم ... بعد هم قضددیه ی میثم و به نادین :فته بود و اون شددد که ... یه 
سرا حل کرد. فرداش هم نادین  ضیه رو ک شیدم و :فتم: اون ق نفس عمیق ک
شما  شو خاموش کرد و :فت دلش نمیخواد ابروی من جلوی  شی و خط :و

 .بره... بعد هم که نادین چند وقت پیش خواسددتگاریش بود و بله برونش..
شدم اون به  صرم که باع   شیما که اینو فهمید :فت من مق شه ...  فطر عقد

 نادین نرسه...
شکر کردم و  سمتم :رفت ... ازش ت ستمال به  سین یه د به :ریه افتادم واقا ح
یدم خیلی طول  فت حموم ... د هارم نخورد... ر فت حموم ... ن :فتم: ر

 کشید... صداش کردم ... :فتم در و میشکنم...
 ق هق افتادم...به ه

 وقتی دیدمش اونطوری تو وان غرق خونه ..........-
 دستامو جلو صورتم :رفتم . دیگه از شدت زاری و:ریه نمیتونستم ادامه بدم.

 بقیشو اقا حسین میدونست.
 نفس عمیقی کشیدم واقا حسین :فت:اروم باشید زن داداش....

 به نیمرخ اقا حسین نگاه کردم...



شیما بازی خفه :فتم: تو رو  سات  سا سته با اح خدا فکر نکنید برادر من خوا
 کنه ...

بازاریش :فت:چه نقلیه  اقا حسددین با تعجد و همون لحن چاله میدونی و
زن داداش... من حرفتونو باور کردم... به خیالتون خواهرمو نمیشددناسددم... 
شد  شیما چه کرده و نکرده ...  شد که  صتم خمر دار  ش شد تازه  بعد اون 

 علی به مادر :فتم دلم میخواد شما و کسرا هم...تولد 
 وسط حرفش :فتم: من به کسرا :فتم بریم... خودش :فت نه.

شما  سته زمزمه کرد: محمد کینه ایه ...  سین ال اله االاللهی :فت و اه اقا ح
بابت شددمی که  بابت اون شدددد... هم  بزر:واری کن و ماروبمخش... هم 

شید و اد سم هانیه... و نفس عمیقی ک شد قدر ق امه داد: به عزت این روز و 
... به جون پسرم... ما خمری از جریان نداشتیم. خودمون میدونیم دامادمون 

 چه جونوریه... ولی... توقع نداشتیم. شما به خانمی خودت...
اروم :فتم: شما حق داشتید اقا حسین ... من از شما و هانیه جون چیزی به 

 رخواهی کنین... یه اتفاقی افتاد و تموم شد.دل نگرفتم که بخواین ازم عذ
 اقا حسین زیر سیمیلی لمخندی زد و :فتم:شیما تنها مونده؟

 اقا حسین بهم نگاه کرد و :فت:بهش سرم زدن ...
از جا بلند شدم... بخاطر زخم پام میلنگیدم... به دم پاییهایی که مال مونس 

 پوشیده بودمشون...جون بود نگاهی کردم... به سالمتی لنگه به لنگه 
 نفس عمیقی کشیدم و اقا حسین پشت سرم اومد و:فت:پاتون طوریشه؟

 یه خرده شیشه رفته... چیزی نیست...-
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 اقا حسین:بریم نشون بدین ...
 نه خوبم... طوریم نیست.-

سین اتاق  سمت اورژانس رفتم. اقا ح صراری نکرد و منم اروم به  سین ا اقا ح
 شیما رو نشونم داد.

 نشستم. دست سالمشو تو دستم :رفتم.کنارش 
سی میکرد رو به اقا  شو برر ست سمان د شت پان سرجوون درحالی که دا یه پ
شده بود که  صلی پاره  شریان ا ستان...  سیده بیمار سین :فت: به موقع ر ح

 خوشمختانه بخیر :ذشت... خوب جلوی خونریزی :رفته شده بود ...
 و:رنه این همه وقت دووم نمیاورد.

 حسین تشکری از دکتر کرد و همراه با اون از اتاق خارج شد.اقا 
سددرمو لمه ی تخت شددیما :ذاشددتم بوی کلر و پارچه های اسددتریل تو سددرم 

 میتی ید.
 خدایا امروز به من چی :ذشت...

سین ازم عذرخواهی کرد...  سی به بدنم دادم. اقا ح شیدم و کش و قو اهی ک
شد. با اینکه به هیمت و  صال باورم نمی سمت مهربون ا قیافش نمیومد اما به ن

 بود!
 یه لحظه خدا رو شکر کردم که اقا حسین ازم نترسید چرا کلید ندارم!

 بعد از اومدن یلدا ... اقا حسین من وبه خونه رسوند.
قرار شددد به مونس جون چیزی نگم... حتی لزومی هم نداشددت کسددرا هم 

 به خونه رفتم. چیزی بفهمه... ازش تشکر کردم و ازم تشکر کرد و من
 با دیدن کفش های کسرا ... یه نفس حرصدار کشیدم ووارد خونه شدم.



 در ومحکم کوبیدم. خدا رو شکر میدونستم مونس جون تا بعد افطار نمیاد.
 کالفه به اطراف نگاه کردم... کسرا از پله ها سرازیر شد.
 با دیدنم اخم تندی کرد و :فت: باز کدوم :وری بودی؟

 تومو دراوردم.روسری و مان
 لماسم خونی بود.

 کسرا با بهت بهم نگاه کرد.
 دستشو به پیشونیش کشید ...رنگش پرید... ته فکرشو میتونستم بخونم.

 خفه زمزمه کرد: نددده...
بایل ندارم... وقتی بهت  اهسددته :فتم: وقتی کلید و ازم میگیری... وقتی مو

 زنک میزنم خاموش میکنی...
 پرت کرد و سرشو تو دستش :رفت.کسرا خودشو رو ممل 

جلوش ایسددتادم و با عصددمانیت :فتم: نمیگی یه اتفاقی بیفته ... نمیگی این 
سددقف خراب بشدده... این خراب شددده اتیش بگیره ... یه چیزی بشدده.. من 
خاک برسددر یه کلید داشددته باشددم که :ورمو از این خونه :م کنم بیرون؟ 

 ست که بمیرم یا زنده باشم ...هدددددددان؟ یا نه اصال برات مهمم نی
 

 و فریاد زدم: مگه با تو نیستم؟؟؟
 کسرا سرشو بلند کرد.

 با یه لحن پوچ و تو خالی :فت: این یکی هم ...
 و بهم نگاه کرد.
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نه ... خون من نیسدددت... خون  دسددتمو تو موهام کشددیدم... خفه :فتم: 
 خواهرته ...

بغض دسدت برندار :فتم:  کسدرا با چشدمهای :رد شدده زل زد به من و با یه
اقدام به خود کشددی کرد... وقتی بهت زنک زدم ... وقتی قطع کردی... وقتی 
خاموش کردی... زنک زدم همینو بگم... بگم کلید ندارم ... بگم نمیتونم به 
جا  یدشددو ک فت کل به من نگ نک بزنم... بگم خواهرت حتی  امموالنس ز

 :ذاشته ...
 بازومو :رفت.خواستم از پله ها برم باال که 

با حرص زدم تو سددینه اشددو :فتم: دسددت به من نزن... برات متاسددفم ... 
میفهمی؟ متاسددفم برای تو... و خودم... دیگه هم حاضددر نیسددتم به هیچ 

 قیمتی اینجا بمونم. حتی یک دقیقه ..............
 کسرا اروم :فت:شیما چش شده؟

سمت  شو :رفتم و به  ست شوندمش... دندون قروچه ای کردم ... د حموم ک
سید اون قامت وتکون  ست من و:رنه زورم نمیر شو داده د ستم اختیار میدون

 بدم.
به در حموم رسددیدیم بهش :فتم: نگاه کن... خون خواهرته ... المته  وقتی 
بخاطر زود اومدن اقا حسین حالش خوبه ها ... ولی امکان داشت بمیره ... 

زنم عقلم نمیرسید به اقا حسین زنک با:ر دیر به بیمارستان میرسید... ا:ر به 
... ! داشددت میمرد ... حاال تو باز به این رفتارای مسددخرت ادامه بده ... یه 
روزم میای جنازه ی منو از :وشه ی این خونه جمع میکنی... حالت جا میاد 

... 



 بغضم امونم نداد ... اومدم از کنارش رد بشم که دستمو :رفت...
یدم: ولم کن...  یاد... ازت متنفرم... ولم جیغ کشدد بدم م ولم کن... ازت 

 کن... حالم ازت بهم میخوره ...
با دسددتام به سددینه اش کوبیدم و:فتم: ازت متنفرم... همش تقصددیر توئه ... 

 همش تقصیر توئه... ازت بدم میاد ...
با تمام تقالهام منو کشددید تو ب*غ*لمو ... با تمام نفرت نداشددتم سددرمو تو 

 کردم و به هق هق افتادم.سینه اش فرو 
ستم بزنمش... ولی اروم زیر :وشم :فت:  شتم تقال میکردم و میخوا هنوز دا

 نزن ... دست خودت درد میگیره...
چشددمامو رو هم فشدددار میدادم و زار میزدم ... کسددرا فقط موهامو نوازش 
سرم  شو رو  سر سنگینی  سکوت فقط  میکردم ... هق هق میکردم و اون تو 

 ی نگفت.:ذاشت و چیز
 با یه حرکت بلندم کرد و منو به طمقه ی باال برد.

ما رام شدددده ی اغوش و عطر تنش بودم...  یه میکردم ا هنوز داشددتم :ر
 میدونست چقدر به پناهش احتیاج دارم؟

 منو لمه ی تخت نشوند...
 لماسمو دراورد و یه تیشرت دیگه تنم کرد.

ق هق و زاری نمود کنارم نشددسددت و دسددتمو :رفت تو دسددتش... خمری از ه
 فقط ریزش اشکام بود که بی مهابا رو صورتم پایین میومدن ...

 کسرا اهسته خم شد ...اروم :فت: پات چی شده؟
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 محل نذاشتم و از اتاق بیرون رفت.
بعد از چند دقیقه با بتادین و پنمه کف پامو ضدددد عفونی کرد و با باند برام 

 بست و اروم :فت: منم یکی عینشو دارم ...
 جوابی ندادم که خفه :فت: نیازم...

یه پوزخند زدم و :فتم: من نیازتم که با من اینطوری میکنی؟ بهش نگاه کردم 
 و :فتم: من هنوز نیازتم؟

 دستمو :رفت که از جام بلند شدم و :فتم: بمین با من چیکار کردی؟
 

شدم  سته  شد. پوفی کردم و :فتم: خ صرف  ست چیزی بگه که من سرا خوا ک
 تو ... از این زند:ی... از رفتارات ...کارات... ... از

 خواستم حرف بزنم که صدای :وشی کسرا بلند شد.
 تا کسرا به خودش بجنمه .. موبایلشو که نزدیک من روی میز بود برداشتم.

 الو...-
 صدای یه زن بود ...

 بمخشید من شماره ی مهندس راد و :رفتم.-
 درسته ... من همسرشون هستم!-
 ن چطوره...حالتو-
 شما؟-
 صامت هستم... غزل صامت!-

 یه پوزخند زدم ... شوکه نشدم... احمق نمودم!



اهسددته :فتم: خانم صددامت کسددرا االن دسددتش بنده ... بعدا میگم باهاتون 
 تماس بگیره.

 غزل صامت:بله حتما بهشون بگید چون یه کار واجد...
 د!!!تلفن و قطع کردم و با یه ریشخند :فتم: غزل صامت بو

 کسرا اروم :فت: کارش واجد بود...
:وشددی و پرت کردم سددمت کسددرا و :فتم:خد بهش زنک بزن ... مگه از 

 صمح پیشش نمودی... ؟؟؟ هان؟؟؟
 کسرا اهسته :فت:نیاز عصمی هستی نمیفهمی چی میگی...

یال کردی - نه میفهمم ... تو نمیفهمی... تو فکر میکنی من نمیفهمم ... خ
ص صامت از دهنت درمیاد یه زنه ...؟ حالیم نمود این  صد تا  امتی که میگی 

 هان؟؟ فکرکردی من :ا:ولم؟ احمقم؟؟؟
 کسرا: نیاز ...

 مرگ...-
خندم :رفته بود... کسددرا داشددت بهم خ*ی*ا*ن*ت میکرد!!! واقعا مقابله به 

 مثل به جایی بود!!!
کارای نکرده ی منو تالفی میکنی؟؟؟ آره؟ گاه کردم و:فتم:داری  ا م بهش ن

 داریم ب ه دار میشیم ... میفهمی؟؟؟ ب ه ...
 کسرا: تو احیانا میفهمی که من مثل تو نیستم؟

 هه... فعال که شدی...-
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کسرا چشماشو بست و :فت: بیا اروم صحمت کنیم... خد؟؟؟ بیا عزیزم... 
 بیا بشین... پات درد میکنه بهش فشار نیار...

 اینطوری رفتار میکنی؟تو به فکر منی؟ به فکر منی که با من -
کسددرا : مگه چشدده رفتارم؟ بهت حرفی زدم؟ این همه اتفاق افتاده هرکسددی 

 جای من بود تو رو میکشت... بعد من رفتارم مشکل داره؟
 تو مطئنی رفتارت با من ... زنت ... همسرت ... منی که حاملم درسته؟-

 کسرا: تو مطمئنی از من حامله ای؟؟؟
 مام قدرت تو صورتش کوبید.دستمو باال بردم وبا ت

 کسرا چشماشو بست و :فت: خیلی وقت بود که میخواستم ازت بترسم...
به غزل  یدم : تو جنون داری... احمقی... پسدددت فطرتی... برو  یاد کشدد فر

 جونت برس... کثافت ...
 وباز به :ریه افتادم...

 کسرا بازوهامو :رفت...
ونسددتم حدسدددت درسددته منو به دیوار چسددموند و متحکم :فت: اره مید

با دو  بدون که شددوهر داره  یه زنه... ولی  میدونسددتم که میدونی همکارم 
ستی که من میدونم با اون کافه چی احمق رفتی  ضمن تو میدون تاب ه... در 

 قهوه خوردی؟؟؟
بدم...  ید و  هت کل فت: خواسددتم همون روز ب گاهش کردم و : هت ن با ب

نذاشددتی... خودت کرد بدم... ولی  خدشددده دار :وشددیتو  مادمو  ی... اعت
کردی... حرف بهت نزنم... تنمیه نکنم... پس چطوری خودمو خالی کنم؟ 



صامت زنه ... خیلی هم با وقاره  سکته کنم؟؟؟ آره ... غزل  میخوای جلوت 
 سالم از من بزر:تره ... منم با پسرش همکارم... 30... 

شت و :فت: از خود خاک برسرم  ... چرا بترسو پیشونیشو رو پیشونیم :ذا
نه حرف  نه میترسددی  خد  که یهو سددرریز بشددی؟؟؟  میریزی تو خودت 

 میزنی... من مثل تو دروغ نمیگم... بیا بمرمت شرکت و بمین... حاال باز ...
 وبازوهامو رها کرد و با انگشت اشاره و شصت به جون چشماش افتاد!

 ادم.خسته رو زمین نشستم... سرمو رو زانوم :ذاشتم و به هق هق افت
کسددرا کنارم نشددسددت و :فت: چرا با خودت ومن اینطوری میکنی؟ ما که 
یذاری همه چی خراب بشددده... چرا بزرگ  بد نیسدددت ... چرا م زند:یمون 

 نمیشی؟
 بهش نگاه کردم ...

 با خستگی :فت: شیما چی شده بود؟
نفسددمو فوت کردم و همه چیز و واسددش تعریف کردم.یه تماس با حسددین 

 وقتی خیالش راحت شد ...:رفت و در نهایت 
شوند و  ست انداخت زیر بازومو بلندم کرد. منو روی تخت ن شید و د اهی ک

 رفت طمقه ی پایین...
 با دو تا رانی هلو بر:شت و :فت: رنگت پریده ...

درحالی که به سددقف چشددم دوخته بودم :فتم: تو شددرکتتون برای منم کار 
 هست؟

 سمتم :رفت و :فت: نه...کسرا با پقی در رانی وباز کرد و به 
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 پس من باید بگردم دنمال کار؟-
 کسرا کمی ازش خورد و :فت: نه ...

 بهش نگاه کردم و کسرا اروم :فت:فعال دلم نمیخواد بری سرکار...
 منظورت چیه؟-

کسرا اروم و مالیم :فت: االن وقتش نیست... تو همینطوریشم حالت خوب 
میشددی... نمیتونی کار کنی...  نیسددت عزیزم... چند وقت دیگه سددنگین تر

سر  شیم ... بریم  برای خودت میگم... بذار ب مون به دنیا بیاد... جا به جا ب
 زند:یمون ... بعدشم من نوکرتم بیا پیش خودم چی بهتر از این؟

 
 با بهت بهش نگاه کردم...

 کسرا اهسته :فت: منو اونطوری نگاه نکن...
 ی نه؟تو میخوای از من یه خونه نشین بساز-

 کسرا رانی و سمتم :رفت و:فت:بخور رنگت پریده..
تارا؟  کارا ؟ رف یه از این  دسددتشددو پس زدم... عصددمی :فتم: منظورت چ
حرفا؟؟؟ هان؟؟؟تعقید و حمس کردنت به کنار... حاال دیگه نمیذاری من 

 سر کار برم؟؟؟
 کسرا اروم :فت:نیاز جان...

یاز جان چی؟؟؟  یاز جان؟ ن ... تو میدونسددتی من زن با حرص توپیدم : ن
سددنتی نیسددتم...سددنتی تربیت نشدددم ... مگه نه؟؟ میدونسددتی مانتوی تنک 
میتوشددم... حاال داری از همه چی منعم میکنی؟؟؟ بمونم :وشدده ی این یه 

 وجد اتاق و کهنه ی ب ه بشورم؟ کسرا تو داری چی به من میگی؟؟؟



 کسرا چشماشو بست و:فت: نیاز بیا بح  نکنیم...
یاز جان چی؟؟؟ ... تو میدونسددتی من زن با حر یاز جان؟ ن ص توپیدم : ن

سددنتی نیسددتم...سددنتی تربیت نشدددم ... مگه نه؟؟ میدونسددتی مانتوی تنک 
میتوشددم... حاال داری از همه چی منعم میکنی؟؟؟ بمونم :وشدده ی این یه 

 وجد اتاق و کهنه ی ب ه بشورم؟ کسرا تو داری چی به من میگی؟؟؟
 ست و:فت: نیاز بیا بح  نکنیم...کسرا چشماشو ب

ندیدی چه شددکلی لماس میتوشددم؟ ارایش - با من ازدواج کردی...  وقتی 
میکنم؟؟؟ مانتوهام تنگه؟؟؟ هان؟؟؟ حاال چی به سددرت اومده؟ میخوای 
عوضم کنی؟؟؟ میخوای یه جور دیگه تربیتم کنی؟؟؟ البد پس فردا هم باید 

 چادر سرم کنم؟
:ی میکنیم نیاز... میفهمی؟؟؟ زند:ی... تو زند:ی کسددرا: ماداریم با هم زند

یه بار من کوتاه میام... یه بار تو... یه بار من به خواسددته هات عمل میکنم... 
یه بار تو... گ*ن*ا*ه نکردم که عاشددقت شدددم... هرجا میری باید تنم بلرزه 
ست میکنه... با کی حرف میزنه ... ممادا  ست وبرخا ش که االن داره با کی ن

... 
 وسط حرفش :فتم: ممادا برم تو ب*غ*لش...

 کسرا عصمی شد و:فت: اره ... از این میترسم... !
 از این میترسی؟-

 کسرا: اره...
 چرا؟-
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 کسرا: چون غیرت دارم...
هددده... تو غیرت داری که یه زن حامله رو میندازی :وشه ی خونه ؟ در و -

شددد بازی که روش میمندی وحمسددش میکنی؟؟؟ کردیش عروسددک خیمه 
 هرجور دلت خواست برات نمایش اجرا کنه؟

کسددرا اهی کشددید و:فت: میدونی مشددکل تو چیه نیاز؟ تو زند:ی کردن بلد 
 نیستی...

با حرص :فتم: اره من بلد نیسددتم... ولی بدون ... من ادمی نیسددتم که تو 
بتونی عوضددم کنی... که چینش و شددخصددیتمو عوض کنی... منشددمو تغییر 

شم... من بدی... من ه شی تو عوض ب ستم بخاطر دلخو ضرم نی مینم... حا
خودمم... همینطوری...وقتی خواستگاری من اومدی ... میدونستی دوست 
ستی مانتوهام تنگه ... نماز نمیخونم... الک ناخنم پاک  سر دارم ... میدون پ
نمیشده.. میدونسدتی موهامو تو مجردی رنک میکنم و خیلی چیزای دیگه... 

سیدن تو یه وجد منو همینطو ستی ته رویای من پو ری قمول کردی... میدون
اتاق نیسددت... وقتی بهت :فتم باهاتم ،معنیش این نمود که منو از چیزی که 
هسددتم عوض کنی... تعقیمم کنی... هرجا میرم بهم شددک داشددته باشددی... 
تردید داشددته باشددی... من وقتی با تو ازدواج کردم ... پی همه چی به تنم 

یدم ثل تو رو مال که چرا ادمی م ماقتم فکر میکنم  به ح ... ولی االن دارم 
 انتخاب کردم!

 کسرا ممهوت :فت : انتخاب من حماقت تو بود؟
 اره...حماقت بود ...-



کسددرا از جاش بلند شددد نی نی نگاهش پر از حرص بود ... خفه :فت: این 
 حرف اخرته؟

 با تشر بهش توپیدم:
تو از قهوه خوردن من با یه مرد دیگه میترسددی آره... حرف اخرمه ... وقتی -

که تهش به ب*غ*ل و رخت خواب ختم بشدده... مگه برای من حرف دیگه 
 ای هم میذاری؟؟؟

سرا: من :فتم بهت اعتماد دارم... تو درجوابش با من چیکار کردی؟ رفتی  ک
شدن کار  شدن و ن سه تا خاطره که باید برات تموم می شده با  تو اون خراب 

شوهریم... میکنی؟ ست؟ من و تو زن و  ؟؟ نیاز تو فکر میکنی من حالیم نی
 داریم ب ه دار میشیم...میفهمی؟

که منو :وشددده نشددین کردی... ازادیمو - ته  یادی نه تو میفهمی... از فهم ز
 :رفتی... داری منو تو این نیم متر اتاق میتوسونی...

 کسرا کالفه :فت:خودت قمول کردی... :فتی راضی ای...
 بغضی که اماده ی ترکیدن بود :فتم:با 
غلط کردم ... خوبه؟؟؟ نیستم... راضی نیستم... من تنهام کسرا.. تنهام... -

شیم یه  ستم.. تمام دلخو ست کردی خ سم در ضعی که وا ستم... از این و خ
موجود نصددفه و نیمه اسددت که تو حتی قمولش نداری... از بی اعتمادیت. .. 

اختی که نمیتونم دو کلمه باهات حرف بزنم از این ترسددی که تو جونم اند
خستم... استقاللمو ازم :رفتی... و در کمال وقاحت به منی که با همه چیت 

 کنار اومدم میگی زند:ی کردن بلد نیستم...!
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مانتو تو سددرمن فریاد بکشددی... بخاطر خطای  یه  به خاطر  زند:ی یعنی 
یعنی من از خواهرت شددخصددیت منو جلوی خانوادت خرد کنی... زند:ی 

سیدن تو این  شو بمینم؟ زند:ی یعنی پو س سم و کاب*و* شوهرخواهر تو بتر
نداشددته  اتاق؟ یعنی حتی اختیار داشددتن یه مجسددمه ی احمقانه رو هم 
باشم؟؟؟ زند:ی یعنی چی کسرا؟ یعنی تنهایی من... خستگی من... بغض 

اغوشددی  من... و غریزه ی تو؟؟؟ آره ... من ازت میترسددم کسددرا ...تو از هم
من با خاطرات تموم شدددم میترسددی و من از تو ... از همین خود تو... من 
جلوی تو اللم... جلوی پدر ب ه ام اللم... پدر ب ه ی من ... منو تو خونه 
حمس میکنه... منی که یه دختر ازاد بودمو حمس میکنه ... اجازه نمیده حتی 

س سر:رمی من االن ا سر به خونه ی پدر و مادرم برم...  سه ی  شتن وا م :ذا
وصددداهایی که از در ودیوار میشددنوم... مسددخره اسددت نه؟؟؟ یه جوکه... 

 22صدای قلنج تلویزیون خاموش... مگه من چند سالمه کسرا؟ من تو این 
سدددال زند:یم چند بار ازدواج کردم؟ چند بار تو یه وجد اتاق با شددوهرم 

یا اومدم؟؟؟ من تو خانوا بار دن ده ام ازاد بودم ... خلوت داشددتم؟؟؟ چند 
سی دلم  ستم میتوشیدم... با هرک ستم میکردم.. هرچی میخوا هرکاری میخوا
میخواسددت حرف میزدم قهوه میخوردم... من تو خاله بازیمم به عروسددکام 
به تو میترسددم... از  با من چه کردی که از دروغ :فتن  دروغ نگفتم... بمین 

 و میترسم...صادق بودن با تو میترسم... از حرف زدن با ت
من از تو... تو... میترسم ... کسرا ... از نداشتنت ... تو احمقی که نمیفهمی 
فه :فتم: تو  تادم... رو زمین زانو زدم... خ به هق هق اف ا:ر دروغ میگم ... 

 نمیفهمی ا:ر دروغ میگم واسه اینه که از از دست دادنت میترسم!



انی پایین بود و اشکهایی که پای کسرا با یه قدم بلند جلوی من ایستاد ... سرم
 نداشت...

 خم شد و بلندم کرد.
 وزنم روی دستهای اون بود.

نه ی  که تشدد تا  بهش نگاه کردم.چشددماش مهربون بود ... مثل همه ی وق
 محمتش میشدم...

 پوفی کرد و :فت: به همه ی صفاتت غرغرو هم اضافه کن ...
داد ، فشدداری که غیر  بهش نگاه میکردم که خندید و منو توب*غ*لش فشددار

 طمیعی بود. بهش نگاه کردم. صورتش سرخ بود ...
لمخندش مثل لمخندهای شددمونه بود ... اروم وخش دار :فت: ا:ر بگم هیچ 
وقت ازت جدا نمیشددم... ا:ر بگم همیشددده عاشددقت میمونم ... ا:ر بگم 
شی؟دیگه  صادق با ست دارم ... تا اخر عمر... قول میدی باهام  شه دو همی

 ش کنیم؟؟؟ هان؟تموم
ضمو با هم فرو  شت... کالمو بغ شو رو لمام :ذا ستم حرفی بزنم که لما خوا

 خوردم...
 کنار :وشم زمزمه کرد: دلم واست تنک شده بود ... خیلی!

ستم...  شد... نتون شم اما ... ن ست ازش جدا  ستم... دلم میخوا شمامو ب چ
شدم  شش :م  شید که همراهیش کردم ... تو اغو شم خیلی طول نک و تو اغو

 :م شد...
 ته نگاهش برام یه غریمی داشت...
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 اما چشمامو بستم...
 هنوز ازش میترسیدم ...

 هنوز جرات نداشتم به ته نگاهش که بوی غریمی میداد خیره بشم.
 این نگاه کسرای من نمود ...

 این نگاه ...
 این غریمی...

 
 ناله هام تو نفس هاش :م شد...

 غریزه اش خاموش شد.
سددنگینش واسدده من موند... سددنگینی تحمل یه ب ه که باورش نداشددت... 
مادیش... سددنگینی  گاهش... سددنگینی بی اعت مل غریمی ن سددنگینی تح

 رخوتش، لذتش ، تنش ... و سنگینی یه بغض تو :لوی من...
 من محکوم بودم به تحمل سنگینی!!!

 فصل سی و یکم:
ون همراه شدیما پیش نفس عمیقی کشدیدم خونه سدوت و کور بود. مونس ج

مشاور رفته بودن ... بخاطر صحمت و مشاوره دادن به شیما!!! یه نوجوون که 
 بلد نمود احساسات خودشو کنترل کنه ...

مونس جون خوشددمختانه بعد از شددنیدن اینکه چه اتفاقی برای شددیما افتاده 
حالش بد نشددد ... دلم براش میسددوخت. حوصددله ی سددر و کله زدن با یه 

 هفده ساله رو نداشت.نوجوون 



سالش میشد ... مامان  20شاید مامان من هم عین اون میشد... وقتی نوید 
شت... اون  60دیگه یه زن  صله ی بح  کردن باهاش و ندا ساله بود و حو

 وقت چی به سر نوید میومد؟؟؟
پوفی کرد و کش و قوسددی به بدنم دادم ... آخرین باری که مامان و بابا به 

بودن خیلی میگذشت اینقدر در:یر نوید و مراسم عروسی نادین اینجا اومده 
بودن که من به کل از نهنشددون فراموش شددده بودم.شدداید فکر میکردن من 

 خوشمخت و راضی ام ... و از کسرا مطمئن بودن.
صله ی هی کس  سی نمیومید حو شت :ردنمو مالیدم... همون بهتر که ک پ

 نه کسل ترم میکرد.ونداشتم .اما این بی سر و صدایی تو خو
شدم و از ترس غرغر کردن  شگاه ازاد قمول  شیدم وفکر کردم وقتی دان اهی ک
های کسددرا و منت :ذاشددتن هاش بخاطر هزینه یا به خاطر ب ه کال بهش 
دروغ :فتم که قمول نشدددم ... االن اینقدر احسدداس کسددلی نمیکردم در:یر 

به دانشددگاه بودم.هرچند که هم ش میترسددیدم تو اماده شددددن برای رفتن 
 دانشگاه اتفاقی بیفته و به شک و بد بینی اش بدتر دامن بزنم ...

 اصال چه فایده ... !
شدداید باید اصددرار میکردم شدداید باید خواهش میکردم ولی وقتی کسددرا یک 
کالم میگفت نه ... نه ... منم دیگه حوصددله ی بح  نداشددتم دیگه جون 

صله ی درس خوندن هم شتم. حتی حو شاید بعدا ...  بح  ندا شتم...  ندا
شتم  شرکت کنم یا ...پ سری  سرا واقعا دیگه در خودم نمیدیدم حتی کنکور 
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شدید باد خورده بود. کسرا به خواسته اش رسیده بود از من یه موجود منزوی 
 ساخته بود.

شینی و تاریک  ضعیت جدید و خونه ن شیدم... خودمم انگار به این و آهی ک
شتم ...  شدن میل دا شک بازی تو من دنیا  دیگه حس ممارزه کردن و قایم مو

شون  شو ن صت دیگه قرار بود دوباره خود شاید هم تو یه فر شده بود .  شته  ک
 بده!

خیلی خسته بودم ... کسل و ترسو شده بودم! دیگه هیچ حال خودمم نداشتم 
 چه برسه در اومدن جلوی توهمات کسرا!!!
 ای خودم زیر لد زمزمه کردم :مدادمو روی کاغذ آروم کشیدم ...و اروم بر

 امشد میخوام هر جور شده . عکستو نقاشی کنم
 تو رو چجوری بکشم . با اون چشای عسلی

 لمخندی زدم و به تصویر چشمایی که کشیده بودم خیره شدم.
 موهاتو من چیکار کنم. موهاتو من چیکار کنم

 نیست مدادی مخملی...
 

 زم*س*تون بکشم...تولدت رو چجوری تو فصل .... اممم ... 
مداد و تو دستم دراز کردم و با کل طول نوکش سعی کردم تیر:ی سمت :ردن 

 و چونه اش رو میزون کنم...
 بگو نگاهتو با چه زردی غم انگیز بکشم

 زبونمو بین دو تا دندونام :ذاشتم تا تمرکزم بیشتر بشه ...
 سایه روشن زیر پلکشو کمرنک کردم و دوباره خوندم:



 ای رو بکشم که باز دچار رفتنی اون لحظه
 یا روزی رو که تا ابد پیش خود خود منی

 تو رو چجوری بکشم . تو رو چجوری بکشم
یه اهی کشددیدم و درحالی که به :ردنم کش و قوسددی دادم ... به تقویم رو به 
روم خیره شدددم ... سدده هفته ی دیگه ... دقیقا ده مهر معلوم میشددد ب مون 

روز بعد از تولدم میفهمیدم که ب ه ای که  21درسددت دختره یا پسددر...... 
 متولدش میکنم جنسیتش چیه.

 لمخندی به تصویر نیمه کاره ی کسرا زدم و زیر لد :فتم:
 کاشکی میشد عکس تو رو روی یه دیوار بکشم

 دور چشمات یه عالمه سیمای خاردار بکشم
 دیوارو با کدوم مداد . من زیر بارون بکشم ...

 چجوری . لیلی و مجنون بکشم... کاش میدونستم
 ساعت یازده و نیم بود ... تصویر نیمه کاره رو زیر تخت :ذاشتم.

تمام تالشددمو کرده بودم که برای تولد کسددرا اماده بشددده، بخصددوص که 
میخواستم قابش بکنم و یه بار با نغال هم رسمش کنم... شایدم کار با مداد 

 رنگی روهم امتحان کردم.
ستا سط اتاق ای شل*خ*ته دورم ریخته و دم ... به اینه نگاه کردم . موهامو که 

بود شونه زدم. نمیدونم چرا هیچ رغمتی نداشتم برای اینکه به خودم برسم... 
شده بودم حاال هم  شل*خ*ته  شتم بعد از ازدواجم به کل  ساس بدی دا اح

 این دوران بارداری و کسلی و خواب الود:یم هم بهش اضافه شده بود.
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 ی اهنک :وشیم به سمت تختم رفتم.با صدا
 با صدای اهنک :وشیم به سمت تختم رفتم.

شه ها رو باز  ستم وپو ش شه ی تختم ن سر هم، :و شت  با دیدن دو تا پیام پ
 کردم . کیوان بود.

 نوشته بود:تولدت ممارک دخترخاله ...
 تو متن بعدیش نوشته بود: قمول شدم... دندان پزشکی تهران آزاد قمول شدم.

 بهت دوباره متن پیامشو خوندم و که در اتاق باز شد . با
 با دیدن کسرا ، لمخندی زدم و بیخیال پیام کیوان شدم.

هر آن منتظر دیدن یه دسددته :ل یا یه اغوش باز از سددمتش بودم ... حتی یه 
 تمریک خشک و خالی تولد. اما هی ی نمیگفت.

شددلوار نغالی رو  درحالی که سددوت میزد در کمدشددو باز کرد ... یه کت و
 بیرون اورد با یه پیراهن ابی کمرنک...

 رو به من :فت:بیکاری؟
 با لمای برچیده شده :فتم: من کی کار دارم؟؟؟

 لمخند یه طرفه ای زد و:فت: اینو واسم اتو کن پس...
 شونه ای باال انداختم و میز اتو رو برداشتم. کسرا سوت زنان وارد حموم شد.

ره؟؟؟ یعنی تولد من یادش نیست؟؟؟ ساعت شش یعنی میخواست جایی ب
غروب بود ... پس کی میخواست بهم تمریک بگه؟؟؟ بعد از اتوی پیراهنش، 

 با کنجکاوی به سمت کتش رفتم.
 یعنی ممکن بود کادومو تو کتش :ذاشته باشه؟؟؟



ست. حتی تو مکالمه  سرا هم میدون شد دنیا اومده بودم... ک ساعت ده  من 
ده هم تو بیستم شهریور ماه یه جوری با نوق و شوق و  های شمونه ی ساعت

هیجان تمریک میگفت که انگار من کنارشم ، حتی این عدد ده و بیست و یه 
جوری به فال نیک میگرفت! و به شددوخی میگفت ده عدد شددانس ماسددت. 

 بخصوص که ما تو ده بهمن عقد شدیم وعروسی کردیم!!!
کنه اینکه من تولدشددو فراموش کرده اما حاال... یعنی میخواسددت چیوتالفی 

بودم؟؟؟ ولی من که اون قضددیه رو پی ونده بودم و راسددت و ریسددش کرده 
 بودم.

شین چیز دیگه  سوئیچ ما ست تو جیمش کردم... به جز کیف پول و کلید و  د
 ای نمود.

 اهی کشیدم و لمه ی تخت نشستم.
 کسرا از حموم بیرون اومد.

 ر کتش رو ... یه کمربند شیک بست .بالفاصله پیراهنشو پوشید وشلوا
 شیش تیغ کرده بود.

جلوی اینه ایستاد و با اتوی موی من یخرده موهاش و صاف و صوف کرد که 
 شدیدا بهش میومد.

همینطوری بق کرده به حرکاتش زل زده بودم که کراواتشددو بسددت و رو به من 
 :فت: خد...

 من مهمونی بره ...یعنی میخواستم بزنم زیر :ریه ا:ر قرار بود بدون 
 نگاهی بهم کرد و بجز همون خد چیز دیگه ای نگفت.
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به سددمت کمد چرخید ... از تو لماس ها و کاور لماس هام داشدددت دنمال 
 چیزی میگشت.

 کالفه :فتم: لماسامو بهم نریز...
 کسرا با غر :فت: یه پیراهن سمز داشتی...

. ای نیست... دست نزن..و زیپ کاور وپایین کشید . با غرولند :فتم:اون تو 
 وای بهمشون نریز...

 کسرا با حرص :فت: اون پیراهن سمزه ساتنه ... قمل عقد خریدیمش...
 از جا بلند شدم و :فتم: برو کنار بمینم...

و ا ز تو یه کاور که تو قسددمت انتهایی کمدم بود لماس و دراوردم و :فتم:اینو 
 میگی؟

 رنک مورد عالقه ی منه .کسرا لمخندی زد و :فت:هوووم... سمز 
چیشددی :فتم و کسددرا :فت: من میرم بنزین بزنم . اینو بتوش و حاضددر باش 

 میام دنمالت.
 با تعجد :فتم:کجا؟

خندید و :فت: میخوام با شرکام اشنات کنم. زود حاضربشی ها ... ساده و 
 شیک اکی؟

شنک  سای ق شم لما شت از اتاق بیرون میرفت که :فتم:خد چرا اینو بتو دا
 تری هم دارم.

که من میگم... این پیراهن و خودم واسدددت  کسددرا خندید و:فت: همینی 
 انتخاب کردم نه؟ تو هم هیچ وقت نتوشیدیش...

 اخه...-



 کسرا تند :فت:اخه بی اخه... زود باش... اماده باشی ها.
 و فورا از پله ها پایین رفت.

 رفتم.یه دوشیه پوف حرص دار کشیدم لماس و رو تخت انداختم وبه حموم 
 سرسری :رفتم و لماس و تنم کردم .

موهامو که رنگشو پرکالغی کرده بودم، با اتو صاف کردم و ساده پشت سرم 
 دم اسمی بستم.

 چتری هامو کمی جعد دادم و مشغول ارایش شدم.
شیدم و با مداد  شمم ک شت چ سمز پ سایه ی  شتم اما یه  صله ندا با اینکه حو

 هم پشت مژه هام... ریمل و رژ:ونه و رژ لد. نقره ای اکلیلی یه خط نازک
زیادم بد نشدددم .ولی فکر اینکه کسددرا تولد منو فراموش کرده بود عین خوره 

 داشت منو میخورد.
 یعنی براش به اندازه ی حفظ یه تاریخ هم مهم نمودم؟؟؟

هرچند بعد از اون همه بح  و دعوا و کلنجار ... شاید من توقع زیادی ازش 
 ولدمو یادش باشه... حداقل به اندازه ی یه تمریک خشک و خالی!داشتم که ت

 لماس و تنم کردم.
یه لماس ساتن سمز بود که تا سر زانوم میومد. یقه اش هفتی بود و یه :ل سینه 
ی خیلی خوشگل کوچولو به  اهر زمرد نشان داشت. در عین ساد:ی واقعا 

 .شیک بود اما من زیاد با رنک سمز میونه ای نداشتم
احتمال میدادم که مهمونی مختلط باشه ... با اخالق کسرا عمرا میتونستم با 

 این دکلته این ور و اون ور جلون بدم.
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 یه نیم تنه ی حریر سیاه داشتم ... اونو پوشیدم و :ل سینه رو به حریر زدم.
 حاال حس بهتری داشتم.

 کیف م*س*تطیلی شکل مجلسی و کفش مشکیمو برداشتم...
 اتاق و باز کرد.کسرا در 

 با دیدنم :فت:چی شدی...
لمخند سردی زدم و جعمه ی جواهراتم و برداشتم و:فتم: کسرا بیا :ردنمندمو 

 بمند.
 کسرا : نمیخواد طال بندازی... همینطوری خوبه.

با تعجد بهش نگاه کردم که :فت:خارجی ها رو ندیدی طال نمیندازن ... 
 بنداز.نمیخوام طال بندازی.. همین حلقه تو 

 در جعمه رو بستم وچشم غره ای به کسرا رفتم.
ست  شونم و د شتر ن شم کردم و انگ شواره ی بدل اویز :و فقط یه جفت :و

 راستم انداختم و حلقه و ساعتمم دست چپ.
 کسرا لمخندی زد و :فتم:هنوز الک نزدم. و ادکلن و روی خودم خالی کردم.

 با حرص :فت:بیا تو ماشین بزن ...
 ز تیره داشتم که از بس مصرفش نکرده بودم رو به خشکی بود.یه الک سم

 درشو باز کردم... به امید اینکه چیزی توش باشه ... قلم موشو دراوردم.
سه  ستم دو  شد ، میتون ستون میریختم و رقیق می امم بد نمود ا:ر کمی توش ا

 باری استفاده اش کنم.
سرا که همین کارو هم کردم و الک طراحی نقره ایمو هم برد شتم و همراه ک ا

 غرغر میکرد از اتاق خارج شدم.



 مانتوم و شال مشکیمو تنم کردم و پشت سرش راه افتادم.
به محض اینکه سوار ماشین شدیم مشغول الک زدن شدم که کسرا با حرص 

 :فت: بوی الک :رفتم...!
با حرص بهش توپیدم:حاال انگار چه خمر هسددت ... نترس کسددی تو رو بو 

 نمیکشه!
 کسرا نیشخندی زد و چیزی نگفت.

 با دیدن سردر هتل، با اخم از ماشین پیاده شدم.
کسددرا دسددتمو :رفت و:فت:چه بداخالق... و زیر :وشددم :فت:شددهرو بهم 

 ریختی دیگه چی میخوای؟
باهم از روی فرش قرمزی که جلوی در ورودی  چپ چپ نگاهش کردم و 

 هتل پهن بود رد شدیم.
 به سمت اسانسور رفتیم.

 کسرا د:مه ی شماره ی سه رو زد.
شی  صمو از فرامو شتم ... جز اینکه وقتی بر:ردیم خونه تمام حر سی ندا حد

 تولدم سرش خالی کنم.
با باز شدن در اسانسور ، یه راهروی باریک رو به رومون بود که رو یه تابلوی 

 طالیی رنک نوشته شده بود: تاالر دو...
 ابروهامو باال دادم.

 سمت رختکنه ... مانتوتو دربیار . منتظرم. کسرا :فت:این
 سری تکون دادم.
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 کلی مانتو وشال رو هم رو هم اونجاا ویزون بود. مانتو و شالمو دراوردم.
یخرده عطر زدم و رژمو تجدید کردم. الک ناخن کوچیکم کمی کج شده بود 
ولی در کل ناخن هام خوب بود . ازاینکه تو :ردنم چیزی نمود حرصم :رفت 

 کسرا. از
 اما یه به جهنم :فتم و از رختکن بیرون اومدم.

کیفو تو دستم :رفته بودم. کسرا با یه لمخند عمیق دستشو تو بازوم حلقه کرد 
. از این ادا اصوالش اعصابم داشت متشنج میشد اما اونقدر از ده معکوس 

 شمرده بودم که دیگه حالم داشت از اعداد بهم میخورد.
رد بودم. کسرا با یه لمخند عمیق دستشو تو بازوم حلقه ک کیفو تو دستم :رفته

. از این ادا اصوالش اعصابم داشت متشنج میشد اما اونقدر از ده معکوس 
 شمرده بودم که دیگه حالم داشت از اعداد بهم میخورد.

شددال حریر سددیاهمو طوری رو سددرم :ذاشددته بودم که موهام و یقه ی بازم 
فقط تاآرنج پوشیده بود پاهام با جوراب شلواری  پوشیده باشه. بجز دستام که

 ضخیم و موهام با شال پوشونده بودم تا بهونه دست کسرا ندم.
 دستمو :رفت و با خنده :فت:باب میل مهمونی میای....

 پوزخندی زدم و :فتم:مگه چاره ی دیگه ای هم برام :ذاشتی؟
ا یزد خیلی اتفاقفشدداری به پنجه هام داد و :فت: ا:ر خیلی کارا ازت سددر نم

ست چی پیش  شد ... ولی مهم نی سته نمی شک نمیفتاد ... خیلی حرمت ها 
 اومد اینکه چی قراره بشه مهم تره ...

و با لمخند نصددفه و نیمه ای که زد :فت: خودتو بسددتار به من خوشددمختت 
 میکنم.



 زهرخندی زدم و دستمو از دستش کشیدم بیرون.
 خیلی زود کنارم قرار :رفت. با دو :ام بلند واردسالن شد. کسرا

 به محض ورود من ...
 صدای اهنک از بلند:و ها بلند شد:

 چو :لها سراپا نشاط و شوری
دت ممارک دت ممارک ، تولم  تولم

 بهار امیدی ، همه سروری،
ت ممارک دت ممارک ، تولم  تولم

 :ل من ، چشِم دلم از تو روشن
 شکفتی زیماتر از :ل به :لشن

 در باغ هستینشستی ، چون الله 
 تویی تو ، بهانه ِی هستِی من

 دور ، از هر ، بالِی ، خزانی بمانی
 با شور و نشاِط جوانی بمانی

 :ل ، باشی ، که در جمِع یاران نشینی
 در عالم ، به جز روی شادی نمینی

 با تعجد به کسرا نگاه کردم و:فتم:تولد کیه؟
سددمز شدددن و نادین با کسددرا تا خواسددت جوابمو بده ... نادین و کمند جلوم 

 خنده :فت:بابا شماها کجایین؟؟؟ دل ما ضعف رفت از :شنگی...
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با بهت یه نگاهی بین کسددرا و نادین چرخوندم و کمند رومو ب*و*سددید 
 و:فت: تولدت ممارک نیاز جون ...

 ماتم برده بود.
 کیانا هم با خنده :فت: بابا نیاز جون توهتروتیها ... تولدت ممارک ...

سخت ب* سی با کیانا، مامان و بابام و مونس و غ*لم کرد وبعد از رو ب*و*
جون به اسددتقمالم اومدن . اونا هم رومو ب*و*سددیدن و بعد خاله ام و کیوان 
سرا و زن داییش... عموش و زن عموش پدر و مادر  ... عمه هام ... و دایی ک

 حسام.
 و حسام...

 دم.با چشمهای :رد شده داشتم به صورت حسام نگاه میکر
 لمخندی زد و سرشو به عالمت سالم تکون داد.

 با چشم دنمال سیما میگشتم.
دست به سینه سمت راست من ایستاده بود و با چشمای باریک شده و نگاه 

 تیزی داشت منو برانداز میکرد...
خدایا سددیما ... خودش بود. به جون خودم خود سددیما بود که رو به روم 

 ایستاده بود.
یدمش؟ سیما بود؟ االن؟؟؟ تهران؟؟؟ وای خدا جونم... داشتم درست مید

 سیما ... من داشتم خواب میدیدم؟ اینجا چه خمر بود؟؟؟
ما ... دارم خواب  یدم: واااااای سددی با هول ب*غ*لش کردم و جیغ کشدد

 میمینم... بخدا دارم خواب میمینم...



با خنده :فت: ای خاک برسددرت کنم ... عین مونگوال دوسددداعته  سددیما 
یای ب*غ*لم وا که ب تادی بهم زل زدی... یعنی واقعا عقلت نمیرسددده  یسدد

 کنی... م*ا*چم کنی؟؟؟
 :ریم :رفته بود.

محکم داشددتم تو ب*غ*لم فشددارش میدادم . میخواسددتم باورم بشدده که 
شه که خواب  ستم باورم ب شه که بیدارم... میخوا ستم باورم ب ست... میخوا ه

ستم باور کنم که  ضور نمیمینم... میخوا شد... این دور هم بودن، این ح ام
 ... این مهمونی... بخاطر منه؟؟؟ بخاطر من؟؟؟

 سیما منو از خودش دور کرد و :فت: دیوونه ... داری :ریه میکنی؟
 شوکه خندیدم و:فتم: نه...

 با حس حضور یه مرد کنارم بهش نگاه کردم.
 کسرا با یه لمخند مردونه بهم زل زده بود.

 نمیشد. خدایا ... باورم
 با بغض نالیدم: کسدددرا...

 خندید و دستمو :رفت و :فت: جونم...
 اشکم سرازیر شد و :فتم: تو چیکار کردی؟

خندید و:فت: یه جشددن تولد کوچیک واسددده ی همسددرم :رفتم. ایرادی 
 داره؟؟؟

که دور و برم بودن ب*غ*لش کردم و:فتم: مرسددی  ماعتی  به ج جه  بی تو
 نمیدونم چی بگم ... ممنونم...کسرا... مرسی... واقعا 
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 خندید و روموهامو ب*و*سید و :فت: عزیزم هیجانتو تا شد حفظ کن.
 وسط :ریم خندیدم ومنو از خودش دور کرد ...

صددددای بلند:و ها قطع شدددد و خانواده ام داشددتن اهنک تولدت ممارک و 
 میخوندن.

شاید حدود  سالن کوچیک بود با  رفیت  همونای ما نفر... با تعداد م 70یه 
 نفر بودن. 50،  40که نزدیک 

 ینیمو پاک کردم.
صدر  سرا منو روی مملی که  سیما بود... ک ضور  سورپرایز تولدم ح بهترین 
مجلس بودنشددوند ... روی میز و داخل جایگاه هم پر بود از دسددته :ل های 

 لیلیوم ورزهای رنگی.
 خدایازبونم بند اومده بود.

نار شاهزاده اش نشسته و... وای خداحتی حس یه پرنسس و داشتم ... که ک
 نمیتونستم برای خودم این حس غافلگیری و بیان کنم!

 سیما لمه ی ممل نشست و :فتم : تو کی اومدی؟
سددیما خندید و :فت:دیشددد... این اقا کسددرا که پدر مارو دراورد... به نیاز 

 زنک نزنی.. به نیاز ال نکنی... بل نکنی...
 ون سیما خانم.کسرا خندید و :فت:ممن

 سیما خندید و چیزی نگفت.
 حسام صداش کرد و کسرا :فت:خوبی؟؟؟

صال نمیدونم  سرا ... ا شم؟ وای ک لمخندی زدم و:فتم: مگه میتونم خوب نما
 چی بگم ... تو بخاطر من ... چرا اینقدر خرج کردی؟؟؟



کسددرا خندید وفشدداری به پنجه هام داد و :فت: چه خرجی؟؟؟ چه خوبه 
هابخاطر شادی باشه... بعدشم مگه یه شام دادن چقدر هزینه  همیشه خرج

 میمره ...
 و با یه لمخند عمیق :فت:زهرا اینا اومدن...

با اینکه دلم میخواسددت بهش تشددر بزنم چرا هنگام تشددریف فرمایی دختر 
داییت نمیگی پدرام اینا، ولی زبون به دهن :رفتم و سددعی کردم درقمال این 

 پرنسسی که امشد کسرا بهم هدیه کرده حیا کنم!!!همه مهربونی و حس 
 به سمت زهرا و پدرام رفتیم.

شه محجمه بود. با روی باز ب*غ*لم کرد و تولدمو تمریک :فت. با  مثل همی
شاری به بازوم داد و :فت:عزیزم میخوام  سرا ف سالم علیکی کردم و ک پدرام 

غزل صددامت  تو رو با همکارای شددرکتمون اشددنا کنم. ایشددون خانم مهندس
 هستن...

 به یه خانم میانسال که حدود سن و سال مامانمو داشت نگاه کردم.
موهای فندقی رنگی داشدددت با یه کت و دامن زرشددکی که تنش بودخیلی 

 متشخص و مهربون به نظرمیرسید.
 با لمخند بهم دست داد و :فت:خوشمختم.

 دستش و فشار دادم و :فتم: منم همینطور...
به یه دختر جوون که موهای ل*خ*ت وسددیاه بلندی تا کمر کسددرا با اشدداره 

 داشت :فت: ایشونم دخترشون مهندس غزاله صامت...
 با دختر هم دست دادم و ا هار خوش وقتی کردم.
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شیا  شمیه دختره بود هم معرفی کرد و:فت: اقای عر سر جوون که خیلی  یه پ
 صامت ... پسر خانم صامت .

 هم تولدمو تمریک :فت. با لمخند سری تکون دادم و اون
با دیدن دو سه تا مرد دیگه که همراه همسراشون کنار میز خانواده ی صامت 
سرا  سمت اونها برد و منم به اونها که همکارای ک سرا منو به  ستاده بودن، ک ای

 بودن معرفی شدم.
و دو تا دختر جوون ... خانم اکمری و سدداجدی!خشددک احوال پرسددی کردم 

شا و وصف چهرشون نمو د چون کسرا میخواست منو وآشنا شدم فرصت تما
سیمون نمودن... و  شنا کنه.ادم هایی که تو عرو ستان دیگه اش ا با یکی از دو

 شاید این یه صاف کردن بدهی محسوب میشد از جاند کسرا!
 در نهایت هم به جای اصلیمون بر:شتیم.

زن و غول بصدای ضمط بلند بود و خیلی ها از فامیل منو کسرا و دوستان مش
بر*ق*ص بودن اما من سیما رو :یراورده بودم و حاضر نمودم یک ثانیه ولش 

 کنم.
 کسرا رفته بود تا به میز سروسرویس سری بزنه تا کم و کسری نماشه.

شه  سه هفته ی دیگه معلوم می شیه :فتم:  شوندم و بی حا سیما رو ور دلم ن
 دختره یا پسره...

ه سددرم زد و :فت : ای جونم خاله خندید و با نوک انگشدددت ضددربه ای ب
 قربونش بره .. دختر دوست داری یا پسر؟

ست - شتر چی دو سم خودت بی سرا بتر نمیدونم. هنوزم جرات نکردم از ک
 داری...



لمخندی زد و :فت: کسرا براش این چیزا مهم نیست. سالمتی مهمه. دهه ی 
 قاجار که نیست.

 تو خمری نداری؟-
شه ...  سیما خندید و:فت: خمرای من شدن زاینده رود مربوط می شک  به خ

 میخوای واست تعریف کنم.
 خندیدم و :فت:این غزاله خیلی خوش هیکله ...

 تو جمع با چشم دنمالش :شتم.
یه کت و شدلوار اسدتورت پوشدیده بود و چیزی که خیلی جلد توجه میکرد 
 موهای شمق زده ی سیاهش وبد که تا کمرش میومد وصاف و ل*خ*ت بود.

شده ... نه؟ این رنک شون سیما :فت:زهرا چه خوشگل  ه ای باال انداختم و 
 بهش میاد.

 چیش... اسمشو نیار که ازش نفرتم میشه.-
 سیما:واه ... چرا؟

سرا به  شیم... ک سرا با هم با سیما قمل اینکه من وک ابروهامو باال دادم و:فتم:
 اینا.زهرا توجهی نشون نمیداد؟ اون موقع که تو نامزد بودی و 

سددیما کمی به زهرا نگاه کرد و :فت: خودت که میدونی بین نامزدی تا عقد 
من خیلی فاصددله بود... زهرا هم بین این وقت عروسددی کرد و زودم باردار 

 شد. ولی نه .. من رفتار خاصی ندیدم . چطور؟
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ست یه لکه الک  شتهام نگاه کردم. دلم میخوا شیدم و به انگ نفس عمیقی ک
بود و بکنم ... اونقدرم با ناخن بهش ور رفته بودم که پوست  که روی انگشتم

 انگشتم ملتهد و سرخ شده بود.
 سیما سقلمه ای زد و:فت: این غزاله خوب عشوه میریزه ها .

به کسددرا که داشددت خیلی سددنگین و با اخم و جذبه باهاش صددحمت میکرد 
 نه.ک لمخندی زدم. به ساد:ی غزاله نمیومد با نیش باز با کسرا صحمت

 اما کسرا خیلی جدی فقط جوابشو داد و به سمت میز شام دعوتشون کرد.
 بعد هم به سمت من اومد و:فت: عزیزم بریم شام؟

شقاب اماده کن  سلیقه ی تو میخورم. یه ب لمخندی بهش زدم و :فتم: من به 
 ... من منتظرتم.

شقاب اماد سلیقه ی تو میخورم. یه ب کن  هلمخندی بهش زدم و :فتم: من به 
 ... من منتظرتم.

 کسرا خم شد تعظیمی کرد و :فت: به رو چشمم.
 خندیدم و بعد از رفتنش متوجه نگاه همزمان غزاله و زهرا شدم.

سخره  شاید این یه حس م شنن...  نمیدونم چرا حس کردم هر دو به خونم ت
 بود و یه تفسیر مسخره تر از نگاه اون دو!!!

وجه کماب و مرغ و زرشدک پلو کنارم کسدرا با یه بشدقاب محتوی کماب و ج
 نشست و :فتم: وایی کسرا شام عروسیه مگه ...

 کسرا خندید و:فت:لمس وجود و حضور شما کمتر از عروسی نیست .
ابروهامو باال دادم و کسددرا یواشددکی پیشددونیمو ب*و*سددید و :فت: از خدا 

 ممنونم تو رو به من هدیه کرد.



 دلم میخواست جیغ بکشم.
 فتم: واقعا؟؟؟ تا چند وقت پیش که میخواستی منو بکشی؟؟؟خندیدم و :

کسرا لمخندش جمع شد .نگاهش باع  شد از حرفم پشیمون بشم. لمخندم 
 کم کم محو شد.

 کسرا داشت با ریز ریز کردن های کماب سرشو :رم میکرد.
 نفس عمیقی کشیدم و :فتم:کسرا؟

 جوابمو نداد.
 خفه :فتم:کسرایی....

 بهم نگاه کرد.
 روم :فتم:منظوری نداشتم.ا

کسدرا پوفی کرد و :فت: از نمش قمر خوشدت میاد؟؟؟ یه اتفاقی بود ... عین 
یه تصادف... پیش اومد ... رخ داد ... تموم شد رفت. از یاد اوریش من و تو 

 چه سودی میمریم؟
 شرمنده سرمو پایین انداختم و کسرا :فت: من خواستم بکشمت؟

 نه ...-
 دنمال کلمه بودم تا حماقتمو رفع و رجوع کنم.و دستشو :رفتم . 

درحالی که دو دسددتی دسددت پهن وبزرگ و :رمشددو :رفته بودم تو چشدداش 
خیره شددددم و :فتم: فکر کردم منو یادت رفته ... فکر کردم دیگه برات مثل 
ستم... فکرکردم تولدمو فراموش کردی... همش این مدت به خودم  سابق نی
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زدیم فکرکردم ... همش فکر میکردم سددرد شدددی و وکارام و حرفایی که بهم 
 دیگه مثل قمل نیستی... یا من از چشمت افتادم.

 سرمو انداختم پایین.
کسددرا دسددت ازادشددو به سددمت چونه ام برد و :فت: قهر و اشددتی مال زن 
وشوهراست دیگه. یه چیزی بود تموم شد رفت. دلم نمیخواد ادامش بدی و 

 ؟؟؟همش تو نهنت بیاریش... باشه
ندم و:فتم: من میخوام ازت  که زیر چونم بود رسددو به دسددتش  دسددتمو 
عد قول  به ب تاد ... از این  که اف قایی  فا مه ی ات خاطر ه عذرخواهی کنم... ب

 میدم همیشه همه چی و بهت بگم.
 کسرا زمزمه کرد:تا اخر عمر؟

 لمخندی زدم و :فتم: تا اخر عمر دیگه هی ی ازت پنهون نمیکنم.
پشت دستمو نرم ب*و*سید و به سرچنگال یه تیکه کماب زد  کسرا خندید و

 و :ذاشت تو دهنم.
اون شام و اون لحظه... اون قول... اون بخشش... اون نگاه... اون ب*و*سه 

 ... انگار جون دوباره ای به حسی که بین من و کسرا بود داد.
 بعد از صرف شام، نوبت به باز کردن کادوها رسید...

سرا یه جعمه ی سمتم  ک سایز یه کتاب ه ی کوچیک بود به  شده که  کادو پیچ 
 :رفت.

 جمع هم مشتاق و کنجکاو معطل بودن بمینن اون چیه...
شود... بلکه  شود .. .دیده  ستاده بود و با هیجان میخوند:باز  سیما کنارم ای

 پسندیده شود!...



 بادیدن یه جعمه ی مخمل ابروهام و باال دادم.
شو باز کردم.  شد و وقتی در شمام :رد  سمز چ ست جواهر زمرد  با دیدن یه 

 کسرا خندید و :فت: بمین چه به لماست میاد.
ند و تو :ردنم  که :ردنم گاهش میکردم  باز داشددتم ن با دهن  همینطوری 
قدی  نه  یه ای ها رو هم اروم تو :وشددم... فقط دلم  خت و :وشددواره  ندا ا

 میخواست که جلوش وایستم.
 به کسرانگاه کردم.

 اینا رو از کجا اورده بود؟پول 
 پول اینا رو از کجا اورده بود؟

 خریدن جواهر... زمرد سمز... خیلی :رون بود.
سخره ای و  شعر م سیما شویق کردن و سوت ت سرا رو با جیغ و  مدعوین ک
خوند که باع  خنده ی جمع شددد: چرا زحمت کشددیدید ... ما که راضددی 

قدر کم کشددیدید... چرا ویال نمودیم... حاال که زحمت کشددیدید... چرا این
 ندادید... کنار دریا ندادید... !

 خندم :رفته بود .
 کسرا ایستاده بود ...

 مونده بودم چطوری بترم ب*غ*لش و تشکر کنم.
کیوان خل و چل هم ازاون پشددت مشددتها داد زد: عروس داماد و بد*و*س 

 یاالله.
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ه سمتش سرا بعین لمو سرخ شدم. فقط تونستم دستمو برای :رفتن دست ک
 دراز کنم و ازش تشکر کنم.

به من و  با نوق  ید و تو ب*غ*لش تکون تکون میداد  مامانم درحالی که نو
کسددرا نگاه میکرد و نادین هم با خنده :فت:تشددکراتو بذار واسدده شددد. از 

 حرفش خجالت کشیدم و کسرا یواشی زیر:وشم :فت: بدم نمیگه...
 کن.با پررویی :فتم: پس طلمتو شد وصول 

ست کیفو کفش خیلی  خندید و کادوهای دیگه رو باز کردم ... نادین برام یه 
شیک و چرم خریده بود. احتماال به سلیقه ی کمند، کیانا هم بهم جاشمعی 
های شدیکی داد که شدمع هاشدو خودش درسدت کرده بو د واز طرف مامان 

ید کوچولو یه کارت هدیه :رفتم و مونس جون هم برام ی بابا و نو ر ه زنجیو
طالی خیلی قشنک :رفته بود. بقیه هم یا به سکه های یک :رمی اکتفا کرده 

 بودن یا به کارت هدیه...
از همه تشکر کردیم و حسام صدای اهنک و از بلند:و ها دراورد و منو کسرا 

 مشغول ر*ق*صیدن شدیم.
با اهنک بانوی من ... دو نفره ر*ق*صیدیم... بعد هم که وسط شلوغ شد و 

 دور با سیما و نادین و کمند و کیانا مشغول شدم... یه
صیدم ... یواش یواش چرخ خوردم و مقابل کیوان  حینی که با نادین میر*ق*

 قرار :رفتم .
 خندید و :فت: تو یه وقت به من دکتر شدنمو تمریک نگی؟

خندیدم و :فتم:وای کیوان... بمخشید به کل یادم رفت .. یادت باشه دندونام 
 میام سراغت بدون ویزیت. خراب شد



کیوان خندید و :فت:هرچی دراینده بشم مدیون تو و حرفهای تو ام... ممنون 
 ساله بشی. 120دخترخاله . 

به روی کسددرا داره  خندیدم و خواسددتم چیزی بهش بگم که دیدم غزاله رو
 میر*ق*صه ...

شوه ی  شت با لمخند به حرکات پر ع سرا هم برخالف چند لحظه پیش، دا ک
 اله نگاه میکرد!غز

داشددتم درجا خودمو تکون میدادم که پام به پای عرشددیا :یر کرد و بخاطر 
پاشددنه ی کفشددم، پام پیچ خورد ... داشددتم نقش زمین میشدددم که نادین منو 

 :رفت و بلند :فت:چی شدی نیاز؟
سرم :یج  سرم :رفتم و:فتم:هی ی یخرده  ستمو به  شم د ضایع ن برای اینکه 

 رفت.
 

م اومد با یه حرکت منو به خودش تکیه داد و منو روی ممل کسددرا به سددمت
 نشوند.

 غزاله با اخم سرجاش بر:شت ... و مشغول صحمت با زهرا شد.
 نفس عمیقی کشیدم و کسرا :فت:خوبی عزیزم؟ یهو چت شد؟

سم . اما چیزی نگفتم و  ست ازش از ارتماطش با غزاله بتر چقدر دلم میخوا
سرا برای خداحافظی جلو ی در کمی بعد مهمون ها عزم رفتن  کردن و منو ک

 ایستادیم و از همگی تشکر کردیم.
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سونن و همه چی طوری برنامه  سرا به منزل بر شد دایی ک مونس جون وقرار 
 ریزی شد که من و کسرا تو ماشین تنها باهم بر:ردیم خونه.

شغول  شین م سرا جلوی کاپوت ما ستم، ک ش شین ن به محض اینکه داخل ما
 زاله شد و غزاله بلند :فت:فردا میمینمت...صحمت با غ

 کسرا هم سری تکون داد و داخل ماشین کنارم نشست.
 پوفی کردم و :فتم: بخاطر امشد ممنون ...

کسرا لمخندی زد و :فت:من ازت ممنونم... بخاطر اینکه همسرمی... مادر 
 ب می... داری ب مونو تو دلت بزرگ میکنی... من که کاری نکردم ... فقط

 دو تا تلفن ساده بود.
صامت بودن از  شینی که خانواده ی  ستم چیزی بگم که ما لمخندی زدم خوا

 جلومون رد شدن و کسرا براشون بوق زد.
 پوست لممو کندم و :فتم: یه روزی منو بمر شرکت و بمینم.

 به صورت کسرا نگاه کردم و خواستم واکنششو بمینم.
به به رو  که  حالی  ند سددداده ای زد در عادی  لمخ روش خیره بود خیلی 

 :فت:حتما... فردا بیا شرکت ...
از این ری اکشددن نرمالش لمخند راحتی زدم و:فتم:فکر میکنی ب مون چی 

 باشه؟
کسرا نفس عمیقی کشید و به ثانیه شمار چراغ قرمز خیره شد، لمخندی زد و 

 :فت:نمیدونم تو چی فکر میکنی؟
 داری یا دختر؟خد ... نمیدونم... ولی تو پسر دوست -

 کسرا:ب ه فقط سالم باشه همین مهمه.



 حاال تو نظرتوبگو..-
 کسرا خندید و :فت: خد... من دوست دارم سالم باشه.
 کسرا خندید و :فت: خد... من دوست دارم سالم باشه.

 خد اون که به کنار... فکر میکنی دختره یا پسر؟؟؟ دلت به کدوم روشنه؟-
 ئه ... خودت چی فکر میکنی؟50 50کسرا:باور میکنی برام 

 من فکر میکنم دختره.-
 کسرا لمخندی زد و :فتم:حاال تو بگو دیگه ... دوست داری چی باشه؟

کسددرا: من دوسددت دارم چی باشدده با اینکه تو فکر میکنی چیه ... و این که 
 قسمت باشه چی باشه، سه تا :زینه ی متفاوته ...

ست داری شه .... دوم بگو  خندیدم و :فتم: خد اول بگو دو ب مون چی با
 چی فکر میکنی ... سومیشم سه هفته دیگه میفهمیم.

کسددرا مکثی کرد و:فت: خد... من فکر میکنم پسددره ... ولی از طرفی هم 
 دوست دارم دخترباشه ... شیرین تره ... بابایی تره ... ولی پسرم خوبه ...

 اه ... دو پهلو حرف نزن ... ته دلت نظرت چیه؟-
 :تو ته دلت میخوای دختر باشه که فکر میکنی دختره؟کسرا

شده بود ورانند:ی میکرد.  سرا متفکر به رو به رو خیره  سرمو تکون دادم . ک
 بعد از ایستادن پشت یه چراغ قرمز دیگه :فت: خد سالم باشه دیگه ...

 همین؟-
 کسرا: ته دلم فعال همینو میگه. من در هرصورت بابا میشم... چه دختر باشه

 چه پسر... و خندید.
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 چیزی نگفتم و کسرا :فت: ولی ا:ر فکر میکنی دختره حتما دختره ...
 چطور؟-

 کسرا:حس مادرانه ... ولی به تو نمیومد از این حس ها داشته باشی...
 مگه من چمه؟-

کسددرا نمیدونمی :فت و دنده رو جا زد و پوفی کرد و:فت: ا:ردختر شدددد 
 دوست ندارم عین تو باشه ...

 خمی کردم و :فتم:ا
 چرا؟؟؟-

 کسرا با بدجنسی :فت: خد دوست ندارم مثل تو بشه دیگه، چرا نداره!...
 مگه من چمه؟؟؟-

 کسرا خندید و:فت:هی ی نیازم ...
 ولی دخترا به مادراشون شمیهن ...-

 کسرا بهم نگاهی کرد و:فت: یعنی تو عین مادرتی؟؟؟
 :فت:ناراحت شدی؟رومو بر:ردوندم و کسرا دنده رو جازد و 

 یه جوری با طعنه حرف میزنی ...-
کسرا خندید و :فت: نه ... نمیخوام بح  کنیم فقط همین . خوبیش اینه که 

 دخترمون پسرخاله نداره!
به  با کیوان ... ولی خودمو  باال دادم مطلد و :رفتم .ر*ق*صددم  ابروهامو 

 ندونستن زدم و :فتم: یه جوری حرف بزن بفهمم.
تر از اون ه که فکرشو بکنم :فت: امشد با کیوان ر*ق*صیدی کسرا صریح 

... 



 فقط بهش تمریک :فتم ... تازه من ...-
 هنوز حرفم تموم نشده بود که همون لحظه :وشیش زنک خورد.

 کسرا: بله ... خد... اره باشه.حتما... شد بخیر... باشه ...
 و تلفن و قطع کرد.

 کی بود؟-
 کسرا:غزاله...
 و :فتم:منظورت مهندس صامته؟؟؟ پوزخندی زدم

 کسرا خندید و :فت:جلوی تو به اسم کوچیک صداش میزنم.
 تو دلم :فتم: جلو من میخوای حرصم بدی!

اهسددته زمزمه کردم:بعید میدونم. و بلند :فتم:پس فردا من شددرکت میام 
 باشه؟؟؟

یدار  باید زود ب تاکید کردی! ... فقط  بار  کسددرا لمخندی زد و :فت:صدددد 
 . راستی به کل یادم رفت... در داشمورد و باز کن.بشی..

 یک تای ابرومو باال دادم و بازش کردم.
 با دیدن یه جعمه برش داشتم و :فتم:چیه؟

 کسرا لمخندی زد و :فت: بازش کن.
 جعمه رو باز کردم. توش یه جعمه ی موبایل بود .

 ..کسرا توضیح داد:فکر کردم شاید یه :وشی جدید الزم داشته باشی.
 این :وشی... کم کم یک میلیون قیمتش بود.

 این جواهرات .
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 این جشن...
 با بهت :فتم:کسرا؟؟؟

 کسرا لمخندی زد و:فت: خوشت اومد؟؟
 اخم کردم ... انگشتمو رو صفحه اش کشیدم.

 صفحه ی :وشی روشن شد.
 کسرا: یه خط جدید هم برات :رفتم.

سرا :فت: میخوام این  شه... خط ابرومو باال دادم و ک سته ب شد ب پرونده ام
 قملیتو بده بهم. میخوام وا:ذارش کنم.

شتم جلز وولز میکردم و با مغزم ممارزه  شتم حرص میخوردم و از درون دا دا
 میکردم تا ساکت باشم و جوابشو ندم.

دلم نمیخواسددت امشددد و حداقل امشددد و که بعد از مدتها کسددرا یخرده 
 .خوب شده بود رو به جفتمون زهر کنم

در قمال خط جدید مخالفتی نکردم. اما در قمال این هزینه ها ... نه نمیشددد 
 سکوت کنم. پوفی کردم و:فتم: کسرا؟

 کسرا: جانم؟
 پول اینا رو از کجا اوردی؟؟؟ یه مهمونی تو هتل... جواهر... این :وشی؟-

 کسرا خندید و :فت: دزدی کردم!
:فت: فکر کن از اسمون بهش خیره شدم و کسرا با خنده چشمکی بهم زد و 

 رسیده ...
 با دلواپسی که تو صدام موج میزد :فتم: از کجا اوردی؟

 کسرا:مگه مهمه عزیزم؟



 خد معلومه...-
 مکثی کردم و منتظر جوابش شدم.

 اما خیال نداشت جوابمو بده.
 با حرص :فتم: اینا حالله؟؟؟

 
وحروم  کسددرا ابروهاشددو باال داد و:فت: حالل؟؟؟ بهت نمیاد اهل حالل

 باشی...
 فعال که میمینی هستم.-

 کسرا دنده رو جا زد و :فت: چیه فکر میکنی افتادم تو کار خالف؟
 عصمی :فتم: اره چنین فکری میکنم.

صادقانه دارم بهت میگم چه فکری تو  سته :فتم: سرا تیز بهم نگاه کرد و اه ک
 سرمه ... !!!

شین  سرعت ما ست وباز کرد .  شو یه لحظه ب شما سرا چ شتر کرد و ک و بی
:فت: به این چیزاش فکر نکن. در ضددمن چند وقت دیگه خونمون حاضددر 

 میشه.
 با حیرت به نیمرخ سردش نگاه کردم.

 با کالفگی :فتم: این پوال رو از کجا اوردی؟؟؟
 کسرا: مگه برات مهمه؟

 کسرا یه سوال ازت کردم قاطع جوابمو بده ... همین. درخواست زیادیه.-
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 بیشتر وبیشتر میشد . با عصمانیتی که کامال تو لحن و کالمشکسرا سرعتش 
شر زد: :فتم به این  شو کنترل کنه ... بهم ت صدا سعی میکرد  شهود بود اما  م

 کاراش کار نداشته باش.
شم... تو داری - سرا داری چیکار میکنی؟؟؟ چطوری میتونم بی تفاوت با ک

 ستشو بگو ...با این خانواده ی صامت چیکار میکنی؟؟؟ هان؟؟؟ را
 کسرا: نیاز از این سواالت خوشم نمیاد ... بهتره بهش حتی فکرم نکنی.

دیگه کنترلمو از دسدددت داده بودم با بغض :فتم: تو چطوری میتونی اینقدر 
شه  ولخرجی کنی... هان؟؟؟ من چطوری به این چیزا فکر نکنم؟؟؟ مگه می

 ه هان؟؟؟... کسرا تو که نمیخوای ب مون حروم خور ... بزرگ بش
 کسرا تو که ....

و دردی زیر دلم منتشددر شددد که باع  شددد حرفمو قورت بدم و یه ناله ی 
 خفیف از :لوم به بیرون راه پیدا کرد.

 انگار منتظر یه تلنگر بودم برای خالی شدن چشمام از اشک...
 کسرا فورا :وشه ای پارک کرد و با ترس :فت:چی شد؟؟؟ نیاز؟؟؟

ه امو :رفت و منو به پشدتی تکیه داد... کمربندمو باز دوال شدده بودم... شدون
 کرد و :فت: نیاز جان ... آروم باش...

پلکامو رو هم فشار میدادم ... نفسمو سنگین بیرون دادم که کسرا :فت: وام 
ست . مامانم یخرده کمکم کرد...  شرکتم ه سهام  سود  جور کردم همین ... 

 م؟؟؟بعدشم این جواهر خودش یه سرمایه است هو
 تو چشماش نگاه کردم و :فتم: داری راست میگی؟



کسددرا لمخند مهربونی زد و :فت: به جون تو ... به جون ب مون... اخه چه 
 دروغی دارم به تو بگم ... حاال هم اروم باش. یهو چت شد؟

 و پیشونیمو ب*و*سید و سرمو به سینه اش تکیه داد و :فت:بهتری؟؟؟
لرزید. کسرا اهسته :فت: یخرده تحمل کن ... دردم قطع شده بود اما تنم می

 زند:یمون از این رو به اون رو میشه ... بهت قول میدم.
 خودمو عقد کشیدم و :فتم: به چه قیمتی؟؟؟

کسددرا خفه :فت: خوشددحالم حداقل این برات مهمه ... اما نگران نماش... 
 من خودم حواسم هست.

 نفس عمیقی کشیدم و سکوت کردم.
کارایی پنهون از من میکرد و این عذابم میداد ... این پنهان کاری... داشت یه 

 این مقابله به مثل!!! این توهمات کسرا...
شدیم،  شتیم ب ه دار می سرا دا ستارم. من و ک سعی کردم خودمو به زمان ب

 مطمئنا ریسک نمیکرد! المته فقط امیدوار بودم که ریسک نکنه!
سرا  سیدن به خونه ... ک شت بعد از ر سری :رفت و حینی که دا سر یه دوش 

 لماس هاشو تنش میکرد به من خیره شد.
 داشتم با :ردنمدم ور میرفتم.

 خندید و :فت:خوشت اومد؟
 بهش نگاه کردم... لمخندی زدم و:فتم:قشنگه مرسی...

 کسرا کنارم لمه ی تخت نشست و :فت:چیه؟؟؟ سرحال نیستی.
 بهش نگاه کردم و :فتم:خوبم.
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 کرد و:فت:نکنه درد داری؟بریم دکتر؟کسرا اخمی 
 نه ... خوبم... حداقل جسمی خوبم!-

شکن میون دو ابروش به لمش نزول کرد و با خنده :فت: پس روحی  چین و 
 حالت خوب نیست؟

 نخواستم باز باهاش سر هزینه و پولش بح  کنم...
کسددی که تا دیروز سددر دربسددت سددوار شدددنم بهم خرده میگرفت... این 

این جشددن... کسددرا چیکار کرده بود؟؟؟ چرا اینقدر عوض شددده  جواهر...
 بود؟؟؟

 آهی کشیدم و:فت: با من نر*ق*صیدی امشد.
 ابروهامو باال دادم ...

لمخند محوی زد و با کنایه :فت:یعنی اینقدری که با کیوان ر*ق*صددیدی با 
 من نر*ق*صیدی...

حوصددله ی کلنجار  فکرکردم باز شددروع کرده ... :یره ی موهامو باز کردم ...
 رفتن و نداشتم!

خواسددتم جوابشددو بدم و بگم منم دیدم با غزاله ر*ق*صددیدی ... اما ترجیح 
شدم ...  شدم ... باید برای خواب اماده می سکوت کنم... از جام بلند  دادم 
حوصلشو نداشتم داشت یه چیزایی از من پنهون میکرد یه چیزای خیلی مهم 

 کنه چقدر از این مقابله به مثل رنج میمرم ...... ! اما دلم نمیخواست فکر 
 جلوی اینه ایستاده بودم و کرم میزدم که دستهاشو رو شونه هام :ذاشت ...

 از تو اینه بهش خیره شدم .



لمخندی زد و :فت: دوسددت داشددتی صددمر کنی با کیوان که حاال دکتر شددده 
 عروسی کنی؟

شغول کرد. سوالش فکرمو م شت کردم اما  کیوانی که یه روزی  پنجه هامو م
یه :وشدده تو موبایل فروشددی انگری برد بازی میکرد ... االن یه اقای دکتر به 

 حساب میومد!!!
کسددرا نیشددخندی زد و تلخ وپر طعنه زیر :وشددم :فت: بردت تو فکر؟؟؟ 

 هنوزم انتخاب من حماقتته؟
به سددمتش چرخیدم... موهامو پشددت :وشددم زد و :فت: به اندازه ی کافی 

 ی؟؟؟ هوم؟خوب هست
قمل ازاینکه جوابشددو بدم لماش رو لمهام فرود اومد و کلمه تو دهنم خاموش 

 شد.
 تو چشماش خیره شده بودم.

 اونم همینطور...
 باز غریمی نگاهش باع  شد حس تنهایی همه ی وجودمو فرا بگیره...

این افقی که تو کندوی چشدماش بود که دیگه برق نمود .... پر از  ن بود ... 
 ید پر از زن!!! مثل نهن من ... که توش پر از اسم بود و قیاس...و شا

 و وای به قیاس من ... که چقدر ازاین قیاس میترسیدم!
ست با کس دیگه با حس دیگه با تجربه هایی که  ستم دلم نمیخوا شمامو ب چ
هیچ وقت نداشددتم و کسددرا ا ولین و اخرینش بود مقایسدده اش کنم ... حتی 

 یمیش غرق بشم. این نگاه ... نگاه کسرای من نمود!دوست نداشتم تو غر
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 مالفه رو باال کشیدم ... چشمامو بستم . زیرپلکام خیس بود ...
یده بود و حس سددنگینی  هام پی  ندام  مام ا تنم سددرد بود ... رخوتی تو ت

 داشتم... چشمام همش نگاه غرید کسرا رو بهم یادآور میشد.
چیزا یه حساسیت احمقانه است...  دلم میخواست به خودم نهید بزنم این

 اون امشد برای من یه شد رویایی ساخت ... اما ...!
شد خیلی وقت بود که بهم حروم  شد.خواب  شک  شمام بی اراده پر از ا چ

 شده بود... بس که فکر وخیال تو نهنم رسوب کرده بود!
 ایمان داشتم به مردی که کنارم خوابیده بود ...

 . به ایمان کسرا...ایمان داشتم به کسرا..
 اما ... همش شده بود اما ...

 این همه هزینه کرده بود از کجا آورده بود؟؟؟
 اون زنا ... تو شرکت باهاش بودن؟؟؟ غزاله ...

 زهرا... !
 به قول فروغ: صحمت از هم اغوشی در اوراق کهنه ی یک دفتر نیست...!

 چم شده بود؟ کسرا چش شده بود؟؟؟
 ؟؟؟چرا یه حس بد داشتم

 چرا دیگه از هیچ چیز این زند:ی لذت نمیمردم؟
چرا اینقدر چرا تو سرم وول میخورد؟ چرا بنظرم این تولد همه اش ساختگی 
اومد ...  اهری... برای جلد توجه!!! میشددد سدداده تر و واقعی تر باشدده!!! 

 میشد عاشقانه تر باشه ...



بودم؟ با کی زند:ی من با کی ازدواج کرده بودم؟؟؟ با کی هم اغوش شددده 
 میکردم؟

 با مردی که از رو غریزه منو طلد میکنه؟
که االن صددددای  که این ادمی  یدونم...  که جواب سددوالمو م خه  قدر تل چ
نفسهاش هم برام قشنگترین و زیماترین صوت دنیاست اینطور از روی غریزه 

 به سمت من میاد ...
صرفا ست دارم... و  به خاطر خواهش و  تو اوج جمروت و جمر بهم میگه دو

 خواسته ی جسم خودش به من میگه دوست دارم!!!
 بفض :لومو توچنک :رفته بود... از این تن فروشی شرعی !!!

ستم؟  شوهر... مگه من ازش چی میخوا سر... به  شی به هم از این خود فرو
مگه من ازش تولد خواسددتم اونم اینقدر با منت ... یه :وشددی سددنگین... 

خواسدددت برق و زرق و رنک این چیزا رو تو چشددم کی جواهر زمرد ... می
 بکنه؟

 من که چیزی ازش نخواستم...
 من که به یه تولد خشک و خالی هم ...

شه ... اینقدر  سه که از روی غریزه نما ستم جز یه ب*و* هی ی ازش نمیخوا
 پرداختش سنگین بود؟ چه طلمکار بی طلمی ...

سه هاش و لمس داغی و رخ شد وقت ب*و* سنگینی مردونه کاش می وت و 
ستری  سونه داد بزنم و بگم : من ازت یه همم شق میر اش که منو به جنون ع

 عاشقانه میخوام ... نه رفع ورجوع ... !
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سم بدم که با من این کارو نکنی... روح زخم  شد تو رو به ایمانت ق کاش می
 خورده ی من به عشقت نیاز داره نه...

 ن و به غریزه بازی عادت نده... !کاش میشد که زیر:وشت زمزمه کنم: م
خسته بودم... از خودم ... از کسرا... از جم خوردن یه تیکه از من ... یه تیکه 
شت. از  شده بودم از این که باورم ندا سته  شت! خ از خودش که باورش ندا
مادی... از این خسددتگی... از این سددنگینی... از خودم... از  این بی اعت

 !خودش... از همه چیز...
 من میدونستم از زند:ی چی میخوام ... ولی اون چی؟ اون میدونست؟

 به سمتش غلت زدم.
چرا به اینجا رسددید؟؟؟ من که هنوزم مثل قمل... نه بیشددتر از قمل... اصددال 
شتم. من که برای یک دقیقه دیر کردنش پر پر  سش دا شتر از قمل دو خیلی بی

 میزدم. من که دلم براش تنک شده بود .
شم؟؟؟ اما با من که  شام عادت کرده بود به نیازش بودن ... حاال هم نیاز :و

 طعم غریزه!!!
 به پهلو خوابیده بود. کف دستش رو تخت بود...

 خودمو به جلو هول دادم.
 دستشو اروم بلند کردم و خودمو تو ب*غ*لش جا دادم.

کف دسددتشددو پشددت کتفم میزون کردم ... نفسدداش میخورد تو صددورتم. 
 م. خودمو پایین کشیدم و سرمو رو سینه اش :ذاشتم.چشمامو بست

 رو قلمش...



یعنی میشددد زند:یمون مثل روزای اول بشدده؟ مثل همون وقتا که از محمتش 
شنه ی نیازم :فتن هاش بودم؟ یعنی  شتم؟ مثل همون وقتا که ت سیرمونی ندا

 میشد؟ میشد که دست از این  اهر بازی برداره؟؟؟
شونه و موهامو  سینه اش فرو کردم وبا پنجه هاش  شونیمو تو  نوازش کرد.پی

 اشاره ی دستش منو محکم تر به خودش چسموند.
 نفس خسته ای کشیدم ... من باید چیکار میکردم؟؟؟

ندارم...  خانوادم فکر میکردن من خوشددمختم و هیچ چیزی تو زند:یم کم 
حتی راهنمایی... اونا اشددک چشددممو به حسدداب نوق وشددوقم میذاشددتن و 

 الی از سعادت ...خوشح
 اما ...

 چرا اینطوری شد؟
 تقصیر کی بود؟؟؟

 چرا کسی کمکمون نمیکنه؟
 چرا کسی حواسش به این همه درد تو دل من نمود؟؟؟

 چرا کسرا اینطوری شده بود؟؟؟
 کسرا چش شده بود؟؟؟
 به چی تظاهر میکرد؟؟؟

 پیش کی نمایش بازی میکرد؟؟؟
 پیش من؟؟؟

 ین منو کسرا نیست؟چرا حس میکردم دیگه هی ی ب
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 انگار هی ی از اولش بینمون نمود ... ولی... همیشه یه ولی بود!!!
چشمامو بستم ... من بخاطر بارداریم فقط حساس شده بودم ... فقط همین 

 ... نه بیشتر نه کمتر!!!
 تولدت ممارک نیاز... تولدت ... ممارک... نیاز!!!

 فصل سی ودوم:
 خیره شدم.نفس عمیقی کشیدم و به اینه 

ضافه  شم. پنج کیلو به وزنم ا شد این زن :اممو و چاق و چله من با باورم نمی
شکمم نگاه میکردم. هنوز  شتم به بزر:ی  ستاده بودم و دا شده بود. نیم رخ ای

 خیلی توچشم نمود ولی خد ، خودم به نظر خودم خیلی بزرگ بود.
و چاق شدددم ... مونس جون معتقد بود دختره ... چی میگن ... چون از پهل

ولی مامانم میگفت شددکمت داره تیز میشدده پس پسددره ... ! به هرحال معلوم 
 میشد امروز...!

 روز تعیین جنسیت ... ! یه تجربه ی سراسر عجید و جدید بود!!!
 هم خندم :رفته بود هم غصه ...

سرم ، لمخندی بهش  شت  سرا پ ضور ک شدم. با ح سنگین تر می روز به روز 
 حاضری؟زدم و :فتم: 

 خندید و لتهاشو باد کرد و :فت: چه جورم...
 یه مانتوی عمایی مشکی تنم کردم با شال مشکی...

 قرار بود یه سر به شرکت کسرا بریم و بعدش هم به مطد دکتر!



تو این سه هفته یه جوری همه چی تو هم پی یده شد ... یه مهمونی از طرف 
برای زیارت شددرکت باالخره  خانواده ی مشددیری و امروز و فردا کردن کسددرا

 بعد از :ذشت سه هفته امکان پذیر شد.
 کیفمو رو شونه ام انداختم.

خواستم از اتاق خارج بشم که حس کردم یه چیزی تو دلم فرو ریخت و عین 
 یه ماهی داشت تکون میخورد . شده بودم اکواریوم سر خود!...

 ست نکن.جلوی در ایستادم که کسرا :فت: خانم محترم ترافیک در
 به سمت کسرا چرخیدم و دستشو :رفتم و :ذاشتم رو شکمم...

 ابروهاشو باال داد و :فت: چی شده؟
 خندیدم و:فتم: حس نمیکنی؟ داره تکون میخوره ...

شکم منو  شت رو  سرشو :ذا شد و  شید و اروم خم  شو جلو تر ک سرا خود ک
 :فت: فکر میکنی داره چیکار میکنه؟

کسرا صاف جلوم ایستاد و با لمخند پهنی :فت: برای شونه ای باال انداختم و 
 مادری خیلی کوچیکی...

 سالگی شدم... 23خندیدم و :فتم: نخیرم من همین شهریور وارد 
شت هام داد و با هم از  شاری به انگ ستمو :رفت ... ف سرا لمخندی زد و د ک

 پله هام سرازیر شدیم.
ور خاصددی بود ... هم هنوز متوجه تکون هاش بودم .درد نداشددت ولی یه ج

باورم  تا نگیرمش ب*غ*لم  مانم :  ما به قول  ناک ... هم دلهره اور...  ترسدد
 نمیشه که مادرم...
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 لمخندی تو دلم زدم. وای ... جدی جدی داشتم مامان میشدم؟؟؟
 کنار کسرا نشستم و ماشین و روشن کرد.

 صدای پیام :وشیم بلند شد.
 از تو جیمم درش اوردم.

 بود.:وشی خوش دستی 
 کسرا بلند :فت: کیه؟

صفحه  سل برام اومده بود نگاهی کردم و  شمکه ی ایران سی که از  به اس ام ا
 ی :وشی رو به سمتش :رفتم. سری تکون داد و مشغول رانند:یش شد.

ید من اینطور حس  یا شدددا :اهی خوب میشدددد  :اهی تلخ و  یدونم چرا  نم
 میکردم.

:وشددی نادین که از خیلی وقت اما اون سدده هفته پیش خطمو ازم :رفت و 
 پیش تو دستم مونده بود رو تو کشو انداخت تا بعدا بهش پس بدیم.

با اینکه تمام شددماره هامو عالوه بر سددیم کارت داخل حافظه ی :وشددی هم 
سئله توجه نکرد وفقط :فت که حق ندارم از  سرا به این م شتم اما ک نخیره دا

ست مخاطمین قملی حتی یک نفر هم داخل ا شاید لی شی نخیره کنم  ین :و
صون نگه  شماره های قملی م ست  فکر میکرد با :رفتن خطم میتونه منو ازلی
سرا رو بلد  داره، اما بدبختی اینجا بود من چموش بودم و راه های دور زدن ک

 بودم.
 فقط وقتی دورش میزدم میفهمید و باالخره دستم پیشش رو میشد!

 ره دستم پیشش رو میشد!فقط وقتی دورش میزدم میفهمید و باالخ
 نیشخندی به افکارم زدم.



کسددرا :فته بود باید با دوسددتام قطع رابطه کنم ... و وقتی هم که خواسددتم به 
سیما و طناز و از تو  شماره ی  شماره ی نادین و خانواده ،  شتن  بهانه ی بردا
شماره ی خانواده تو :وشی من  سرا اجازه نداد و :فت : سیم کارتم بردارم، ک

 ره است!نخی
شم ... چون به  شته با ستم دا سامان و میخوا شماره ی  سمو فوت کردم .  نف
نظرم اون ادمی بود که میتونسددت در اینده ا:ر یه کار حقوقی داشددتم چه من 

 چه کسرا راهنماییمون کنه!
 به نیمرخ کسرا نگاه کردم.

سمی تر... در عین حال م*س*تمد  شده بود. ر سمت به قمل پخته تر  یخرده ن
 ...تر

شتم ولی خودم حس میکردم  شت تعلل دا سی که به من دا سمت به ح کمی ن
با به دنیا اومدن ب مون همه چیز درست میشه! و احمقانه ترین حسم نسمت 

 به ب م یه حس کامال بی حسی بود!!!
 نفسمو فوت کردم و دوباره و دوباره تکرارش کردم.

شین و  شت. ما سفید نگه دا ساختمون با نمای  سمت پارکینکجلوی یه   به 
 هدایت کرد.

نگهمان اهرم نارنجی رو باال داد و دسددتشددو به نشددونه ی سددالم تکون داد و 
:فت:چطوری مهندس.کسددرا براش بوق زد واز سددراشددیمی پارکینک پایین 

 رفت.
 بعد از قفل کردن ماشین به سمت اسانسور رفتیم. طمقه چهارم.
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ساده و بدون هیچ ارایشی...  با رنک موهای مشکی و شالم و درست کردم. 
چشددمهایی کمی پف کرده . مثل همیشدده بودم. همه ی وقتایی که کسددرا منو 

 میدید.
م  تمام این چند ماهی که باهاش زند:ی میکردم و سددداده و بی االیش... 

 صورتم به این بی ارایشی همیشگی عادت کرده بود.
 ر شال.تنم به مانتوهای ساده و :شاد ... و موهام به فرو بودن در زی

در اسانسور باز شد. بعد از طی کردن راهرو و پا:رد یه در ششیشه ای دودی 
جلومون قرار داشددت. کسددرا در و با فشددار باز کرد و اجازه داد اول من داخل 

 بشم. به فضای رو به روم خیره بودم
شرف به هم ... با چند تابلو و یه ماکت  شتزخونه ... و دو اتاق م یه میز... یه ا

 الد . چیز دیگه ای توجهمو جلد نکرد.... منهای یه سری ادم ....برج می
 ادم های رنک و وارنک.

که  ها  مداد رنگی  گاه این  گام خیره و ُیمس... تو ن ندی رو لمم بود و ن پوزخ
جلوم ایسددتاده بودند. چهرشددون بوی تعجد میداد . منو میشددناختن . اما 

سه چهار ماه  ضور غیر منتظره ام... تو این  شده بودن تا منو ح شرف ن هنوز م
 زیارت کنن تو محل کار همسرم!!!...

 کسرا دستشو فرستاد پشت کمرم.
کمی به جلو هلم داد همه ی اعضددای شددرکت انگار جمع بودن در قسددمت 
میانی شددرکت. با صدددای بلندی سددالم کرد و رو به من :فت: با اینکه آشددنا 

رفیع و خانم اکمری ...  هستی ولی بازم معرفی میکنم خانم ساجدی... خانم



کارهای محاسددمات و به عهده دارن . مهندس صددامت هم که نیاز به معرفی 
 ندارن. ایشونم که همسرم هستن نیاز نامجو...

 غزاله: المته اقای راد شکسته نفسی میکنن من مهندس نیستم.
 کسرا خندید و :فت:تمام لیسانسه ها از نظر من مهندسن!

 حتی من؟؟؟بهش نگاه کردم و:فتم: 
 کسرا :یج نگام کرد.

و مطمئن بودم که حافظه ام یاری میکنه ... کسددرا پشددت اسددم من هیچ لفظ 
سال درس خوندن  شونی از چهار  مهندس یا معمار به کار نمرد، انگار هیچ ن

 وجون کندن من تو وجناتم مشخص نمود . جالد بود ...!
 غزاله بالمخند پهنی :فت:به هرحال خوش اومدید.

 میدونستم... بعید
 نگاهی به چهره ی کسرا کردم ...

 به چهره ی مداد رنگی ها خیره شدم. عین شد تولدم آراسته و کامل بودن!!!
 ساجدی شاسی بلند وبرنز...

 رفیع بلوند و سفید ...
 اکمری هم شرقی! با چشمهایی مشکی که سک داشت!!!

 میون این همه مداد رنگی شیک و پیک ... کسرا و عرشیا ...
خانم  بدارچی! اسددمش چی بود؟؟؟  یه پیر زن مو قهوه ای هم در حکم ا
فکوری! چقدراسددمش به کارش میومد ... چقدر فکر بود پشدددت دم کردن 

 چایی و دستمال کشیدن میز مهندسینی که مهندس نمودن!!!

http://www.roman4u.ir/


 نیشخندی زدم و رو به کسرا :فتم: میتونم اتاقتو بمینم؟
گی ها به من بود. ناخواسته با ساجدی کسرا اوهومی :فت. نگاه تیز مداد رن

 چشم تو چشم شدم. لمخند سردی زد وزیر :وش رفیع پچ پچ کرد.
 رومو ازش :رفتم و به اتاق کسرا رفتم.

 لمخندی زد و:فت: از اینجا خوشت میاد؟
ست اتاق قهوه ای تیره بود . میزش شمیه میز ریاستی بود که تو دفتر رضا دیده 

دلی :ردون و ممله اش فرود اومد. ست تجهیزات بودم. قامت کسرا روی صن
 نقشه کشی کامل بود.

یک فنجون قهوه ی سددرد و دسددت نخورده ... چند کاکتوس... یک مشددت 
 کتاب ... پائولو کوئیلو... هددددددددده...!

 چقدرم که به کسرا میومد!!!
 بهش نگاه کردم.

 خندید و :فت:چیه؟؟؟ از دفترم خوشت اومد؟
 ی پنجره ایستادم و زمزمه کردم:خیلی...دست به سینه جلو

 و اهسته :فتم: خد... ساعت چنده ... اوه ده ... من برم یازده وقت دارم.
 کسرا بازومو :رفت و :فت:یهو چت شد؟

 زهرخندی زدم و :فتم: چیزیم نیست.
کسددرا تو چشددام خیره شددد و لمخندم وپهن ترکردم و تصددنعی اما باور پذیر 

 :فتم: خوبم عزیزم.
 ای به در خورد کسرا بازومو ول کرد. تقه

 خانم اکمری... با یه سینی محتوی کیک و قهوه وارد شد.



 خانم اکمری... با یه سینی محتوی کیک و قهوه وارد شد.
 با یه لمخند یک طرفه :فت: بفرمایید اقای مهندس...

 ابرومو باال دادم.
از اون خانم اکمری رو به من :فت:کیکشددو خودم درسددت کردم . مهندس 

 زنجمیلی هاست که شما خیلی دوست دارید.
 با خصم :فتم: فکر میکردم ابدارچی شرکت خانم فکوری باشن ...

:اه  :ه  له ایشددون هسددتن . من هم  فت: ب گام کرد و : اکمری کمی خیره ن
 کمکشون میکنم.

لمخندی زدم و:فتم: کسددرا جان حتما این اقدام خانم اکمری رو تو اخر ماه 
 نکر کن ...

 مری خشکش زد.اک
 لمخندی زدم و روی ممل چرم نشستم.

کمی از کیک برداشتم و :فتم: چه طعم خوبی داره . خوش به حال کسرا . و 
 به کسرا که با چشمهای :رد شده به من زل زده بود خیره شدم.

 چش بود؟
تعجد کرده بود؟شوک شده بود؟ مشکلش چی بود که اینطور چوب خشک 

 ایستاده بود.
 نوز ایستاده بود.اکمری هم ه

 کمی از قهوه ی داغم مزه مزه کردم و:فتم: خانم اکمری دیگه؟
 اکمری با یه لمخند ژکوند تایید کرد و :فتم: منتظرید سینی و بمرید؟
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 اکمری حرصی چشم غره ای رفت و اهسته :فت: با اجازه مهندس.
 و ازاتاق خارج شد.

فضددولی و حاال حس کردم پشدددت در اتاق همهمه شدددد. انگار اومده بود 
 میخواست :زارش کار بده .

 کسرا نفسشو یکماره خالی کرد .
 بهش خیره شدم و:فتم: سمت تو اینجا چیه؟

 کسرا به میزش تکیه داد. اخم کرده بود تا دم دهنش...
 جوابمو بار اول نداد ناچارا تکرار کردم سوالمو.

 یدن.روشو ازم :رفت و :فت: من نقشه کشی و کارای طراحی و انجام م
 هومی کشیدم و :فتم: غزاله و عرشیا چی؟

ست. تو کار روابط  صال معمارنی شابه من و غزاله ا شیا هم کارای م سرا:عر ک
 عمومی و کارای تکمیلی بستن قرار داد.

جد قهوه ای... کیکشددم خیلی  گه از قهوم خوردم و :فتم: ع یخرده دی
شتا ب ست دکتر رجایی :فته بود نا شمزه بود. فقط یادم نی شم یخو ا نه ... تو ا

 یادته؟
 کسرا با خیر:ی زل زده بود به من.

نمیدونم کدوم رفتارم براش عجید بود که اینقدر حواس جمع و تیز بین منو 
 زیرنظر :رفته بود.

 نفسشو فوت کرد و :فتم:خد من برم. از خانم ها بابت پذیرایی تشکرکن.
به محض خروج از کیفمو رو شددونه ام فیکس کردم . کسددرا دنمالم راه افتاد 

 اتاقش در شیشه ای دودی شرکت باز شد. پدرام همراه زهرا وارد شدن.



زهرا با تعجد به من نگاه کرد لمخندی زدم حاال دلیل :رم :رفتنش با صامت 
 ها رو سه هفته پیش درک میکنم.

 لمخندی زد و جلو اومد.
 پدرام زهرا سالم علیکی کرد و :فت: پسرعمه نگفتی نیاز هم ....

 سط حرفش پریدم و :فتم: فقط اومدم بمینم .و
 زهرا دستمو کشید و :فت:پس بیا اتاق منم بمین ...

 دستمو از دستش کشیدم بیرون و :فتم:ایشاال یه فرصت بهتر.
کسرا دستشو رو شونه ی پدرام :ذاشت و :فت: پدرامم کارای حسابداری و 

 انجام میده.
 رو به زهرا :فتم:شما چی؟

 ت:تایپ و ترجمه ... همه کاره و هیچ کاره.زهرا خندید و :ف
 همه کاره؟؟؟ زهرا همه کاره بود؟

 زهرا درادامه ی حرفش :فت: باالخره یه نون حاللی در میاد.
 با همون زهرخند :فتم:حالل؟؟؟

و رومو ا زش :رفتم و به کسددرا که میخ و مات من بود :فتم: باهام میای یا 
 تنها برم؟

 یی قراره بری؟مهندس نعیمی داره میاد امروز...پدرام دخالت کرد و :فت:جا
کسرا دستی تو موهاش کشید و رو به عرشیا که داخل اتاق نشسته بود اما تو 

 دید بود :فت:عرشیا برای امروز قرار :ذاشتی؟
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ضیحی بده که  ست تو شد و خوا سری زومکن از اتاقش خارج  شیا با یه  عر
 میدونستم قراره نیای.غزاله :فت:من برای امروز :فتم همه باشیم. ن

 کسرا پوفی کرد و :فت: من که :فته بودم بهت .
 بهت ...

 هووم... بهتون...!!!
صرف بهت ... در واقع به تو ... به شما ... غزاله با کسرا اونقدر صمیمی بود 
... یا نه کسددرا با غزاله اینقدر صددمیمی بود که میگفت:بهت!!! به تو ... نه به 

 شما!!!
م و رو به کسرا :فتم: همه کاره ها هستن . تو هم بهتره همرام سری تکون داد

 بیای.
روز خوشی نثار جمع کردم و قمل اینکه جوابی از کسرا بشنوم یا منتظرجوابش 

 باشم از دفتر خارج شدم.
وارد اسددانسددور شدددم در اخرین لحظات کسددرا خودشددو پرت کرد تو اتاقک 

 فلزی و :فت:چی شده؟
انداختم.... دست به سینه ....پنجه ی پای راستم مدام با زمین شونه ای باال 

ضرب میگرفت. لمخند سردی زدم و :فتم:ا:ر کار داری بمون. جنسیت ب ه 
 اونقدرا هم مهم نیست!

کسرا ماتش برد.درهای اسانسور باز شدن . با دو :ام بلند ازش خارج شدم . 
 کسرا دستمو :رفت. ناچار شدم وایسم.

 را فکر میکنی جنسیمت ب مون برام مهم نیست؟؟؟با حرص :فت:چ
 چون کارت و جلسه ات واست مهم تره.-



و پوزخندی زدم و خواستم بازومو از چنک پنجه پنجه هاش بیرون بکشم که 
 مانع شد و :فت:چی شده از صمح؟؟؟ چقدر تلخی؟؟

 نیستم.-
 کسرا لمخندی زد و :فت:بذارمش به حساب عوارض بارداری؟

 که دلت میخواد بذار. به هر حسابی-
 لمخندی زد و :فت:ماشین این سمته .

 رو به روش ایستادم و اهی کشیدم و :فتم:خودم میرم... برو به کارت برس.
 کسرا تو چشام خیر ه شد .

لمخندی زدمو :فتم:جدی میگم . ا:ر کار و جلسددده مهمه .. برو. منم میرم 
 دم.مطد با مترو برم زودتر میرسم... شد خمرشو بهت می

 کسرا اروم :فت:آخه ...
یه پوزخند تو دلم زدم. چه راحت منو ب م و به کارش فروخت... به ادمای 

 رنگو وارگ ... به محل کارش... به کیک زنجمیلی!!!
ازش فاصددله :رفتم . منتظر یه سددماجت یه اصددرار یه بار دیگه ... تقاضددای 

قع و تصورم تنها همراهی... تقاضای حضور!... اما فقط در جواب انتظارو تو
 :فت:به سالمت...

رومو ازش :رفتم ... یه قطره اشک. باالفاصله بعدی... و بعدی... و بعدی... 
 و...

 بلند :فت:خمرشو بهم بده.
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وارد خیابون شدددم. کسددرا همون کسددرا بود... همونی که هیچ وقت اصددرار 
 اش!!! نمیکرد سماجت نمیکرد!!! نه در مورد زنش... و حاال نه در مورد ب ه

خیابون و رد کردم . با یه نگاه پر از امید به عقد چرخیدم... نمود . نیومد ... 
 نخواست بیاد .

 بار اولشم نمود... ومن میدونستم که باراولش نیست ... و میشناختمش....
 فقط نمیدونم چی و به چی ترجیح داد.

 من و به اون سه تا مداد رنگی...
 من و به غزاله ...

 تر داییش...من و به دخ
 من و به کیک زنجمیلی !!!

 یه کیک ... باطعم همیشگی...
 اورنده ی کیک... با یه جفت چشم سگی...

و شوهر من ... کسرای من ... عشق من ... برای دونستن جنسیت فرزندش 
 هیچ سماجتی نمیکرد!!!

شددوهر من تو شددرکتی کار میکرد که یه کارمندش براش موس موس میکرد و 
 زنش باهاش میر*ق*صید ...روز تولد 

 شوهر من تو شرکتی کار میکرد که سه تا کارمند با سه تیپ مختلف داشت!
شددوهر من تو شددرکتی کار میکرد که دختر داییش همه کاره بود ... همون 

 دختری که کسرا خواست و زهرا نخواست!!!
 شوهر من داشت تالفی تمام نکرده های من و میکرد!!!

 بدبختی اینجا بود.



 دبختی اینجا بود.ب
 دستامو مشت کردم ...

تو امتداد پیاده رو قدم میزدم و هر از:اهی به پشت سرم نگاه میکردم ... شاید 
 باید اعتراف میکردم که میترسیدم کسرا باز تعقیمم کنه ...

دیگه هیچ نوق وشوقی برای رفتن به مطد و فهمیدن جنسیت این موجود تو 
 دلم نداشتم.

س شناخت که باورش کنه این موجود که ک را حتی اونقدر اونو به رسمیت نمی
 ... یا کنجکاو دونستن این باشه که صاحد پسر میشه یا دختر...

صدای انان میومد  سمون .  سط ا شده بود و وقتی به خودم اومدم افتاب پهن 
 و من تو کوچه پس کوچه های ولیعصر بودم.

س کردم . کسی نمود نف از جلوی شرکت رضا رد شدم . به پشت سرم باز نگاه
 راحتی کشیدم ...

 این ساختمون ممنوعه بود.

 با ترس از جلوش رد شدم.
مفصل انگشتامو ترق ترق میشکستم. کاش میرفتم به مطد! ا:ر بفهمه دکتر 

 نرفتم پیش خودش چه فکری میکنه؟
ها  مداد رنگی  با اون  ماطش  که من خیلی از ارت نه  به این فکر میک یا اون  ا

 میترسم؟
باره به سردر شرکت خیره شدم ... یه خرده مک  کردم ... به خیابون نگاه دو

کردم ... کسرا نمود؟ بود؟؟؟ پوفی کردم ... هرچند که میلی نداشتم داخلش 
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بشددم اما ترس بدی تو جونم رخنه کرده بود ... از جلوی کافه سددتاره هم رد 
 ذاشتم.شدم و باز هم دچار یک بی میلی غرید بودم و پا به داخلش ن

 :وشی اهداییم خیلی وقت بود زنک میخورد.
 قطع شد و این بار صدای پیامش بلند شد.

با لمس صددفحه پوشدده ی پیام و باز کردم . کسددرا سدده بار زنک زده بود با دو 
 پیام:چی شد؟؟؟

 :وشیمو تو کیفم پرت کردم و زمزمه کردم:آبشو :رفتن چلو شد!!!
 رسید چی شد!!!خد پس دنمالم نمود ا:ر بود حضوری میت

 شالمو تو شیشه ی یه بوتیک کفش فروشی مرتد کردم.
ساختمون شرکت رضا درست سرچهار راه پشت سرم بود. یه نگاهی بهش 
کردم و خواسددتم سددوار یه اتوب*و*س بشددم که یه صدددای اشددنا باع  شددد 

 سرجام بایستم.
 به عقد چرخیدم .

 با یه جفت چشم خندون مواجه شدم.
شد... دندونهام رو هم  اخم هام ناخودا:اه شت  ستهام م تو هم فرو رفت. د

 ساییده میشد...
 یه :ام بلند برداشت و دقیقامقابلم قرار :رفت.

 کیفمو رو شونه ام فیکس کردم و به سرتاپاش نگاهی انداختم.
نیشخندی به لمخندش زدم ... صدای دزد:یر یه پراید پارک شده کنار خیابون 

 رو اعصابم بود.
 خند نیش دار :فتم:شما؟با همون زهر



 از طرز بیانم تعجد کرد و :فت: شما؟!!!
قمل از اینکه حرف دیگه ای بزنم پیش دستی کرد و :فت:نگو که منو فراموش 

 کردی...
 وسری تکون داد وبا خنده زمزمه کرد:

 نمودن ها ...
 دور بودن ها...

 حتی ندیدن ها...
 نماید بهانه شود برای از یاد بردن ها!

 
 ز لحن اغشته به احساساتش :ره ی اخممو باز کردم.شوکه ا

شیش تیغ  صورت  شه... با یه بوی مدهوش کننده و  سته و مرتد مثل همی ارا
 و موهایی که به سمت باال خمردار ایستاده بودن!!!

 با ترس به اطراف نگاه کردم.
 ستنتا با لمخند نگام میکرد.

 با راحت خیالی از نمودن کسرا....
 داختم و ستنتا با طعنه :فت: علیک سالم دوست قدیمی!سرمو پایین ان

 تو چشماش خیره شدم ... اونم با یه نگاه خاص داشت به من نگاه میکرد.
 کالفه از سنگینی طمع نگاهش زمزمه کردم:

 دوست؟-
 ستنتا خندید و:فت:پس دشمن؟خانم جواب سالم واجمه ها.
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ناچارا :فتم:سددالم یه  کالفه از اصددرارش برای جواب دادن  با دیدن  ... و 
ته  یک میشدددد :فتم:و الم گاه نزد به ایسددت که داشدددت  گه  اتوب*و*س دی

 خداحافظ... من یخرده عجله دارم.
سددتنتا منو دور زد و جلوم ایسددتاد و :فت: عجله داری؟ من تازه پیدات کردم 

 ... کلی حرف دارم ...
 حرف؟-

 داریم؟ستنتا اوهومی :فت و منم با تعجد پرسیدم:چه حرفی با هم 
سددتنتا دیگه چهره ی خندون وشددادانی نداشددت. نگاهشددو دوخت به زمین و 

 :فت:از رضا و ...
 رومو ازش :رفتم و حین رد کردن جو :فتم:عالقه ای به شنیدن ندارم.

 ستنتا با یه لحن قاطع :فت:ولی فکر میکنم باید بشنوی...
شنیدم... ه شونه ام بهش نگاه کردم:هرچه قدر الزم بوده  سر رچقدر الزم از 

 بوده هم :فتم ... شما هم بهتره شما بمونی!!!
تا خواستم "خ" خداحافظ و بگم ستنتا دستی به موهاش کشید و اشفته اشون 

 کرد و تند و صریح :فت:بابت ادرس متاسفم!
 پس یادش بود.

 ستنتا دوباره :فت: نمیخواستم وضع وبدتر کنم.
 ولی کردی...-

 :فت: ولی االن اینطور به نظر نمیاد.ستنتا کمی سرجاش جا به جاشد و
تو چشددماش خیره شددددم و سددتنتا :فت:به اندازه ی یه قهوه خوردن ... نه 

 بیشتر... نه کمتر!



 به رفتن اتوب*و*س خیره شدم و ستنتا :فت: از این طرف.
و با دست هدایتم کرد سمت پیاده رو ... باز به اطراف نگاه کردم ... اونقدرم 

 ستنتا پرسید: چیزی شده؟ نگاهم ضایع بود که
 سری به عالمت نه تکونن دادم...!

شحال از جا پرید. اما بخاطر  سامان با دیدنم خو ستاره  سردر کافه  با دیدن 
شنایی بده .  ستنتا اعتنایی بهش نکردم. انگار فهمید میلی ندارم که ا ضور  ح
چون خیلی زود با اخمی که ناشددی از تمرکز روی صددورت من و سددتنتا بود 

 جاش نشست. همینو کم داشتم.سر
 ستنتا صندلی رو برام عقد کشید.

و خیلی محترمانه منتظر ایسددتاد تا من بشددینم. یک تای ابرومو باال دادم و 
 کیفمو روی میز :ذاشتم و اروم روی لمه ی صندلی نشستم.

 ستنتا لمخندی زد و جلوم نشست.
 منو رو باز کرد و من منتظر موندم تا شروع کنه .

 دکترم رو به کل از دست دادم .وقت 
 اهی کشیدم و ستنتا :فت: خد چیزی انتخاب کردید؟

 من قهوه نمیخورم.-
 ستنتا:قهوه های اینجا فوق العادن.

 میدونم. ولی اب پرتقال و ترجیح میدم.-
صا  شخ ضولی بی طاقت خودش  سامان باالخره از ف شه ای :فت و  ستنتا با

 اومد تا اردر بگیره.
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جدی :فتم :یه اب پرتقال و سددتنتا هم یه نسددکافه و کیک خیلی خونسددرد و
 میوه ای سفارش داد.

 بعد از رفتن سامان پوفی کشیدم .
 ستنتا لمخندی زد و:فت:جات تو شرکت خیلی خالیه.

 چه صمیمی!
 
 قراره راجع به شرکت صحمت کنیم؟-

 ستنتا لمخندشو پهن تر کرد و :فت:چه خمر؟ازاد شرکت کردی؟ چطور بود؟
یادش بود. البد از تو شرکت ... چند باری رفرنس های ارشد و تو دستم چه 

دیده بود و با طعنه میگفت:عوض نقشدده کشددیه ... اینجا شددرکته یا سددالن 
 مطالعه!

 شونه ای باال انداختم و :فتم:قمول شدم نفر پنجم ششم!
 ستنتا:االن دانشجویی؟

 د هم ...نه نرفتم منصرف شدم ... شاید سراسری شرکت کردم شای-
سددتنتا وسددط حرفم پرید و:فت:اره حتما ... تو لیاقتشددو داری حیفه درسددتو 

 ادامه ندی... به نظر نمیاد سرکار هم بری؟هوم؟
 پوفی کردم و:فتم:قراره راجع به دانشگاه و سرکارمن صحمت کنیم؟

 ستنتا با حفظ لمخندش :فت:قراره راجع به رضا صحمت کنیم.
 چیزی راجع بهش بشنوم نه بگم... رضا؟ من عالقه ای ندارم نه-

سددتنتا با خونسددردی :فت: از اون روز به بعد هیچ فهمیدی چی به سددرش 
 اومد؟



 تو فهمیدی با اون کار احمقانه ات چی به سر من اومد؟-
 ستنتا سری تکون داد و به خنده افتاد.

 باتعجد :فتم:کجای حرفم خنده داشت؟
ی... نمیمینم... ولی نه انگار خودت ستنتا: فکر کردم دیگه این روی هاپویی تو

 حسابی دلم برای بح  کردن باهات تنک شده بود!
 هیچ میفهمی چی میگی؟-

سددتنتا:دقیقا ... بعد از چند ماه یه دوسدددت قدیمی رو دیدم و دارم باهاش 
 صحمت میکنم اشکالش کجاست؟

اشددکالش وقتیه که تو از حال و روز من خمرداشددته باشددی و باز رضددا رو -
 تی...بفرس

شتماه کردم وقتی ادرس و :فتم  سط حرفم پرید و :فت:میدونم ا ستنتا اروم و
شه بیرون .ولی حق بده هممون  ست از زیر زبونم بک شد که تون صال باورم ن ا

 نگرانت بودیم. رضا وقتی برام تعریف کرد تو با چه حال و روزی...
 سکوت کرد و تو چشمام خیره شد.

 ود رضا پیاز داغشو اضافه کرده.من حال و روزم چندانم بد نم-
ست؟ تو این چند ماه  ستنتا با لمخند کم جونی :فت:حال و روز اون مهم نی
یاد  هت نم کار کرد؟؟؟ ب چه  تاد ...  قاتی براش اف فا چه ات یدی  اصددال فهم

 خودخواه باشی.
 اخمی کردم و:فتم : به من چه مربوط؟

 ستنتا: اون به خاطر توئه که داره برمیگرده المان...
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 بهتم زد ... خفه :فتم:برمیگرده؟
شد و :فت:  سکافه اش خیره  شید و به بخار ن صورتش ک شو رو  ستها ستنتا د
سعی  شه هم داره میره. تو این مدت هم خیلی  اره ... دو ماه دیگه. برای همی
کرد ازت یه خمری بگیره ... ولی نتونسددت. نخواسددت زند:ی تو خراب کنه. 

 خوشحال میشه و ... ا:ر بهش بگم امروز دیدمت خیلی
شده . من ازدواج کردم چند وقت دیگه ب م - ضا همه چیز تموم  بین من و ر

 دنیا میاد.
ستنتا شوکه :فت: مگه بارداری؟ و درادامه :فت:اون دفعه که ... و ابروهاشو 

 باال داد و :فت:اهان دوباره؟
 از این که از دهن اون این کلمه رو بشنوم خجالت کشیدم.

:فت: مگه بارداری؟ و درادامه :فت:اون دفعه که ... و ابروهاشو ستنتا شوکه 
 باال داد و :فت:اهان دوباره؟

 از این که از دهن اون این کلمه رو بشنوم خجالت کشیدم.
سددتنتا ازچشددام نگاهشددو انداخت به لیوان اب پرتقالم و با لمخند :فت: چه 

 خوب... تمریک میگم.
رضددا هم از اول صددحیح نمود همون  اب دهنمو قورت دادم و :فتم: اومدن

 بهتر که بر:رده .
شت و بخارها رو حمس کرد و:فت: رفتنش  ستش روی فنجونش :ذا ستنتا د
به ضرره خیلی هاست . شرکت چی میشه... حامد ... طناز... ساناز... فرزاد 
ستاتن. اونا از  شم بیرون ولی اینا دو ... کاوه ... من میتونم :لیممو از اب بک

 ر بشن ... اونم تازه اول زند:ی...کار بیکا



 یخرده از اب پرتقالم خوردم و :فتم: اینا به من چه مربوط.
 ستنتا باز بهم خیره شد و :فت:ا:ر بگم مقصر تویی ...
 با حرص :فتم:چی؟؟؟ مقصر منم؟ به من چه مربوط؟

ستنتا با حفظ لمخند و خیر:یش :فت: تو مقصری... حضور تو تو شرکت ... 
 ... حضور همسرت...استعفات 

 دستمو باال :رفتم و:فتم: وایسا ...
سددتنتا سددکوت کرد و منم یه نفس عمیق کشددیدم تا به خودم مسددلط بشددم. 

 سامان هنوز با خیر:ی داشت نگام میکرد.
رو به سددتنتا اهسددته :فتم:هیچ کدوم اینها به من مربوط نیسدددت. از اولم 

شایدم ا:ر من ن شتماه بود ...  شرکت ا ضورم تو  شرکت ح صال اون  میومدم ا
 دایر نمیشد.

سددتنتا کف دسددتهاش و رو میز :ذاشددت و به پشددتی صددندلی تکیه زد و 
ما گ*ن*ا*هی  یه ا نه . اون بق خال. موضددوع همی قا ... زدی تو  فت:دقی :
نکردن که به خاطر ارتماط از هم :سددیخته ی تو و رضددا بسددوزن ... حکایت 

 سوختن تر وخشکه...
 ؟توقع داری چیکار کنم؟؟-

سددتنتا: به اندازه ی دو کلمه حرف زدن ... تو میتونی راضددیش کنی نره ... یا 
 ا:رم میره پلهای پشت سرش و خراب نکنه ...

 جیغمو تو :لوم خفه کردم.
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یه نفس باقیمونده ی اب پرتقالمو سر کشیدم و با عصمانیت و با حداقل ولوم 
 ممکن :فتم:چیکار کنم؟؟؟

لی روی میز دودی کافه کشددید و :فت: سددتنتا با سددر انگشددت اشدداره اشددکا
باهاش صددحمت کن. من مطمئنم اون با این حرف زدن رام میشدده... حداقل 

 شرکت و نگه میداره ... خواسته ی زیادیه؟
پوفی کردم و سددتنتا فنجون خالی شددو روی میز بر:ردوند و :فت: این تمام 

 حرفم بود.
 و از جا بلند شد.

 ب کرد. کیفمو برداشتم .به فنجون خالیش نگاهی کردم. حسا
سامان با اخم و تخم نگام میکرد درنهایت هم یه سری از روی تاسف واسم 

 تکون داد و تو نمایشگر کامتیوتر رو به روش فرو رفت.
 خدایا اینو کجای دلم بذارم.

 ستنتا در و برام باز نگه داشت تا اول من خارج بشم.
 :فت:بیا بریم شرکت میرسونمت.وقتی پام تو پیاده رو فرود اومد ستنتا 

 چشمام قد دو تا نعلمکی :رد شد. حرصی :فتم:چی؟
ستنتا خندید و:فت:نترس رضا نیست. بیا نزدیکه ... مگه نگفتی عجله داری 
بعدشددم وسددایلت هنوز تو شددرکته اونا رو الزم نداری؟ نگرانم نماش سددریع 

 میرسونمت... ماشینم تو پارکینگه.
صله ی ت ستم حو شمامو ب سه کورس چ صله ی  شتم. حو عارف کردن و ندا

سایلمم که  شتم... به بهانه و به خاطر دریافت و سواری هم ندا اتوب*و*س 
 شده ،قمول کردم و به شرکت رفتیم.



ستنتا خندید و:فت:نترس رضا نیست. بیا نزدیکه ... مگه نگفتی عجله داری 
 اش سددریعبعدشددم وسددایلت هنوز تو شددرکته اونا رو الزم نداری؟ نگرانم نم

 میرسونمت... ماشینم تو پارکینگه.
سه کورس  صله ی  شتم. حو صله ی تعارف کردن و ندا ستم حو شمامو ب چ
سایلمم که  شتم... به بهانه و به خاطر دریافت و سواری هم ندا اتوب*و*س 

 شده ،قمول کردم و به شرکت رفتیم.
ی جفتشون تحاال نه میخواستم پا به شرکت بذارم نه پا به کافه ستاره! به سالم

 رو هم مزین کردم.
همراه ستنتا وارد شرکت شدیم. بجز من و خودش کس دیگه ای نمود . انگار 
یه جورایی جدی جدی داشت تعطیل میشد. یه :وشه رو مملی که تو قسمت 
شده  ستنتا به اتاقش رفت.. دچار :رما و التهاب  ستم  ش شرکت بود ن میانی 

کردم ... رو سددرم بود اما حداقل  بودم. دسددته ی شددالمو از جلوی :ردنم باز
:ردنمو یخرده راحت میذاشددت. باکنجکاوی به دور وبرم نگاه کردم. به یاد 
روزهایی که اینجا میومدم... به یاد اتفاقاتی که تو این مدت افتاد ... قمل از 
هاش...  یت  ما تاراش... ح بارداریم... کسددرا ... رف عدش...  ازدواجم... ب

 هاش... سردی هاش... تردید هاش! غیرت بازی هاش... تلخی
 با صدای افتادن چیزی که از اتاق ستنتا بلند شد سرجام تکونی خوردم.

 اهسته پرسیدم:چی شد؟
 جوابی نیومد. کیفمو روی ممل :ذاشتم و از جا بلند شدم.
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تقه ای به در زدم و در وباز کردم ... سددتنتا روی مملی که رو به روی میز بود، 
 نشسته بود ...

 هول جلو رفتمو :فتم: چی شده؟ با
رنگش پریده بود یه نفس عمیق کشددید و :فت: میشدده خواهش کنم کیفمو 

 بیاری؟
 کیفش روی میز بود فوری برش داشتم و جلوش خم ایستادم.

 ستنتا اهسته :فت: یه سورنک تو کیفم هست اونو به من میدی؟
 بهش نگاه کردم . خندید و :فت: معتاد نیستم نترس...

ردم تو کیفشو نایلون داروهاشو دراوردم. با دیدن یه دستگاه تست قند دست ک
 خون که عزیز هم یکی عینشو داشت ابروهامو باال دادم.

ستنتا سخت د:مه هاشو باز کرد، دیگه انگار دستهاش قدرت نداشت ... یه 
شدم چند  ستام میلرزید اما ناچار  ست. د شو ب شما شید و چ نفس عمیق ک

 کنم... با سینه ی برهنه جلوم نشسته بود.د:مه رو خودم باز 
 خفه :فت:میشه خواهش کنم... بزن به بازوم .

 با ترس :فتم:من بلد نیستم.
 ستنتا خندید و :فت:نترس..... این سوزن و فرو کن تو بازوم همین ...

با ترس به بازوی عضالنیش نگاه کردم و ستنتا چشماشو بست و:فت:معطل 
که نیسدت... و به سدختی دسدتشدو باال اورد و  چی هسدتی... رگ پیدا کردن

 :فت:بزن اینجا ...
 اب دهنمو قورت دادم اهسته :فتم: ا*ل*ک*ل نمیزنی؟

 ستنتا: ندارم...



شه بود.  شی شتزخونه یه  شو :فتم :تو کابینت تو ا شتم روی زانو سورنک :ذا
 االن میارم.

 و با عجله از جام پریدم .
ه زیر سینک ا*ل*ک*ل و پیدا کردم . یه بار کبه اشتزخونه رفتم. از تو کابینت 

قرار بود ب ه ها برن بیرون و کماب درست کنن این شیشه ا*ل*ک*ل و فرزاد 
 اینجا :ذاشته بود بمونه.

 یه دستمال کاغذی برداشتم ... و فوری به اتاق بر:شتم.
سددتنتا رو صددداش کردم ... اما انگار جوابمو نمیتونسددت بده . کم مونده بود 

بگیره. با اسددترس یه بسددم الله :فتم و دسددتمال کاغذی اغشددته به :ریم 
 ا*ل*ک*ل رو روی بازوش کشیدم وسورنک و فرو کردم تو بازوش.

ستش دردم  سوزن تو پو شد از فرو رفتن  سوزن داخل  ستش فرو رفت و  پو
 اومد.

 لممو :زیدم و تزریق تموم شد.
 اشتم.سورنک و کشیدم بیرون و دستمال وبا فشار روی بازوش :ذ

 سعی میکردم به سینه ی برهنه اش نگاه نکنم.
 ستنتا ... ستنتا خوبی؟صدامو میشنوی؟؟؟-

ستنتا جوابی نداد . دستمال و از روی بازوش برداشتم روش دو تا نقطه خون 
 بود.

انداختمش سطل اشغال ... شالم عقد رفته بود . رو به روش زانو زدم. روش 
 ر نمیشد... یا خدا...خم شدم ... نفس میکشید؟ چرا بیدا
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با ترس اروم با کف دسددتم به صددورتش ضددربه زدم... یه بار ... دو بار... بار 
 سوم چشماشو با یه لمخند باز کرد و :فت: تموم شد؟

 نفس راحتی کشیدم و :فتم: بلند شو بمرمت بیمارستان ...
 ستنتا کمی سرجاش نیم خیز شد و :فت:خوبم ... ممنون.

 تم: نمیدونستم دیابت داری...بهش نگاه کردم و :ف
شده بود تنش کنه .  شو که کامال چروک  سعی میکرد پیراهن ستنتا که  رو به 

 ایستادم و کمکش کردم ...
 د:مه هاشو چند تاشو براش بستم و عقد کشیدم و شال خودمو سرم کردم.

 لمخند بی جونی زد و دستی به پیشونیش کشید.
 بهش نگاه کردم .

 بهتره یه اژانس بگیری بمخشید نمیتونم برسونمت. خندید و:فت: فکرکنم
 یه لحظه خواستم تشکر کنم و خداحافظی.

ضع  صمحش با من همراه بود ... با این و شمی افتادم که از  اما یاد اون روز و
 نمیتونست پشت فرمون بشینه .

سگک کیفشو بستم و :فتم: من میرسونمت خونه . از اون ورم برمیگردم ... 
 شی؟ میتونی بلند

 ستنتا بهم نگاهی کرد و کف دستم ودراز کردم و:فتم:سوئیچ...
 لمخند محو و جذابی زد و :فت: زحمتت میشه.

 بده انقدر با حرف زدن انرژی تو نگیر.-
ستادم  شتم جلوی در ای سمتم :رفت و منم کیف و کتش رو بردا سویی و به 

 ید.میکشدستشو به میز :رفت و بلند شد. سالنه سالنه خودشو رو زمین 



 کیفمو از رو ممل برداشتم وبه سمت اسانسور رفتیم.
تو پارکینک به طرف ماشددینش رفتم . در جلو رو باز کرد و نشددسددت. کیف 
خودم و کیف خودش وکتش رو ، روی صندلی عقد :ذاشتم و پشت فرمون 

 نشستم.
 تا به حال پشت یه ماشین دنده اتومات نشسته بودم.

 ره :فت:بلدی؟ابرومو باالدادم وستنتا مسخ
 پوزخندی زدم و:فتم:مطمئنی نریم بیمارستان؟

سددری تکون داد و منم در سددکوت کالمی فقط صدددای موزیک میومد ... به 
سمت جردن حرکت کردم. خدایی هم سخت بود هم هیجان داشت اما اروم 

 و الک پشتی میرفتم. ستنتا هم فقط ادرس میداد.
 به رام نیستیه زخم کهنه روی بالم یه آسمون که چشم 

 به غیر واژه غریمی چیزی توی ترانه هام نیست
 حتی یه آیینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره

 تنها ترین مسافر شد تو خلوتم پا نمی ناره
 ازم نخواه با تو بمونم تو هی ی از من نمی دونی

 ا:ه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمی مونی
 تو هم کنارم نمی مونی...

 ن به خونه اش شوکه به نمای قصرمابانه اش خیره شدم.با رسید
سددتنتا با یه حرکت د:مه ی باز شدددن در پارکینک به انن خدا رو زد و یخرده 

 :از دادم و وارد باغ شدم.
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 ستنتا در وباز کرد و :فت:واقعا ممنونم.
 اینجا خونه ی خودته؟-

 ر بیارن.لمخندی زد و:فت:خونه ی موروثیه... بیا داخل زنک میزنم نها
 ممنون.-

 کیفمو برداشتم و :فتم: کسی هست ازت مراقمت کنه؟
 قمل از جوابم ستنتا بلند :فت:سالم مش رحیم.

 با دیدن یه پیرمرد که مشغول بیل زنی بود :فتم: خد پس تنها نیستی.
 ستنتا خندید و :فت:دوست دخترمم هست.

 خندیدم و از ماشین پیاده شدم.
ستنتا ازم  سیاه قمل از اینکه  شکاری  سک  سی یا نه ، یه  سک میتر بترس از 

 دوون دوون به سمت من اومد.
شید و :فت: تک تاز خانم مهمونه  سوت ک سمت من اومد و یه  ستنتا تند به 

 منه.
وای چه چشمای سیاه وبراقی داشت. از سک نمیترسیدم ولی یه چیزی شمیه 

 :رگ بود .
 بمندتش.ستنتا با لمخند :فت:حواسم نمود بگم مش رحیم 

 ازش نترسیدم.-
 و خم شدم و :فتم:بهش دست بزنم؟

شیدم و :فتم:خد  سیاهش ک ستی به موهای  ستنتا اوهومی :فت و منم یه د
 من برم .فکر میکنم بهتری.

 ستنتا:باز نشد وسایلتو بمری از شرکت.



 خندیدم و:فتم:قسمت نیست.
 ستنتا:دفعه ی بعدی...

 دفعه ی بعدی باشه.ابرومو باال دادم و :فتم: فکر نمیکنم 
 ستنتا : تا قسمت چی باشه مثل امروز.

 خندیدم و ستنتا هم خندید.
در حالی که به کاپوت تکیه زده بود :فت: با رضا صحمت کن. پدر و مادرش 

 گ*ن*ا*هی ندارن میخان پسرشون اینجابمونه.
لمخندمو جمع کردم و:فتم: رضددا به خاطر من نیومد که به خاطر من بره ... 

 رو رومانتیک نکنین. یه چیزی بود تموم شد رفت.قضیه 
 ستنتا خندید و با مک  کوتاهی :فت:تو هنوز رضا رو دوست داری؟

 خندیدم و:فتم:
 اره ...-

 ستنتا به وضوح جا خورد و :فت:پس چرا برنمیگردی پیشش؟
چون وقتی واسدده ی دوسددت داشددتن اون ندارم ... کسددرا واسدده ادم وقت -

 رامم مهم نیست رضا تنها باشه! به هرحال اون تنها نمیمونه!نمیذاره... ! المته ب
سددتنتا لمخند کجی زد و :فت: میدونی تشدددابه یه ادم با دو تا ادم کنار هم 

 چین؟
 نه؟-
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میمونن باهمن ... کنار همن... راه میرن. میخورن... 11ستنتا: دو تا ادم مثل 
ادم  یکنن ... یهحرف میزنن... تشنه میشن ... دستشویی میکنن... زند:ی م

 هم مثل یازده میمونه ...
 چطوری؟؟؟-

 ستنتا: یه ادم هم مثل یازده ممیونه وقتی به پاهاش نگاه کنی!
خندیدم و :فتم: ایدئولوژی جالمیه... به رضدددا بگو از این به بعد به پاهاش 

 نگاه کنه.
 ستنتا خندید و :فت:چرا فکر میکنی دوست دختر نداره؟

 لمخندم رو لمم ماسید.
ستنتا لمخندی به من زد و :فت: رضا به خاطر تو نیومد به خاطر تو نمیره اما 
به خاطرتو اون شددرکت راه انداخت و به خاطرتوئه که اون شددرکت داره از هم 
شترکت هم دلیلی برای موندن ندارن ...  ستای م شه دو ضا نما شه . ا:ر ر میتا

خت نیست ولی منم فقط یه دوست عادی ام. اداره کردن شرکت برای من س
به این زودی از  من کارهای دیگه ای هم دارم . دلم نمیخواد اون تیم خوب 
هم بتاشدده. فقط همین . ا:ر تونسددتی بهش زنک بزن. مطمئنم حرفت روش 

 تاثیر داره ... و:رنه ازت چنین تقاضایی نمیکردم.
 باید راجع بهش فکر کنم.-

 ستنتا سری تکون داد و:فت: نهار و با من باش.
 سری تکون دادم و:فتم:مرسی.

 ستنتا دست برد به :وشیشو به اژانس زنک زد.
 بعد از چند لحظه :فت:فکر کنم به کارتم نرسیدی...



 کارم مهم نمود . بهرحال خوشحال شدم.-
 ستنتا خندید و :فت:امیدوارم از ته دل :فته باشی. راستی شمارت خاموشه.

 اره خطمو عوض کردم.-
 ...09راورد و :فت: ستنتا فورا :وشیشو د

 شمارمو دادم.
لمخندی زدم و با اومدن ماشددین سددتنتا فورا حسدداب کرد و با تمام اصددرار 

 وتعارفهای من فقط :فت:
بهترین ها همیشه میمونن شاید جلوی دید نماشن اما تو دل موند:ارن. دفعه 
 ی بعدی ا:ر برحسد قسمت همو دیدیم لطفا بذار فکر کنم جز بهترینهام!!

حرفش پقی زدم زیر خنده و سددتنتا در عقد و برام باز کرد و :فت:مراقد از 
 خودت و کوچولوت باش.

 با خجالت رومو ازش :رفتم در وبست و :فت:به سالمت!
 به محض حرکت ماشین برام یه پیام از طرف ستنتا اومد:

Be khater emrooz mamnoonam.joonamo nejat dadi.be onvene yek dooste 

hamishegi ro man hesab kon. 
Dar har sharayet o zamani. 

خواستم براش جوابی بنویسم که همون لحظه کسرا بهم زنک زد و از نوشتن 
سرا که میترسید کجام و چرا به خونه  سرد درجواب ک شدم.  صرف  جواب من
شد جوابهای منقطع و کوتاهی دادم و درنهایت به  نرفتم و نتیجه ی دکتر چی 

 ت دیگه خونم اکتفا کردم و تماس وقطع کردم.جمله ی یک ساع
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 فصل سی وسوم:
 به خونه رسیدم از :رسنگی دلم داشت مالش میرفت. 5نزدیکای ساعت 

 مونس جون خونه تنها بود سالم کردم و:فتم:کسرا کجاست؟
 مونس جون:کار داشت مادر ... :فت شاید شد هم نیام ...

 به دیوار تکیه زدم و :فتم:چی؟
 لمخند :فت: کارش البد زیاده مادر... مونس جون با

 دستهامو مشت کردم.
 مونس جون پرسید:نهار خوردی؟

سددرمو به عالمت اره تکون دادم . دیگه میلی به غذا نداشددتم. از پله ها باال 
ست نتیجه ی دکتر رفتنم رو بدونه که فقط رو هوا  میرفتم که مونس جون خوا

 .پروندم:امروز مشخص نشد شاید چندوقت دیگه
 وارد اتاق که شدم لماس هامو عوض کردم ویه :وشه رو زمین کز کردم.

 زانوهامو کشیدم ب*غ*لم و چونمو رو استخونش :ذاشتم.
شیک و  سه تا کارمند  سیده بود خونه؟؟؟ با اون  شرکت بود؟یعنی نر تا االن 

 پیک؟؟؟
شتم. یه جورایی  ضم نذا سنگین بود . محلی به بغ شک  شام از خواب و ا چ

 افتاده بودیم رو ریتم یکنواختی...باز 
 یه نفس عمیق کشیدم و پاهامو دراز کردم.

 هوای اتاق سنگین بود. نیم خیز شدم و درتراس و باز کردم.



شاید یخرده  ست :رفتم تا  سرا رو دراوردم و قلم به د از زیرتخت پروتره ی ک
ستم... وقتی به خودم اومدم د شد ... نمیتون چند  یدمحالمو بهتر کنه. اما نمی

 قطره اشک روی تصویر خندون کسرا افتاده .
 پیشونیمو روی کاغذ :ذاشتم. چرا میخواست تا شد بمونه اونجا؟

مگه من احمق بودم؟مگه کم از رشددته و کار خودمون میدونسددتم؟چطوری 
میخواسددت بهونه بیاره؟سددر منو شددیره بماله؟؟؟ بااون زنا ... یعنی اونا رو به 

 من ترجیح میداد؟؟؟
سرمای غریمی تو دما شکی میکردم یه  ساس خ شیدم . چقدر اح غمو باال ک

 وجود زند:یمون حس میکردم.
درست بعد از اون اتفاق نحس شرکت ... کسرا عوض شده بود یه رنک دیگه 

 ... یه طور دیگه ... یه جور دیگه .
 نمیشناختمش...
 نمیفهمیدمش...

 استم...در عین صراحت ... نمیخواستمش!!! این کسرارو نمیخو
اهی کشیدم و تصویرکسرا رو پرت کردم زیرتخت. این یکی خراب شده بود. 
شمام از  سرمو تو کنج دیوار فرو کردم ... چ شیدم.  باید یکی دیگه ازش میک
ستم  ستم. یعنی میدون سوخت اما حتی دلیل بغض و :ریمم نمیدون شک می ا

 ... اما باورم نمیشد... مگه چقدر از زند:یمون :ذشته بود؟؟؟ مگه
 اهی کشیدم و چشمامو بستم.
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تاب  نده بودیم پیچ و  :ذرو باهم  که  دلم میخواسدددت تو روزهای خوبی 
بخورم... اما هرچی بیشددتر فکر میکردم بیشددتر تو این روزها عمیق میشدددم 
میدیدم هیچ چیز دل خوش کننده ای نیسددت. هیچ اتفاق خوبی نیسددت... 

. از بعد از ازدواجمون هسدددت اما اونقدر پررنک نیسدددت که یادم بمونه ..
چندبار شام بیرون رفتیم؟چند بار سفر رفتیم؟؟؟ چند بار دو نفره داشتیم؟؟؟ 

 چند بار...
لممو :زیدم ... دیگه ادامه ندادم... از ترس صفرشدن ... نهنمو به یه سمت 
دیگه سددوق دادم. به ب مون ... ! ب ه ای که هیچ نوق وشددوقی واسددده ی 

 ی که کسرا به حضورش شک داشت.اومدنش نداشتم... !ب ه ا
فت  به من میگ به زنش ... وقتی  به من ...  فه اش...  به نط به وجودش... 

 ه*ر*ز*ه ... یا میگفت!!!
مخم داشت میترکید. دلم نمیخواست فکر کنم. اصال دلم نمیخواست دیگه 
صورتم فرود  شکام بی محابا رو  هیچ وقت به هیچ چیز فکر کنم. هم نان ا

 ون رو میدونستم و نمیدونستم!میومدن و علتش
اصددال دونسددتنش چه کمکی بهم میکرد؟ من باید برای زند:یمون چیکار 
با  با ب ه؟؟؟  له رو پر میکردم؟  فاصدد ید این  با میکردم؟؟؟ من چطوری 

 عشق؟؟؟ با ...
سرا رو...  من نمیدونستم باید چیکار کنم. چطوری اروم کنم ... خودمو... ک

 این زند:ی رو...
 ان بسته بود و به فضای تاریک نگاه میکردم.چشام هم ن



فضددای تاریکی که توش چهره ها رو میتونسددتم پیدا کنم.چهره ی خودم. . . 
کسرا ... مامانم... بابام... نادین... کمند... سیما ... اقا حسین... حتی هانیه 
صویر نحس  ستم ت سیاهی نگاه میکردم میتون ... و ا:ر عمیق تر به اون همه 

 رو هم بمینم... اقا مهدی
 پلکام ورو هم فشار دادم.

 سردم بود ... حس میکردم بدنم قفل شده و نمیتونم خودمو تکون بدم.
یه بادی تو صددورتم میخورد و برای یه لحظه چشددمامو باز کردم. با دیدن اقا 
مهدی که رو به روم بود و با لمخند مشددمئز کننده ای نگام میکرد نفسددم تو 

سعی  شد...  ست انداخت سینه حمس  شم ... اما اقا مهدی د کردم جیغ بک
زیر پاهام و به راحتی بلندم کرد... خواسددتم تقال کنم... خواسددتم خودمو از 
شم... اما  ستم جیغ بک شم... خوا ستم فریاد بک چنگش بیارم بیرون ... خوا
به صددورتم  قا مهدی  نمیشدددد ... انگار قفلم کرده بودن... نفسددهای داغ ا

 رمو تو :لوم و دست و پاهام جمع کردم...میخورد... تمام زو
شده  ضعیف از :لوم بیرون اومد ... داغ  شم اما یه ناله ی  ستم جیغ بک خوا

 بودم عین یه کوره ...
داشدتم به :ریه میفتادم که یه دسدت رو دهنم قرار :رفت و صددای کسدرا که 

 زیر:وشم :فت:نیاز جان اروم من پیشتم...
 خواب پریدم.تند چشمامو باز کردم و از 

 تو ب*غ*ل کسرا بودم.
 کسرا نفس راحتی کشید و :فت:چرا میلرزی ؟
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 با بهت داشتم بهش نگاه میکردم که کلید برق وزد و زل زد تو چشام.
 با دلواپسی :فت: چرا اینقدر داغی دختر؟؟؟ چرا پنجره رو باز :ذاشتی؟

سرا تکونم داد و :فت:نیاز... نیا شتم نگاهش میکردم... ک رف ز... حفقط دا
 بزن چت شده...

حس کردم چشددام نمیمینه و تنم هنوز قفل بود و بعد یه لرز شدددید و تکون 
 خوردن هایی که نهایتش بی خمری بود از همه چیز!

 چشمامو که باز کردم یه جفت چشم عسلی خسته با لمخند بهم زل زده بود.
 زبونم میسوخت ... سنگینی ماسک اکسیژن هم رو اعصابم بود.

 خم شد و پیشونیمو ب*و*سید و :فت: تو اخرش منو میکشی نیاز... کسرا
بدی تو تنم پی یده بود. کسددرا اروم :فت:  یه رخوت  به خودم دادم  تکونی 

 بهتری؟دیشد چت شد؟
 به کسرا نگاه کردم. لمخندی زد و :فت:بهتری؟؟؟

 فقط زمزمه کردم:ب م...
 لمخند مهربونی زد و:فت:خوبه دخترمون سالم میرسونه.
 لمخند مهربونی زد و:فت:خوبه دخترمون سالم میرسونه.

ابروهامو باال دادم و خم شد روم...کف دستهاشو د وطرف صورتم :ذاشت 
و درحالی که عمودی رو صددورتم بود :فت: شددیطون کوچولو... خوب از 
سه خودت کوچه خیابون :ز میکنی  ست من در میری... دکتر نمیری... وا د

سی خونه اخرشم که منو تا مرز سکته میرسونی و ... ساعت پنج غروب میر
 تشنج میکنی...

 ابروهامو باال دادم که خم شد و :فت: خوبی؟؟؟ دردی که نداری داری؟



 ماسک و از رو صورتم برداشتم و :فتم:چم شد؟
 کسرا اخمی کرد و :فت:یه کاب*و*س دیدی... تشنج کردی همین.

 همین؟؟؟-
شید و :فت:  صورتش ک ستی به  سرا د شنج حاملگی ... دکترت میگفتک  ت

برای خیلی از مادرا پیش میاد با تغذیه و رعایت همه چیز درسددت میشدده. 
ضربه ی ارومی به نوک بینیم زد و :فت:  شتی... و  شارتم باال بود ... تمم دا ف

 پنجره رو هم که باز :ذاشتی ... :وشه ی دیوارم که خوابت برده...
 ن و ازسرم کشیدم بیرون.رو تخت نیم خیز شدم... ماسک اکسیژ

 کسرا اروم :فت:چیکار میکنی؟
 بی حال :فتم:خوبم بریم خونه.

 کسرا:عزیزم هنوزدکترت نیومده معاینه ...
دسددتهاشددو به سددمت بازوهام اورد وسددعی کرد من ورو تخت بخوابونه اما 

 دستهاشو پس زدم و :فتم:ولم کن ... میخوام بر:ردم خونه.
ست  ش سرا اروم لمه ی تخت ن سکین دهنده ای :فت: خانمی ک و با لمخند ت

 نمیخوای از وضع ب ه و خودت خیالمون راحت بشه؟؟؟
 بهش نگاه کردم.

 نمیدونم تو چشام چی دید که لمخندش رو لمش ماسید.
 نفسشو خالی کرد و:فت: نیازم خوب نیستی به قران ...

http://www.roman4u.ir/


ت شپاهامو به زمین سرد بیمارستان چسموندم که کسرا دستشو رو دستم :ذا
صدا میکردی... کاب*و*س میدیدی...  شد همش منو  و :فت : نیاز ... دی

 اسم اون پست فطرتم میگفتی...
رو پاهام ایسددتادم که حس کردم سددرم به :ردنم زیادیه... داشددتم میفتادم که 
کسرا کمرمو :رفت و منورو پای خودش نشوند و سرمو به سینه اش چسموند 

 و رو موهامو ب*و*سید.
 ان نداشته ام تقال کردم و کسرا اروم :فت:نیاز... چت شده...با تمام تو

به شددرکتت  نه اش زدم و:فتم:ولم کن... برو  با ارنج تو سددی قدرتم  با تمام 
 برس...

کسددرا ولم کرد ... خواسددتم خودمو به چوب لماسددی که مانتوم روش بود 
برسددونم اما سددر:یجه امونمو بریده بود. احسدداس ضددعف میکردم . حس 

 هر آن زیرپام خالی میشه و قراره بیفتم تو چاه.... تو یه :ودال...میکردم 
سرمو به دستم :رفتم... حس کردم چیزی افتاد و سوزشی روی پوستم حس 

 کردم.
 لوله ی سرم از دستم کنده شد و خون از پشت دستم بیرون زد.

کسددرا منو با یه حرکت بلند کرد و لمه ی تخت نشددوند.با خس خس نفس 
 میکشیدم.

 سرا کنارم نشست و :فت: چرا این کارا رو میکنی؟ک
با بغض به نیم رخش نگاه کردمو اروم :فت: عصددر میخوام یه روان شددناس 

 بمینتت...



یه زهرخند زدم و کسرا :فت: نمیخوام اون کاب*و*س لعنتی و هی بمینی ... 
 به این روز بیفتی...

 تو فکرکردی من دیوونم؟؟؟-
 ره احتیاج داری...کسرا :عزیزم تو به این مشاو

نه توی  به توی تو...  یاج دارم...  به تو احت چقدردلم میخواسدددت داد بزنم : 
 نمادین!

 ولی فقط نگاهش کردم.
بده ی این  گام میکنی فکر میکنم ادم  فت:اینطوری ن کسددرا پوفی کرد و :

 زند:ی منم...
 یه پوزخند زدم و رومو ازش :رفتم . خون ریزی دستم بند اومده بود.

 چونمو :رفت و سرمو به سمت خودش چرخوند. کسرا
:شدت و :شدت تا نگاهشدو تو چشدام انداخت. خسدته :فت: دلم نمیخواد 

 اینطوری باشی... تو ب*غ*ل من از ترس یه مرد دیگه با من باشی...!!!
 چیزی نگفتم.

 یعنی نداشتم که بگم.
کسرا ب*غ*لم کرد سرمو :ذاشت رو شونه اش و :فت: تو که دلت نمیخواد 

 دخترمون خدایی نکرده مشکل مادرزادی داشته باشه؟؟؟ هان؟
 یه نفس عمیق کشیدم و :فتم:نه...
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کسددرا منو بیشددتر به خودش چسددموند و :فت: موندم تو شددرکت تا برای فردا 
شرکت نمود. برو از هرکس که دلت  شن. هیچ زنی هم تو  ضر با شه ها حا نق

 خواست بترس...
 با بدی جواب نمیدن خانم ... ولمشو رو :وشم چسموند و:فت:بدی و

 و رو شقیقمو ب*و*سید و ازم فاصله :رفت.
 بهش نگاه کردم و :فتم:من در حقت بد کردم؟

 چشمکی زد و :فت: یه خرده ...
 خواستم حرفی بزنم که با ورود پرستار روی تخت ولو شدم و سکوت کردم.

 سددرا ودل خسددته و تن خسددته و روح خسددته تر از اونی بودم که بخوام به ک
 رفتارها وتلخی ها و حرفهاش که تا مغز استخون ادمو میسوزوند فکر کنم!

چشمامو بستم ... حتی دلم نمیخواست به ساعت مشاوره فکر کنم. به اینکه 
 شاید من از نظرش دیوونه باشم ... یا ...

 هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر تنها باشم و احساس تنهایی کنم.
 نخواد باشه ...کسرا کنارم باشه و دلم 

 کسرا با من باشه و انگار نماشه...
 بودنشو بمینم اما حس نکنم...

 بگو چه مدددخددددری بود در بدددددددددودنت بود ...
 که این همه نمددددددددودنت را

 درد
 می کشم!!! ...

 



 کارهای مشاوره که تموم شد کسرا کارهای ترخیصمو انجام داد.
میزد ... یه سری حرفهای ارامش بخش... حرفهای دکتر همش تو سرم نمض 

 یه سری حرفهای نصیحت :ر... و یه سری!!!
سرم انداخت و بعد بازومو :رفت و منو به  شالمو رو سمو تنم کرد و  سرا لما ک

 خودش تکیه زد.
شیش بلند  ستیکر :و شیش زنک زد. ا شدیم. قمل از حرکت :و شین  سوار ما

 بود ...
 های کسرا ... صدای یه زن و میشنیدم و آره و نه

 خیلی زود قطع کرد.
 

 پوفی کردم و به نیم رخش نگاه کردم.
لمخندی زد و :فت: خانم سدداجدی بود امروز یه قرار مهم داشددتیم که :فتم 

 من نمیام.
 پوفی کردم و :فتم: تو فکر کردی :وشای من مخملیه؟

کسرا بهم خیره شد ودستشو پشت صندلی من :ذاشت دنده رو جا زد و دنده 
 رفت. به جز یه نفس عمیق هیچ جوابی ازش نشنیدم. عقد

 به رو به رو خره شدم...
شته باشه عصمی میشدم  از اینکه از روی ترحم اینقدر کنارم باشه و هوامو دا

 اما نمیدونستم باید چیکار کنم.
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سم دختر فکر  ستی برای ا سرابرای عوض کردن جو :فت: را پوفی کردم و ک
 کردی؟

 درجوابش :فتم:بهش نگاه کردم و پرت 
ا:ر یه روزی دخترمون بیاد بهت بگه شددوهرم به من شددک داره ... تو بهش -

 چی میگی؟
کسددرا نیشددخندی زد و :فت: میگم خودتو خالص کن... مردی که شددک 
شه ... تا اخر عمرش نمیتونه بهت اعتماد کنه...  شته با شه، تردید دا شته با دا

 ...! بهش میگم جز عذاب دادنت کار دیگه ای نمیکنه
 نفس عمیقی کشیدم و به رو به رو خیره شدم.

چراغ قرمز بود ... داشتم به ثانیه شمار نگاه میکردم... شماره ها معکوس بود 
 ...110  ...109 ...108 ... 

 نفسمو فوت کردم و :فتم:
 پس تو چرا تو به این توصیه عمل نمیکنی؟ چرا خالص نمیکنی؟-

 تو زنمی ... نه دخترم!!! کسرا ابروهاشو باال داد و :فت:چون
 ته دلم یه لمخند زدم ... کاش به جای زن بودن عشق بودم!

 بهش نگاه کردم تو فکر رفته بود.
 پرسیدم:

ا:ر پسر دار میشدیم... یه روزی میومد پیش تو و بهت میگفت زنم بهم شک 
 داره ... اون وقت چی بهش میگی؟



شد فکورانه با مک   سمز  سرا لمخندی زد چراغ   :فت: میگم با زنت حرفک
ماه  که داره اشددت بده و توجیهش کن  بزن ... خیلی حرف بزن ... توضددیح 

 میکنه...
 ا:ر زنش اشتماه نکنه چی؟-

کسددرا:عذرخواهی کنه... اشددتی کنن... یکطرفه خندید و با یه نگاه مرموز 
 :فت: چیه؟ نکنه به من شک داری؟

 اره ...!به تو نه.... به زن هایی که با تو درارتماطن -
کسددرا پقی زد زیر خنده و دسددتمو :رفت و :ذاشددت رو دنده وحین فشددردن 
ستم بهم :فت: اونا همکارامن... به این  شت د ست پ پنجه هام و نوازش پو
چیزاش فکر نکن ... بزودی میریم سددر خونه زند:یمون ... هنوز خیلی کار 

به تو کم نشددده داریم... خیلی برنامه ها داریم... هنوز یک نره هم از عالقم 
 نیاز...

 ودستمو بلند کرد و پشتشو ب*و*سید.
 هیچ حسی نداشتم ... هی ی!

 خالی و تهی بودم...
 حرفهای کسرا ارومم نمیکرد.

 عصمی بودم...
 رنجیده خاطر...

 خسته ...
 بی حس و حال...
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سات درونی  سا چیکار میکردم؟چی میگفتم...چطوری بهش میگفتم که اح
 من چیه؟؟؟
که اینقدر عصددمی نماشددم... اینقدر از هرچیزی نرنجم... اینقدر چیکار کنم 

هی از کسددرا خسددته نشددم ... و بعد از این خسددتگی پشددیمون بشددم ... بعد 
باره خواسددتن و خواسددتن و  ندامت تک تک سددلول هامو نوب کنه و دو

 خواستن...
 چقدر سردر:م بودم...

 چقدر :یج بودم.
 ه کسرا ... به پایه های این زند:ی...چقدر بی اعتماد بودم... به خودم... ب

 کل تفکر و تذکرهای نهنیم شده بود ا:ر و اما و شاید ...
چطوری اعتماد میکردم؟؟؟ چطوری باورش میکردم که تو شددرکت خمری 
نیسددت؟ چطوری باید باهاش حرف میزدم... چطوری باید ازش میترسددیدم 

س شک ستم بدون  ضیح میخوا و  تن غرورمکه چه خمره؟چطوری باید ازش تو
 لک انداختن غرورش؟؟؟ ا:ر داد میزد یا منو میزد؟؟؟

 من از عصمانیتش میترسیدم...
چطوری باید حمایتشو حس میکردم... چطوری باید بودنشو کنارخودم باور 
میکردم؟؟؟ چطوری باید بهش میفهموندم که خیلی ازرفتاراش تلخ شده ... 

 یا مثل قمل نیست ... یا ...
ضور اون کارمن ست... یعنی منم همینقدر ح دا و همکارا چقدر ازار دهنده ا

 ازارش دادم؟
 من چیکار میکردم؟؟؟



 من نمیدونستم باید چیکار کنم...........
زل بزنم تو چشماش و بگم من از این کار جدید از این سهام... از این زنهای 

 رنک و وارنک میترسم؟؟؟
 از اونها و ارتماط اونها با تو...

ساد:ی  شته از  شتر از من قمول دا تو... و اعتماد تو به اونها ... ممادا اونا رو بی
 باشی؟؟؟

و چطوری بهش میگفتم که تو از نظر من یه ادم سدداده دل هسددتی که هر آن 
احتمال میدم یه :رگ رنگی تو رو از من بگیره؟؟؟ بدره ... به تو چنک بندازه 

 و زند:ی من و ازم بگیره؟؟؟
یگفتم که سددایه ی تو رو دوسددت دارم اما این همه من چطوری باید بهش م

سایه ی دیگه که روی زند:یمون افتاده رو چیکار کنم؟؟؟چطوری محوشون 
 کنم؟چطوری باهاشون کنار بیام؟؟؟

سرا؟ چطوری باهات حرف بزنم؟چطوری از اینده  با تو چطوری کنار بیام ک
 ای که قراره برام بسازی خمر بگیرم و بترسم...

 ای خوشمختم کنی...چطوری میخو
 چطوری میخوای این راه طوالنی رو با من و کنار من طی کنی...

 ایا هنوز به من اعتماد داری؟؟؟
 منو قمول داری؟؟؟

 دخترمون رو دوست داری؟؟؟
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ند:یمون چطوری  نه چی؟؟؟ ز کارکنی؟؟؟ خو ندمون چی میخوای برای ای
حدس بزنی؟؟؟ من ادامه پیدا میکنه؟؟؟ در اینده قراره چی بشدده تو میتونی 

یا تو :وش شددنوای کالم من  هامو برات بگم... ا حدس  تک  تک  میتونم 
 هستی؟؟؟

 تسکین بغض من هستی؟
 ارامش این همه نا ارومی هستی؟

 قدرت تن مهجور من هستی؟
به تو تکیه کنم؟؟؟ سددر به سددینه ات بذارم؟؟؟ تونگام کنی و من حرف بزنم 

اطمینان میدی تا اخرش با منی؟؟؟ با ... نه از عشددق.... از زند:ی... به من 
برای من همسدددری  پدری میکنی؟؟؟  برای ب مون  من و ب مون ... 

 میکنی؟؟؟
 چطوری باید حرف بزنم؟؟؟

 تو چشمات نگاه کنم و غرق این رنک خردلی بشم وحرف بزنم؟
 بعد چی جواب منو میدی؟

شمهات من تو چی میگی؟ من به تو اعتماد  شک و  دارم؟؟؟ در جواب تمام 
 تو به من اعتماد داری؟

مه چی برات  باز کنم؟؟؟چطوری بی ترس از ه من چطوری سددر حرف و
تا بگم؟ از ترسدددام ... از اون  با سددتن بگم... من میتونم از صددمح و دیدارم 

 :ر:های :رسنه که تو شرکتت هستن وبرات کیک زنجمیلی درست میکنن؟
 زار میشی؟؟؟ا:ر بهت بگم از این طعم بیزارم تو هم با من بی

 اصال هرکاری بهت بگم میکنی؟؟؟



به دسددتم داد  ماشددین کسددرا تکونی  با ایسدددت  یدم  نفس عمیقی کشدد
 و:فت:ب*غ*لت کنم؟

 روی صندلی نیم خیز شدم.
 کسرا پیاده شد در سمت من و باز کرد ... بهش نگاه کردم.

 بهم خیره شد.
 لمخندی زد ...

 مین :ذاشتم و ایستادم.خم شد تا ب*غ*لم کنه ... نذاشتم پاهامو رو ز
 کسرا اهسته :فت:خوبی نیازم؟

 باز بهش خیره شدم.
 با حفظ لمخندش زمزمه کرد:حس میکنم چیزی میخوای بگی...
 دهن باز کردم اما قمل از خروج هرکلمه ای موبایل کسرا زنک زد.

 نفس عمیقی کشیدم و پیش خودم :فتم هی ی.
که  ت میکرد و توضیح میدادازش فاصله :رفتم . داشت با خانم اکمری صحم

 چرا امروز به شرکت نرفته ...
 بی توجه بهش... به خونه رفتم!

 من نمیتونستم با کسرا حرف بزنم... هیچ حرفی!!!
یه درد و دل...  یه حس...  یان  دریغ از یک کلمه ... یک جمله... دریغ از ب

ستم بهش بگم چه قدر این روزها بی حس و حالم ... در قم ل تو احتی نمیتون
 و ب مون و این زند:ی... چقدر خستم! کاش میفهمیدی که من خستم...
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با دلی پردرد از نگفته ها ...! از انماشددته شدددن کلمه ها ... از تلنمار بغض ها 
... 

 از نا:ویی دردها...!!!
از این سکوت و سکوت و سکوت ... از این :فتن و نگفتن که هر دوش درد 

شت ... این دو دلی و این شو پیش کی  دا سفره  ستم  درد و دل ها که نمیدون
پهن کنم! من بلد نمودم با همسرم شوهرم حرف بزنم!!! کسی هم نمود تا یادم 

 بده!!!
 فصل سی وچهارم:

 باشه عزیزم... باشه عزیزم... باشه عزیزم...
 لممو :زیدم و دوباره به صفحه ی :وشیش خیره شدم ... باشه عزیزم!!!

شدم . شماره خیره  شه به  صامت" : با صفحه بود " غزاله  سمی که رو  .. به ا
 عزیزم...

 غزاله صامت به کسرا میگفت:عزیزم...
 بهش میگفت:باشه عزیزم.

 با سر وصدایی که از حموم بلند شد حس کردم داره خارج میشه.
شتم. یه نفس عمیق  سرجاش :ذا شو  شار دادم. :وشی شتم ف ناخن هامو تو م

 دم.کشیدم و شقیقه هامو فشار دا
شوار افتاد به  س ستاد . با  سوت میزد . حوله تنش بود جلوی میز اینه ای سرا  ک

 جون موهاش.



فقط نگاهش کردم ... به این چهره ... به این رفتارهای ضد و نقیض... به این 
تا  تا دیروز... یک هفته پیش  تا امروز... از پریروز  همه تفاوت ... از دیروز 

 روز قمل. امروز... هر روز متفاوت تر از
 هر روز تلخ تر... هر روز دورتر...

ده روزی از اخرین باری که بستری شدم میگذشت. عین پروانه که نه... ولی 
دورم بود و مراقمم بود اما از این همه حضددور تظاهریش بدم میومد. بود ... 

 اما انگار نمود.
شه هاش... بودنش عین هزار ت سرش تو :وشی بود یا تو نق نمودن  اا:ر بود یا 

شرکت احمقانه ...  شه ... فقط تو فکر اون  شتم اینطوری با بود!!! عادت ندا
شده بود خونه ی امیدش... خونه ی دومش! با اون سه تا مداد رنگی شیک و 
پیک ... یکیشددون کیک زنجمیلی درسددت میکرد ... غزاله هم بهش میگفت 

 عزیزم!
 خد دیگه چی کم داشت؟؟؟ دیگه چی میخواست.

 و شلوار تنش کرد. با کراوات. کسرا کت
 بهش نگاه کردم.

 لمخندی زد و:فت:عزیزم با من کاری نداری؟
 از جام بلند شدم.

رو به روش ایسددتادم ... :ره ی کراواتشددو سددفت کردم و:فتم:کارت کراواتی 
 دوست داره؟

 اخمی کرد و :فت:باز که تو عنقی جوجه...
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شددسددتم. بهم نگاه کرد. پوزخندی زدم و ازش فاصددله :رفتم .لمه ی تخت ن
لمخندی به پنهای صورت زد و :فت: مراقد خودت و دخترمون باش . شد 

 زود برمیگردم.
 و :ونه و لممو نرم ب*و*سید و رفت.

 لمه ی تخت نشستم ... مونس جون خونه نمود. شیما هم نمود...
من بودم و تنهایی... کسددرا هم شددد میومد . مثل هربار که پاشددو از خونه 

 میذاشت.تا شد نمیومد وشد میومد!بیرون 
اهی کشیدم و به طمقه ی پایین رفتم. جلوی تلویزیون ولو شدم و سعی کردم 

 نهنمو متمرکز سریال کنم. با صدای زنک ایفون ازجا پریدم.
 کسرا البد چیزی جا :ذاشته بود.

 جواب دادم:بگو کسرا.
 بمخشید منزل اقای راد؟-

 صدامو صاف کردم و :فتم:بله؟
 اقای محمد کسرا راد منزل هستن؟ یه بسته دارن.-

 یه بسته؟
صمر کنید و زمزمه کردم ویه مانتو تنم کردم ...  شی عمارت چند لحظه  تو :و
دم پایی هایی که جلوی در بود و پام کردم و حین دوییدن به سمت در شالمو 

 سر کردم.
 ه شدم.در و که باز کردم با یه پسر جوون که کاله کاست سرش بود مواج

 رو بهم :فت:خودشون نیستن؟
 همسرشون هستم.-



 سری تکون داد و :فت:اینجا رو لطفا امضا کنید.
 امضا کردم و یه باکت کاهی دستم داد و رفت.

شده بود. بلند :فتم:  شته ن با تعجد روی پاکت و نگاه کردم هی ی روش نو
 اقا ... اقا ...

 اما پیک رفته بود.
 ف کی حتما ازش میترسیدم.ا:ر میدونستم ننوشته از طر

 شونه ای باال انداختم و به داخل بر:شتم.
 پاکت و روی میز :ذاشتم و ادامه ی سریالمو تمشا میکردم.

 پاکت تو میدون دیدم بود.
شدم... پاکت  شغول خوردنش  شتم و با خرش خرش م یه خیار پرنمک بردا

 بدجوری تو چشمم بود.
 م!ابرومو باال دادم... من و کسرا نداشتی

شو باز کردم...  سر سر و ته خیارمو بریده بود با یه حرکت  با همون چاقو که 
شتم... با دیدن چند تا عکس... خیار از دهنم رو  همه ی خیار و تودهنم :ذا

 زمین افتاد ...
 عکس های من بود...

 هیچ نامه وکارتی تو پاکت نمود فقط چند تا عکس...
کوبیدم. تیره ی کمرم خیس عرق  عکس های من و ستنتا... دو دستی تو سرم

 شد ...
 من داشتم د:مه های ستنتا رو برای چی باز میکردم؟؟؟
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من داشددتم پیراهن سددتنتا رو درمیاوردم ... برای چی؟؟؟ .... و عکس بعدی 
شمای خمار و نیم تنه  شالم عقد رفته بود و اون با چ شده بودم ،  روش خم 

گاه میکرد و من دسددتم ر نه داشدددت منو ن نه اش بود... برای ی بره وی :و
چی؟؟؟ ... انگار قرار بود هم وبد*و*سددیم... انگار من پیرهنشددو دراورده 

 بودم و امادش کرده بودم تا یه هم اغوشی رو با هم تجربه کنیم ...!
 انگار... خشکم زده بود... حیرت زده و ممهوت...

میلرزید ... مات و :یج با تنی عرق کرده به عکسددها خیره بودم... دسددتام 
عکس یه تزریق از سددر کمک و دلسددوزی به یه همکار ... بیشددتر شددمیه یه 

 معاشقه ی عاشقانه بود با تم خ*ی*ا*ن*ت به همسر...
 سرم :یج میرفت. چشمام از زور اشک ملتهد شده بود.

حانم  یه؟؟؟ میخوای امت گه چ یا ... این دی خدا تاده بودم.  به خس خس اف
ذار یه روز با کسددرا اروم باشددم ... فقط یه کنی؟؟؟ دیگه بس نیسددت؟؟؟ ب

 روز...!!!
شتم به طمقه ی باال رفتم  سها رو بردا شدم پاکت و عک با رخوت از جا کنده 
شتم و  شی و کیفمو بردا سر و ریختم :و شای  شیدم وبدون تما سهامو پو لما

 ازخونه بیرون زدم.
 فتم!: نفهمیدم چطوری دربست :رفتم و ادرس خونه ی ستنتا رو به راننده

 به هی ی فکر نمیکردم جز تصویر شمه برانگیز عکسها ...
 جز خ*ی*ا*ن*ت نکرده...

جز اش نخورده و دهن سددوخته ... قلد سددوخته ... تن سددوخته!!! نهن 
 سوخته...



 جز خ*ی*ا*ن*ت نکرده...
جز اش نخورده و دهن سددوخته ... قلد سددوخته ... تن سددوخته!!! نهن 

 سوخته...
 ی کلفتی :فت:خانم رسیدیم...وقتی راننده با صدا

 وقتی از ماشین پیاده شدم و طعنه ی راننده منو به خودم اورد...!
 وقتی :فت: قابل نداره المته ...

 یعنی حتی فراموش کردم روزی اون بنده خدا رو حساب کنم!
یعنی :یجی و :نگی... یعنی بدبیاری پشددت بد بیاری... یعنی بی کسددی... 

 اعتمادی... یعنی ترس و ترس و ترس!!!تنهایی ... بی 
 یه اسکناس ده هزارتومنی بهش دادم و بی توجه به اینکه راننده :فت:بقیش...

 جلوی ایفون ایستادم وزنگو فشار دادم. پیوسته و بی وقفه!!!
با صدددای پارس سددک و شددعرخوندن محلی مش رحیم ... در از بی روغنی 

 رحیم غرغر کرد:چه خمره خانم.لوالش صدایی کرد و رو پاشنه چرخید مش 
سکوت کرد ...  شی بود با دیدنم  سک باهو شدم . کنارش زدم و وارد خونه 

 ستنتا با فریاد :فت:کی بود مش رحیم.
با دیدنش که روی پله های ورودی خونه ایسددتاده بود به قدم هام سددرعت 

 دادم.
 با تعجد پله هارو پایین اومد و :فت:نیاز؟؟؟
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مام قدرتم یه سیلی تو صورتش زدم اونقدر نا:هانی ناز وقتی بهش رسیدم با ت
ضرب دستمو چشید که هیچ عکس العملی جز :شاد شدن چشماش انجام 

 نداد ...
با چشددمای خیس اشددک به صددورت ممهوتش خیره شدددم . مش رحیم بلند 

 :فت: آقا...
شت . :ره ی ابروهاش کور  صورتش :ذا شو رو  ست ستنتا مات نگام میکرد د

 تر میشد.
سها رو از تو کیفم دراوردم ... پاکت :یرکرده بود به زیپ کیفم و با پ اکت عک

سها هنوز  سالم بود ... عک سها  سها ... عک شد اما عک صدای خرطی پاره 
مفهوم احمقانه ای رو انتقال میداد . عکسددها هنوز همون عکسددها بود... 

 عکسها هنوز :ویای یه معاقشه ی هیچ وقت رخ نداده ،بود!!!
 م قدرت عکسها رو تو صورتش پرت کردم .با تما

 ستنتا واکنشی نشون نداد. عکسا با صدا رو سنگفرش خونه ریختن.
کیفمو رو شددونه محکم کردم . یه نفس کشددیدم ... سدداکن همیشددگی :لوم 
ضم  سمو میگرفت بغ شت نف شار میاورد دا سم ف شت خفم میکرد به راه نف دا

 تموم نمیشد... ستنتا دو دستیشده بود یه حالت همیشگی . ساکت نمیشد. 
 افتاد به جون موهاش و رو زمین زانو زد و به عکسها خیره شد.

 فقط نگاش کردم ...
چی این و به کسرا ترجیح میدادم؟؟؟ اسم خاصش؟خونه زند:یش که کسرا 
جون میکند هم نمیتونسددت یک هزارمش و با پول کارمندی جورکنه . حتی 

 ه به مال خوری این و اون؟ا:ر مثل برادرش طمع کنه و بیفت



شمهای ابیش؟ من رنک  سرا که ازش بلند تربود ... به چ به قد بلندش؟؟؟ ک
کهربایی و دوسددت داشددتم. به موهای پر از کتیرا و ژلش؟؟؟ موهای نرم و 
ستقمال پنجه های من...! این  سه ی ا سرای من جون میداد وا شحالت ک خو

ش خم بشم؟؟؟ هی ی ... مرد چی داشت که من حاضر بشم رو تن برهنه ا
 هی ی...!!! هیچ چیز لعنتی ای نداشت!!!

 ستنتا پر حیرت :فت:اینا چین؟
میون :ریه به خنده افتادم ... سکوتم شکست ... بغضم اما هنوز دل از :لوم 

 نمیکند...
 ستنتا با حرص :فت: فتوشاپه؟

 خنده رو لمم خشک شد.
 به خوبی کسرا...!!!مات شدم... نگاش کردم . صورتش خوب بود اما نه 

 خفه و مرتعش :فتم:از من میترسی؟؟؟
شو  سها نگاه شد. بی توجه به عک ست به زانوش زد و از جابلند  ستنتا اروم د

 تو چشمای خیس من انداخت و :فت:بیا داخل صحمت کنیم ... !
با تمام قدرتم بهش حمله کردم و با مشددت به سددینه اش کوبیدم . سددتنتا باز 

 به خودش اومد و دستهاش دور بازوهام قفل شد .شوکه شد اما زود 
 چشمامو بستم ... حق نداشت به من دست بزنه .

جیغ کشددیدم:ولم کن کثافت... ولم کن... دسددت به من نزن عوضددی... ولم 
 کن... اشغال...
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شمیه هول دادن بود تا ول کردن ... عقد رفتم ...پام  شتر  ستنتا ولم کرد ... بی
 شتم.پیچ خورد خودمو نگه دا

ستنتا پوفی کرد و :فت:عین جن زده ها اومدی خونه ی من ... نه میگی چی 
شدددده ... نه حرف میزنی... فقط منو میزنی؟؟؟ دختر جون فکر نکن کتک 
خورم ملسدده ... یه انگشددت بهت بزنم رفتی اون دنیا ... عین ادم حرف بزن 

 بمینم چی شده؟!!!
 زنک بزنم پلیس؟ یه نفس عمیق کشیدم و مش رحیم بلند :فت:اقا

به سددتنتا نگاه کردم اخم و تخمشددو سددر پیرمرد بی اره خالی کرد و با تشددر 
 :فت:برو خرید ها رو انجام بده به این کارا کار نداشته باش... برو بمینم.

 زانوم دیگه قوا نداشت منو سرپا نگه داره.
 رو زمین خم شدم.

دخترم... دختر من  دستمو رو دلم فشار دادم. االن وقت تکون خوردن نیست
و کسددرا!!! ا:ر بابات این عکسدددا رو بمینه هیچ وقت باورش نمیشددده که تو 

 دخترشی!!! دیگه هیچ وقت باور نمیکنه ...
یه سددری شددواهد واقعی اما غیرواقعی... این احمقانه ترین اتفاق زند:یمون 
بود! صدددای بسددته شدددن در اومد مش رحیم رفت دنمال نخود سددیاه . من و 

 تنها بودیم!ستنتا 
 ستنتاهم رو به روم خم شد.

 نگام کرد و:فت: این عکسها چیه؟
 تو چشاش خیره شدم.

 ستنتا پوفی کرد و :فت: بلند شو بیا داخل یه ابی به سر و صورتت بزن ...



 اینم یه نقشه ی جدیده؟ بیام تو خونه خالی؟-
 ستنتا رو زمین وا رفت.

 دیدم... !ماتش برد. ابی چشاش پر بهت شد. بهتشو 
بهت بی احترامی کردم؟؟؟ حرمت شددکسددتم؟؟؟ بخاطر یازده سدداعت -

ضا دادی  شکر کردم ... ادرس زند:یمو به ر همراهی هرجوری که بود ازت ت
که چرا و جواب این چرا فقط  هت زدم این بود  که ب بدترین حرفی  مام  ت
شه بود شرکت نق  سکوت بود ... اتفاقی من و تو خیابون دیدی... من وبردی 

شونده ی کی  ست ن نه؟... از حال رفتی... من چه بدی ای به تو کردم؟؟؟ د
ستی؟؟؟ برای چی میخوای زند:یمو خراب کنی؟؟؟ من  ستی؟؟؟ چی ه ه
که با تو کاری نداشددتم ... چقدر :رفتی که بگی این قصددر خونه اته ... که 
بیای وسددط زند:ی من... هان؟؟؟ آدم رضددایی؟؟؟ مگه نه... اره؟ نون خور 

صاحابت خنک جی ستی ازم آتو بگیری بدبختم کنی که دل  د اونی؟؟؟ خوا
بشه؟؟؟ آره؟؟؟ زند:یم نابود شد... به رییست بگو که زند:یم به فنا رفت ... 

 بدبخت شدم ... دخترم ... من ... من بدبخت شدم.
 ستنتا خشکش زده بود
 زیر لد :فت:دختر؟

 میون :ریه خندیدم ...
اره ... خجالت نمیکشددم به تو که هیچ بویی از خجالت و ابرو نمردی بگم -

ماهه از شوهرم باردارم یه دختر... از کسرا... با این کارت  5ب م دختره ،... 
زند:ی من و ب مو کسددرا رو خراب کردی... من به درک ... کسددرا هم که تو 
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ده به دنیا نیوم نمیشناسی... ب ه ی بی گ*ن*ا*ه من چه خطایی کرده بود که
.......... 

به هق هق افتادم میون بی نفسی هام و زاریم :فتم:من چه گ*ن*ا*هی کردم 
 مگه؟؟؟چقدر :رفتی با زند:یم بازی کنی... با ایندم ... با زند:ی ب م...

دستامو جلوی صورتم :رفتم و ضجه زدم!!! خدایا بس نیست؟؟؟ امتحانات 
 کی تموم میشه...!

 و از جا بلند شد.ستنتا پوفی کرد 
 با صدای بم و دو ر:ه ای :فت:بلند شو...

 دستمواز جلوی صورتم کنار زدم .
 ستنتا خم شد و :فت:بهت میگم بلند شو...

شو به  ست ستاده بود ... پوفی کرد و د ست به کمر ای بی رمق نگاهش کردم.د
ستنتا با یه حرکت بلندم  شتم ، شیدن ندا سمت بازوم دراز کرد . وقت پس ک

و منو کشون کشون با تمام تقالهام به داخل برد ... وقت تماشای لوکسی  کرد
خونه نمود حتی وقت اینکه بخوام فکرکنم اینجا خونه اسددت یا موزه ی عتیقه 

 هم نمود .
 ستنتا منو به یه اتاق برد ... در وپشت سرش بست ...

 ممهوت نگاهش کردم.
و تخت. چشام از ترس و بازوم هنوز تو دستش بود ... هولم داد پرت شدم ر

 هراس دو دو میزد . سرشو نزدیک صورتم اورد.
 نفسم تو سینه حمس شده بود.

 پره های بینیش تند تند باز و بسته میشد ...



 صدام و تو :لوم :م کرده بودم.
با ترس بهش خیره شددده بودم... صددورتش نزدیک تر و نزدیک تر میشددد... 

سرم خورد به باالی تخت  شیدم...  ستم جم بخورم. بازوم عقد ک ... نمیتون
هنوز تو دستش بود ... وهنوز داشت صورتشو هر لحظه به صورتم نزدیک تر 

 میکرد!
بازوم هنوز تو دستش بود ... هولم داد پرت شدم رو تخت. چشام از ترس و 

 هراس دو دو میزد . سرشو نزدیک صورتم اورد.
 نفسم تو سینه حمس شده بود.

 باز و بسته میشد ... پره های بینیش تند تند
 صدام و تو :لوم :م کرده بودم.

با ترس بهش خیره شددده بودم... صددورتش نزدیک تر و نزدیک تر میشددد... 
ستم جم بخورم. بازوم  سرم خورد به باالی تخت ... نمیتون شیدم...  عقد ک
هنوز تو دستش بود ... وهنوز داشت صورتشو هر لحظه به صورتم نزدیک تر 

 میکرد!
 زمزمه کردم خدایا...با ترس 

 ستنتا بازومو رها کرد.
 عقد کشید و پلک زد.

از جاش بلند شددد به سددمت کمدی رفت و یه صددندوق ه ی چوبی از تو یه 
 :اوصندوق مخفی داخل کمد دراورد.

 لمه ی تخت کنارم نشست.
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خودمو کنار کشددیدم رمق فرار نداشددتم ... اما قلما ازش نمیترسددیدم وباید 
 تو اون شرایط از ستنتا نمیترسیدم!!! اعتراف میکردم که

 در صندوق چه رو باز کرد و یه پوف بلند باال کشید.
 دست کرد از توش سه شناسنامه دراورد ...

صفحه ی اولشو باز کرد و:فت:این پدرمه ... حمید زارع ... رفت صفحه ی 
دوم ... فرصتی برای دیدن اسم همسر پدر ستنتا نمود. انگشت اشاره اش رو 

 ی اسم خودش در بخش پایین :ذاشت و:فت:منم ستنتا زارع پسرشم...رو
سال قمل.. و یه  سه  سال فوتش...  صفحه ی بعد رفت و :فت: اینم  و بعد به 
ا:هی ترحیم تا شددده کشددید بیرون و با طومانینه تاشددو باز کرد و :فت: وقتی 

 المان بودم فوت شد.
حه ی دومش که خالی و بعد شناسنامه ی خودش رو نشونم داد... حتی صف

 از هر اسمی بود ...
بعد سددند منگوله دار خونه ... با ادرس و تمام تجهیزات که به نام پدرش بود 

 و بعد سند اپارتمان دیگه اش که تو همون جردن بود و خونه مجردیش...!
بان المانی بود ... و حتی مدرک دیتلم و  به ز و بعد مدرک تحصددیلیش که 

سددیه :رفته بود ... حتی مدال دوم شدددن در رشددته ی دانشددگاه تهران که بور
 شنای کشوریش رو هم نشونم داد.

سند ماشین و قراردادی که با رضا برای سه دنک شرکت داشت! کارخونه ی 
 پدرش و...

 تمام مدتی که با ارامش حرف میزد خفه خون :رفته بودم.



یه  منفسددشددو فوت کرد و چند تا بن اق دیگه سددمتم :رفت و :فت:اینجا ه
پرورشدگاهه و یه کلینیک درمانی خیریه تو ورامین ... بعد از فوت پدرم اداره 

 ی همه ی اینا با منه! اینا منهای امالک دیگه توشمال و کیش و مونیخه!!!
توضددیحاتش تموم شددد سددند وشددناسددنامه ها رو جابه جا کرد. از جا پرید و 

 :فت:بلند شو...
 بهش نگاه کردم .

ستی بلند ستنتا با تحکمی که  س شو تکرار کرد. با  شید حرف صداش بخ به 
 شدم.

 در و باز نگه داشت و :فت: دنمالم بیا ...
 بی حرف در سکوت پشت سرش راه افتادم از پله ها باال میرفت.

 دستامو زیر ب*غ*لم جمع کردم . ستنتا در اتاقی و باز کرد و :فت:برو تو...
بعد باز کرد . با حرص  با ترس بهش نگاه کردم چشماشو بست و چندلحظه

:فت:ا:ر میخواسددتم باهات کاری بکنم ... خیلی قمل ترش میتونسددتم... 
.الحمدالله زورم بهت میرسدده ... پس وقتی محترمانه ازت یه چیزی میخوام 

 بهتره که به حرفم :وش بدی... و محترمانه قمولش کنی...
 و تنه ای بهم زد و وارد اتاق شد.

 با دست چتش فشار داد.وسط اتاق ایستاد وسرشو 
نفسددشددو خالی کرد و به سددمت دیوار رفت ... مقابل یه تابلو ایسددتاد و 

 :فت:اینم نامزدمه ... اسمش هنگامه است...
 دستاشو تو جید شلوارش کرد و :فت:چرا ایستادی؟بیا بمینش...
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کمی خودمو جلو کشیدم ... تابلوی قشنگی بود ... یه دختر با پوست سفید 
شته  و لماس نقره ستنتا :ذا شونه ی  شو رو  سر ای دم ماهی... و موهایی باز 

 بود و لمخندکمرنگی رو لمش بود.
ستنتابهم خیره شد و :فت: یک سال ... یک سال و نیم دیگه عروسیمونه ... 

 منتظریم درس هنگامه تموم بشه ...!!!
ینها... ماشپوفی کرد و پیشونیشو مالید و :فت: این خونه ... اون اپارتمان ... 

کارخونه ... همگی ارث پدری منن ... مادرمم سهمشو :رفته دوباره ازدواج 
کرده و با ب ه های دیگش زند:ی میکنه اونم از لحاظ مالی چه از جاند من 
چه از جاند همسدر دوم فوت شدده اش کامال تامینه... اتفاقا هفته ای یه بار 

با خواهر برادر ومادرم و  همگی همدیگه رو میمینیم ... تولد رضدددا میومدی
 المته نامزدم اشنا میشدی...! کافی بود؟

 خجالت زده به دیوار تکیه دادم.
سددتنتا چند لحظه درسددکوت مقابلم قدم رو رفت و با حرص :فت:توهینات 
ضام  به کنار... تا یه جایی بهت حق مید م ... اما فکر این که من جیره خور ر

... و خواستم تو رو بازی ه ی خودم قرار یا دست نشوندشم ... یا اجیر شدم 
بدم ... محض تفریح ... محض انتقام یا هر مسئله ی مسخره ی دیگه که تو 
به تو  یاری... بهتره اینو تو مغزت فرو کنی دسدددت درازی کردن  نت م به نه
خیلی اسددون بود ... چه روزی که از صددمح تا شددد خیابونها رو مترکردیم... 

شددرکت دیدمت وبا پای خودت به اینجا منو همراهی چه وقتی که اتفاقی تو 
کردی و با من اومدی ... چه االن! صددداشددو باال برد و :فت: میمینی که از 



صدا  ست و با همون تن  شو ب شما لحاظ مالی کامال که چه عرض کنم ... چ
 :فت: اینکه اون عکسها چین و ... چطور به دست تورسیدن و...

 ش میلرزید.به نفس نفس افتاده بود. دستا
 سرجام جا به جا شدم.

سرشو محکم تو دستش :رفت ... حس کردم داره رو زمین پرت میشه ... یه 
شیدم روش  سمتش ک صندلی موجود و به  تکونی به خودم دادم نزدیک ترین 

 نشست و جلوش ایستادم.
با صدددای ضددعیفی :فت:اون عکسددها کار من نیسددت... من هیچ نقشدده ای 

 برات.....
 انسولینت کجاست؟اروم :فتم:

جوابم وداد ... کیفمو رو میز :ذاشددتم ... پله هارو پایین رفتم ... اشددتزخونه 
 ... کابینت سوم از راست سمت سینک ... یه سمد قهوه ای...

سرنک و  شو لوله کرد ...  شرت ستین تی  شتم و به طمقه ی باال رفتم. ا برش دا
 فرو کردم تو پوستش.

جا او حالش  قه  ند دقی عد از چ فت: میتونی خونه رو ب گاه من کرد و : مد ن
 بگردی ممادا دوربین نذاشته باشم!!!

لممو :زیدم و یه :وشه در دورترین فاصله ی ممکن رو به روی قاب نامزدش 
نشدسدتم.با یک سدوال بی ربط تو نهنم ...! کسدرا ا:ر دیابت داشدت قمولش 

اطر خمیکردم؟؟؟نامزد سددتنتا چطور؟؟؟ بخاطر ثروتش قمولش کرده؟؟؟ ب
 ارث هنگفتش دیابت و این بی حالی وقت و بی وقتشو پذیرفته؟؟؟
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صحیح و  سرا  ستون تن ک شکر که چهار  شیدم خدا رو  سته ای ک نفس خ
 سالمه!

سددال اصددالت دارم و  27 26سددتنتا خسددته اهی کشددید و :فت:به اندازه ی 
ضیح  تجربه و ثروت ... پس حرف مفت نزن! به جای :ریه زاری عین ادم تو

 ی شده ...بده چ
تو خونه نشسته بودم زنک زدن... یه پیک بود با کاله کاسکت ... یه بسته ی -

بی نام و نشون بهم داد . شانس اوردم تنها بودم کسرا نمود ... ا:ر بود و میدید 
شاپ  سا فتو ست ... عک سا شدم. پاکت و باز کردم دیدم این عک بدبخت می

از یه منظر دیگه یه دروغه یه  نیسدددت وقتی هر ثانیه اش عین یه واقعیته اما
شوخی مسخره و لوث و خونه خراب کنه!!! ا:ر نقشه ی تو و رضای بی شرف 

 نیست ... پس کار کیه؟
 ستنتا زیر لد :فت:پس نفهمیده؟

سا  شتی بفهمه؟دوباره عک ست دا شدم از جام پریدم و :فتم:خیلی دو براق 
 رو بفرست . این دفعه شخصا میرسونم دستش!

د :فت:من چی میگم تو چی میگی؟... تو فکرکردی فقط خودت سددتنتا با دا
ضرر میکنی اون عکسا دست نامزدم برسه دودمان منو به باد میده ... یه پای 

 این قضیه منم.
 به :ریه افتادم.

 ستنتا باز چشماش و بست وسعی کرد به خودش مسلط باشه.
ستنتا ا صدای هق هقمو خاموش کنم.  ستمو جلو دهنم :رفتم تا  د زجا بلند

 شد و :فت:به خودت مسلط باش... هنوز که طوری نشده!!!



ضیه ای... تو یه مرد مجردی که لفظی نامزد کردی... من یه - تو ا:ر یه پای ق
سارم میکنن  سنگ شه ...  سرا منو میک شم... ک شوهردارم... دارم مادر می زن 

 میفهمی؟؟؟
ی یا از گسار میترسستنتا ابروهاشو باال داد و با لحن خاصی :فت: تو از سن

 کسرا؟
شدن زند:یم... کاش قلم - سم... از خراب  سرا میتر ست دادن ک من از از د

پام میشددکسددت پا به اون شددرکت نمیذاشددتم... کاش با تو هیچ وقت اشددنا 
 نمیشدم ... کاش دعوتتو قمول نمیکردم... کاش...

 دستامو جلو صورتم :رفتم و باز به زار زدن افتادم ...
 ه حال خودم :ذاشته بود .ستنتا منو ب

چرا خالی نمیشدم نمیدونستم ... جز :ریه و بغض و اشک و اه چی دیگه از 
 من برمیومد؟داغ کرده بودم . من گ*ن*ا*هی نداشتم!

 ستنتا صدام کرد.
به سددمتم :رفت و :فت: بخوراروم  یه لیوان اب  با ارامش  بهش نگاه کردم 

صحمت  سد  شی... بعد تو یه فرصت منا ست حل ب شکل ما میکنیم. این م
 میشه بدون اینکه هنگامه یا کسرا چیزی بفهمن!

شده بود وزبونم چوب  شک  لیوان اب و ازش :رفتم و کمی خوردم حلقم خ
 و شور!

 یه نفس سر کشیدم ... ستنتا صندلی و کنارم :ذاشت و :فت:بشین.
 و خودش لمه ی تختش نشست رو به روی من.
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لی از اب و رو زانوم :ذاشتم. یه دایره ی خیس رو صندلی نشستم و لیوان خا
 روی شلوار جین ابیم افتاد.

 عین یه حلقه ی :شاد و :نده بود. به دست چتم نگاه کردم حلقم ...
سددتنتا بهم نگاه میکرد ... با سددرانگشددت حلقمو نوازش کردم. سددتنتا اروم 

 :فت:اینقدرخود خوری نکن...
 چطوری میتونم اروم باشم...!-

 وفی کرد و :فت:اینقدر دوسش داری؟ستنتا پ
 تند نگاهش کردم واکنشی نشون نداد.

 شوهرمه ...-
 ستنتا ابروشو باال داد و :فت:چون فقط شوهرته؟

همه ی زند:یمه ... تنها کسددیه که باهاش یه عالم خاطره دارم ... دو ماه -
 دیگه سالگرد عروسیمونه ... یک سال...!!!

 دوستش داری؟ ستنتا:بخاطر این یک سال خاطره
سال... اون همراهمه ... تکیه :اهه... حمایتم میکنه منو - نه فقط همین یک 

خوشحال میکنه ... با هرناراحتیش من ... منم ناراحت میشم... فقط خاطره 
 ی یک سال نیست ... خودش و شخصیتش...

 ستنتا:تو که میگفتی اون منطقی نیست!
مانی میشددده ... اونم همش  دندون قروچه ای کردمو :فتم:فقط وقتی عصدد
مقصر منم که عصمیش میکنم . اندازه ی هزار برابر تمام عصمانیت هاش منو 
باورم  مه ...  بار و بفه یت کرده ... ا:ر این  ما یده بهم خوبی کرده ح بخشدد



س شمش افتادم ... دیگه ب سه ه... بنمیکنه ... اعتمادم نمیکنه ... یه بار از چ
 ... من نمیتونم بمینم اونو نداشته باشم... من دوسش دارم ... خیلی!

و تو دلم ادامه دادم:اون که فقط شددوهرم نیسددت ... همه ی کس منه ... پدر 
 دخترمه!

 ستنتا دستی به صورتش کشید و :فت: پس عاشقی...
 تو مگه عاشق هنگامه نیستی؟-

روم ایسددتاد و:فت:زنک بزنم برای  سددتنتا لمخندی زد و از جا بلند شددد رو به
 شام؟

با بهت به پنجره خیره شدددم.و روشددنایی اتاق که از لوسددتر بود ... کی شددد 
 شده بود ساعت چند بود ... کسرا نگرانم شده البد.

 از جا پریدم و:فتم:باید برم...
 از اتاق بیرون رفتم و ستنتا پشت سرم...

 به پایین پله ها رسیدم :فتم:
 بر:ردم میشه یه اژانس...باید -

 ستنتا: شام و بمون...
 با هول زمزمه کردم:

 نه نه ... فقط یه زنک بزن برام ماشین بیاد ......-
 ستنتا دستشو به عالمت صمرکن باال:رفت و :فت: میرسونمت ...

قمل از حرفی به طمقه ی باال رفت و منم ناچار شدددم به نرده ها تکیه بدم دو 
س سد چوبی که تا و شون رو باال :رفته بودن ا شتن پاها طهای کمر من قد دا
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یال های پراکنده اشون خوش تراش بود ... جالی قهوه ایشون نمای قشنگی 
 به پلکان میداد.

 پستا از پله ها سرریز شد و رو به هم :فت:بریم.
 اروم :فتم:من خودم میرم تو حالت خوب نیست.
یه خرده با هم صددحمت هم سددتنتا دسددتشددو تو هوا تکون داد و :فت:میخوام 

 کنیم... به کی شک داری یا ...
تو چشددمام خیره شددد و با قاطعیت :فت: این قضددیه رو خودم حل میکنم به 
ستش میکنم  شه ... من در خاطر من و دعوت من تو این منگنه قرار :رفتی با

 خوبه؟
 این سری عکس ها چی؟-

ه یا حامد ... یا هم یه سددتنتا:پیش من میمونه... یا کار فرزاده یا رضددا یا کاو
 غریمه اون روز داشته تعقیمت میکرده!

 کار غریمه باشه چی....-
سددتنتا لمخندی زد و :فت:نگران نماش... من حلش میکنم بهم اعتماد کن. 

 نمیذارم زند:یتون خراب بشه ...قول میدم.
بهش نگاه کردم ... دریای نگاهش پر از ر:ه های سورمه ای و ابی روشن بود 

. 
 خندش هنوز به قوت خودش باقی بود.لم

 اروم پرسیدم:چرا قول میدی؟
 ستنتا:ما هنوزم دوستیم.

 خفه :فتم:چرا باید بهت اعتماد کنم؟



 ستنتا لمخندی زد و:فت: چون ما دوستیم!!!
 چشمکی زد و:فت:مطمئنی شام نمیمونی؟

 با اطمینان وقاطع :فتم:اره.
شایعت کرد تا در خونه ... با د شین و باز کرد و :فت : ستنتا من و م زد:یر ما

 برو بشین تا بیام... نفس عمیقی کشیدم و سوار ماشین شدم ...
ساکن  شک بود و  ستم باز ا شمامو ب شتم چ صندلی :ذا شتی  سرمو رو پ
همیشددگی :لوم که هرلحظه بزر:تر میشددد و جاش تنک تر... اما نمیترکید 

 نمیشکست!!!
 کنترلی پارکینک باز شدن ...ستنتا در سکوت ماشین وروشن کرد و درهای 

 با سرعت از خونه خارج شد.
صحمت میکنیم ...  شین  شن بود برخالف حرفش که :فت تو ما ضمطش رو

 هیچ حرفی بین مون رد و بدل نشد .
شینش :وش داده بودم ... ازم نخواه  باز همون اهنگه که دوبار قملی هم تو ما

 با تو بمونم ... تو هی ی از من نمیدونی!!!
ستنتا حرف از اعتماد و رفاقت  سیدم.  شت و نیم بود که به خونه ر ساعت ه
زد و بهم اطمینان خاطر داد که این عکس ها دوباره ارسال نمیشه ... حداقل 
به فاصددله ی یک هفته... نه دلیلی داشددتم بهش اعتماد کنم نه چاره ای جز 

 اعتماد کردن!!!
و در انداختم . بوی سددوختگی بدو بدو از سددرکوچه تا درخونه رفتم کلید و ت

 برنج کل خونه رو برداشته بود.
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 با هول در وباز کردم.
 کسرا با دیدنم لمخندی زد و:فت:خدا نکشتت نیاز... هیچ معلومه کجایی؟

و جلو اومد و :فت: چشددمات چه قرمزه ... علیک سددالم ... تو این الود:ی 
ندایی به شددوهر کجا رفته بودی خانم؟؟؟ ها؟؟؟ نمیگی یه زنگی بزنم یه 

بدبختم بدم. رفته بودی خرید یا پیاده روی؟؟؟... دیگه داشتم میومدم کوچه 
 :ردی و خیابون :ردی...

قد کن بمینم جوجمون  قد  با حفظ لمخندش :فت:خوبی خانم مرغه؟یه  و 
 چطوره؟؟؟

و خم شدددد و از رو مانتو روی شددکممو ب*و*سددید و:فت:امشدددد قراره 
سرا جان و  سوخته ی ک ستتخت  سوخت نیاز... بیا یادم د میل کنی... پلوئه 

بده چطوری پلو بذارم تو پلو پز بتزه ... ازم فاصددله :رفت و به سددمت میز 
رفت و:فت:برات میز شامم چیدم ... فقط یه نشونم بدی د:مه ی پلو پز چیه 

 حله ...
 وارد اشتزخونه شدم.

 بوی قرمه سمزی و کوکو میومد.
کنی مونس جونت بار :ذاشددته من فقط کسددرا خندید و :فت:مدیونی فکر 

 بهش لیمو عمانی زدم و نمک فلفل!!! و غش غش خندید.
و با لحن زنونه ای که هیچ رقمه به صدددای کلفتش نمیومد :فت:المته کوکو 
شاهکارخودمه ... کوکو سید زمینه که دوست داری.. بازم مدیونی فکر کنی 

 صد بار به مونس جونت زنک زدم!!!



پلو پز شددسددته بود ... اون یکی قابلمه ی پلو سددوخته هم تو  پلو رو تو  رف
ستما  سرا با خنده :فت:میدون سینک بود ... درجه ی پلو پز و تنظیم کردم وک

 ولی شک داشتم...
بهش نگاه کردم به کوکوی وارفته اما مغز پخت شده ... برنج سوخته و میزی 

ی سددفید و یکی که توش ده تا شددداخه :ل لیلیوم بود و دو تا شددمع ... یک
مشددکی... یکی کوتاه و یکی بلند ... دسددتمال کاغذی ها رو هم مربعی 
شته بود  شت! چنگال نذا شون فرق دا شقاب هایی که :ل سط ب شته بود و :ذا
... لیوانهای تمیز و شیشه ی نوشابه که سرخود وسط میز ستون کرده بود ... 

 .اب شده بودبدون اینکه تو پارچ خالی بشه ... با  رف یخی که نصفش 
 کسرا به میز تکیه داد و چنگال ها رو :ذاشت رو میز و :فت:چه خمر؟؟؟

 بریده بریده :فتم:این میز و تو چیدی؟
کسددرا:اره ... و خندید و:فت:اینقدر فکر برنج سددوخته هه بودم اصددال مخم 

 هنک بود که چی کجاست و بشقابا کجان...
 تو درست کردی...به  رف کوکوی وارفته اشاره کردم و:فتم:اینم 

شمکی زد و  شد و چ ست ن شه ه شمیه اون چیزی که همی سرا:اوهوم المته  ک
شمزه تره ...  شه خو سینک :رفت و :فت:از همی شیراب تو  ستهاش و زیر  د

 چون من با دستای خودم شخصا درستش کردم!
شددیر اب و بسددت ... یه قدم جلو رفتم . دسددتشددو به پایین پیرهنش مالید 

است حرفی بزنه ولی سکوت کرد ... اشکام صورتمو وخشکشون کرد . خو
 خیس کرده بود ...
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سرمای اب... اما برای من  ستن و  ش سرد از  شو :رفتم ... نم دار بود و ستا د
 همیشه :رم بودن ... از دستهای منجمد من :رم تر بودن.

سه زدم... لمام خورد به  ضخیمش ب*و* شتای کلفت و  شدم و رو انگ خم 
دستاش بوی پیاز میداد... پیشونیمو رو دستاش :ذاشتم سرمای حلقه اش... 

 و به هق هق افتادم!
کسرا شوکه شده بود ... زانو هام خم شدن و کف اشتزخونه نشستم... دستای 

 کسرارو صورتم بود و دستای من روی دستهای کسرا...
 سرمو فرو کرده بودم تو کف دستهاش... و ضجه میزدم!

رو زمین نشددسددت ... با تمام وجودم دلم  کسددرا با من خم شددد رو به روم
میخواسددت از شددر اون بغض لعنتی خالص بشددم... کاش تموم میشدددم... 
کاش با هر قطره اشددکم جونم هم فرود میومد تو دسددتهای کسددرا و تموم 
شدم... کاش این تیتراژ نهایی زند:یم بود ... کاش این فرود قطره ها پایان  می

 همه چیز بود .
... دیگه نمیکشدیدم... دیگه نمیتونسدتم تحمل کنم... دیگه  دیگه بریده بودم

 نمیخواستم تحمل کنم!
دیگه بس بود... دیگه خسددته شددده بودم ... چرا تموم نمیشدددم؟؟؟چرا تموم 

 نمیشد... چرا ترس من تمومی نداشت؟
 من چیکار میکردم خدایا؟؟؟

 کسرا صدام کرد ...
 کسرا:نیازم...



سمم  شنیدن ا شنه ی  شام ت بودن از لماش... دوباره بگو ... بگو نیازتم ... :و
بگو هر اتفاقی بیفته نیازت میمونم ... بگو فقط منم که مال تو ام ... باور کن 
شق تو ام... زن تو  سهم تو ام... ع که مال تو ام... جنس توام ... حق تو ام... 

ورم خام... بگو جنسددم بگو کاالم ... بذارتم سددر طاقی تو :نجه! بذار خاک ب
تو اغوشت ولی... منو از چشمت ننداز... باورم کن ... باورم کن... منو باور 

 کن ... کاش باورم کنی...! کاش تنهام نذاری...
 کاش بگی تا تهش باهامی...

تو رو خدا!!! بگو ... دارم دیوونه میشددم... کسددرا ... کسددرا ... یه وقت منو 
 نذاری بری؟؟؟

 ... یه وقت باور نکنی که من به تو
سه به اینکه این کار وکرده  سه به فکرش... چه بر سه ... چه بر شم نج سم ا

 باشم... !!!
 کسرا سرمو :رفت چسموند به سینه اش...

عطرش چه بی تابم میکرد ... نفس هاش چه مسددکنی بود، موهام م*س*ت 
میشددد از فرود هرم داغ بازدمش ... تنش چه اغوشددی بود ... قد شددونه های 

قد اغوش م ته بود ... من،  ندازه :رف نه کم! ... خدا خوب ا یاد بود  نه ز ن... 
خوب ساخته بود ... برای فرو رفتن من ... برای پناه شدن اون... برای :رمای 
من برای دردهای من ... فقط واسدده من ... اغوشددش :رم بود و امن ... تمدار 

ود . پناه ببود و مرهم ... اغوشش یه غریق بود به مفهوم نجات! . پشت بود ..
 ... چقدر بودنش خوب بود. چقدر تنش :رم بود...
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سددینه اش چه تد دار بود بخاطر من بود؟ چه نوسددان دار باال میرفت پایین 
میومد ... چه قلمش خوش اهنک میتتید ... چه نمضددش تند میتتید ... برای 

اب ت من میتتید؟؟؟ میتتید تا :رم بمونه تا منو :رم کنه تا نفس بکشه تا منو بی
شه ، که  ستاش که :رم با شه تو د شه ...تا خون تو تنش جاری با کنه ... تا با
منو :رم کنه ... که منو نوازش کنه ... که بشه یه ضماد واسه اشکای من... یه 

 تسکین یه ارام بخش... !
 سینه اش چه داغ بود!

 
 سینه اش چه داغ بود!

... چه کوچیک  چه جون میداد واسددده پنهان شددددن توش... چه بزرگ بود
شم تو  ست :م  ست کوچیک بمونم... چه دلم میخوا بودم... چه دلم میخوا
سددینه اش... تو نمضددش ... تو تتشددش تو :رماش... تو نفسددهاش تو نوسددان 

 هاش... تو دستاش... تو جونش... !!! چه دلم میخواست.........
 باهاش یکی شم ... از این دنیا و ادمهاش منها شم...

 وش شم ... از این عالم و حرفها دور شم...باهاش هم اغ
تا میتونم باهاش باشم... فقط باشم... سهمش باشم... عشقش باشم... باور 
ش باشم ...سوی چشماش باشم... اعتمادش باشم اعتقادش باش ... کاش 
براش باشم ... !!! دنیام باشه و منم باشم و دنیاش باشم!!! کاش میشد تا اخر 

 اشیم و باشیم و باشیم....!دنیا، دنیای هم ب
سددنگینی چونه وسددرشددو رو موهام حس کردم . رو موهام ب*و*سدده زد و 

 ب*و*سه زد .....



انگار صدای تارتار موهامو شنید ... انگار داشت به تک تک شون ب*و*سه 
میزد .... انگار فهمید چقدر نیاز دارم که نیازش باشم ... چقدر سراسر نیازم 

یازش بمونم ...  یاز دارن ... طعم تا ن هام بهش ن تک سددلول  تک  قدر  چ
 حضورشو ب شم ... طعم بودنشو حس کنم......... حس کنم و حس کنم!

 
خالی نمیشددددم؟؟؟ چرا از ترس پر  یه میکردم وزار میزدم ... چرا  فقط :ر
میشدددم؟؟؟ چرا پشددت هر:ریه ای تموم شدددن نمود؟ کاش ال اقل من تموم 

شدم  شدم ... کاش من خالص می ... از این کاب*و*س بیداری... از این می
 ترس بی کسی...

 از این از دست دادن کسی مثل کسرا!!!
شمام ... خودم ... :وشام ... تنم... و  شدم چ سنگین  اونقدر نوازشم کرد تا 

 بعد ساکت شدم... آروم شدم ... خاموش شدم!!!
شمام ... خودم ... :وشام ...  شدم چ سنگین  تنم... و اونقدر نوازشم کرد تا 

 بعد ساکت شدم... آروم شدم ... خاموش شدم!!!
 سرم داشت میترکید نمض بود که تو تنم بوم بوم میکرد ...

سوزن  شده بود... پاهام از بی حرکتی  شک  سرم مونده بود و خ ستم زیر  د
 سوزن میشدن و کتفم از سنگینی بدنم که روش بود :ز :ز میکرد.

 بی رمق به خودم یه تکونی دادم.

http://www.roman4u.ir/


انگار یه تیر کمونه شده بود وسط پیشونیم... سرم میسوخت و تنم عین کوره 
بود ... عرق کرده بودم و پلکهام بهم چسمیده بودن. با بدبختی نیم خیز شدم 

 و مژه هامو که اشک روشون خشک شده بود رو سخت باز کردم.
و زده رتوی هال بودم. رو کاناپه ... یه پتو هم روم بود. با دیدن سدداعت که یا

 نشون میداد به کمرم کش و قوسی دادم.
با کف دسددتم به شددقیقه هام فشددار اوردم ... زمان و :م کرده بودم ... حالمو 

 هم :م کرده بودم... اصال دروغ چرا خودمو :م کرده بودم!
 تو یه عالم دیگه بودم ... هتروِت هتروت...

کردم ... با نفس خسددته ای کشددیدم و پاهای خواب رفتمو از ممل اویزون 
 چشم دنمال کسرا :شتم ... نمود ...

پام رفت رو ته مونده ی خیار ... برش داشتم :ذاشتم رو میز... چشمم خورد 
 به یه تیکه کاغذ...

بهش نگاه کردم. یه تیکه بند انگشددتی کاغذ کاهی بود از جنس پاکت عکس 
 ها ...

 لممو :زیدم.
 د وسفتم :ذاشتم...زانوهامو کشیدم باال پیشونیمو رو استخون سر

 خدایا من چیکار کنم؟
 تو که شاهد بودی من کاری نکردم ...

خدایا ... تو که دیدی؟ بیا پایین شاهدت بگیرم... به کسرا بگم ... به تو بگم 
شدن امروزم... بهت بگم که به اندازه ی تمام تلخی های  اندازه ی تمام خرد 



کردم زند:یمو بسازم... نه تو این روزا ... من سعی کردم بسازم ... من سعی 
 باهام ساختی ... نه زند:ی...!

 لممو فرو کردم تو دهنم...
 چشام باز پر از اشک شد.

 دیگه حنجرم یاری نمیکرد تا سرود هق هقامو از سر بگیره ...
 دیگه نفسهامم کمکم نمیکردن تا اروم بشم...

 دیگه هی ی نمود که ارومم بکنه ...!
 تمام درد دنیا ...

 شد درد من نمود... !!! یه
صت :وله  ش شاره و  شت ا شتم با انگ اون یه تیکه کاغذ و م اله کردم ... دا

 اش میکردم که نوک انگشتای کسرا اون و ازم قاپید.
 کنارم نشست ممل از نشستنش فرو رفت .

لمخندی زد و دستهاشو پشت کمرش برد و یه جفت دست مشت کرده جلوم 
 :رفت و:فت::ل یا پوچ؟

 نگاه کردم ...بهش 
خندید و خم شدددد ... بینی شددو به بینی من مالید و :فت: زود باش... ا:ر 
باختی میری غذا رو :رم میکنی که روده کوچیکه داره میرسدده به کمد و قلد 

 ... یه جفت چشم و مغز!
شو نوازش  صتم حلقه  ش شت  سرانگ شتم... با  ست چتش :ذا ستمو رو د د

 کردم و:فتم: :ل تو اینه!
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 زد و:فت:مطمئنی؟لمخندی 
 اوهوم...-

 تو چشام خیره شد و:فت: از کجا فهمیدی؟
 لمخندی زدم و :فتم: چون این دستتو بیشتر از این یکی داری فشار میدی...

 کسرا اروم :فت:ا:ر :ولت زده باشم چی؟
شددونه ای باال انداختم و زیر لد :فتم:تالفی تمام :ول زدنای من! بلند رو 

 ...بهش :فتم: :ل تو اینه 
 کسرا پلکی زد و مشتشو باز کرد ... کف دستش یه :ردنمند مراورید بود ...

 بهم خیره شد و :فت: دومین سالگرد اشناییمون ممارک!
 ماتم برد ...

خندید و بادسددت موهامو که تو صددورتم ریخته بود و پشددت :وشددم فرسددتاد 
 و:فت: همین موقع ها بود که داشددتیم خونه ی سددیما و حسددام ومی یدیم.

 یادته؟
 لمخندی سردی به لمام زاویه داد .

 اهسته بهش :فتم:خیلی وقت بود اینطوری نشده بودی...
 کسرا خندید و :فت:چطوری؟

 خیلی خوب...-
نفس عمیقی کشید و :فت: برای دومین سالگرد اولین دیداری که هیچ وقت 

 اولین سالگرد نگرفتیم نماید خوب میشدم؟؟؟
 چی :فتم؟ با قهقهه ادامه داد :فهمیدی



پلک زدم و چیزی نگفتم پس خودشم میدونست تلخه! بهرحال فهمیده بودم 
 جمله شو ... حس امشمشو... فهمیده بود حس امشممو!

 کسرا به خودش تکونی داد ... :وله ی کاهی رو روی میز :ذاشت.
خار بود تو چشمم ... !وقتی که یادش میفتادم... وقتی به این فکر میکردم که 

 کسرا بمینه ... تنم میلرزید... قلمم میلرزید!!! عکسها رو
کسرا موهامو مشت کرد... پی وندشون وداد باال ... کلیتسمو شل بهشون زد 

 و بعد سرمای طال سفید :ردنمند بود که تنمو لرزوند...
 و تماس لمای :رم کسرا به پشت :ردنم ...قلممو لرزوند!

شونه ام شو روی  سرا چونه ا ستم... ک شمامو ب سرم  چ سرشو به  شت...  :ذا
 چسمود و :فت: نمیگی چی شده؟

 صورتمو به صورتش چسموندم و چشمامو بستم.
کلمه تا نوک زبونم میومد اما به :وش کسددرا نمیرسددید. پژواک نفس های 
شید و :فت: بریم  سرا نفس عمیقی ک شد ک ضا طنین انداز  بغض دارم تو ف

 شام بخوریم؟
 د... دستشو :رفتم بهم نگاه کرد.بهش نگاه کردم ... از جاش بلند ش

کسرا خیره شد تو چشام ... چیزی نگفت ...رو و نگاهشو ازم :رفت و :فت: 
شم به  شم! ولی ا:رم بترسم متهم می شیمون می میدونم از این نترسیدن بعدا پ

 درک نکردن!!!
 و دوباره سمت من چرخید با یه لمخند واون نگاه شیرین عین عسل...

 داخت زیرپام و بلندم کرد ... م اله شدم تو ب*غ*لش.با یه حرکت دست ان
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خندید و :فت:سنگین شدی ها ... و با یه لمخند عمیق زمزمه کرد:اولین باره 
 سه تایی تنهاییم...

 سه؟؟؟
 هیچ وقت به شیکی این عدد فکرنکرده بودم...
 هیچ وقت به عمق این عدد فکر نکرده بودم...

 نکرده بودم...هیچ وقت به لذت این عدد فکر 
 تو یه لحظه انگار کرور کرور ارام بخش بود که به ر:های من تزریق شد...

 یه عدد ساده بود از دهن یه ادم ساده تر...
 وقتی کسرا میگفت سه ... وقتی جمع میمست...

 چه قدر این جمع بستن شیک بود چقدرریاضی شیرین بود!
 چقدر خوب بود خدا اعداد و افرید ...

 سه...
 ..سه.

 سه...
 سه تایی...

 دیگه حتی به پسوند "تایی" هم ارادت پیدا کردم... و تنهایی...
 چقدر معرکه بود این حس سه تایی و تنهایی... !

 رو پیشونیم ب*و*سه زد و من وبه سمت اشتزخونه برد.
 بعد تلویزیون و روشن کرد ...

 بعد غذا رو :رم کرد...
 دهنم... بعد برام حرف میزد. بعد برام کشید ... لقمه :رفت و :ذاشت



 ازخلوت های سه تاییمون!
هی اونی که پسوند جمع و اختراع کردی... مرسی ... ارامش امشممو مدیون 

 اختراع توام!!! مدیون کشف عدد سه ... مدیون حس سه نفره ی تنهایی!!!
 کسرا  رفها رو شست ... منم چای دم کردم و بشقاب ها رو خشک کردم ...

ل... مهگل... اصددال خود :ل... مینا ... مریم... ناز:ل... ناز... :ل... تر:
 فرناز... مهناز... الناز... پریناز!

 میم بخاطر محمد کسرا... ملودی... مهتاب... مهسا!
 نون بخاطر نیاز... نیوشا ... نیلوفر ... نسترن ... نر:س...

 ...!اووو یه عالم اسم بود واسه ی این موجودی که سه لقد میگرفت 
 بعد هم چای ریختیم و میوه اماده کردیم...

 بعد رفتیم )سه تایی( جلوی تلویزیون ولو شدیم...
 بعد با  رف انگور رو کاناپه نشست و منو رو پاش نشوند ...

بعد فقط خندیدیم... به اداها و تصددویرها و نقش ها... کسددراادا در میاورد و 
:م کردم ... زاویه ی قهقهه  من دیگه سینوس و کسینوس زاویه ی لمخندهامو

یه ی یه دل خوش... یه زند:ی اروم ... فرمولش چیه؟؟؟ حل  چنده؟؟؟ زاو
شاید یه مرهمی به  شد ...  شاید یه فرجی  سائل داره؟؟؟ از روش بخونم  الم

 زخمی شد ... مسکن دردی شد...!
سته  ش شت ن سط فیلم دیدن دا سرا طمق معمول و شیدم ... ک یه نفس عمیق ک

یه خوشه انگور ک ل شده دستش بود دونه درشتاشو خورده بود  چرت میزد
 و ریزه هاش مونده بود!
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امشد... کسرا خوب بود مثل اون روزای اول... خاطره سازی کرد ... خیلی 
 شیک منو غافلگیر کرد.

 امشد :فت تنهایی سه تایی... سه تایی و تنهایی!
 رم برات ... !این خودش میرزید به هزار تا لفظی عاشقتم ... میمی

ست دارم بود مثل  سیدن یه روی دیگه ی دو مهمتر اینکه درکم کرد... این نتر
 اولین شمی که تو االچیق بهم به جای دوست دارم :فت: اعتماد دارم!!!...

و هنوز اعتمادداشددت با تمام بدبیاری ها ... شدداید نهنش یخرده سددمت بی 
 راهه میرفت ... اما... هنوز دوستم داشت!

 هنوز دوستش داشتم...منم 
 اما هنوز ازش میترسیدم...

 آخه هنوز زند:ی من و اون رسمی شروع نشده بود ...
 ما هنوز خیلی وقت داشتیم...

 هنوز واقعی پدر و مادر نشده بودیم!
 هنوز دخترمون دنیا نیومده بود ...

 هنوز حتی اسم هم براش انتخاب نکرده بودیم...
 سه تایی تنها بودیم!!!هنوز این اولین بار بود که 

ست و نگفتن یه قدرت خارق العاده ...  شیرمیخوا سرا یه دل  هنوز :فتن به ک
 بدبختی اینجا بود :فتن و نگفتن باهم درد داشت!!!

شه  شه ... ولی... رضا میگفت همی شد زند:یم با ست بهترین  شد میتون ام
 یه ولی هست!!!

 فصل سی وپنجم:



ساط تو ک شغول جمع و جور کردن ب شدت م سرا در اتاق و با  مد بودم که ک
باز کرد. با ترس بهش نگاه کردم. چند وقتی از رسیدن اون بسته میگذشت . 
هربار میترسددیدم با اون روی کسددرا مواجه بشددم... با فس فس خودشددو رو 

 تخت پرت کرد.
 بهش نگاه کردم.

 صورتش سرخ و تد دار بود.
 دم.به سمتش رفتم که :فت:جلو نیا بدجوری سرماخور

 پوفی کردم و:فتم:یعنی شد خونه ی پدرام اینا نمیریم؟
 له له میزدم بگه نه... اما :فت: چرا میریم فقط من یه چرتی بزنم.

پوفی کردم و دسددتشددو فرسددتاد زیر بالش و به پهلو غلت زد بهم نگاه کرد و 
 :فت: چه خیکی شدی...
 اخم کردم و :فتم:کوفته ..

 .وایمیسم نمیتونم انگشتای پامو بمینم خندید و :فتم: باورت میشه وقتی
 کسرا غش غش خندید و :فت:دخمر خودمه دیگه به باباش رفته ...

 و یه عطسه کرد و منم لمه ی تخت نشستم و :فتم:از چه لحاظ....
کسرا با چشمای خمار وقرمز و نوک بینی سرخ و فس فس و تو دماغی :فت: 

 خد... اول چشماش... بعد هیکلش... موهاش...
چشم غره ای به این تصوراتش رفتم و کسرا هم :فت: بقیه ی جاهاشم عین 

 تو...
 مگه دیگه جایی :ذاشتی؟-
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 خندید و:فت: جاهای خوب خوبو واسه تو :ذاشتم...
 با حرص :فتم: جاهای خوبشم واسه شوهرشه!!!

کسرا غش غش خندید و:فت:الهی فدای دخترم بشم ... عروس بشه ... وای 
 ... نیاز فکرشو بکن

 پوفی کردم و با حرص به خوشیش توپیدم و:فتم: از خونه چه خمر؟
کسرا پتو رو باال کشیدو دستهاشو زیر سرش فرو کرد و به سقف خیره شد با 

 ته مونده ی لمخندش :فت: تا ماه دیگه ... بذار ماشین و بگیرم...
 با تعجد :فتم:ماشین؟

شه  سرا با یه حالتی که انگار بند و اب داده با شو :رد کرد و با تته پک شما ته چ
 :فت:ماشین؟؟؟ نه ... چیز... یعنی کدوم ماشین؟

دسددتهامو مشددت کردم و:فتم: االن :فتی ماشددین ... کسددرا :فتی ماشددین و 
 بگیرم... ماشین چیه؟ ما که ماشین داشتیم...

 کسرا چشماشو بست و :فت: به این لگن میگی ماشین؟ فروختمش...
اسه ی چی؟؟؟ کسرا به ماشین احتیاج داشتیم... با بهت :فتم:چددددددی؟ و

تو وضع منو میدونی... بااین شرایط... اخه چرا ماشین وفروختی... یه شمی 
نصف شمی یه چیزی بشه ... کسرا ماشین با تو چیکار داشت؟شش ماه بود 
که سددالم بود ... خیلی وضددعمون خوبه هی زرت و زورت اژانس بگیریم یا 

 دکتررجایی... دربست... میدونی مطد
کسرا با غر :فت:نیاز چقدر حرف میزنی... نگفتم بی ماشین میمونیم که ... 

 یکی دیگه خریدم.



سه  سرا عط شوکه تر و متعجد تر بهش نگاه میکردم ک درحالی که هر لحظه 
 ای کرد و :فتم:چرا به من نگفتی؟

. .کسددرا اخمی کرد و :فت:بگم مثل االن غرغر کنی... االنم از دهنم پرید.
 و:رنه میخواستم وقتی اوردمش خونه بمینیش...

 نفس راحتی کشیدم و :فتم:حاال چی خریدی؟
 ... خوبه؟؟؟ 206کسرا چشماش برقی زد و:فت: 

 ابروهام تا مرز ریشه ی موهام باال رفت.
 کسرا با خنده :فت:صندوق دارم :رفتم... سفید خوبه موافقی؟

رسددید ... وقتی وسددایل این اتاقم چرا حاال که همه کاراشددو کرده بود ازم میت
شد نه انتخابم  سلیقه ام دخیل  سید... نه  جور کرد یه کلمه هم ازم چیزی نتر

 نه مشورتم نه نظرم نه عقیدم نه ...............!
 هنوز به کسرا زل زده بودم.

 کسرا نفسشو فوت کرد و :فت:چیه ماتت برده؟
ست و  ستم فرو کردم ... دوی ست د صندوق دار برای ناخن هامو تو پ شش 

ادمی مثل کسرا یه ماشین :رون محسوب میشد!جواهرزمرد نشان و مروارید 
اصددل و تولد :رفتن تو یه هتل ... برای یه ادم پولدار هم یه خرج به نسددمت 

 بزرگ محسوب میشد!!!... کسرا که تمام پولشود اده بود سهام شرکت ...
 نفسم سنگین شده بود.

 کسرا اروم :فت:نیاز؟؟؟
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بهش نگاه کردم ... هیچ کدوم از نهنیت هام به سدوال ممدل نشدد تا به زبون 
 بیارم ...

 تلخ :فتم:ممارک باشه!
 از جا بلند شدم ... کسرا بلند :فت: یه قرص برام بیار...

شد به  شید... چطوری روش می بهش نگاه کردم... پتو رو تا زیر:ردنش باال ک
که برم از طمقه ی پایین براش قرص من که شش ماهه باردار بودم دستور بده 

کاش نظر من هم  فا مخلوط میشدددد ...  با لط کاش لحنش  یارم...؟  واب ب
میترسددید... حتی ا:ر اجراش نمیکرد دلم خوش میشددد به اینکه ... به اینکه 

 براش مهمم!!!
 بعدا ز انجام دستورش از اتاق بیرون رفتم.

از طرف سددتنتا بود با هول داشددتم با :وشددیم بازی میکردم که یه پیام اومد. 
 بازش کردم ...

 نوشته بود:میتونیم حرف بزنیم.
 مونس جون خواب بود . شیما هم خونه ی محمد حسین بود.

 براش نوشتم:اره ...
 و اون بالفاصله زنک زد و بال فاصله جواب :رفت.

 الو؟ستنتا؟؟؟-
 ستنتا:سالم چطوری خوبی؟

 ممنون چه خمر؟-
 ..ستنتا ریلکس :فت:سالمتی.

 اه تفره نرو... منظورم...-



 ستنتا با خنده :فت: بذار نفس سالمم خشک بشه بعد پرس و جو کن.
 از ارامش و خونسردیش حرصی شدم و :فتم:میگی یا نه؟

سددتنتا خندید و:فت:خیلی خد بابا ... راسددتش طمق تحقیقات من نه از 
 ه ...تنگهمانی یه فرد نااشنا رد شده نه کسی حضور مشکوکی تو شرکت داش

 با حرص :فتم:حدس میزدم یا کار فرزاده یا رضا...
 ستنتا:فرزاد اون روز با مهسا لواسون بودن ... کارای باالی هجده سال...

 و غش غش خندید ...
 درجواب این شوخی لوس وبیمزه اش سکوت کردم و ستنتا :فت:الو نیاز؟

 بله ؟-
 ستنتا:چرا جواب نمیدی؟

 خد کاررضا چی؟-
ستنتا:متاسفانه رضا هم شاهد داره ... با کاوه و حسین رفته بودن سفارت ... 

 مثل اینکه اقامتش به مشکل خورده کاوه اونجا اشنا داشته ...
 با خستگی :فتم:پس کار کی بوده؟

شکوک یا تماس  ستنتا به کالمش یه لحن جدی داد و :فت:این مدت خمر م
 مشکوک نداشتی؟

 نه هی ی...-
 ر کسرا مشکوک نشده؟ستنتا:رفتا

 نه ... مثل قمل...!-
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وتو دلم زمزمه کردم ... مثل قمل ... یه روز خوب شده بود و دیگه رفته بود تو 
پیله ی سددرد و تلخش! هر از :اهی تو این پیله فرو میرفت .... بعد عین یه 

 پروانه ی مهربون که انگار هیچ وقت تو پیله نموده میشد!!!
 اومدم: با صدای ستنتا به خودم

 ستنتا:الو ... الو نیاز؟
 بله بله هستم میگفتی.-

 ستنتا:یه شوخی بود تموم شد رفت حس من اینه!
 با نگرانی :فتم:ا:ر دوباره ...

ماش از  به هرحال من هنوز پیگیری میکنم ... نگران ن یدونم  ید م تا:بع سددتن
 تالش من کم نمیشه...

نونم! عین برادرم کمکم اهی کشددیدم و:فتم:ممنون سددتنتا ... واقعا ازت مم
 میکنی...

سددتنتا هم خندید و:فت:خد بهتر نیسددت راجع به یه چیز دیگه صددحمت 
 کنیم؟

 مثال؟-
 ستنتا:از خودمون.
 ستنتا:از خودمون.

با تعجد روی کلمه ای که به کار برده بود فوکوس کردم . برای چی باید از 
 خودم میگفتم و به از خود :فتن هاش :وش میدادم!

فوت کردم و بح  و به سددمت خداحافظی کشددوندم و :فتم:خد نفسددمو 
 مرسی ستنتا . کاری نداری؟



 ستنتا:این یعنی مزاحمتم؟
 نه ...-

 ستنتا: باشه مزاحمت نمیشم... فقط نیاز یه خواهشی ازت داشتم...
 چه خواهشی؟-

 ستنتا:میشه حضورا بهت بگم؟
شه خوا شتم و:فتم: می شونیم :ذا ستمو رو پی تلفنی  هش کنمپوفی کردم و د

 بگی... ؟؟؟
سدتنتا:باشده هر وقت حال وحوصدله داشدتی باهم صدحمت میکنیم... خد 

 کاری نداری؟
 نه مرسی بابت لطفت .-

 ستنتا:پای منم :یره.
 میدونم ولی بازم مرسی.-

 ستنتا خندید و:فت:پس خواهش میکنم ... مراقد خودت باش.
 ممنون خداحافظ.-

شم که  جواب خداحافظ منو بده تماس وقطع کردم و بدون اینکه منتظرش با
شه... اه و اوهی کردم و  سر رو میدی ... همین می . ادم اینقدر کنه !!! تا به یه پ
ید برای مهمونی حاضددر میشددددم و دوش  با باال رفتم. کم کم  قه ی  به طم

 میگرفتم.
 کسرا غرق خواب بود.

 د .:وشیش اما زنک میخورد ... به سمت :وشیش رفتم ... ساجدی بو
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 د:مه ی برقراری ارتماط رو فشار دادم که ساجدی :فت:الو کسرا ...
 نه مهندس...

 نه راد ...
 نه اقا...

 نه خان...
 فقط :فت کسرا!!!

 حتی نگفت محمد... یا محمد کسرا...
 :فت کسرا!

 کسرای خالی... خالی خالی!!!
 ساجدی دوباره :فت:الو کسرا صدامو داری؟

 سالم خانم ساجدی...-
 ی خشکش زد.ساجد

 ز پای :وشی هم میتونستم بهت و تعجمشو حس کنم.
 با خونسردی :فت:حالتون خوبه خانم راد؟؟؟

 ممنون.-
 ساجدی:اقای مهندس هستن؟؟؟

 خوابن.-
شون بگید که با  شدم ...بی زحمت به شید بد موقع مزاحم  ساجدی:بله بمخ

 من تمدداس بگیرن درمورد شرکددددددددد.....
 کالمش تماس وقطع کردم.بی توجه به باقی 



سرد وباز کردم ... و بی هوا  شتم و به حمام رفتم. اب  سرجاش :ذا شی و :و
شد ... یه  ست تنم یه لحظه بی حس  زیر دوش رفتم. قلمم یه لحظه نزد و پو

 لحظه بی نفس شدم و یه لحظه حس کردم چقدر بی کسم!!!
صویرش... چهره اش... لممو :زیدم... با هر فرود اب به تن و  ساجدی... ت

روحم اشددکمم می کید و هق هقم در سددکوت درفضددای حقیر حمام اکو 
 میشد!!!

 صدای نمض دخترمم و تتش قلممم تو تنم اکو میشد!!!
شده بود. تنم  سرا بیدار  با دندون های لرزون حوله رو دور خودم پی یدم . ک
 از سددرما به کمودی میرفت ... و اکوی نمض من و دخترم هنوز تو تنم پخش

 میشد...
دندونام تق تق میخورد بهم ... حتی اختیار زبونمم نداشددتم... چندباری :یر 

 کرد بین تق تق ها و صدای دردم خفه شد توی پخش اکوی نمض ها ...
 کسرا سریع نیم خیز شد و :فت:نیاززز....

 و به سمتم اومد و :فت:چی شده؟
 اب حموم .... سرد ... بود ... عین احوال کسرا!-

فورا سشوار وبه برق زد و منو رو تخت نشوند و پتو رو دورم پی ید و با کسرا 
عصمانیت :فت:دختره ی دیوونه .... میخوای سرما بخوری؟؟؟ خد بیدارم 

 میکردی برات اب جوش میکردم ... ای خدا از دست تو...
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و باسددشددوار به جون موهام و تنم افتاد ... تنی که یه برجسددتگی بزرگ و تو 
جاداد یادی از خودش  قارن ز نا مت خاطراین برجسددتگی  که ب ه بود ... تنی 

 ریخت افتاده بود!
کسددرا هم کیک زنجمیلی و به این برجسددتگی نا متقارن ترجیح داد... به این 
پرانتز درونی که رو به روز به قوسددش اضددافه تر میشددد و روز به روز منو از 

 ریخت مینداخت! کسرا حق داشت به اون مداد رنگی ها ...!
سرا؟؟؟ یعنی غزاله حق  سرا بگن ک شتن به ک یعنی اون مداد رنگی ها حق دا
شین و از کی  سفید ما سرا رنک  سرا بگه عزیزم؟؟؟یعنی... ک شت تا به ک دا

 پرسید؟ ازا ونا که قوس ها وبرامد:ی ها و پرانتز هاشون متقارنه؟؟؟
شاید هم  شت!!! ست دا شتراز قوس درونی من دو سرا کیک زنجمیلی رو بی ک

یدن اسمشو از زبون ساجدی بیشتر دوست داشت!!! شایدم عزیزم :فتن شن
 های غزاله هم بیشتر تر دوست داشت...
 کسرا اصال منو دیگه دوست داشت؟؟؟

بعد از خشددک کردن من ... لماس های :شدداد و تنم کرد و:فت: یه چیزی به 
 سر و صورتت بمال عین جنازه شدی...

 بود که نمودم...اره من مداد رنگی نمودم!خیلی وقت 
شد و :فتم:من همینطوری میام میخوای بخواه نمیخوایم  سختی نیم خیز  به 

.... 
 کسرا با تعجد :فت:چت شده؟

 خواستم از کنارش برم کنار که بازومو کشید و:فت:نیاز؟ چیه؟
 سرمو پایین انداختم... کسراازم فاصله :رفت ویه عطسه ی بلند کرد.



 بهش نگاه کردم.
 م بدون اینکه بدونم چی قراره بهش بگم ...... :کسرا؟اروم صداش زد

 به سمتم چرخید و :فت:جانم؟
 از این جان :فتنش لمخندی زدم و:فتم:چه از ته دل بود...

ها صددددام  نده ی تن بارون مو جه ی زیر  یه جو فت:وقتی عین  ید و : ند خ
میکنی... توقع داری بگم ... و صدددداشددو ضددخیم کرد وکلفت :فت:چی 

 ه!!!!...میخوای ضعیف
پی...  ند ...  خ ن جه ...  ند جو خ ن فت:  : هم  ندی زدم و کسدددرا  خ م ل

 َهتدددددددد ی...
از عطسدده ی بلندش خندیدم و کسددرا با اخم :فت: ِد بهت میگم نخند... 

 پیشی زیاده ، میان ازم میدزدنت ...
 با بغض :فتم:از ریخت افتادم به چشم هیچ پیشی ای نمیام ... حتی تو!

خندید و :فت: چه بهتر... ! نه خانم مرغه ... این جوجه ی کسددرا غش غش 
ما که تو دل شوماست ... عجید باع  شده شما خوشتیپ بشی... زن تتل 
داشتنم عالمی داره خمرنداری... و جلو اومد ودستاشو پشت کمرم :ذاشت 
و بااخم :فت: فقط این جوجه ی تحفه از االن داره تفرقه اندازی میکنه ... 

جدایی بین ما انداخته ... شددیکمتو بده تو... بده تو... اصددال جوجه  بمین چه
 نمیخوام ... فاصله انداز...
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و پیشددونیمو ب*و*سددید و :فت: لعنت کنه هرچی انفالنزاسددت... االن چه 
وقت سددرما خوردن بود ...جوجه خانم؟این چه ماتیک شددیکیه... باز کی 

 رفتی خرید من نفهمیدم؟
به دیدی از حموم اومدم االن ... با تعجد :فتم:دیوونه ر مامه ... خو نک ل

 کی ارایش کردم .
کسددرا خندید و :فت:امروز حاال همه چی تو شددیک شددده ... نیاز دیروز 
پریروزا انقد خوشگل نمودی ها ... ولی خودمونیم جوجه ... مرغ شدن بهت 

 میاد ...
....  هوسددرشددو داد عقمو بلند خندید.با مشددت زدم تو سددینه اشددو :فتم:کوفت

 عجد ادمیه ...
کسددرا خندید و :فت:کاش میشددد تو عروسددیمون این شددکلی بودی نیاز به 
جون خودم مامانی شددددن بهت شددددید میاد ... خودت کوچولویی جوجه 
فدای  بایی  با یازم ...  جانم ... ن لت داری... ای  جه هم تو د یه جو ایی... 

خوری... و جفتتون انقدر دلم میخواد ب*غ*لت کنم... میترسددم سددرما ب
سرما  سم  ست کنم میتر سید و :فت: برم یه چای :رم در شونیمو ب*و* پی

 بخوری مامان خواب بود.
 با سر :فتم اره و از اتاق رفت بیرون.

شیدم... فی الفور جلوی اینه پریدم ... اینه قدی ... تمام  صورتم ک ستی رو  د
به دخترمون قد ... دسددتمو رو دلم :ذاشددتم. فاصددله انداز... تفرقه انداز... 

 میگفت تفرقه انداز...
 از یاداوری حرفهاش ریسه رفتم.



 یه لحظه چشمم افتاد به یه جفت نگاه خندون که تو اینه بهم زل زده بود...
 نگاهی که میخندید اما هاله ی اشک هنوز توش مشهود بود.

لمخند نرمی رو لمام نشددسددت! لعنتی چطوری میتونی در َدم، دردمو اینقدر 
 کنی؟؟؟ خوب درمون

 نفسمو فوت کردم و سریع حاضر شدم.
کسددرا کت و شددلوار مشددکی نوک مدادی که نسددمتاکمی براق بود تنش کرد. 
با خط و خطوط  یه کراوات مشددکی  پیراهن ابیش فوق العاده بهش میومد. 

 مورب ابی نقره ای به :ردنش زد و :فت:حاضری؟
 اقای پیشی؟ این درسته که شما از من خوشتیپ تر باشی؟-

صف  سی خانم... خاطرخواهات  شما تو بور سرا خندید و :فت: فعال که  ک
 کشیدن.

نمیدونم طعنه زد یا تعریف کرد! هرچی که بود دستشو پشت کمرم :ذاشت 
 با هم از اتاق خارج شدیم.

 کسرا پشت فرمون که نشست :وشیش زنک خورد.
 بی اختیار مشغول جویدن پوست لمم شدم .

 .حدسم درست بود ساجدی بود 
کسراهم فقط اوهوم و اره وباشه میکرد ... چشمامو بستم و صدای موزیک و 

 بلند کردم.
 کسرا با چپ چپ نگام کرد و بعد از چند لحظه تلفن و قطع کرد.

 سرمو به شیشه تکیه دادم .
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 اهنک داریوش بود.
 تو سینه این دل من میخواد اتیش بگیره ...

 مونده سر دوراهی چه راهی پیش بگیره
 حاال پیدا شده قدر اونو میدونهیکی 

 رگ خواب یار منو رقید منو میدونه
 و ا ا ا ی دارم اتیش میگیرم ... دیگه از غصه و غم ... دلم میخواد بمیرم!!!...

 وای ... ا:ه بر:رده پیشم... براش پروانه میشم!... ازش جدا نمیشم...
 نمیتونه مرغ حسودی بخونه

 بمونه...نمیدونه روی کدوم شاخه باید 
 ا:ر یه روز بمینم کسی براش میمیره
 حسودی رو میاره دلم اتیش میگیره

 میترسم حرفای خوبی توی :وشش بخونه
 میترسم تا به سحر تو خلوتش بمونه

گه از غصددده و غم ... دلم میخواد  وا ا ا ا ی دارم اتیش میگیرم ... دی
 بمیرم..............!

و تکرار زد! و عین سه بارشم با یه لحن تا رسیدن به مقصد سه بار این اهنک 
 سوز دار زیر لد زمزمه اش کرد.

گه از غصددده و غم ... دلم میخواد  وا ا ا ا ی دارم اتیش میگیرم ... دی
 بمیرم..............!

تا رسیدن به مقصد سه بار این اهنک و تکرار زد! و عین سه بارشم با یه لحن 
 سوز دار زیر لد زمزمه اش کرد.



شت. زهرا به کمک دایی رسول یعنی پدر سری تک ون دادم مقابل برج نگه دا
زهرا تو یه پنت هاوس زند:ی میکرد.المته پدرامم وضددع خوبی داشددت ولی 

 خد هرچی داشتن از دایی رسول بود!
 کسرا کمکم کرد از روی جو رد بشم زنک و فشار داد ووارد مجتمع شدیم.

 اسانسور...
ی که جلوش پر از کفش بود. دسددتم و به و درنهایت توقف جلوی در ورود

 کمرم :رفتم .
 یخرده پاهام سرما سرما میشد.

که از نظرمن  با روی خوشددی  باز کرد و  با حجاب همیشددگیش در و زهرا 
 مصنوعی بود اما وجدانی طمیعی بود دعوتمون کرد داخل.

دلم میخواسدت بشدینم ...یه ممل راحت نشدون کردم و تاخواسدتم روش ولو 
صدای  شم  سرا هیچ معلومه کجایی؟؟؟ ب شنیدم که :فت: ک جیغ غزاله رو 

 جمعمون جمع بود :لمون کم...
 و چشمش به من افتاد و خشک :فت: خوبی نیاز جون.

 چقدر صمیمی المته نه با من!
نیشخندی زدم و خواستم به سمت ممل نرم و راحت برم که صدای ساجدی 

تا  له خمرنداری  تت... غزا خدانکشدد مد: کسددرا  قا خواب ب 5او عداز هر ا
 تشریف داشتن!

شت با  شتز معروف با کیک زنجمیلی هاش... که دا سرا با دیدن خانم اکمری 
 کسرا با یه لحن مناسد تر سالم علیک میکرد جمعشون جمع شد!!!

http://www.roman4u.ir/


یه سددالم سددرد تحویلش دادم انگار متوجه من شددد و :فت:چطورین خانم 
 راد!! ...

 پوزخندی زدم و بهشون نگاه کردم.
یکی از این مداد رنگی ها کم بود با غزاله میشدددن چهارتا ! االن با غزاله هی 

 میشدن سه تا...!
شالمو درنیاوردم ولی مانتومو با بی میلی  ستم و  ش روی ممل کمین کرده ام ن

 روی دسته ی ممل انداختم . تلویزیون بی هدف روشن بود.
شرکت بگو و بخند میکرد. کنار  سرا هم تو جمع کارمندای  ستک اده عرشیا ای

 بود غزاله عین َکنه کنارش و ساجدی و اکمری عین انگل رو به روش...!
پدرام بودن اونا هم میون خودشددون بح  میکردن.  چند نفری هم از اقوام 
شنایی بی هدف تلویزیون نگاه میکردم  سته بودم و به رو ش منم تنها کنجی ن

شون نم صرف کردنش توجهی ن سی به انرژی م سوخت ک یداد ، عین دلم می
خودم بود . اصددال اومدن من به این مهمونی لزومی نداشددت. مهمونی تولد 

 یک سالگی پسرزهرا و سالگرد ازدواجشون!
زهرا محجمه با چادرخونگی پذیرایی میکرد. یه پیراهن شددیری تا زانو اسددتین 
بلند و یقه کیپ تنش بود با شدددال صددورتی و زیرپیراهن یه دامن ماکسددی 

 لش تنش بود و کفش های راحتی جلو بسته .صورتی همرنک شا
رو همه ی اینا یه چادر :ل دار کرم قهوه ای هم پوشیده بود. :رمش نمیشد؟! 

 چطوری دووم میاورد.
 با دیدنش شخصا دچارتعرق میشدم... !



دسددتی به پیشددونیم کشددیدم رو کف دسددتم قطره های عرق و میدیدم .نفس 
 داغی کشیدم و یه لحظه چشمامو بستم.

 یدونم یهو چه مر:م شده بود .نم
سرم به تنم انگار  شده بودم .  شم ولی دچار تتش  سعی کردم منظم نفس بک

 سنگینی میکرد.
شتم  سرا میگ شم دنمال ک شمامو باز کردم . با چ شتم چ ستمو زیرچونم :ذا د

 بمینم حواسش بهم هست یا هنوز مشغول :ل :فتن و :ل شنیدنه .
بسددتم، با حضددور کسددی کنارم وقتی که  اما پیداش نکردم. دوباره چشددمامو

دسددتشددو روی شددونه ام :ذاشددت پلکهامو باز کردم. کسددرا بود  باالخره از 
 محفلی که توش :ل بود دل کند و کنارم نشست و:فت:چه کسلی خوبی؟

 بهش خیره شدم.
شت و:فت: چرا  ستشو رو پیشونیم :ذا شماش دیدم با هول د نگرانی و تو چ

 داغی؟
 پدرام درجه داری؟ ودستمو :رفت و :فت:

 پدرام:اره چی شده؟
 کسرا :میشه بدی حس میکنم نیاز تد داره...

 زهرا با هول :فت:اوا نیاز جون میگم چه ساکت و حال نداری.
 حوصله ی محمت قلنمه شده اش رو نداشتم نه خودش نه دخترداییش!

 غزاله با پررویی :فت:خد چرا اصال اوردیش کسرا؟
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صدام درنمیومد؟ چرا  چرا جلوی من انقدر راحت صداش میکردن؟؟؟ چرا 
 کسرا جوابشو نداد؟

صدام درنمیومد؟ چرا  صداش میکردن؟؟؟ چرا  چرا جلوی من انقدر راحت 
 کسرا جوابشو نداد؟

شدیدا هم  شد ،  شت بد و بدتر می ستم... جدی جدی حالم دا شمامو ب چ
ستم  شت د شغول نوازش پ شت و م سرا درجه رو تو دهنم :ذا :رمم بود. ک

 د.ش
 پدرام :فت: چته تو؟

کسددرا دسددتشددو رو پیشددونیش :ذاشددت و پدرام :فت:دورشددو خلوت کنید 
 چیزیش نیست.

 همه رفتن و زهرا کنارم نشست و:فت:نیاز جون؟
 چشمام به زوربازمونده بودن .

 کسرا اروم زیر :وشم :فت: تشنج نکنی...
 سرمو به پشتی ممل تکیه زدم و جوابی بهش ندادم.

دهنم کشددید بیرون و :فت: یک و نیم درجه تد داری... بریم درجه رو از 
 دکتر؟

 دستشو که داشت به سمت پیشونیم میرفت پس زدم و :فتم:خوبم ...
زهرا دسددتشددو رو شددونم :ذاشددت و:فت:میخای بری اتاق امیرهادی دراز 

 بکشی؟
 شونمو از زیر دستش کشیدم بیرون و:فتم:خوبم ... چیزیم نیست.

 را زد و:فت:ا:ر میگه خوبه یعنی خوبه.کسرا لمخندی به زه



 
سرعمه ی منو بردی  سرا لمخندی زد و :فت:خوب دل پ زهرا هم درجواب ک

 ها ...
شد ، تمام خوبی این التهابم که از حرص بود نه از تد  و با خنده از جا بلند 

 ، نگه داشتن کسرا کنار خودم بود هرچند از روی ترس از تشنج!
ر شددد. کسددرا و من تو یه  رف از غذای سددرو بعد از صددرف شددام حالم بهت

صافا هم  سیم افتادم . ان شام عرو شام تولدم و  شده خوردیم یاد  سرویس 
 دستتخت زهرا تو بشقابی که با کسرا شریک بودم چسمید.

شکر... بنظر بهتر میای،  صورتم انداخت و :فت: خدا رو  سرا نگاهی به  ک
 یهو چت شد ؟

 من؟ چیزیم نمود!!!-
 بهم نهید زد جز جای خالی کسرا !و ته قلمم 

 هرچند که هنوز :رمم بود این بار از بودنش!
کسرا اروم پشت دستمو نوازش کرد و :فت:صورتت عین لمو سرخ شده بود 

 ، فکر کنم فشارتم باال بود. این دنیا بیاد دیگه اینطوری نمیشی...!
 اهی کشیدم و درجوابش چیزی نگفتم.

 یه بخشی از وجودم...!خودخوری کردن دیگه شده بود 
 یه عادت همیشگی...
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صحمت میکرد.  شرکت  شت با غزاله راجع به  سته بود اما دا ش سرا کنارم ن ک
کسی حاضر با هم صحمتی با من نمود ... منم میلی نداشتم با این آدمها هم 

 صحمت بشم 
سرا هم بعد از رفتن پدرام به اتاق ، به بهانه  شتزخونه بیرون اومد. ک پدرام از ا

 ی برداشتن لیوان خالیش از روی میز به اشتزخونه رفت.
 یه لحظه یه چیز بد از نهنم :ذشت تنهایی زهرا و کسرا رو دوست نداشتم.

چشمم به ساعت خورد نه و نیم بود . یه نگاه اجمالی به کل خونده انداختم. 
وسایل ساده و شیک بودن ، سالن حالت ال مانند داشت و دو دست ممل و 

یزنهارخوری که :وشه ی سالن قرار داشت. بوفه و تلویزیون و دو یه دست م
تا تابلو فرش. باید اعتراف میکردم که رنک کرم قهوه ای ممل ها که با رنک 
بوفه و میز نهارخوری سددت بود قشددنک و منحصددربه فرد بود. شدداید دلم 

 میخواست برای خونم چنین دکوری بزنم .
دیواری سددیاه و سددفید که چند :ل  زهرا با سددلیقه اسددت .یه عکس بر:ردون

افتاب :ردون بود با هاله ای از یه برکه یا یه مرداب روی دیوار هم خیلی به 
 خونه نما داده بود.

سرا هنوز توی  سی و پنج دقیقه بود و ک ساعت نه و  شیدم ...  نفس عمیقی ک
 اشتزخونه با زهرا تنها.

لد هم نزد که حتی بهش  قالم  نه ی لیوان اب پرت ها ند به ب جا بل ه بودم از 
 شدم.

 کسی کاری به کارم نداشت.



لیوان و دسددت به دسددت کردم... جلوی در اشددتزخونه ایسددتاده بودم.پشددت 
سددرکسددرا رو میدیدم که روی صددندلی پایه بلندی نزدیک اپن نشددسددته بود و 

 زهرابا چادرش که روی شونه اش افتاده مشغول  رف شستن بود.
جلوی در اشددتزخونه ایسددتاده بودم.پشددت لیوان و دسددت به دسددت کردم... 

سددرکسددرا رو میدیدم که روی صددندلی پایه بلندی نزدیک اپن نشددسددته بود و 
 زهرابا چادرش که روی شونه اش افتاده مشغول  رف شستن بود.

زهرا چند تا لیوان و اب کشددی کردو از دسددته به قالب های کابینت اویزون 
 کرد و :فت: حاال کی قرار به نیاز بگی؟

 سرا پوفی کشید و :فت: نمیدونم خودمم :یج شدم چیکار باید بکنم.ک
زهرا با حرص با اسددکاچ به جون دیس برنج افتاد و :فت: بمین کسددراباید 

 زودتر از اینها بهش بگی ، هرچی دست دست کنی که بدتره!
 کسرا : تو چی؟ به پدرام :فتی؟

 زهرا اهی کشید و :فت: هنوز نه ...
 کسرا:پس کی؟

 یگم کسرا ... دیرو زود داره ولی سوخت و سوز نداره ...زهرا:م
 کسرا: ولی باالخره که باید بدونه ...

 زهرا:نیاز نماید بدونه؟
 کسرا:نیاز و میشه دست به سر کرد...!!!

 زهرا : خد تاکی میخوای دست به سرش کنی؟ تا کی ازش پنهون کنیم؟؟؟
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هان میکنم  یاز پن که من دارم از ن قدر  پدرام ... و کسددرا:همون  تو داری از 
دستشو تو موهاش فرو کرد و :فت:زهرا جان صاحد اسمت ... من دیگه از 
 این موش و :ربه بازی خسته شدم یه کلمه به پدرام بگو تمومش کن دیگه...!

 زهرا:تو نگران پدرام نماش... به فکر زنت باش...
 !کسرا با پوزخند :فت:اون هی ی نمیفهمه ... مشکل ما پدرامه!!

 زهرا: نیاز بنظر نمیاد احمق باشه...
 کسرا با خنده :فت: تا دلت بخواددد...

 زهرا لمخند کجی زد و :فت: بذار الاقل از بالتکلیفی دربیاد ...
 کسرا: تکلیفش روشنه!

 زهرا:چه تلخ ازش میگی...
وشددیر اب و بسددت و کسددرا :فت: از ادمای تلخ باید تلخ :فت... میمینی 

 ؟ حق دارم که...چطوری رفتار میکنه
زهرا دستشو با حوله خشک کرد و حینی که بشقاب ها رو با دستمال خشک 
بال  بال  به خاطر یه سددرخی صددورتش داشددتی  میکرد :فت:چیه؟ تو که 

 میزدی...
کسرا دستشو به پیشونیش مالید و زهرا بدون اینکه منتظرجوابش باشه :فت: 

سرا شرط منه ک ... باید نیاز جریان و بدونه  به هرحال... باید بفهمه ... یعنی 
. کمک که نیست... تو نمیگی من بگم؟هان؟؟؟ نمیتونیم که همینطوری دزد 
 و پلیس بازی دربیاریم که... باالخره دیر یا زود خودش میفهمه ... نمیفهمه؟

 کسرا دستاشو مشت کرد و :فت:ولی دلم نمیخواد نیاز بفهمه!...
 :وشام داشت سوت میکشید...



 داشت سیاهی میرفت...چشامم 
 حرفهاشون تو سرم میتی ید....!
 زهرا اروم :فت:ب تون چی؟؟؟

 کسرا:ب مون چی؟؟؟
 زهرا:منظورم اینه که ... خد چطوری بگم...

کسددرا:نگران ب ه ی دنیا نیومده ی من نماش... به فکر پدرام باش! من دیگه 
با زهرا کجا رفتی وندم د من منمیتونم هی بتی ونمش... پریروز ازم پرسددید 

 چی بگم!
 زهرا:توکه خوب بلدی سنمل کنی... یه چیزی بهش میگفتی...

 کسرا:پس خیال کردی چطوری شک نمرد؟
نت  به ده یه دروغم  ته قمال  یاد فه ای شددددی...  فت: حر ید و : ند زهرا خ

 نمی رخید!
 کسرا خندید و:فت: خودت که از من بدتری دختردایی...

 زهرا هم لمخندی زد و چیزی نگفت.
کسددرا از جاش بلند شددد... رو به روی زهرا ایسددتاد و :فت: بهتره به پدرام 

 بگی... منم برم یه سری به اون یکی پای قضیه بزنم!
 زهرابا خنده :فت:اون یکی منظورت نیازه؟؟؟

جفتشددون خندیدن و با صدددای سدداجدی که بهم :فت: نیاز جون چرا اینجا 
 ایستادی؟

 با بهت از دیوارکنده شدم.

http://www.roman4u.ir/


 ابروهاشو باال داد و :فت: چی شده نیاز جون؟ساجدی 
 دستمو رو دلم :ذاشتم و :فتم:یخرده درد دارم...

 ساجدی جلوی من بلند :فت:مهندس... اقای راد... کسراااا...!!!
 ساجدی جلوی من بلند :فت:مهندس... اقای راد... کسراااا...!!!

ود ... ولی سرا بچشمامو بستم پای تلفن کسرا بود. به خیال شنیدن کسرا ، ک
 جلوی من... میشد مهندس... میشد راد... دست اخر هم میشد کسرا !!!

 منم براش یه احمق بودم که قرار بود دست به سرم کنه...!
 وای خدا ...

 دیگه بی صدا به هق هق افتادم.
 کسرا با هول :فت:چی شده نیاز؟ چرا :ریه میکنی؟

 ساجدی با ترس :فت:میگه درد داره...
یاز جون چی زهرا  فت:ای وای ن چادرش و زیرب*غ*لش جمع کرد و :

 شدی عزیزم؟؟؟
 کسرا با اضطراب :فت:بمریمش بیمارستان از سرشد حالش بده...

 زهرا اروم :فت:نه به نظرمن که طمیعیه... بیا بریم یخرده دراز بکش...
 ودست انداخت زیر بازوم و کسرا هم سمت دیگه امو :رفت.

 رویارویی نداشتم.توان مخالفت و 
حرفاشددون تو سددرم بود ... بغض داشدددت خفم میکرد . میخواسددتم جیغ 

 بکشم...
 چرا جمع بست؟؟؟

 چرا بی رمق و نا توان بهشون تکیه داده بودم...



سرم کنه؟ ... چرا نفهم بودم؟؟؟ چرا کمک  ست به  ست د سرا میخوا چرا ک
 بودم؟؟؟

وزهرا دراز کشیده بودم. چشمامو تا به خودم بیام روی تخت دو نفره ی پدرام 
 بسته بودم و اشکام از زیرپلکهام میجوشید...

 قلمم تند تند تو سینه میکوبید و فکر میکردم خدایا این حرفا یعنی چی؟؟؟
 زهرا لمه ی تخت نشست و :فت:بذار فشارتو بگیرم...

 دستمو از دستش کشیدم بیرون.
 زهرا اروم :فت:نیاز جون..

 د بیرون... من خوبم! چیزیم نیست.خفه :فتم:میشه بری
 زهرا لمخندی زد و :فت:با کسرا تنهات میذارم.

 رو به کسرا :فتم:تو هم برو بیرون!
کسددرا لمه ی تخت نشددسددت و دسددت دیگمو :رفت و:فت:مگه میتونم ... 

 پیشت میمونم نیازم.
 حالم داشت بهم میخورد...

 ن خوبم!!!...دستمو سخت از چنک انگشتهاش دراوردم و:فتم:برو بیرو
شماش میخوندم اما باور چی؟؟؟ باورم  سرا بهم نگاه کرد ، نگرانی و تو چ ک
شه که تو بطن منه ! هنوز دنیا نیومده  میکردم؟؟؟ باور میکردم نگران "اینی" با
شتن یه  سر کنه ! من براش احمق بودم ! با زهرا دا ست به  ست د ! منو میخوا

پدرام مخفی میکردن !!! جا  چیزی و از من و  جایی بودن ! ک با هم پریروز 
 بودن؟؟؟
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 زهرا؟
 این الهه ی پاک و سفید ...

 پوزخندی تو دلم زدم.
 چراغ خاموش شد و در اتاق هم بسته شد...

 بی اره من...
 بی اره من که بخاطرکسرا...

 بی اره کسرا...
 بی اره من...!

 بی اره پدرام!!!...
شد... ا ز جا  شم  شیدم... چند ستی روی تخت ک شدم... تو اتاق راه د بلند 

 رفتم ... راه رفتم و راه رفتم!
 حس میکردم لرزش بدنم داره بیشتر وبیشتر میشه... !

 حس میکردم دارم تموم میشم...
 حس میکردم االن دق میکنم...

حس میکردم دیگه دارم باال میارم... روی این زند:ی... روی کسددرا... روی 
 زهرا ...!!!

ماز اب کشید که اخرش... خودش...! شرطم داشت این همه واسه من جا ن
 ... دونستن من!!! وای من... وای بر من!!!

 پوزخندی رو لمم نشست.
 حاال میفهمم چرا میگفت من خواستمش اون منو نخواست...!



حاال معنی اون السیدن های سر قیمه ی نذری و میفهمیدم، حاال میفهمیدم 
 تو تن من ترجیح میده...! که چرا شرکت و کیک زنجمیلی رو به ایِن 

 کسرایی که یه روزی میگفت این و به درخت میگن ولی حاال ...
 حاال دخترهنوز دنیا نیومدش رو با همون درخت یکی میکنه... !

 حاال تظاهر میکنه ...
 حاال منم که باورش نمیکنم!!!...

سرکنه؟؟؟ من احمقم؟؟؟ من نمیفهمم؟؟؟ من  ست به  حاال میخواد منو د
پ قارت و تلخی که  به هر ح خاطرش تن  که ب ندم... منی  مه چیز مو ای ه

 دادم... من که ...!!! من چه گ*ن*ا*هی کرده بودم؟؟؟ هی ی... هی ی!!!
 من ... خدایا من ... من کمکم؟؟؟

 خدایا من نفهمم؟؟؟
 خدایا من احمقم؟؟؟
 خدایا من بدبختم؟؟؟

 خدایا ب ه ی من ...
 خدایا با من چیکار کردی؟؟؟

 ا ...خدای
 دارم دق میکنم ...

 خدایا... من چیکار کنم؟؟؟
 من چیکارمیتونم بکنم؟

 کسرا با من چیکار کردی؟؟؟
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ورو زمین زانو زدم ... به هق هق افتادم... داشددتم میترکیدم... تمام تنم کوفته 
 و دردناک بود... داغون بودم... پر از حرص... پر از نفرت... پر از درد بودم!

تنها ... کمک بودم... احمق بودم... نفهم بودم... اره بودم...پر خسته بودم... 
 از درد بودم!

 درد نفهمی وحماقت و حقارت...
 از من پیش زهرا اونطوری میگفت؟؟؟

 صدای موزیک از توی هال بلند شد... تو سرم بوم بوم میکرد...
به روشددنایی زیر درنگاه کردم و چشددمم خورد به عقربه های شددمرنک کنار 

 ت دونفره ! ساعت ده و ربع بود.تخ
چقدر بود اینجا مونده بودم. کسددرا یک بار هم به کمکش !!! به زن احمق و 
سی  سر باردارش که یه " این " تو تنش حمل میکرد ... به ک نفهمش... به هم

 که میخواست دست به سرش کنه، سر نزد... !!!
 ه باشم!!!:ریه هام بند اومده بود .... دیگه اشکی نمود که نریخت

 با صدای لرزش یه موبایل روی میز اینه ... بهش خیره شدم.
 صداش خاموش شد...

به سختی روی زانوهام سوارشدم. دستمو به میز :رفتم ... سری که مدتها تو 
حاال :یج :یج بودم... پراز  ها بیرون اورده بودم...  حاال از برف برف بود ... 

ا ته ته  رفیتم... سددر ریز شددده حس خسددتگی... پر از حس تنهایی... پر ت
 بودم.... !

 :وشی پدرام بود. صفحه اش روشن شد...



به قاب عکس روی میزتوالت خورد. عکس عروسددی زهرا و  نورکم مانیتور 
 پدرام.

 پوزخندی زدم...
 موبایل پدرام بود چندباری تو دستش دیده بودم!...

شت به قاب عکس تکونی دادم.. سرانگ شیدم. با  سمنفس عمیقی ک ت . از 
 عکس به روی میزافتاد وصدای بدی داد. حس کردم ترک برداشت.

 دوباره به :وشی پدرام نگاه کردم. روشنایی صفحه اش خاموش شد.
 دست چتمو به سمت :وشی بردم...

 حلقه ام برق زد...
 دست چتمو به سمت :وشی بردم...

 حلقه ام برق زد...
 انگار فکرم بود که جرقه زد!

ی فلزش کشددیدم... دسددتی روی پرانتزی که روز به روز دسددتی روی سددرما
ستی به :ردنمند مرواریدی که برام خریده  شیدم... د شد ک شتر می سش بی قو
بود کشددیدم... من کی بودم؟؟؟ چی بودم؟؟؟ یه احمق یه کمک؟؟؟ یه زن 
سرش کرد؟؟؟ این چی  ست به  شد به راحتی د بی عرضه؟؟؟ یه نفهم که می

ده بود؟؟؟ این یه بازی بود؟؟؟ چی بود؟؟؟ باید بود؟؟؟ این یه اتفاق سدددا
 چیکار میکردم ...؟؟؟

سرد؟؟؟ یا  شده بودم؟؟؟ یا دل شتم؟ یا ازش متنفر  ست دا سرا رو دو من ک
 دلخور؟؟؟
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 فکر کن نیاز...
 فکر کن به جایگاه کسرا...

 فکر کن نیاز...
ی نتو داری ب ه دار میشی، تو داری مادر میشی... بخاطردخترت... تو نمیتو

 بدون کسرا ... بدون پدر ب ه اتو بزرگ کنی... میتونی؟؟؟
 فکر کن نیاز... فکرکن جای کسرا چیه...

 اولویتت تو زند:ی کیه...
 ا:ر برات مهمه باید یه کاری بکنی...

 کسرا مال توئه ...
 عشق توئه...

 تو بخاطرش خیلی کارا کردی...
 از حقت و سهمت دفاع کن.
 که زن کسرایی... نیازشی... مادرب شی!!!زهرا هی ی نیست... تویی 
 این تو نیستی که احمقی...

 کسرا احمق بود که فکر میکرد من احمقم...
شی پدرام و  ست... :و ش شترم نگاه کردم... لمخندی رو لمم ن بار دیگه به انگ

 برداشتم... خوشمختانه صفحش رمز نداشت.
س وقطع کردم و شددماره ی خودمو :رفتم... به محض شددنیدن اولین بود تما

 لیست از شماره ای که :رفته بودم پاک...!
 نفس عمیقی کشیدم. چراغ و زدم... کمی به سر و وضعم رسیدم.

 پای زهرا رو از زند:یم کوتاه میکردم.



 کسرا مال من بود . پدر ب م بود... و هنوز احمقانه عشق من بود!
ید نشددون  با ید  مک احمق بودم... شدددا یه ک که حتی ا:ر من براش  یدادم  م

 نیستم...!!!
شتم زند:ی  شد... نمیذا لمخندمو فروخوردم... ا:رحتی زند:ی من خراب می
شنمه ای که :فت به  سه  شون، روز  سه!!! قرار پریروز سرا به جایی بر زهرا و ک

 من جلسه دارم!!! اصال مهم نمود!!!
سرش کنن... ازاین کمک که  ست به  ستن د اونها باید از این احمق که میخوا

 شو از برف کشیده بیرون میترسیدن!سر
من ... من نیاز بودم ... ! یه مادر!!! یه زن... یه همسر!!! این پس :ردنی زند:ی 
ستی... کی  شماتو باز کن... بمین چی ه ست بگه چ شاید میخوا بود ... !!! 

 هستی... کجایی...!!!
 

س :ردنی زند:ی من ... من نیاز بودم ... ! یه مادر!!! یه زن... یه همسر!!! این پ
ستی... کی  شماتو باز کن... بمین چی ه ست بگه چ شاید میخوا بود ... !!! 

 هستی... کجایی...!!!
 در اتاق و باز کردم.

 غزاله و ساجدی و اکمری و چند نفر دیگه از اقوام پدرام وسط مشغول بودن.
 کسرا بادیدنم لمخندی زد و جایی کنارخودش برام باز کرد.

 یکرد.زهرا داشت نگام م
 منم رفتم ب*غ*ل کسرا نشستم .

http://www.roman4u.ir/


 زهرا لمخندی زد و مشغول تماشای ر*ق*ص شد.
شد برای تعارف چای و  ست زد و زهرا بلند  شدن اهنک جمع د بعد از تموم 

 شیرینی.
 کسرا زیر:وشم :فت:عزیز من حالش خوبه؟

 بهتر نمود میگفت : کمک من؟
 حاال میفهمم چرا میگفت جوجه ...

 جوجه کمک!
 زدم و :فتم:مرسی!لمخندی 

کسددرا اروم دسددتشددو یواشددی :ذاشددت رو دلم و :فت:اینقدر مامانیتو انیت 
 نکن... بیای بیرون انتقامشو میگیرماااا...

 و با خنده :ونمو نرم ب*و*سید.
 نیشخندی زدم و پدرام :فت: خد خانم ها اقایون... مهمانان عزیز...

پدر مد و  به سدددالن او یک بزرگ شددکالتی  یه ک با  ند :فت:خد زهرا  ام بل
مناسمت امشد سالگرد ازدواج من و زهراست و تولد اقا امیرهادی که خواب 

 تشریف دارن...
 غزاله بلند :فت:دست....

اروم اروم دسدددت میزدم که پدرام یه جعمه ی جواهر به زهرا داد و فقط باهم 
 دست دادن ... توقع داشتم زهرا روشو بد*و*سه اما این کار ونکرد.

 به کسرا دلگرم بود.پس زیادی 



به کسرا نگاه کردم... عادی بود؟؟؟ نمود؟ نمیفهمیدم... کیک و برش دادن و 
بعد از تقسیم ، زهرا کتاب حافظ و به سمت کسرا :رفت و :فت: یه فال برای 

 من و پدرام میگیری؟
 پدرام داشت با دوربین خونگی فیلم میگرفت.

 حتما...کسرادستشو از پشت شونه ی من برداشت و :فت: 
درحالی که هم کسرا نیت میکرد هم زهرا هم پدرام... چشمم به نگاه خندون 

 زهرا افتاد که خیره بود به کسرا...!
 پدرامم تو باغ نمود بدبخت...

نفس عمیقی کشددیدم . تکونهای دخترم و نفس های کسددرا و صدددای دونفره 
 شون هنوز تو سرم بود.

 چشمامو بستم تا کمی ریلکس کنم...
 کسرا تو :وشم پی ید... چشمامو باز کردم... صدای

 رو به زهرا خوند:
 مرا میمینی و هر دم زیادت میکنی دردم

 تو را میمینم و میلم زیادت میشود هر دم
 به سامانم نمیترسی نمیدانم چه سر داری

 به درمانم نمیکوشی نمیدانی مگر دردم
 نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی

 آر و بازم پرس تا خاک رهت :ردم:ذاری 
 ندارم دستت از دامن بجز در خاک و آن دم
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 هم که بر خاکم روان :ردی بگیرد دامنت :ردم
 فرورفت از غم عشقت دمم دم میدهی تا کی

 دمار از من برآوردی نمیگویی برآوردم
 شمی دل را به تاریکی ز زلفت باز میجستم
 رخت میدیدم و جامی هاللی باز میخوردم

 شیدم در برت نا:اه و شد در تاب :یسویتک
 نهادم بر لمت لد را و جان و دل فدا کردم

 تو خوش میماش با حافظ برو :و خصم جان میده
 چو :رمی از تو میمینم چه باک از خصم دم سردم

 لمام بی اراده به نیشخندی باز شد...!
 لمام بی اراده به نیشخندی باز شد.

 کیفمو از پایین ممل برداشتم.
 به کسرا :فتم:بریم؟

 کسرا هم اهسته :فت:یه کم دیگه نمونیم؟
 تو چشماش خیره موندم.

 لمخندی زد و :فت:باشه عزیزم بریم.
به اتاق رفتم مانتومو پوشددیدم ... :وشددیمو چک کردم یه میس کال داشددتم. 

 شماره ی پدرام و نخیره کردم.
شتم قیافه ی زهرا رو بمینم ... وقتی میفهم ست دا شوهرشخیلی دو از  ید که 

 همه چیز خمرداره درحالی که هی ی خودش چیزی بهش نگفته!



با این فکر لمخند ارومی زدم و بی توجه به تصویرم تو اینه از اتاق بیرون زدم. 
 خداحافظ سردی کردم... کفشهامو پوشیدم... با کسرا سوار ماشین شدیم.

 تا رسیدن به خونه هیچ حرفی نزدیم...
سرا دا سید فقط وقتی ک شد:پر شمانه روزی رد می شت از جلوی یه کلینیک 

 خوبم یانه.
لیاقت نداشت جوابشو کالمی بدم با اشاره :فتم اره... اونم برای اینکه دست 

 از سرم برداره ... امشد باید فکر میکردم به خیلی چیزا!
 وقت نداشتم با کسرا بح  کنم...

 مین!!!...امشد شد فکر کردن بود و خودخوری های ازنوی من، ه
ستم که  شمام وب سریع چ شیدم و  به خونه که رسیدیم فورا روی تخت دراز ک

 کسرا به دلش صابون نزنه.
کنارم دراز کشید و دستشو رو شونم :ذاشت و کم کم خوابش برد وقتی ریتم 
شروع کردم ... به فکر کردن!!!... فکر کردم و ... فکر  شنیدم...  شو  نفس ها

 کردم!
 کسرا رو از روی شونه ام برداشتم...غلتی زدم ... دست 

 اروم خودمو کنار کشیدم... پتو رو روش کشیدم و ازروی تخت بلند شدم.
 خوشمختانه اونقدرخوابش سنگین بود که بیدار نشد.

شددنلی که مونس جون برام بافته بود و رو شددونه هام انداختم و از اتاق خارج 
 شدم... خونه تو سکوت و تاریکی بود.
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سرخیابون صدای رد شدن ماشین و کامیونی میومد. اما سکوت  :هگاهی از
 و تاریکی به همه چیز غلمه میکرد.

در خونه رو باز کردم ... سددوز تو جونم پی ید... دم پایی های کسددرا رو پام 
شدم ... چراغ حیاط  شنل م اله  کردم. خودمو ب*غ*ل کردم و تو تارو پود 

 و زدم و به سمت االچیق رفتم ...
 ی رو لمم نشست...لمخند

لمخندی که منشاش مرور خاطرات بود. زنده بودن خاطرات بود ... خاطراتی 
سی جز من اتفاق  شتن انگار برای ک صله دا سالهای نوری با من فا که انگار 

 افتاده بودن و من راوی خاطرات کس دیگه ای بودم.
سقف  شیدم ...  شنل دورم بود ... طناب و ک ستم ...  ش سرد ن روی چوب 

 الچیق کنار رفت.ا
 چشام به مهتاب و ستاره ها بود.

چشددمامو بسددتم ... کسددرا کنارم بود ... دسددتش میلرزید ... موهامو نوازش 
 میکرد و زیر:وشم زمزمه میکرد: من بهت اعتماد دارم...

ید و جلومو  یخرده رفتم عقد تر... کسددرا بود ... منم بودم... یهو از جا پر
 جوراب غرق خونش... :رفت... بعد ِچَشم خورد به

رفتم عقد تر... چه حرفهای قشددنگی که تو مکالمه های سددداعت ده برام 
 زمزمه نمیکرد...

رفتم عقد تر... خیلی عقد... حسام و کسرا داشتن یخ ال و ماشین لماس 
شتم  سیده بودم... دا سیما جا به جا میکردن. من تازه ر شویی رو تو خونه ی 

 ه جفت چشم عسلی ثابت موند روم!نمای کلی خونه رو میدیدم که ی



 لرزی تو تنم پی ید... انگار هنوزم داشت نگام میکرد...
 رفتم جلو ...

 من بودم و کسرا بود و بوی ج*ی*گ*ر...
 رو تخت های ج*ی*گ*رکی...

کسددرا میگفت میخواسددتم ازدواج کنم با دخترداییم اون منو نخواسدددت... 
 بکراند :وشیش عکس امیرهادی بود!!!

 :فت:نیازم میشی؟؟؟ بعد هم
 شدم؟؟؟

 واقعا این مدت نیازش شدم؟؟؟
نهنمو زدم جلو... اومدم جلو... خیلی جلو... من و کسددرا بودیم... داشددتیم 
جوجه کماب درسددت میکردیم ... بعد  رفهاروشددسددتیم... صدددام میکرد 

 شیطون... هتلی...
 خنده ی روی لمام نشست...

 اومدم جلو...

 خیلی جلو...
میکشید ... این زنه منه ... نیاز منه ... درخت نیست که بهش بگین کسرا داد 

 این!!!
 و بعدش...

 برام زمرد خرید تولد :رفت... از اون تولد های رویایی پرنسسی...
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صفهان ... بهم میگفت: جوجه  سفر... ا شت میرفت  سرا دا رفتم عقد... ک
 اینطوری جیک جیک نکن...

 بعد بر:شت...
م شددد... تلخ شددد... سددرد شددد... اما تو تولدم انگار بعدطوفان شددد... جهن

 خواست جهنم و جمران کنه ...
بعد دیگه اون کسرایی نمود که بهم بگه هتلی و شیطون ... دیگه خوب حرف 
نمیزد ... دیگه هرچی به دهنش میومد میگفت ... دیگه کیک زنجمیلی و به 

 من ترجیح میداد... !!!
ه نه... اول نیازمش بودم بعد شیطون... بعدم اول شیطون بودم بعد هتلی... ن

مک... احمق!  حاال هم ک عد ه*ر*ز*ه ...  جه ... ب عد جو شددددم هتلی... ب
 نفهم!!!...

 شنل و از رو دوشم انداختم پایین ...
به  ماد دارم... وقتی  هت اعت فت:ب جای دوسدددت دارم بهم : به  که  وقتی 

. بخاطر طلد یه خاطرالتماس من ، عروسددی :رفت ... بخاطر عجز من ..
سه روز  شد... وقتی که بهم بخاطر  ستم پیش قدم  صتی که من ازش خوا فر
خونه ی پدری بودن و با کیوان کارکردن ... ازم پرسددید تمام شددد و چیکار 
کردی... وقتی که ب مون سددقط شدددد و :فت ب ه ی ما نمود و ب ه ی تو 

 تماد...بود!!!... وقتی و هزار وقت دیگه که نه باورم داشت نه اع
وقتی سایه شد... وقتی شکاک شد... وقتی تلخ شد... وقتی دردناک شد... 
سم  وقتی که با سده تا مداد رنگی نشدسدت و برخاسدت کرد ... وقتی که به ا

 کوچیک صداش میکردن ...



 وقتی که حتی نظر من براش مهم نمود ...
 وقتی که من کمک بودم... نفهم بودم احمق بودم ...

 یخواست من ودست به سر کنه...وقتی که اون م
 وقتی که ازم میترسید مطمئنی از من حامله ای...

 وقتی در و روم قفل کرد...
 وقتی که به خاطر یه مانتو بهم :فت خفه شو...

وقتی که بخاطر یه مانتو :فت :خودتو جلوی شددوهرت به بقیه میدی... نه 
 :فت عرضه میکنی...

جای حال من پرسددید: نفر سددومی هم وقتی من با مهدی تنها بودم و اون ب
 هست...

 وقتی اون میگفت زهرا منو نخواست ...
 وقتی با زهرا یه چیز مخفیانه داشتن که به من و پدرام مربوط میشد...

وقتی که حتی دخترمو هم قمول نداشددت بعد میگفت :منم که زند:ی کردن 
 بلد نیستم ...

جایی و ...  ته بود  با زهرا پریروز رف که  کدوم وقتی  ته بود؟؟؟ زیر  جا رف ک
 سقف؟؟؟ چیکار میکردن؟؟؟ چی میگفتن؟؟؟ چی میشنیدن ...

وقتی بخاطر قیمه ی نذری بگو بخندشددون تا عرش رفت باال ... وقتی با من 
 لج میکرد ... وقتی سماجت نمیکرد اصرار نمیکرد ... التماس نمیکرد ...!!!

مد واسددده ی مچ :یری تو شددرکت  یه روز زودتراو ... وقتی مچ من وقتی 
 و:رفت...
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وقتی اینقدر راحت میتونه نیازشددو بذاره کنار... به نیازش بگه احمق... بگه 
 کمک... بگه نفهم...بخواد نیازشو دست به سر کنه ... !!!

همه ی این وقت ها... باید میفهمیدم که دوسددتم نداره ... باید میفهمیدم که 
باره باال موندن و باال رفت وقتی یکی از چشددم یکی دیگه میفته ... برای ن دو

 هیچ شانسی نداره!!! ...
 باید میفهمیدم...

اما من یه نفهم احمق بودم ... یه کمک که تمام مدت سددرش زیر برف بود و 
 ندید و نفهمید وحماقت کرد!!!!

 
همه ی این وقت ها... باید میفهمیدم که دوسددتم نداره ... باید میفهمیدم که 

باره باال موندن و باال رفتن  وقتی یکی از چشددم یکی دیگه میفته ... برای دو
 هیچ شانسی نداره!!! ...

 باید میفهمیدم...
اما من یه نفهم احمق بودم ... یه کمک که تمام مدت سددرش زیر برف بود و 

 ندید و نفهمید وحماقت کرد!!!!
 دستام از سرما دون دون شده بود ...

 یه نفس عمیق کشیدم... کسرای من ...!
 ن چیکار میکردم؟؟؟م

 کجا میرفتم؟؟؟
 به کی پناه میمردم؟؟؟

 چطوری طاقت میاوردم؟



 چطوری صموری میکردم...
 من اشتماه میکنم؟؟؟

 کسرا به من خ*ی*ا*ن*ت کرد؟ با یه زن شوهردار؟؟؟
کجا برم؟؟؟ چیکار کنم؟؟؟ تا حاال هیچ وقت این احسدداس و نداشددتم... 

نا امنی بود با  با بی  حس تنهایی که امیخته  ... حس بی کسددی که امیخته 
 پناهی بود ...

آه از ته دلی کشیدم ... دستای یخمو روی صورت ملتهمم :ذاشتم . چشمامو 
 بستم ... خدایا من چیکار کنم؟؟؟ تو بگو من چیکار باید بکنم؟!!

 صدای الله اکمر بلند شد... چشمامو باز کردم.
 ماه تو اسمون میدرخشید.

بخار دهنم و تماشددا کردم صدددای انان و هم نان نفس عمیقی کشددیدم. 
 میشنیدم.

ستهام روی پاهای بی جون و  ستهامو به لمه ی تخت زدم و با کمک د کف د
 یخ زدم ایستادم...

صله :رفتم ... چراغ و خاموش  سرما زدم تکونی دادم و از تخت فا به پاهای 
باره به تخت و االچیق و اولین حضددور خیره شددددم. تکو ن های کردم... دو

 دخترم باع  شد تا دستمو روی شکمم بذارم .
 طناب وکشیدم سقف بسته شد.

 انان تموم شد ...
 :رمای صورتم از بین رفت.
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 یخ پاهام اب شد !!!
 از پله ها باال رفتم ... کسرا بیدار نشده بود. روشو کشیدم ...

ای ه چشمم به در باز کمد افتاد... دیوار کوب وروشن کردم . با دیدن پیراهن
تاده بود ...  مد اف ماس چرک هم کف ک تا ل ند  ندی زدم ... چ چروکش لمخ

 نفس عمیقی کشیدم .شنل و رو ممل انداختم و به حمام رفتم!
 ساعت هشت بود ...

 زانومو رو چمدون :ذاشتم و با بدبختی زیتشو بستم ...
 کسرا یه اوم اومی کرد و باالخره چشماشو باز کرد .

مدون در یپ چ با ز یم خیز شدددد هنوز  ن خت  بودم . کسدددرا روت :یر 
 و:فت:سالاااااا...

 میم رو نگفت ... :وشامو تیز کرده بودم میم رو بشنوم ولی نگفت.
 لمخند بی جونی رو لمم نشست.

 به سمتش چرخیدم ... با چشمای :شاد شده نگام میکرد...
 لمخندی زدم و:فتم:صمح به خیر...

ه بود رد و بدل کرد و :فت: این نگاهی بین من و چمدون که زیتش بسته شد
 چیه؟

 خندیدم و :فتم:چمدون.
 فورا از رو تخت پایین پرید و :فت: چمدون واسه چی؟

ستن  ستم ... تر ه ش سفیداتو با وایتکس  در کمد وبا ز کردم و:فتم: پیراهن 
ولی اتوشون کردم همینجوری بذارشون تا خشک بشن صاف بمونن...کسرا 

ول میندازه تو ماشددین؟دم صددمح که داشددتم اتوش ... ادم شددلوار جین و با پ



میکردم دیدم سه تا هزاری تو جیمشه ... خوبه :وله :وله نشده بود . تی شرت 
 هاتم :ذاشتم ته کمد ... لماس :رما رو :ذاشتم جلو ...

 کسرا به در کمد تکیه زد و :فت:از کی افتادی به جون کمد؟
اتو کردم. مالفه ها رو هم تا خندیدم و:فتم:پیراهن وشددلوارپارچه ای هاتم 

کردم :ذاشددتم طمقه ی پایین کنار حوله ها... چند تا قرص واجد سددردرد و 
 مسکن و انتی هیستامین اینا رو هم :ذاشتم تو کشوی پاتختی...

هان... کفشدداتو دیگه نذار تو کمد . همشددون و:ذاشددتم تو جا کفشددی طمقه 
... لماس راحتی هاتم این پایین ... نذاری تو کمد ها لماسدددات بو میگیرن 

سددمتن ... کسددرا حوله ی خیسددتو نذاری تو کمد لماسددا نم بگیره بید بیفته 
 توش؟؟؟ خد؟

بادهن باز داشددت نگام میکرد ... بعد نگاهشددو انداخت تو کمد ... مات و 
 ممهوت با تته پته :فت: ل.. لد...لماسای خودت ...

 چی؟فورا از رو تخت پایین پرید و :فت: چمدون واسه 
ستن  ستم ... تر ه ش سفیداتو با وایتکس  در کمد وبا ز کردم و:فتم: پیراهن 
ولی اتوشون کردم همینجوری بذارشون تا خشک بشن صاف بمونن...کسرا 
... ادم شددلوار جین و با پول میندازه تو ماشددین؟دم صددمح که داشددتم اتوش 

شرت  د . تیمیکردم دیدم سه تا هزاری تو جیمشه ... خوبه :وله :وله نشده بو
 هاتم :ذاشتم ته کمد ... لماس :رما رو :ذاشتم جلو ...

 کسرا به در کمد تکیه زد و :فت:از کی افتادی به جون کمد؟
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خندیدم و:فتم:پیراهن وشددلوارپارچه ای هاتم اتو کردم. مالفه ها رو هم تا 
کردم :ذاشددتم طمقه ی پایین کنار حوله ها... چند تا قرص واجد سددردرد و 

 انتی هیستامین اینا رو هم :ذاشتم تو کشوی پاتختی... مسکن و
هان... کفشدداتو دیگه نذار تو کمد . همشددون و:ذاشددتم تو جا کفشددی طمقه 
پایین ... نذاری تو کمد ها لماسدددات بو میگیرن ... لماس راحتی هاتم این 
سددمتن ... کسددرا حوله ی خیسددتو نذاری تو کمد لماسددا نم بگیره بید بیفته 

 توش؟؟؟ خد؟
بادهن باز داشددت نگام میکرد ... بعد نگاهشددو انداخت تو کمد ... مات و 

 ممهوت با تته پته :فت: ل.. لد...لماسای خودت ...
 و با چشمای حیرون زل زدبه چمدون ...

 لمخندی زدم ... پالتوی :له :شادم و تنم کردم.
سرا این مدت که بهم ماهیانه و شتم. ک شوی تخت کیف پولمو بردا  از توی ک

پول توجیمی میداد چون خرجی نداشددتم همش رو هم پس انداز شددده بود 
 چیزی حدود یک میلیون تومن ...!

نداز  نک... اولین پس ا با بذار  یه تومن هم  یا این  گاه کردم و:فتم:ب بهش ن
 زند:ی مشترک منه ... و خندیدم.

پوال رو جلو چشددمش :ذاشددتم و:فتم:بذاری بانک ها باشدده؟؟؟ سددود میاد 
 روش...

بده ... خشدددک نشددن  به :لدونهای تو تراس هم اب  یدم و :فتم:  لممو :ز
 بدبختا ... کسرا؟؟؟ حواست با منه؟

 هی ی نگفت ... زل زده بود به من ... چشماش هنوزم :شاد شده بودن.



جلوش ایسددتادم و:فتم: شددما که میخوابی شددوفاژ و رو اخرین درجه نذار که 
شه ... عرق کنی با تن ل*خ*ت بخ شه ... :رمت ب صمح تنت کوفته با وابی 

خد؟؟؟ بعد وضددو هم صددورتتو خشددک کن خد؟؟؟ جوراباتم زیر تخت 
ستی چند تا جوراب نو هم برات  شون بگردی... را صمح دنمال :وله نکن که 

 دم دست :ذاشتم ... تو کمده ... جلو چشمه ها... نزنی بهم بریزی...
شکی .. یه طوسی... یه مپوفی کردم و:فتم:اصال بیا نشونت بدم... ایناهاشن.

یکی هم سفید ... زیر ب*غ*ل اون تی شرت استین بلنده ات که از درز پاره 
شددده بود دوختم... کسددرا باورم نمیشدده بلد باشددم کوک بزنم ... زیادم بد 
شده بود  شیش... د:مه ی یکی از جین هاتم خراب  درنیومده ... میتونی بتو

است باشه خواستی بتوشیش سگک ... برات یه د:مه ی ساده دوختم ... حو
کمربندتو بندازی رو د:مه هه... اخه خیلی ضددایع اسددت د:مه ی جین از 
نظرمن باید فلزی باشدده... شددما هم که میای غذاتو بخور و بخواب، :شددنه 
نخوابی خد؟ جلوی تلویزیون هم ولو نشی تا صمح کمرت خشک بشه ... 

 باشه کسرا؟
سرا ویلون و اویزون به در کمد تک شت منو نگاه ک یه داده بود ، با:ردن کج دا

 میکرد.
 دسته ی چمدون وکشیدم باال و :فتم:خد همه ی سفارشامو کردم!

به چمدون تکونی دادم که کسرا هم به خودش تکون داد ... حاال تا مرز چونه 
 اش ابروهاش :ره خورده بود.

http://www.roman4u.ir/


شم... با ترس... با نگرانی... با تما صمانیت با خ سهایی م حبا حرص... با ع
شت... ولی  شت ... یعنی ندا شه اما دا شته با شم دا شته با ست دا که من دو

 تظاهری داشت :فت: منظورت از این کاراچیه؟
لمخندی بهش زدم و:فتم: یه مدت میرم خونه ی پدر ومادرم... نویدم دندون 
دراورده بهانه :یر شددده ... مامان دسددت تنهاسددت ... میرم یخرده کمک کنم 

نادین هم که یه ماه دیگه اسددت ... بله برونش که نمودم ... میرم ... عروسددی 
 یخرده برای جهاز و خرید هاشون باشم. ال اقل بمینن من هستم ...

 کسرا:میخوای بری اونجا؟
 اوهوم ...-

 کسرا:با تمام لماسات و وسایل جمع کردنات؟؟؟
 خندیدم و :فتم:خد هرچی فکر میکردم الزممه برداشددتم ... دیشددمم که
دیدی خوب نمودم زیاد یه نره برم یکی هوای منو داشددته باشدده... بار اولمه 

 حاملم!!!
کسرا دستی به پیشونیش کشید و :فت:مگه من مردم؟؟؟مادرم هست شیما 

 هست........!
نمیخوام زحمت مونس جون باشم... شیما هم دل خوشی از من نداره منو -

شم... بهتره هوم ستاری... یخرده نما شه عزیزم؟ جای غریمه به کی می ؟؟؟با
خاطر مونس جون و  که ب نا هم  مادرمم ... او پدرو  نه ی  که نمیرم... خو

 زحمت نمودن اصال پا به اینجا نذاشتن!
 کسرا:تا کی...

 حاال برم تا بعد ... چی پیش بیاد.-



کسددرا مونده بود چی بگه ... مات و حیرون شدددده بود حتی حس میکردم 
 ه تلنگر بیدار بشه ...انگارخوابه و منتظره با ی

 اروم :فت:اماده میشم برسونمت.
 نه عزیزم خودم با اژانس میرم. رسیدم هم از خونه بهت زنک میزنم...-

 کسرا باز به درکمد تکیه داد ...
 خفه :فت:اخه چرا؟

 چرا نداره کسرا ... و با امیدواری نگاش کردم و :فتم: میخوای نرم؟-
 دستی به پیشونیش کشید ...

 لم :فتم: بگو نرو... بگو بمون ... بگو دوست دارم ... !!!تو د
پنجه هام از دسددته ی چمدون ول شدددد... خد کارم دراومد باید همه ی 

 لماسامو از نو ب ینم تو کمد.
پنجه هام از دسددته ی چمدون ول شدددد... خد کارم دراومد باید همه ی 

 لماسامو از نو ب ینم تو کمد.
 ...کسرا اهسته :فت: باشه برو 

هدددددددددددددددددددده...!!! پوزخندی زدم ... بتاز کسرا ... وقت تاختن توئه 
 ... نوبت منم میشه!!!

 آهی از صمیم قلد کشیدم ...
رو نوک پنجه ایسددتادم ... دسددت انداختم :ردنش... چشددمام که روبه پر از 

 اشک شدن میرفت و از درون خالی کردم ... بغضمو تو دلم خفه کردم ...
 وب سردیش معجزه کرده بود خوب خودمو کنترل میکردم!!!رس
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نفسی کشیدم و لمامو رو پیشونیش :ذاشتم ... پهلوی چشماش که تهش پر 
 از غریمی بود :فتم: دوست دارم عزیزم.

 کسرا خودشو عقد کشید.
دسددت برد چمدونمو برداشددت... در ومحکم باز کرد و کوبید... و صدددای 

. کسدرا همون کسدرای خودم بود ... سدماجت دویدنش از پله ها رو شدنیدم
 نمیکرد!!!

 نگاهی اجمالی به اتاق کردم ... به عکس عروسیمون.
 لمخندی سرد رو لمم نشست تو دلم زمزمه کردم:

 مدددن نه به رفتدددن عدددددادت داشدددتم ...نه به نمددودن!...
کددم تدددددددددددو بددودی کدده بندددد کفدددش هایددددددم را محدددد

 کدددردی!
پوزخندی زدم و کیفمو روشددونه زدم ... اژانس حتما این معطلی رو حسدداب 

 میکرد!!!
 جلوی در که رسیدم ... چشماش به چمدون من و ماشین بود.

 لمخندی زدم و:فتم:خد کاری نداری؟
 هی ی نگفت... چه سکوت بی معنی ای داشت!

 خفه :فتم: ازمونس جون و شیما هم خداحافظی کن...
 سرا خم شد و:فت:این رفتن بر:شتنی هم داره؟ک

 بهش نگاه کردم ...
ضافه کنم... لعنت به من که هی ی  صفتهاش باید ا خود کنترلی هم به تمام 

 از میمیک صورتش نفهمیدم!



 شونه ای باال انداختم .
شتم بری ... بخاطر اینه که خودم برت میگردونم!  سرا اروم :فت: ا:ر :ذا ک

 !حتی ا:رخودت نخوای
 بهش نگاه کردم ... چیزی دیگه ای نگفت.

 در عقد و برام باز کرد.
 سوار شدم.

 دستهاشو تو جید شلوارش کرد.
 ماشین استارت زد...

 راهنما زد...
 دنده جا زد...

 :از داد ... از جا کنده شد... از کسرا دور شد... چشمام پر اشک شد...
 دستام پر لرز شد ...

سرم و قلمم و ...  شد دلم و  شد ... پر از فریاد  صال همه ی تنم پر از نمض  ا
... پر از دلتنگی شددد ... پراز خواسددتن و نخواسددتن با هم شددد ... پراز درد 

 شد... !!!
 کسرا سرجاش جا به جا شد... یه قدم جلو اومد ... جلو اومدنشو دیدم...

شد!  سرا از جلوی دیدم محو  شین تو پیچ فرو رفت و ک فرمون چرخید ... ما
 چشمامو بستم اشکام از چشام خارج شد ...

 جونمم داشت از تنم بیرون میشد ...
 عین کسرا که جاش تو دلم :م شد ...!!!
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 زبونم سنگین شد...
 نهنم و فکرمم سنگین شد...

 عین کفه ی ترازو ...
 وزنه بهم زدن...

 تنم از این همه وزنه خسته شد...
 چرا تلخ شد؟؟؟کسرا چه بی اصرار و سماجت شد!!!... کسرا 

 کسرا ...
 کسرا...
 کسرا...

 کسرا در َدم برای من درد شد...
 کسرا همون دیشد برای من تموم شد!!!

 در دم درد من این است:
 که زیادی سخت است !

 بی تو بودن را نمی :ویم...
 حتی روز:ار هم نمیگویم... نه شکوه دارم ... نه ُشکوه می خواهم!

 کلی :فتم...
 دم داغ تو مثل جزییات آن

 که مرا تا جنون باور یک خیال می برد!
 در دم

 دام می افکنم برای تماشای یک دل سیر فروغ بی فروغ نگاه تو...
 در دم جان می ستارم... میان دست تو ...



 میان حس تو...
 زیر چشم تو...

 زیر سایه ی تو...
 پر پر میزنم... در دم، هر دم... بی تو !!!

 در دم درد من این است
 ز بی دردی دردهای کهنه

 مجذوب عفونت های خسته ی فردا شده ام...!
 در دم درد من این است

 ز کوشش فراموشی نگاه سرِد دم وبی دم تو
 که یادواره ی سنگینی است و به دوش نهن میکشم...!

 در دم... امان از این دردم... درد دردناکی است!
 و در این دم... میکشد اخر مرا دردم...!

 اسیر بند یک دم...منم 
 من آدمم...

 :رو:ان یک آه و دم!!!
 در َدم...

. 

. 

. 
 در َدم... درد من این است : درِد پایان خواستن تو !!!
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 فصل سی وششم:

 دستامو رو کف میز :ذاشتم.
 اب پرتقالم از سردی دور لیوانش بخار :رفته بود... پنجه هام خالی بودن ...

پوستم ... نمودن خودش اما موندن جاش تو غیمت انگشترم شده بود سفیدی 
 دست چتم زیادی فریاد میکرد.

ست  ست ... پلک زد ... د شو ب شو باز کرد ... دهن شو جلو اورد . دهن سر
شو تکون داد  شونیش... بعد به موهاش ... پا شید به پی شت زیرچونه، ک :ذا

 تکون داد تکون داد ...
 تش ادامه داد.اخرسرهم فقط یه نفس عمیق کشید و باز به سکو

 دست به سینه نشسته بودم.
قوس شکمم شده بود دسته ی ممل... خوب جایی بود زیرسینه و باالی شکم 

 . دخترم جادستی خوبی بود!!!
سددامان موهاشددو عقد فرسددتاد و :فت: میشدده همه چیز و از اول برای من 

 بگی؟
میخوام ازش  اول و اخر نداره ... من و کسرا نمیتونیم باهم زند:ی کنیم ... !-

جدا شم... مگه نگفتی وکیلی... از حقوق سردرمیاری... دوست نیستیم.... 
 موکلمی!

 سامان سری تکون داد و :فت:چند ماهه بارداری؟
 هفت ...-

 سامان خشک پرسید:دختر یا پسر؟



 دختر...-
شم که ب ه به دنیا بیاد ... اول باید  سامان: تا دو ماه دیگه که نمیتونی... بعد

دادخواسددت بدیم... بعد براش احضدداریه بیاد، تازه داد:اه سددعی میکنه بریم 
سه ماه دیگه  سته ... بعدم که  شاور میفر شه پیش م شتیتون بده الزم با اول ا

 عیده تعطیله... پس حاال حاالها نمیشه هیچ کاری کرد! ...
 میتونی کاری کنی که ب مو پیش خودم نگه دارم؟-

پیشونیش زد و:فت: دختر تا هفت سالگی  سامان ضربه ی ارومی با مشت به
 پیش مادر میمونه!!!...

شه تا اخر عمر  ضایت بده چی؟ می سرا ر شیدم و:فتم: ا:ر ک نفس عمیقی ک
 پیش من بمونه؟

 سامان خسته :فت: نیاز...
 تصمیمم جدیه...-

سرا اومدی کنج  شو رو میز کوبید و:فت: یه روزی بخاطر ک ستها سامان د
سش تولد :رفتی سرای کامل کافه وا ... یادته؟؟؟ همین امروز با یه پرتره ی ک

شددده اومدی میگی اینو ایراد :یری کن... اخرش میگی میخوام از صدداحد 
 این تصویر جدا بشم؟؟؟

 داره بهم خ*ی*ا*ن*ت میکنه ... !-
 سامان بهت زده نگام کرد.
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شونه انداختم و :فتم:یه ماهه رفتم خونه ی پدر  سمو فوت کردم کیفمو رو  نف
سرش :رمه دیگه ...!!! منم دیگه  سراغم ...  و مادرم نه زنک زده ... نه اومده 

 حسی بهش ندارم ...
نداری هیچ ایرادی تو  فت:هیچ حسددی بهش  ندی زد و : مان پوزخ سدددا

 تصویرش نداشتی؟؟؟ برای همین تو کشیدنش کم نذاشتی؟؟؟
 وسایلمو جمع کردم و:فتم:میرم یه وکیل دیگه میگیرم.

 به دنیا نیاد هیچ کاری نمیتونی از پیش بمری...! سامان:تا ب ه
بهش نگاه کردم... لمخندی زد و :فت:امروز عصددمانی هسددتی ... باشدده یه 
که  مت میکنیم... درمورد خ*ی*ا*ن*ت کسددرا و از این گه صددح قت دی و

 چطوری فهمیدی هم بهم بگو باشه!
 برای رد صالحیت ...-

 این مایه ها ...سامان به خنده افتاد و :فت:یه چیزی تو 
 کارای درخواست و تو انجام میدی؟؟؟-

سامان نفس خسته ای کشید و از جا بلند شد . به سمت میزش رفت با کیف 
چرم قهوه ای سددوخته اش که درسددت عینشددو کسددرا هم داشددت رو به روم 

 نشست.
نامه اسدددت ... فعال  یه بر:ه ی وکالت  خودکار و فرمی دراورد و :فت: ای 

 بمینم چی میشه ... پرش کن تا بعد
 به مفادش نگاه کردم .

 میخوندم ولی هی ی نمیفهمیدم. :یج بودم ... خنک بودم ... :م بودم .
 امضا کردم.



 
ساده که  سه ی یه قهر  شید و :فت: فعال پیش من میمونه ... وا سامان اهی ک

 نماید فکر طالق به سرت بزنه ... هان؟
 پوفی کردم و :فتم:تصمیمم جدیه ...

 رتره ی کسرا اشاره کرد و :فت:مشخصه... نفس کالفه ای کشید .به پ
 کمی بهم خیره شد و درانتها زمزمه کرد: برات ماشین بگیرم؟

 ا:ر زحمتی نیست.-
سددری تکون داد و با کیف و فرمی که :ذاشددتش توی یه کاور طلقی، سدمت 
 میزش رفت. سریع به آژانس زنک زد . هنوز :وشی و نذاشته بود که موبایلش

 زنک زد مشغول صحمت بود.
 از کافه خارج شدم . یه دویست و شش مقابلم پارک کرد.

 سرمو تو :وشیم فرو کرده بودم ... داشتم پیام ستنتا رو میخوندم.
 عقد نشستم ماشین عجید بوی نویی میداد!

شی بلند کردم :فتم: جناب میرم  سرموکه از تو :و سرعت :رفت ...  شین  ما
 امیراباد ...

:فت: اول میریم یه جایی نهار میخوریم بعدم هرجا خواستی میمرمت راننده 
... 

 اول شوکه شدم ... اما صدا اشنا بود.
 با حیرت :فتم:ستنتا ...
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از اینه چشمای ابیشو دوخت به نگاه متعجد من و :فت: احوال دوست بی 
 معرفت!

صمر کن بمینم م شیدم و :فتم:وای من منتظر اژانس بودم ... و نخودمو جلو ک
 از کجا پیدا کردی؟

ستنتا خندید و :فت: تو مثل اینکه پرتی ها ... این کافه نزدیک شرکته ... منم 
از اونجا میام دور بر:ردون اون طرف شددلوغ بود از این سددمت اومدم دیدم 

 کنار خیابونی... چه بی نگاه کردن سوار میشی دختر نمیگی دزد میمرتت؟؟
دم ... دلمم برای راننده سوخت با ماشین خندیدم و :فتم:اخه منتظرآژانس بو

شی میکنه ...  سافرک شو نکنده داره م صندلیها به این نویی که هنوز الستیک 
 ماشین جدید ممارک!

ندار بود داد من براش بمرم  قاسدددت ... حال  مال یکی از رف فت: ندید و: خ
 دزد:یر بزنم و اینا ... خد کجا برم؟

 یه جا بایست بیام جلو ...-
 ستنتا:راحت باش مادرجان...

 از حرفش پقی زد م زیرخنده و ستنتا به سمت یه رستوران حرکت کرد.
ستنتا در وبرام باز  شتم و  شین :ذا سایل و داخل ما ستوران ایتالیایی بود و ر

 کرد.
 به سختی از ماشین پیاده شدم. کمرم شدید درد :رفته بود .

بیاد بعد هم با اشدداره ی  سددتنتا چند لحظه کنارم ایسددتاد تا نفسددم سددرجاش
 دست منو به داخل دعوت کرد.

 رو به روی هم نشستیم.



ستنتا  شسته بودم که  صندلیهاش ممله بود . راحت ن شیک ودنجی بود.  جای 
 منو رو به سمتم هول داد و:فت:چه خمر؟

ستنتا هم یه رولت :وشت  نگاهی به منو انداختم... یه پاستا سفارش دادم و 
 تا اوردن غذامون به درو دیوار نگاه کردیم. انگار سفارش داد و

 بعد از اوردن غذاها ستنتا لمخندی زد و:فت: راجع به عکسها نمیترسی؟
 چنگالمو تو بشقاب فرو کردم و :فتم: دیگه برام مهم نیست...

 ابروهاشو باال داد و :فت:چی برات مهم نیست؟
شو باال :رفت منم یخرده ن شیدنی ستنتا جام نو شابه از قلمخندی زدم  وطی و

 داخل لیوانم ریختم و :فتم: دارم ازش جدا میشم...
 لیوان از دستش تو بشقابش افتاد و تمام مایع دلستر تو غذاش ریخت.

 از حرکتش شوکه :فتم:ستنتا ...
 ستنتا با :یجی :فت: چی؟؟؟

شیدم بیرون و:فتم: خدا رو  شدم و جام و از تو  رفش ک ست به کار  سریع د
مزیجاتت ... بذار بگم یه  رف دیگه بیارن رولتت خیس شددکر ریخته رو سدد

 نشد.
 ستنتا :نک :فت: نیاز چی :فتی؟؟؟ داری از کی جدا میشی؟

 خندیدم و :فتم:خد معلومه کی... کسرا دیگه!
سددتنتا ارنجشددو روی میز :ذاشددت و سددرشددو به کف دسددتش تکیه زد و منم 

 توضیح دادم: یه وکیلم :رفتم ...
 ستنتا خشکش زده بود.
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 شوکه تر :فت:وکیل؟ صمر... کن بمینم که تو که بارداری... !
شم... اتفاقا - سرا جدا می اره دو ماه دیگه ... بعد از به دنیا اومدن دخترم از ک

خوشددحالم زود اقدام کردم... با وکیلمم هماهنک میکنم که تا بعد از تولد 
 ب م سریع وارد عمل بشه...

 ستنتا دهنش باز مونده بود.
ندی نک و  لمخ به مزه و ر یدم ... بی فکر کردن  غذامو بلع زدم و کمی از 

 روز !!! 24عطرش ... مثل تمام این 
 ستنتا هنوز نگام میکرد.

شما رو به روی دوربین  شکنی بزنم و بگم:هه ...  شاید منتظر بود بخندم و ب
مخفی زند:ی نیاز و کسرا قرار :رفتید ... اما ... !لعنتی جمله ی رضا همیشه 

 برد داشت ... اما همیشه یه اما بود!!!کار
شت و با غذاش ور  شو بردا شد ... چنگال سته  ستنتااز خیره بودن به من خ

 رفت.
من هم مشددغول بودم تو سددکوت ... فقط موزیک الیتی که از بلند:وی های 

 تعمیه شده تو رستوران پخش میشد سکوت بین من و ستنتا رو میشکست.
 کرد و با عصمانیت :فت: کسرا هم خمر داره؟ستنتا چنگالو تو بشقاب پرت 

 نه ... هنوز نه!-
 ستنتا:فکر عاقمت ب ه اتو کردی؟

مه ب ه ی طالق... دختر منم یکی از - مه چیز و کردم. این ه اره ... فکر ه
 همونا! شاید خیلی زود هم ازدواج کردم و اصال نفهمید پدرش کی هست !!!

 این تصمیم و :رفتی.ستنتا مات نگام کرد و :فت: چی شد یهو 



خیلی چیزا... خیلی اتفاقا...رفتارها ... بی اعتمادی ها ... نا باوری ها... -
تلخی ها ... خیلی کارا رو رفتارا ... اون خیلی وقته دیگه هیچ عالقه ای به 

 من نداره ...
سددتنتا به پشددتی صددندلی تکیه داد و:فت:چرا چرت و پرت میگی... کسددرا 

 ه...عاشقته ... اون همیش
 وساکت شد!

 تو مگه کسرا رو میشناسی ؟-
 ستنتا نگاهشو به میز دوخت و :فت:نه ... چطور؟؟؟

 پس از کجا میدونی عاشقمه؟-
 لمخندی زد و :فت: خد این معلومه...

 بمخشید از کجا؟-
شق  صوال مردا وقتی عا شخندی زد و :فت: خد از بارداریت ... ا ستنتا نی

 بشن ...!زنشونن دوست دارن ازش ب ه دار 
سرا ب ه ی منو قمول نداره ... اما برای :فتن  ست بگم که ک چقدر دلم میخوا

 این جمله به ستنتا ... نمیشد :فت ... نمیتونستم بگم!
سددتنتا اهسددته :فت: تو همون زنی هسددتی که بخاطر سدده تا عکس و عشددق 

 وعالقش به شوهرش منو زدی؟؟؟
 ی دیگه رو دوست داره؟چطوری میتونم به مردی عشق داشته باشم که یک-

 ستنتاواضح شوکه شد واز ته چاه انگار :فت:چی؟؟؟
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لمخند ارومی زدم... برای نفرت ا ز کسرا خیلی دلیل داشتم ... اما تو حجمی 
 از سردر:می اسیر بودم ... !

 من نمیدونستم به کسرا باید چه حسی داشته باشم!!!
ا به تو خ*ی*ا*ن*ت ستنتا اروم :فت:خد ... خد بگو جریان چیه ... کسر

 کرده؟؟؟از کجا میدونی؟
 خندیدم و:فتم: دختره ب*غ*ل :وشمه ...

 و به خودم تشر زدم... زهرا دختر نیست ... یه زنه شوهر داره!!!
 سری تکون دادم و ستنتا :فت: میشه رک و پوست کنده بهم بگی؟؟؟

شت درموردش  25تو این  شنیدن های نا به هنگام میگذ با روزی که از اون 
 هیچ کس صحمت نکرده بودم. حتی سیما!

ستم  صال نمیدون صال زبونم نمی رخید حرفی بزنم ... یا چیزی بگم!!!... ا ا
از چی بگم... به طرز شگفت اوری که برای خودمم عجید بود سرد بودم... 

 !نسمت به همه چیز... !
تک تک کلماتی که بین کسددرا و زهرا رد وبدل شددد بود و طوطی وار براش 

 بلغور کردم.
شو از بر بودم!!!...  24اونقدر تو این  شون میکردم که تک تک روز از نو مرور

حتی ثانیه ای که میگفت ... کمک... لحظه ای که میگفت احمق... و دقیقه 
 ای که میخواست منو دست به سر کنه رو هم حفظ بودم!!!...

 حرفام که ته کشید.
 ستنتا یه پلک زد و یه نفس عمیق کشید.

 کوت کرد و رفت تو فکر...س



 وهنوز موزیک الیت سکوت بین من و ستنتا رو میشکست!
 ستنتا اروم :فت: نیاز... تو مطمئنی فکراتو کردی؟

 روزه دارم فکر میکنم!!!... فقط فکر میکنم ... 25خندیدم و:فتم:
 ستنتا:داری اشتماه میکنی ها ...

! من یه کمک بودم که  اشددتماه؟ مگه کرم؟مگه کورم... مگه عقل ندارم ...-
سددرمو کرده بودم زیر برف... وقتی هم سددرمو باال :رفتم ... واقعیت یهو یه 
کف :ر:ی زد تو پیشددونیم...! حاال هم خوشددحال میشددم عکسددها رو بمینه و 

 زودتر طالقم بده!
ست  شاید یه چیز دیگه ا شته ....  سرا منظوری ندا ستنتا:اینقدر تند نرو... ک

... 
 دفاع میکنی؟؟؟ از کی دفاع میکنی؟دوست منی یا کسرا؟ تو از چی داری-

سعی میکنم یه ب ه رو تو کانون خانواده  سرشو تکون داد و :فت:دارم  ستنتا 
اش حفظ کنم!!!... از تو ... و از هم جنسددم!. از یه مرد ... نیاز درسددت فکر 

 کن. این ب ه بازی ها چیه ... وکیل :رفتم!!! . یک سالم نشده شده؟؟؟
 یت من پر شده ... من نمیتونم شوهرمو با کسی تقسیم کنم!!! رف-

و تو دلم ادامه دادم: چند بار به پاش بیفتم ... التماسددش کنم ... کسددرا مگه 
باورش  که  ماد داشددتم ... من  مه بهش اعت که این ه یه؟؟؟ من  یه؟؟؟ چ ک
شنیدم ...  شک نکردم ... حاال با این حرفهایی که  شتم ... یک بار بهش  دا

وری باز اعتماد کنم ... باورش کنم؟ خد خواسددتن مگه زوریه ... بذاره چط
بره ... به درک! عین به درک :فتن های خودش!!! عین یه نوشددابه ی سددرد و 
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سیاه شده بودم... با یه عالم تیکه های یخ... تگری... که از لیوان وجودم سر 
 ریز شده بودم!

  رفیت تکمیل... پر پر بودم!
 ... لگد مال و در:یر یه حس بی حسی...بی حس وبی حال

 ستنتا پوفی کرد و :فت: داری اشتماه میکنی... مثل همیشه !!!
 همیشه؟؟؟ستنتا همیشه؟؟؟ ... تو از کدوم همیشه حرف میزنی؟؟؟-

 ستنتا:االن بذاری بری... راه واسه ی رقیمت باز میشه...
 با زهرخندی :فتم: رقید؟؟؟ به جهنم ...

 ستنتا نگام کرد.
 باز بغضم :رفته بود و اشک تو چشمام جمع شده بود.

ستنتا جعمه ی دستمال کاغذی رو به سمتم کشید و :فت: داری ز ود تصمیم 
میگیری... رو من به عنوان یه دوسددت ... یه برادر... حسدداب کن... باور کن 

 نیاز... من خوبی تو و کسرا رو میخوام.
وکیل خوب یا چه میدونم یه راهی خوبی؟ خوبی من و میخوای باشه ... یه -

 پیدا کن که بتونم ازش جدا شم.
ستنتا:ا:ر یه راهی پیدا کنم که بفهمی بهت خ*ی*ا*ن*ت نمیکنه برمیگردی 

 پیشش؟
 تو چشمای ابیش خیره شدم.

دریای نگاهش ساکن و اروم بود. نگامو ازش :رفتم ... سایه ی چشماش رو 
شیدم  شامم میزم افتاده بود .یه نفس عمیق ک ساحل به م یه لحظه بوی اب و 

 خورد ... از سنگینی خیر:یش ناچار شدم دوباره تو چشماش زل بزنم...



سددتنتا لمخندی به پهنای لد زد و:فت: هوم؟؟؟ اینطوری دلت ازش صدداف 
 میشه ... تو عصمانی هستی.... ولی بهتره یه خرده به هم فرصت بدید ...

 روزه نترسیده زندم یا مرده ... 24-
 تنتا:تو پرسیدی؟؟؟ فکر کنم حتی ندونه چرا رفتی!!!س
 میتونست زنک بزنه بترسه ...-

سددتنتا: دوتاتون به یه اندازه یکدنده این ... به جای اینکه به فکر دخترتون 
 باشید فقط تو فکر آچمز کردن همدیگه این ... تو یه جور... اونم یه جور!

د و :فت:میرم حساب کنم و کف دستهاش و رو میز :ذاشت و از جا بلند ش
 تو هم غذاتو تموم کن.

 چشمکی زد و به سمت صندوق رفت.
 به قامتش نگاه کردم.

تی  ح کس...  ل ی خش... ر ب مش  بود ... ارا بی  هش ا گا ن ین  ع فاش  حر
شماش تیره  صمانیت هم چ ست تو ع ش صمانیتش هم ... لمخندی رو لمم ن ع

 نمیشد ...!
 به  رف غذام خیره شدم....

 که با کسرا بیرون غذا خورده بودیم خیلی میگذشت.از اخرین باری 
تی  ح کس...  ل ی خش... ر ب مش  بود ... ارا بی  هش ا گا ن ین  ع فاش  حر
شماش تیره  صمانیت هم چ ست تو ع ش صمانیتش هم ... لمخندی رو لمم ن ع

 نمیشد ...!
 به  رف غذام خیره شدم....
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 از اخرین باری که با کسرا بیرون غذا خورده بودیم خیلی میگذشت.
 با بوییدن عطر ستنتا چشمام و بستم و یه نفس عمیق کشیدم.

 ادکلونش حرف نداشت.
 بهش نگاه کردم.

 ستنتا رو به ر وم ایستاد و :فت: مهندس غذاتون و تموم کردید؟
 آهی کشیدم کسرا حتی اینو هم از من باور نداشت!

 کیفمو برداشتم و :فتم: من دیگه میرم ...
 قدم بزنیم؟ستنتا: میرسونمت ... یخرده 

شدونه ای باال انداختم و همراه با سدتنتااز رسدتوران خارج شددیم... پیاده رو 
خلوت بود و درخت های کنارش روسرما سایه انداخته بودن. هوا هم خوب 

 بود ... نه سرد نه :رم... متعادل.
 دستمو به بند کیفم محکم کردم. ستنتا در سکوت کنارم اروم راه میومد.

میخواسددت همیشدده کنار کسددرا تجربه کنم ... حداقل تو این اتفاقی که دلم 
 دوره ی بارداری... ولی کسرا حتی یک بار هم با من پیاده روی نیومد!!!

اهی کشددیدم و فکرکردم چقدر خوب میشددد سددتنتا دختر بود اون وقت من 
یه  قدر جای  هاش درد و دل کنم ... کلی حرف بزنم. چ با میتونسددتم کلی 

 و تو زند:یم حس میکردم. دوست ... یه خواهر
ضاوت و  سی که بتونه بدون ق شورت بگیرم... یه ک سی که بتونم ازش م یه ک

 سرکوفت کمکم کنه...
کاش میتونستم با کسی ارتماط داشته باشم.حرف بزنم ... کسرا با من کاری 
کرده بود که رسما تاریک دنیا شده بودم! بی دوست ... بدون هیچ ارتماطی... 



... با کلی حس خستگی و رخوت که نمیدونستم ناشی از چی سرد و کسل 
 بود.

اهی کشیدم که حس کردم پام پیچ خورد. جیغ خفیفی کشیدم داشتم به جلو 
 پرت میشدم که ستنتا فورا بازومو :رفت و :فت: نیاز؟؟؟ حواست کجاست.

 به زمین نگاه کردم یه چاله بود و پام رفته بود توش.
 که حواسم به خودم نمود. اونقدر غرق افکارم بودم

 ستنتا اهسته :فت:خوبی؟
به  گاه کردم ...  به دسددتش ن بازوم ،  هاش دور  جه  با حس سددنگینی پن

 انگشتهاش که دور آرنجم و قاب :رفته بودن.
 از انگشتهاش به چشمای نگرانش خیره شدم.

 لمخندی زد و دستشو اروم عقد کشید و :فت: خودمونیم خیلی :یجی...
 رخنده.و بلند زد زی

چشم غره ای به خنده هاش رفتم و دستشو فرستاد تو جیمش و دوباره به قدم 
 زدن ادامه دادیم.

ست یه  شده بودم دلم میخوا سته  سکوتی که بین من و خودش بود خ ازا ین 
حرفی بزنه ... یه چیزی بگه ... یه لحظه به نهنم رسید قضیه ی عکس ها رو 

رای بح  کردن باشه و صحمت کردن ازش بترسم... تا شاید این یه شروع ب
اما میدونستم اون قضیه کال به دست فراموشی سترده شده... بخصوص که 
گه  کاو نمودم ... یعنی دی عدی هم درکار نمود! منم کنج های ب مت  مزاح
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نمودم... این دشددمنی از کجا نشددأت :رفت ... یا ... آهی کشددیدم.یاد رضددا 
 افتادم.

 بی هوا پرسیدم : رضا رفت؟
 تا سنگین نگام کرد و :فت: تابستون سال بعد میره! چطور؟ستن

 جوابی بهش ندادم .
 نمیدونم چرا فکر میکردم رفته .

 ستنتا تند پرسید: نکنه داری طالق میگیری که ...
 تند بهش نگاه کردم.ستنتا سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت.

 تو ممارزه ی نگاهی بودیم که :وشیش زنک خورد.
 ریجکت کرد تماسش رو ... و اونو تو جیمش :ذاشت.ولی اون 

شیش  سافت کوتاه مدام :و بهش نگاه کردم .این بارچندمش بود که تو این م
 زنک میخورد و مدام خفه اش میکرد.

 با دیدن یه دکه ی اب انار فروشی لمخندی زدو :فت: اب انار میخوری؟
د تو مشددامم به سددرعت قدم هام ناخودا:اه اضددافه شددد ... بوی :لتر عجی

نشسته بود و دهنم اب افتاده بود.هوا سرد بود و سوز داشت ... دیگه از تعادل 
 خمری نمود!

نار و دونه  به نمای دکه که نورپردازی قرمز داشدددت و عکس ا لمخندی زدم 
 های انار ولع انگیزی دکورش بود نگاه کردم.

 با اشتیاق :فتم: بدم نمیاد.
شو بهم مالید و یکی ا ستا ستیکی های جلوی دکه رو ستنتا د صندلی پال ز 

 کشید و بهم تعارف زد تا بشینم.



نشددسددتم و ارنج هامو روی میز پالسددتیکی کثیف :ذاشددتم و به سددتنتا که تو 
صف ایستاده بود خیره شدم. نمای دکه پر بود از چراغ های قرمز... تو کمتر 

 از پنج دقیقه ستنتا با یه سینی محتوی اب انار رو به روم نشست.
ستنتا دومرتمه :وشیش  با نی مشغول هم زدن :لترهای روی اب انار بودم که 

 زنک خورد و باز ریجکتش کرد...
 لمامو به نی چسموندم.

 طعم سرد و ترش انار تو دهنم پی ید.
 حلقم ملس شده بود.

سرم تو لیوانم بود که دیدم لیوان  شو کامل حس کنم. صمرکردم تا مزه ا یخرده 
صف هم :ذ شته ... بهش نگاه کردم تا بگم :چطوری این مایع یخ ستنتا از ن

 وترش و فرو دادی ... که چشمم به چشماش افتاد.
 نور قرمز خورده بود تو فضای ابی چشماش...

 ماتم برده بود.
 متوجه نگام شد ... خندید و :فت:یخ کردی؟

 یه لحظه زبون و کلمه و الفما و کلمات و همه و همه رو :م کردم .
 یخواست زمان بایسته و من به این تضاد ابی و قرمز نگاه کنم.فقط دلم م

نارم  ناقض قرمز و ابی :رفتم و تو لیوان اب ا مامو از اون ت خت چشدد سدد
 انداختم.

صدددای قوروت قوروت لیوان سددتنتا دراومده بود. با نی داشددت اخرین قطره 
 های باقی مونده ی ته لیوانشو میخورد.
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سردم شده بود اما ... کله ام عین کوره داغ  من برخالف تصور ستنتا از اینکه
 بود.

 تو کشف حال واحوال خودم بودم که باز :وشی ستنتا زنک زد.
تا خواسددت قطعش کنه حرصددی توپیدم بهش و :فتم: کیه؟؟؟ بنده ی خدا 

 شاید کار واجمی داره ... تو این بیست دقیقه ده بار زنک زده ...
 نم.ستنتا نیشخندی ز د و:فت: کارشو میدو

 چشم غره ای رفتم و باز با اب انارم سر:رم شدم.
 ستنتا پوفی کرد و :فت: نامزدمه!

 به نهنم فشاراوردم که اسمشو یاد بیارم .
 ستنتا انگار نهنمو خوند و :فت:هنگامه است!

 ابروهامو باال دادم و:فتم:ا:ر بدونه چقدر از تماسش خوشحال میشی... !!!
 بدونه چقدر از تماسش خوشحال میشی... !!! ابروهامو باال دادم و:فتم:ا:ر

 ستنتا از طعنه ام خندید و :فت: با هم یه کم کنتاکت داشتیم... مهم نیست.
 مهمه که اینقدرباهات تماس میگیره .-

 ستنتا دستهاشو زیرچونه اش قالب کرد و بهم خیره شد.
هارمونی نگاهش وادارم میکرد تو چشددماش خیره باشددم دسددت خودم نمود 

کشیدن و کنار کشیدن ودست کشیدن از این همه تضاد و جذابیت کار پس 
 سختی بود.

سددتنتا نفسددشددو فوت کرد و:فت: بعضددی وقتا حس میکنم کاش هیچ وقت 
 باهاش اشنا نشده بودم.



و یه دستشو اززیرچونه اش ازاد کرد و با بدنه ی لیوانش بازی کرد ... بدنه ی 
 جیغ میکشید!پالستیکی لیوان میون انگشتهای ستنتا 

 انگشتهای خالی از هر حلقه و نشون!
 دوباره به چهره اش خیره شدم.

منتظرادامه ی حرفهاش بودم ... هرچند که میدونسددتم که انگاری اونم قراره 
از زند:ی اعیونیش غر ولند کنه ... اما شددنیدن حداقل کمکم میکرد کمتر به 

 خودم و کسرا فکر کنم.
 کسرا ...

 قرمز اینجا بود ... چشماش اینقدر پر از تضاد میشد؟!!!ا:ر تو نورپردازی 
 ستنتا بهم خیره شد و :فت: بریم؟

 من خودم میرم ... اینجا اتوب*و*س داره راحت میتونم برم.-
 ستنتا: کجا میری؟

ند شدددد  تا فوری بل به جای جواب کیفمو رو شددونه ام فیکس کردم وسددتن
 و:فت:میرسونمت.

 مرسی ... خودم میرم.-
تعارف نکن... چند لحظه منتظر باشددی سددریع میرم ماشددین و از  سددتنتا:

 پارکینک میارم .
خواسددتم باز تشددکر کنم و نه بیارم اما تا به خودم جنمیدم سددتنتا با قدم های 

 بلندی از من دور شد.
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ستنتا خیره  صندلی پالستیکی و به لیوان م اله ی  ستم روی  ش منم بیخیال ن
 شدم.

 بون رفتم .با صدای بوق ، به سمت خیا
 ستنتا فورا قمل از رسیدن من به ماشین ، پیاده شد و در جلو رو برام باز کرد.

یاد یه جوک افتادم که میگفت: ا:ر یه مردی در ماشین و برای خانمی باز کرد 
 ... یعنی یا ماشین جدیده یا خانم!

 لمخندی زدم .
 ستنتا هم پشت فرمون نشست و:فت: به چی میخندی؟

 شد و :فتم:هی ی... خندم عمیق تر
 کمربند و کشیدم تا بتونم بمندمش... شکم بزرگ هم واسم دردسر شد بود.

 ستنتا با خنده :فت: خانم کمربند ماشین تموم شد...
 زدم زیر خنده...

 ستنتا سری تکون داد و :فت:خوبه از این فاز برج زهرماریت بیرون اومدی.
شو از فرمون ول  ستها ستنتا د سلیم ...حرفمو بهش اخم کردم و  کرد و:فت:ت

 پس میگیرم.
 خندیدم کمربند باالخره بستم و :فتم: من و به کشتن ندی...

سددتنتا: نه خانم چه حرفیه ... خواسددت چیز دیگه ای بگه که این بار هنگامه 
براش پیام فرستاد. :وشی رو داشتمرد بود و صفحه اشو دیدم که اسم هنگامه 

 صفحه هم عکسش بود!روش نوشته شده بود. حتی بکراند 
 ستنتا پوفی کشید و :فتم: یه سوال بترسم؟

 ستنتا:اره حتما.



 سرچی بح  کردید؟ که حتی حاضر نیستی جوابشو بدی...-
 ستنتا مسخره خندید و :فت: سر یه کفش!

 کفش؟؟؟-
 ستنتا ترمز کرد .

به چراغ قرمز خیره شددده بود. تو صددف اول ایسددتاده ها بودیم ... نور قرمز و 
 ابی ستنتا! نگاه

به خط های موازی وسددفید عابر نگاه کردم تا ه*و*س نکنم واسددده ی اون 
 پارادوکسی که تو نگاهش بود ریشه یابی حالت کنم!

عد یخرده تنگه ... تو  یده بودم ... ب یه کفش خر تا مکثی کرد و :فت:  سددتن
خونه میتوشددیدمش که جاباز کنه ... هنگامه دید و عصددمانی شدددد که ... 

 منه؟ حواست با
 سرمو تکون دادم و ستنتا :فت:پس چرا نگام نمیکنی؟

 به نیم رخش خیره شدم و :فتم:دارم :وش میکنم.
 ستنتا حرصی :فت:هنگامه هم همینطوریه ... حرف میزنم نگام نمیکنه ...

 خندیدم و :فتم: خد؟ سرکفش عصمانی شد؟
 ستنتا: اعصابمو با نگرانی های بی موردش خرد میکنه ...

 مزمه کردم:زیرلد ز
 چقدر لوس...-

تاول بزنه بخاطر دیابتم دیگه خوب نشددده شددوهرش  پام  سددتنتا:میترسددده 
 انگشتهاش ناقص باشه!!!
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 اوو ...تازه دوزاریم افتاد .
 به نیم رخ به نسمت عصمیش نگاه کردم.

شه  شار داد و :فت: :اهی کالفم میکنه ... درواقع همی شو رو :از ف ستنتا پا
 و پدر کم بودن ... این یکی هم اضافه شد. کالفم میکنه!... مادر

 این که خوبه یکی همیشه نگرانت باشه ...-
سددتنتا: یه لحظه فکر نمیکنه که از نظرمن ترحمه ... نه نگرانی... میدونی 

 چطوری قمول کرد با یه ادم مریض ناقص عروسی کنه؟
 واه تو که ناقص نیستی...-

شو که دید س شه ... ستنتا: باالخره ... هنگامه عک صف زیمایی ی... اون تازه ن
ماترش  تارش زی جذاب تره ... اخالقش رف بدون ارایش  به نظر من اون  تازه 

 میکنه ... ولی بعضی وقتا رو یه چیزایی کیلید میکنه که ... کالفه میشم!
 داشتی میگفتی که چطوری باهات اشنا شده ...-

اشددت ... کارخونه سددتنتا: هان ... آره... پدرش یه کارخونه ی رنک سددازی د
شه  ست می شک شده بود ... ور ست زمانی اتیش میگیره که بیمه اش تموم  در
... پدرم زمان حیاتش خیلی کمک میکنه ... رو حساب یه دوستی قدیمی... 
بعد هم فوت میکنه و خالصدده ... پدرهنگامه بخاطرتشددکر به من پیشددنهاد 

 میکنه که با دخترش ازدواج کنم!...
 :فتم:بخاطر تشکر یا بخاطر ثروتت ...با بهت 

سددتنتا: خودشددون که ندار نیسددتن ... هنگامه فرانسدده طراحی خونده ... کم 
ست که  سازی کله :نده تر از من و پدرم هم ه صنف رنگ چیزی نمود ... تو 

 خواهان هنگامه بودن!...



 خد ... تو که باید خوشحال باشی؟-
با کسددی ازدواج کنم که خودم  سددتنتا پوفی کرد و :فت: من ترجیح میدادم

انتخابش کنم ... میدونی من و هنگامه هیچ وقت فرصددت اشددنایی قملی و 
نداشتیم. تا خواستیم با هم کمی خلوت کنیم از اخالق هم خمردار بشیم ... 
یه چیزی شددد ... همه چیز در مرحله ی انجام شددده بو د... اصددرارمادرم... 

دوم من ... به خودش اختیار همه چیز پدرهنگامه... حاال هم که شددده مادر 
و داده ... االنم داره تماس میگیره برای برنامه ی غذایی و دارویی و ... چه 

 میدونم ...!
 خندیدم و چیزی نگفتم.

 ستنتا مسخره :فتم: هه هه ... کجاش خنده داشت؟
 پس :ریه داشت؟-

ما زند:ی و کستنتا: تو خودت حاضر بودی با یه دیابتی که هر آن ممکنه بره ت
 کنی؟

لمخندم جمع شد و ستنتا انگارمچ :رفته باشه :فت: دیدی... بردت تو فکر. 
 برو شوهرتو بذاررو سرت حلوا حلواش کن الاقل تنش سالمه!

 کاش نمود...-
سددتنتا با تعجد نگام کرد و منم شددونه ای باال انداختم و :فتم: حاضددر بودم 

حسددداس مسددئولیت ... چه دیابت داشدددت ولی یخرده فرهنک ... یخرده ا
میدونم . اره ا:ر دیابت داشت ولی تو عصمانیت به جنون نمیرسید راضی تر 

 بودم!
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سددتنتا خندید و :فت: چه خوب... من تو عصددمانیت اصددال مجنون بازی 
 درنمیارم...

 خندیدم و :فتم: اره عصمانیتتو دیدم ... خیلی منطقی به نظر میرسیدی...
 بگیر دیگه چی بهتر از این ...ستنتا:خد پس حله ... طالق 

 با خنده :فتم: خد دارم همین کار ومی کنم...
 ستنتا: اصال این پسره ... چیه اسمش.. کمرا ... کسرا ...

 با قههقهه :فتم: کمرا؟؟؟
ست ... طالق بگیر... خودتو ازاد کن...و  ستنتا هم :فت: حاال هرکی که ه

 اد ...والله!!!با صدای زنونه :فت: اصال مهرم حالل جونم از
درحالی که از خنده اشددکم دراومده بود ... سددتنتا دومرتمه پشددت چراغ قرمز 

 ایستاد و:فت: بعد طالقت هم خودم هستم...
درحالی که از خنده اشددکم دراومده بود ... سددتنتا دومرتمه پشددت چراغ قرمز 

 ایستاد و:فت: بعد طالقت هم خودم هستم...
 مه چی میشه؟بهش نگاه کردم و :فتم: پس هنگا

 ستنتا با همون لمخند :فت: هی ی... میره دنمال زند:یش... موافقی؟
دسددتمو جلوی صددورتم :رفتم هنوز داشددتم میخندیدم... وای وقتی به کسددرا 

 :فت کمرا...
 شونه هام از شدت خنده میلرزید.

سددتنتا هم که باز افتاده بود رو دور مسددخره بازی و میگفت: رفتی داد:اه هی 
بشددورم ... بسددابم... این شددوهر که نیسددت دیوه ... فالنه... سدده  بگو چقدر



سوت طالقت میدن ... با هم میریم محضر...طالق که :رفتی درجا عقدت 
 میکنم ... انسولینم که بلدی تزریق کنی و ...

 اشک چشممو پاک کردم و :فتم: تو دیوونه ای...
بارم بهم انسددولین نزده یک  مه  گا فت: هن ید و : ند تا خ باورت  سددتن  ...

 میشه؟میگه میترسم ... تو خوب شجاعی.
خندم که تموم شددد سددتنتا :فت : خانم شددما اومدی تو ماشددین من ، دلقک 
بازی های منو بمینی بخندی؟ یک سدداعته دارم دور میدون می رخم بمینم از 

 رو میری ادرس بدی یا نه ...
 پقی زدم زیرخنده و :فتم: وای اصال حواسم نمود ...

 اره دیگه حواست پهلوی کمراست ...ستنتا: 
 وای بسه دلم درد :رفت.-

سر:یجه  شوکه :فت: اوه ... خون دخترمردم االن میفته :ردنم... نیاز  ستنتا 
 :رفتم باالخره میگی از کدوم طرف برم یا نه؟

سیدن به  شده بود ... به زور ادرس و بهش :فتم و تا ر شک  دهنم از خنده خ
 ی دراورد ... بعد از مدتها یه دل سیر خندیدم!خونه ستنتا فقط مسخره باز

 سرکوچه که نگه داشت... به سمتم چرخید و :فت: چه سرخ شدی.
سخت باز کردم و :فتم:ممنون از نهار و  شتم و کمربندمو  کیفمو رو پام :ذا

 همراهیت .
ستنتا شونه ای باال انداخت و :فت: به منم خوش :ذشت... هم صحمتی با 

 وش مشرب لذت بخشه.یه خانم جوون و خ
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 لمخندی زدم که متوجه صفحه ی :وشی ستنتا شدم. هنگامه بود.
شا جواب  سمتش :رفتم و :فتم:خواه شتم و به  شتمرد بردا شی و از رو دا :و

 بده ... یک ساعته داره تالش میکنه.
 ستنتا با بی میلی به صفحه ی :وشی خیره شد و :فتم: لطفا ...

 جواب میدم ...:وشی و ازم :رفت و :فت: حاال 
 االن ... تاقطع نشده ... زود باش.-

شد...  شاد تر می شمهاش : شو باال دادوقتی این کارو میکرد چ ستنتا ابروها
 مژه هاش یه تاب بانمکی داشت به نگاهش شیطنت میمخشید.
 کسل :فت: پس فقط به خاطر خودت ... و زمزمه کرد: الو...

ه به لمم :فتم:با لمخند جواب بده اخم کردم و :فتم:هیجانی تر... و با اشددار
... 

 ستنتا پوفی کرد و :فت:پشت فرمون بودم ... نشنیدم ... خودت خوبی.
 لمخند رضایت مندی زدم و یواش :فتم: برای شام دعوتش کن.

 ستنتا اخمی کرد و :فتم: بگو شام منتظرشی... بگو دیگه یاالله...
 کاره ای... ستنتا حرصی لمشو :زید و :فت:هنگامه برای شد چه

 ستنتا: خد... اره میخواستم شام و باهم باشیم...
 با انگشت روی فرمون ضرب :رفته بود.

سددتنتا لمخندی کجی زد و :فت: باشدده حاال دعوتم زیاد مهمم نمود باشدده یه 
 فرصت دیگه .......

 ستنتا:میخوای قرارتو بهم بزنی؟؟؟ خد ا:ر مهمه ...



شنیدم ستیکر می که میگفت: نه عزیزم ... هیچ قراری  صدای هنگامه رو از ا
 مهم تر از تو نیست.

لمخندی زدم ستنتا هم دیگه کسل نمود ... دیگه جدی جدی داشت با لمخند 
 صحمت میکرد.

 حس کردم دیگه حواسش به من نیست.
 با همون یه عزیزم خام شده بود.
 یواش :فتم: خداحافظ. مرسی.

 و پیاده شدم.
 ستنتا هول پیاده شد.

اینکه بخواد تماسددشددو با هنگامه قطع کنه به قدم هام سددرعت دادم و  قمل از
 کلیدمو از تو جید مانتوم دراوردم.

 در و باز کردم وارد خونه شدم.
 وقتی پله های راهرو رو باال میرفتم دیدم ...

سددتنتا به ماشددین تکیه داده بود و ارنجش رو به سددقف تکیه داده بود. با یه 
 با هنگامه صحمت میکرد. لمخند عمیق هم نان داشت

 لمخندی رو لمم نشست و باقی پله ها رو باال رفتم.
اسانسور خراب بود وپله پایین وباال رفتن برام شده بود یه کاب*و*س بزرگ 

 ... انگار این من نمودم که یه روزی تمام این پله ها رو یه نفس باال میرفتم!
 م .با دیدن کفش های کمند لمخندی زدم و در وباز کرد

 بوی غذا و:رما باهم توصورتم خورد.
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 کمند به احترامم بلند شد و رومو ب*و*سید .
 لمخندی زدمو :فتم: خوبی کمند جون؟ داداش ما رو طالق ندادی...

 نادین از دستشویی بلند داد زد: بوی توطئه میاد ...
 خندیدم و :فتم: بوی خودته داداشم...

 میکنی که چی؟؟؟در با صدا باز شد و :فت:داری بدبختم 
 سالمم که بلد نیستی اقا نادین ...-

حتی وقت نکرده بود دستهاشو خشک کنه ... با حرص :فت: کمند اون پنمه 
تا  به درد اینجور وق ها ...  که دادم بکنی تو :وشدددت واسددده دکور نیسددت ها 

 میخوره...
 خندیدم و:فتم: چیه؟ میترسی آمار درخشانتو براش رو کنم؟

فحش شیک نثارم کرد و منم با مشت تو سینه اش کوبیدم و  نادین زیر لمی یه
 به اشتزخونه رفتم. بابا هنوز نیومده بود.

سته بود و حین کتاب خوندن  ش شتزخونه ن شت میز تو ا مامان درحالی که پ
شام و فراهم میکرد ... درجواب سالمم سرد و عنق عین این بیست و  بساط 

 چهارروز علیکی :فت و از جا بلند شد.
 و به روش ایستادم.ر

 با بی حوصلگی پسم زد و :فت: برو کنار غذام میسوزه ...
 قربون این اخم و تخمات بشم مریم خانم ... ازدستم خسته شدی؟-

مچ دسدتمو :رفت و منو مجمور کرد روی صدندلی بشدینم ... :از و خاموش 
 کرد وکنارم نشست و :فت: با کسرا حرف زدی؟

 زنم؟مگه رفتم که با کسرا حرف ب-



و یه برش کوچیک خیار تو دهنم :ذاشددتم ومامان با کالفگی :فت: الاقل از 
 کمند خجالت بکش...

پوزخندی زدم و :فتم: نمیومدم خونه هان؟ دوسدددت داری برم :وشددده ی 
 خیابون ؟

 مامان با عصمانیت :فت:تو چته؟؟؟
من چمه؟هی ی... قهر کردم ... به بن بسددت خوردم... بجای بیرون کردن -

خونه ی پدریم یه راهکار پیش روم بذار... مثل تمام مشدداوره هایی که به از 
یا میخوای فقط حفظ ابرو  به من کمک کن.. میتونی  دانشددجوهات میدی 

 کنی؟؟؟
مامان دستی به پیشونیش کشید و :فت:چقدر ازت پرسیدم مشکلی داری با 

 من درمیون بذار... میگفتم که کار بیخ پیدا نکنه ...!
 حواست بهم نیست ... حاال هم ...یک ساله -

مامان با حرص وسددط حرفم پرید و با یه لحن نسددمتا اروم :فت: برو سددر 
زند:یت ...یک ماهه بست نشستی اینجا نه میگی چه مر:ته ... نه کسرا زنک 
نه اوردی کسددرا  که بهو نه خودت خمری ازش میگیری... اولش  نه ...  میز

ه قهرکردی، من زود باور هم اعتماد ماموریته ... شددیش روزه به من :فتی ک
کردم به حرفات و فکر کردم رو راستی راضی هستی... باشه قهر یه روز... دو 
روز.. یه هفته ... یک ماه ... تقصیرهر کی که هست ... باالخره زند:یه پیش 
میاد ... هرکی هرکی که نیست ... تو تشکیل خانواده دادی... پی همه چی و 

اون موقع که عجله میکردی یه کسددرا میگفتی صدددتا از  به تنت مالیدی...
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کنارش درمیومد و فراموش کردی... االن فقط تو نیستی... پس فردا این ب ه 
 به دنیا میاد . ...

 مامان جون کمک نمیخوای؟-
 کمند بود ...

 لمخندی زدم و :فتم: مامان جونش کمک نمیخوای؟
 مامان با حرص چپ چتی نگام کرد.

سل از  شتزخونه بیرون اومدم خیلی وقت پیش ترها ک حرفهای تکراریش از ا
شته بودم که  باید راهنمایی و کمکم میکرد نه حاال از ترس ابرو!!! قدمی برندا

 حس کردم یه چیزی زیر پام وول خورد.
 با دیدن نوید که یه سر همی سورمه ای تنش بود.

 .لمخندی زدم با دیدنم دستهاشو باز کرد که ب*غ*لش کنم
 باجون و دل خم شدم و خیلی سخت کشیدمش ب*غ*لم ...

شیدم تو  شو ک شکمم بود ... بوی تن شت ... پاهاش رو  شونم :ذا سرشو رو 
بینیم ... داشددتم به سددمت مملی میرفتم که حس کردم دخترم تکونی خورد و 
شه ... از ترس  سیدم که ممادا ب م طوریش ب ضربه ی ارومی زد ... تر نوید 

فتم... اومدم تا بشددینم که نادین با لمخند جلوم ایسددتاد فورا صددورتم تو هم ر
 نوید و :رفت و :فت:بدش من سنگینه ...
 خندیدم و:فتم: برم لماس هامو عوض کنم.

 نادین زیر:وش نوید :فت: توله سک من چطوری....
 با خنده :فتم:جلو بابا هم این الفاظ شیک و بهش میگی؟

 رون؟خندید و :فت: میخوای پرتم کنه بی



 به سمت اتاقم رفتم و لماس هامو عوض کردم.
لمه ی تخت نشددسددتم تا کمی خسددتگی درکنم. پاهام بدجور ورم کرده بود. 
سرا رو زمین پخش و پال بود  شدم ... چند تا از پرتره های ک روی تخت ولو 

 ... تو هرحالتی که به نظرم میومد کشیده بودمش.
یدش زدم ...  یاه وسددف به چهره ی سدد ندی  قدر دلتنگش بودم ... لمخ چ

 پوزخندی زدم و فکر کردم: چقدراحمقم که دلتنک شوهر خائنم بودم!
 با تقه ای که به د ر خورد صاف نشستم .

 نادین بود با نوید ... و یه سینی محتوی شیر و کیک.
 لمخندی زدم و:فتم:سفارش مامانه؟

ستم داد و :فت: عکس من و کمند ه سینی و د ست.  ش م خندید و کنارم ن
 میکشی؟

 دارم روش کار میکنم.-
سددری تکون داد و سددکوت کرد. از اخم میون دو ابروش میفهمیدم که داره 
نک میزد و تالش  به صددورتش چ ید  نه... نو ماده میک حرفی و برای :فتن ا
میکرد تا بره رو زمین... انگار چهره ی کسددرا رو میخواسددت م اله کنه ... 

اینقدر خنج به صورت نادین نندازه یکی از برای اینکه هواسش وپرت کنم تا 
عروسک هامو بهش دادم. اروم شد و نادین لمخندی زد و بی مقدمه :فت:تو 

 با کسرا خوشمختی؟
 نیشم باز شد و :فتم:چیه؟مامان تورو فرستاده؟
 خندید و :فت:اینقدر ضایع است که فرستادم؟
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 اصال داد میزنه رسولی...-
خورد اخم کرده بود انگار مزاحم بازیش شددده بلند زد زیرخنده که نوید جا 

 بودیم ... ای جانم وقتی اخم میکرد عین نادین میشد.
به چهره ی نادین نگاه کردم . خوش تیپ بود ... مهربون و دسددت و دلماز... 
تنها خصلت بدی که داشت لود:یش بود .باورم نمیشد که نادین... کسی که 

زن و کل کل ... حاال انقدر مهربون یه روز خوش با هم نداشتیم همش بزن ب
 و صمیمانه کنارم بشینه و ازم بترسه من با شوهرم خوشمختم؟؟؟

 اهی کشیدم که نادین :فت:صمح مونس خانم اومده بود ...
به نادین نگاه کردم . با همون لمخندی که هیچ وقت از روی صددورتش کنار 

 نمیرفت :فت: ده روز بیمارستان بوده!
 بهتم زده بود.

یه ... انفالنزا...! خیلی مهم ن فت: نات الر ندشددو فرو خوردو : ادین لمخ
نیسددت ... ولی فکر نمیکنی بهتره کوتاه بیای؟ فکر کنم مونس خانم بار دوم 
سددومشدده میاد ... یه بار که خواب بودی دوبارشددم بیرون . من نمیخوام تو 

شی... حاال ف قط که زند:یت دخالت کنم ...ولی خواهری... داری مامان می
خودت تنها نیسددتی... یعنی میگم یخرد هم فکر ب ه باش... میدونم مامان 
فا . ولی  که تو قهری و از این حر یده  که فهم نده ...  نگران ابروش جلو کم
ست ... :ور بابای کمند  صال مهم نی میخوام تو بدونی که برای من این چیزا ا

ست که یه فر سرا صت جمران به ک... من میگم تو بخاطر دخترت ... بهتر نی
 بدی؟ خسته شدم بس که زنک زده حال تو رو از من پرسیده ...



بهش نگاه کردم و نادین :وشددیشددو از تو جیمش دراورد و نوچی کرد و:فت: 
تاریخ میالدی که بلدی...هر روز یه دور زنک زده ... بهشددم میگم چرا به 

ته ... یدونم چرا رف گه وقتی حتی نم  وقتی حتی خودش زنک نمیزنی ... می
ید و  ند خت . خ ندا باال ا نه ای  نداشددتیم ... و شددو این اواخر بحثی هم 
:فت:عین خری که به نعلمندش نگاه میکنه به من زل نزن ...و با تشددر رو به 

 نوید:فت: نوید نکن دهنت ...
ید و چنک  و صددددای مامان که :فت:نادین... نیاز ... شدددام ... با جیغ نو

 شد. انداختن به صورت نادین یکی
از کل کل دو تا برادر زدم زیرخنده و نادین بلند شددد و:فت: پاشددو وسددایلتو 

 جمع کن :مشو خونه ی شوهرت ... راحت بودیم از دستت ها ...
 یعنی تو دو دقیقه نمیتونی جدی باشی؟-

پایین  باال و  نداختش  ید میکرد و می که بوبولی بوبولی برای نو نادین حینی 
 :فت: به جون تو سخته.

 بد توقع داری به کمند نگم :فتی :ور باباش...ال-
 خندیدم و:فت: خودم میرم بهش میگم ... :ور...

 در با تقه ای بازشد و کمند :فت:برادر خواهری خوب خلوت کردید ها ...
 نادین با نیش باز :فت: عزیزم شرمنده تنها موندی...

 از جون؟م نیداشتم برادر زن نلیلمو نگاه میکردم که کمند :فت: سینی وبمر
ندی زدم و  مت بود ... لمخ گاهش مح قدرتو ن گاه کردم... چ بهش ن

 :فتم:خودم میمرم ... مرسی کمند جون.
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 ولی کمند با اصرار سینی و برداشت.
سخت رو پا شدم ... نفس خسته ای کشیدم . نادین کنارم ایستاد و:فت:من 

به راه تصویرکشیدن  روز قهرتو باور کنم ... یا این راه 24که سردرنیاوردم این 
 هات...

 و نیشخندی زد و :وشی رو به :وشم چسموند و :فت: فقط بگو الو...
 و :وشی وول کرد ...

سخت رو پا شدم ... نفس خسته ای کشیدم . نادین کنارم ایستاد و:فت:من 
روز قهرتو باور کنم ... یا این راه به راه تصویرکشیدن  24که سردرنیاوردم این 

 هات...
 نیشخندی زد و :وشی رو به :وشم چسموند و :فت: فقط بگو الو...و 

 و :وشی وول کرد ...
 با هول ایفونشو :رفتم .

 صدای کسرا تو :وشم پی ید... خش دار :فت:سالم نادین جان...!
 یه نفس عمیق کشیدم ...

 کسرا دوباره :فت: الو... نادین؟
شی واز خودم دور کردم... این همونی بود که به  من :فته بود یه احمق که :و

 عین کمک سرشو تو برف فرو کرده و قراره دست به سر بشه ...
کسرا چند سرفه کرد که حس کردم دارم تمام توانمو از دست میدم. رو زمین 

 نشستم ...
 کسرا یه نفس عمیق کشید و :فت: نیاز تویی نه؟

 و تماس وقطع کردم.



 کیفم ناله میکرد زیتشددو باز کردمپوفی کردم ... با زمزمه ی :وشددیم که از ته 
 .کسرا بود .

 قطعش کردم.
 چند لحظه بعد پیامش اومد.

 من توی کوچه ام... همون کوچه که تو سطلش تابلوی فرزاد و انداختی...-
سرا برام پیام زد : همون کوچه که از :ربه و رعد  صدای رعد و برقی اومد و ک

 وبرقش ترسیدی!
 اشک چکید رو صفحه ی :وشیم ...نفهمیدم چطور شد که دو قطره 

بت فرود بودن ... انگار بودن که  انگار منتظر بودن ... خیلی وقت بود تو نو
 بمارن...

شدونه هام و رخوت :رفت و تنم شدد همه اش انحنا ... پر شددم از زاویه ... 
 شدم قد شونه هاش ... شابلون تنم شد سایز قفل پنجه هاش...

 ش دستاش...کتفم بی تابی میکرد از نواز
 رعد و برق زد . تنم یخ بسته بود ... دلم تنگش بود ...

سی هام ... با تمام کمک بودن ... دلم  با تمام حقارت ها و هرز:ی ها و بی ک
 برای جفتم تنک شده بود !!!

با تمام احمقانه بودن و احمق بودن بازم من دلتنگش بودم ... دلتنک تمام دل 
 صدا و نگاهش... ستردن ها و دل داد:ی ها ...

شده بود ... مثل هر بار ... پر از برق  شماش چراغونی  چراغ و زده بود ... چ
 بود ...
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 من خر هنوزم بی اره ی عطر تن و دچار تد تند نگاهش بودم ...
 من از هارمونی قرمز و ابی طوریم نمیشد ...

 من دلم روشددنایی نگاه میخواسددت ... من از دربی نگاه سددتنتا چیزی عایدم
 نمیشد ...! این شهراورد ارزونی هنگامه ...

سرا  شیرین ته نگاه ک سل کهربایی و  نوش داری من تو نگاه پدر ب م بود! ع
 رو به چی حاضر بودم بفروشم؟؟؟

من زهر بودم ... کسدرا ضدماد بود .... دوا بود . من درد بودم و کسدرا درمون 
 بود ...

 ...من ا:ر نیاز بودم ... تمامم نیازش کسرابود 
 من ا:ر مادربودم ... کسرا پدر بود ...

 من ا:رزن بودم... کسرا مرد بود ...
 من ا:ر خانم بودم... کسرا شوهر بود ...

 من ا:ر همسر بودم ... کسراهم همسر بود ...
 من ا:ر نیاز بودم ... کسرای من میشد براوردن تمام احتیاج من .

مادر بودم پدر و  ... ا:ر احمق بودم ... ا:ر و من ا:ر ه*ر*ز*ه بودم ... بی 
هزار وقت دیگه در یه بی باوری عمیق غلت میزدم ... خیلی وقتها هم نیازش 
بودم و عزیزش بودم و زنش بودم ... درختش که نمودم!!! جوجه اش بودم ... 
خیلی چیزا براش بودم ... مادر ب ه اش بودم ... مادردخترش... مگه کم بود 

 همینا؟؟؟
 نقش داشتن و همسر بودن ... همین ها کم بود؟؟؟واسه زن بودن و

 من کم نیازش نمودم ...



من چی بودم؟؟؟ یه زن قوی؟ یه زن بی تفاوت؟؟؟ یه زن از جنس همسر... 
شیده... میدون و خالی کرده  یه زن از جنس کم اورده ... رقید دیده و پس ک

 و عقد نشینی کرده؟؟؟
ماد که از  مادر  یه  های من کی ام؟؟؟ چی ام؟؟؟  به تکون  ری فقط دلش 

دخترش خوشدده؟؟؟ هی ی از زند:ی نمیدونه ... یه هرزم؟؟؟ ه*ر*ز*ه ای 
 که شوهرش باورش نداره ... ه*ر*ز*ه ای که حتی شوهرشو باور نداره؟؟؟

 این همه بی اعتمادی کی تو تنم تار انداخت؟؟؟
 من چی ام؟؟؟ یه کمک احمق؟؟؟

 من یه کمکم که تو برف فرو رفته؟؟؟
 

سرا بودم ... پس چرا کم اوردم؟؟؟ من  ا:ر زن بودم ا:ر خانم بودم ا:ر نیاز ک
بدون کسددرا مکمل که سددهله متمم هم نیسددتم... من که  من که میدونم 

 میدونستم بدون کسرا نه زنم نه مادر... نه همسر نه نیاز...
یه زن باید یه نقش داشددته باشدده تو زند:یش... من نقشددم چی بود؟میدون 

ستم ... خالی کردن؟ ستم ... یا ا:ر حتی نمیخوا سرا رو میخوا ؟؟ من ا:ر ک
 مگه من نقش نمیخواستم؟

 وقتی با کسرام ... زنم ... همسرم ... مادرم...
 وقتی کسرا نماشه ... چی ام؟؟؟

یه زن ... یه زن خالی... یه زن تنها ... یه مادر که فقط ب ه داشددت اما ب ه 
پدر نداشددت...! یه زن که شددوهر نداشددت ... اون وقت نه همسددر بود ... نه 
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خانم خونه اش بود ... تنها بود... خالی و عریان ... ل*خ*ت از هر نقش تو 
 زند:ی...

 وقتی کسرا نماشه ...
 اون وقت من چی ام؟

 ن بی نقش... یه کمک تنها ...یه کمک بی کس...یه ز
 من ا:ر کمک بودم کسرا برف بود... سر داغ من و مرهم میشد ... !

 کوره ی تن من و خنک میکرد .
 من ا:ر احمق بودم ... کسرا دلیل حماقت بود ...

 من ا:ر کمک بودم ... خد البد بودم ...!
 کوره ی تن من و خنک میکرد .

 ... کسرا دلیل حماقت بود ... من ا:ر احمق بودم
 من ا:ر کمک بودم ... خد البد بودم ...!

به سختی ا زجا بلند شدم ... تکلیفم نه با خودم مشخص بود نه با احساسم 
 ... نه با دلم... نه با عقلم... نه با هیچ چیز دیگه!!!

سالم کردم.  شیدم و از اتاق بیرون زدم . با دیدن بابا لمخندی زدم و  ز ااهی ک
سر تاپام انداخت و با لمخند ... با نگاه  شده بود . نگاهی به  قدیم مهربون تر 

 عمیقی جوابمو داد.
تنها کسددی که از حضددورم تو خونه خوشددحال بود و بهم خرده نمیگرفت بابا 
سیدن هاش پر از :فته های  سید... اما البه الی نتر بود! وحتی چرا هم نمیتر

 راهنمایی و راه و چاه درست.شیرین داشت ... پر از نصیحت و 
 از برجستگی شکمم خجالت کشیدم و فوری پشت میزنشستم.



 بشقابی رو جلوم :ذاشتم...
 برای خودم برنج کشیدم .
 نادین سنگین نگام میکرد.

شو  شید. کمند هم نگاه سرک ضطرب لیوان دوغش رو یه نفس  مامان هم م
 بین من و نادین میگردوند.
 رد.بابا با ارامش غذاشو میخو

 دست اخر از نگاه نادین خسته شدم و:فتم:چیزی شده؟
 صدای رعد و برق و اسمون قلنمه باع  شد تو جواب دادنش وقفه بیفته ..

 مامان نفسشو فوت کرد و :فت: با کسرا صحمت کردی؟
 با تعجد به نادین نگاه کردم و نادین با تته پته :فت: من فقط :فتم که...

 ن... اماد:یشو نداشتم باهاش صحمت کنم!پوفی کردم و :فتم: نه ماما
 و فکرکردم شاید فردا ...

 دیر نمیشه ...!!! خسته میشه و میره!
ند پچ پ ی  غذا نمیخورد کم نادین  کمی برای خودم اب ریختم ... 

 پرسید:چرا نمیخوری؟
 صدای ریزش بارون و تگرگ و میشنیدم ...

 مامان نگاهی به پنجره انداخت.
 امان و دنمال کرد و پوف بلندی کشید.نادین هم رد نگاه م

 مامان اروم و زیر لمی :فت:ب ه حالش هنوز خوب نشده ...
 قاشق و چنگالمو تو بشقابم پرت کردم.
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 مامان و نادین پریدن و به من نگاه کردن.
 با حرص :فتم: پس شما این ب ه رو مجمور کردید بیاد دنمالم آره؟

شکمم به لمه ی  شدم ...  ضربه ته دلم خالی و از جا بلند  میز خورد. از هر 
میشد از ترس... طوریم نمیشد اما میترسیدم که من نه ... اما دخترم چیزیش 

 بشه!
نادین نگاهی به مامان کرد و مامان اهسددته :فت: برم بگم بیاد باال شددام و 

 باهم بخوریم؟؟؟
یه نیشددخند زدم و زیر:وشددش :فتم: کاش اونقدری که هوای شددا:رداتو... 

 غرور شا:رداتو داشتی... به من و غرور و شخصیتمم احترام میذاشتی! هوای
ضافی بودم  شد زمزمه کردم:اینقدر ا شک  شمایی که نفهمیدم کی پر ازا با چ

 میگفتی زودتر :ورمو :م میکردم...
 مامان با بغض :فت: نیاز مامان ...

ز ارو به نادین که سددرش پایین بود :فتم: دسددتت درد نکنه داداش... مرسددی 
 اینکه اینقدر کوچیکم کردید...

 بابا در سکوت نگام میکرد.
 کمند شوکه شده بود.

 اهی کشیدم... لمخندی زدم و:فتم: میرم ... برمیگردم سرخونه زند:یم!
 مامان نوق زده :فت:برم بگم بیاد باال ...

 دست رو دست مامان :ذاشتم و :فتم: میریم شام بیرون صحمتم میکنیم.
 رفتم.و به اتاق 



هوای خونه خفقان اور بود. از ترس کمند ... از ترس نگاه کمند به نادین... 
از ترس بی ابرو شدن نادین ... کی میخواست از ناله های ته وجود من سردر 

 بیاره ... بیخود نیست بهم میگه احمق...
 وقتی بخاطر دو تا خاطره ی مسخره خام میشم...

 حقمه ...
 بشم... حقمه ... حقته نیاز. هرچقدر کوچیک بشم... له

 ساکمو برداشتم.
 از اتاق خارج شدم ...

 نادین حمله کرد بهم ...
 خودم عقد کشیدم و :فتم: میمرمش...

مامان تا دم در همراهیم کرد... بدون اینکه کمند متوجه بشه :فتم: یادم باشه 
م ککه دیگه خونه ی پدریم پناه قهر و دلخوری هام نیسددت. یادم نمیره کوچی

 کردی... از خونه منو بیرون انداختی.
سش ... منو آروم  سعی نکرد جلوی عرو شید و  مامان هین حیرت زده ای ک

 کنه!
 لمخندی مصنوعی به کمند زدم و دراغوش :رفتمش...

 از نادین خداحافظی کردم...
 و وارد اسانسور شدم.

 ارتخوشمختانه درست بود!!! شاید هم دیواره های فلزیش دلش به حال حق
 من سوخته بود ... نمیخواست خسته بشم ... خسته تر از اینی که هستم!!!
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 در کوچه رو باز کردم ... بارون تند میخورد تو صورتم.
 کسرا به یه دویست و شش سفید صندوق دار تکیه زده بود .

 دویست وششی که نایلون صندلی هاش هم هنوز درنیاورده بود.
متوجهم شددد... اونقدر دیر که منم مثل موش اب کشددیده شددده بود ... دیر 

 خودش سراپا خیس شدم.
شو میدیدم... قامت لرزونش هم  ستاد ...بخار دهن شو عمیق بیرون فر س نف
ماه ... سدددایه خانواده ام که از پشدددت پنجره منو کنترل  میدیدم... زیر نور 

 میکردن هم ... میدیدم!
 کسرا جلوم اومد... خم شد ... ساکمو :رفت.

.. نگام کرد ... سددرمو انداختم پایین... دسددتشددو دراز کرد ... صدداف شددد .
دستمو پس کشیدم... آهی کشید... آهمو فرو خوردم ... دستشو پشت کمرم 

 :ذاشت.
نمیدونم خانواده ام دیدن که چقدر خوب بلد بود عاشددق بازی دربیاره؟؟؟ 

 یعنی دیدن؟ یعنی مثل هربار باورشون شد که من چقدر خوشمختم ؟؟؟
 مو به سرمای هوا تقدیم کردم .نفس

 بخار دهنم تو هوا پراکنده شد.
چشمم به روشن وخاموش شدن چراغ های راهنمای اتوممیل جدید بود بوی 

 نوییش هم میشد از ده فرسخی حس کرد.
سرا  پوزخندی زدم ... این دیگه از کجا اومده بود؟؟؟ قیمتش... خودش... ک

 از کجا آورده بود؟؟؟



به کمرم د به فشددداری  تا رسددیدن  نا:زیر راه رفتم.  اد ... یعنی راه بیفت ... 
اتوممیل جدید. از جلوی کاپوت نرم نرمک بخار باال میزد. کوچه نارنجی و 

 تاریک میشد ... نارنجی و تاریک...
 صدای هوم هوم ماشین میومد... روشن بود ...

 کوچه نارنجی وتاریک میشد...
 یلولید...سایه ی خونواده ام هنوز پشت پنجره م

 کسرا دستشو پشت کمرم :ذاشت و یه فشار دیگه داد .
 بهش نگاه کردم.

 مهتاب هنوز می تابید...
 کوچه تاریک و نارنجی میشد...

 کسرا اروم :فت:نیاز ...
ستجو  سرا انگار میدوییدن و ج صدای ک سه بودن ... تو  شنا شام دنمال  :و

سه کو؟ حس مالکیت کو؟؟؟ نیازم :فتن شنا  ت کو؟؟؟ بعد یکمیکردن ... 
 ماه ... فقط نیاز؟؟؟

تو کوچه... زیر بارون ... اونم اجماری ، با یه مشددت خاطره ی احمقانه... تو 
 رنک نارنجی وتاریکی... با سایه های دید زن ... فقط یه نیاز خالی؟؟؟

 پوزخندی زدم.
 در ماشین وباز کرد.

 دن...ز :شتن کشیلماسام تر و نم دار به تنم چسمیده بودن ... :وشام دست ا
 کسرا فقط :فت نیاز والل شد.
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 منم یه نیاز شنیدم و کر شدم .
نایلون روی صددندلی... تلق  به  ید میخورد  مار بارون کج کج می باز بود.  در 

 میکرد خفه میشد ... دوباره بعدی ... دوباره بعدی...
 بارون دو تا مزیت داشت ...

تف میکردم هم ...! آره اونم :ریه هامو میتوشدوند ... ا:رم تو صدورت کسدرا 
میتوشددوند ... !!! ولی من دوسددت نداشددتم بتوشددنه دلم میخواسددت بمینه که 

 توصورتش تف میندازم ...
 کسرا اهسته :فت: سوار نمیشی؟

 خودمو جلو کشیدم...
 کوچه هنوز نارنجی و تاریک میشد ...

 اشکام با بارون قاطی میشد ...
 فس راحت کشیدن.سایه ها پرده رو کشیدن انگار یه ن

 صدای راحتی نفسهاشون رو شنیدم...
 مهتاب میتابید. بارون کج کج میمارید ...

سم من  سه ای که عجید به ا شنا سه بود ...  شنا شم هنوز دنمال  احمقانه :و
ست بفهمه  شد! یعنی زهرا میتون شیک نمی میومد ...!به زهرا میگفت زهرام... 

 که چقدر این شناسه به اسمش نمیاد؟؟؟
 را در ماشین و بست...کس

 کسرا ... چشمامو بستم.
 چه احمقانه بود ... وقتی هنوز همه ی وجودم میشد پر از طعم اسم اون!!!

 ماشین و روشن کرد.



 عطسه ای کرد... و راه افتاد.
 سرمو به شیشه ی ماشین تکیه دادم.

چقدر حس میکردم قمال هم تو این ماشین نشستم ... ولی دویست وشش با 
 وشش مگه فضای داخلیشون چقدر فرق داشت!!! دویست

پلک هامو بستم... رعد و برق زد کوچه روشن شد. از پشت پلکهای بسته ام 
 دیدم هوای کوچه یهو روشن شد و یهو خاموش شد.

 خسته نفسمو از سینه خارج کردم.
 کسرا خس خس میکرد.

 پلکهامو بسته بودم...
 ودم...از سرما بین در و توی صندلی م اله شده ب

 تنم خیلی خیس شده بود ...
 صدای تیک تیک میومد.

چشددمامو باز کردم . سددرعت ماشددین کم شددده بود. با دیدن کوچه ... نفس 
خسددته ای کشددیدم ... باز دوباره تکرار مکررات... باز :وشدده نشددینی و کنج 

 نشینی من شروع شده بود.
 به سمتم چرخید نگاه خمار وتد دارشو تو چشمام انداخت.

 سرد :فت: بی دلیل رفتی... بی دلیل تر بر:شتی ... به هرحال خوش اومدی!
 چه خوب که میدونست بی دلیل بر:شتم!

 بار روی شونه هامو سمک تر میکرد.
 

http://www.roman4u.ir/


چشددمامو باز کردم . سددرعت ماشددین کم شددده بود. با دیدن کوچه ... نفس 
نج و کخسددته ای کشددیدم ... باز دوباره تکرار مکررات... باز :وشدده نشددینی 

 نشینی من شروع شده بود.
 به سمتم چرخید نگاه خمار وتد دارشو تو چشمام انداخت.

 سرد :فت: بی دلیل رفتی... بی دلیل تر بر:شتی ... به هرحال خوش اومدی!
 چه خوب که میدونست بی دلیل بر:شتم!

 بار روی شونه هامو سمک تر میکرد.
 دست به دستگیره بردم ...

 و سینه سوزی کرد و :فت:نیاز... کسرا سرفه ی خلط دار
 بهش نگاه کردم .

 عمق سرمانی نگامو خوند که تند چشم ازچشمام :رفت.
 لمخند منجمد کننده ای زد و :فت: باید با هم صحمت کنیم ...

 دلم نمیخواست سکوتمو بشکنم اما ناچار شدم و :فتم:از چی؟
خالی ک فل کرد زورشددو سددر دایره ی فرمون  هاش فرمون و ق رد و دسددت

 :فت:راجع به خیلی چیزا ... خیلی چیزا ...
 من حرفی با تو ندارم بزنم ...-

 دوباره سرفه کرد.
 اهسته با خس خس :فت: ولی من دارم ... یه بار شنونده باش...

 خواستم بگم تو چند بار منو شنیدی؟؟؟
 بعد وجدانم به خودم نهید زد :اصال تو چند بار :فتی که اون بشنوه؟!!!

 ردم و در ماشین و باز کردم .پوفی ک



 خوشمختانه هنوز کلید و داشتم.
بارون میمارید چراغ های خونه خاموش بود. در و باز کردم . وارد خونه شدم. 
سوز بدی اومد . حس غریمی داشتم... روز اولی که به عنوان همسر کسرا پا 

گه دی به این خونه :ذاشدتم هم خیلی غریمه بودم! درسدت مثل االن ... انگار
اینجا خونه ی من نیسدددت... انگار سددهمی نداشددتم ... انگار تمام حق و 
یه :وشددده دفن کرده بودم و فقط غریمی بود ...  خاطرات و احسددداسددداتمو 

 غریمگی بود که با تمام وجود حسش میکردم.
 در خونه رو باز کردم .پله ها رو باال رفتم.

سددرا زمین و برای خواب اتاقم دسددت نخورده بود ... مثل تمام وقتهایی که ک
 ترجیح میداد تا یه تخت نرم و :رم بی من و...!

چقدر دلم میخواسددت اینطوری فکر کنم ... و دلم میخواسددت فکر یه تخت 
 :رم ونرم بی من و با اون و کسرا رو از سرم بیرون کنم!

 یعنی کار به اونجا هم کشیده بود؟!!!
شدم... حس  شتم خیره  ستم مگه مهم بود... به انگ شنایی پو مالکیت تو رو

سرا هنوز مال من بود. حتی ا:ر  سرا بودم ... ک فریاد میزد ... من هنوز مال ک
 حلقه ام رو ته کیفم انداخته باشم وندونم کجاست!

سرا به چهار چوب تکیه  شیدم ... ک سته ای ک ستم... نفس خ ش روی تخت ن
 زده بود و به من نگاه میکرد.

 کی اومد باال ...
 سر و صداش هم نشدم. حتی متوجه

http://www.roman4u.ir/


چهره اش تد دار بود. به سددمت کمد رفت. لماس هاشددو با راحتی های 
شت ... روی زمین پهن کرد... یه بالش...  سی عوض کرد و یه مالفه بردا طو

 و یه پتوی مسافرتی... چراغ و خاموش کرد ... و روی زمین دراز کشید.
 م.منم پاهامو جمع کردم و به پهلو روی تخت آروم :رفت

چشددمام که به تاریکی عادت کرد... دیدمش که طاق باز خوابیده بود . به 
گاهش برق میزد. خس خس میکرد... فس فس  سدددقف خیره بود ... ن

 میکرد... سرخی :ونه هاو حرارت تنشو حس میکردم.
 چشمامو بستم. تحمل این نگاه براق برام سنگین بود.

 د.غ و دلتنگمو تسکین میدادستمو لمه ی تخت :ذاشتم. سرمای مالفه تن دا
 با حس حرکت چیزی رو دستم پلکهامو باز کردم.

سمت من  ستمو نوازش میکرد. به  ست را شت روی د سرا اروم دا شت ک انگ
غلت زده بود. از پایین تخت دسددتشددو دراز کرده بود و اروم داشددت پشددت 

 دستمو لمس میکرد.
 خواستم دستمو پس بکشم اما عضله ها م یاریم نکردن ...

شده بودن  شمای من که تو تاریکی :م  سرا با همون برق زل زده بود تو چ ک
... خسته سرفه ای کرد و اروم انگشت هاشو البه الی انگشتهای بی حس و 

 رخوت :رفته ی من فرستاد.
از بی حرکتی دستم خواب رفته بود اما تد دستشو حس میکردم. تد دست 

 خودمم حس میکردم.
 ماشو خاموش کرد. پلکهاشو بست.نفس بی جونی کشید برق چش

 خفه و خش دار :فت:شد بخیر نیازم ...!



پوزخندی زدم ... نیازش؟؟؟ آره ... من فقط نیازش بودم... نه بیشددتر... نه 
 کمتر!

این احمقانه ترین نقشدی بود که داشدتم برای شدوهرم بازی میکردم...! نقش 
 نیاز همسرم ... !!! صرفا نیاز همسرم بودم ... !

شیدم... پلکه شیدم... غلت زدم... رومو با پتو ک ستمو پس ک ستم... د امو ب
سام  شتم .نف ستمو روی بالش :ذا ست را ست چتمو زیر بالش بردم... د د

 میخورد به جای نوازش کسرا... پلکهامو رو هم محکم فشار دادم.
 صداشم دیگه برام غریمه شده بود ... عین نگاهش... !!!

تخت میشددنیدم... با کف دسددت انگار اصددطکاک دسددتشددو روی مالفه ی 
داشددت دنمال دسددت من میگشددت ... خودمو به لمه ی تخت رسددوندم... تا 

 جایی که از معرض دستش در امان باشم...
 چند دقیقه به جست جوش ادامه داد. منصرف شد.

ست  شدن و را صدای قلنجش موقع بلند  شنون  شام و تیز کرده بودم تا ب :و
صدای برخورد پ ستادن و  ستیکی بادیش بهم و ای شلوار :رم کن ال اچه های 

صدددای تلق کلید برق ! به پلکهام اولتیماتوم داده بودم تا خودشددون رو برای 
 این روشنایی نا:هانی اماده کنن ...

نهنم تند تند داشددت کلمه ردیف میکرد جمله میسدداخت برای توضددیح ... 
سکوت ... برای حرف زدن ستن  شک سرا...!  برای جواب دادن ... برای  با ک

شو  ستخون صدای ترق ا شه... کی  شمردم کی بلند می شتم می منتظر بودم . دا
شو  ستیکی شلوار بادی پال صدای هیلیس هیلیس پاچه های  شنوم... کی  می
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ستمو  شممو زد چطوری د شه... وقتی نور چ شن می شنوم... کی چراغ رو می
شتام چطو شتام... منفذ بین انگ بزنم  ری زلجلوی نگام بگیرم... از الی انگ

 به برق نگاه عسلیش...
نیم خیز بودم ... تا فوری سددیخ بشددینم ... تا بشددینه روبه روم نگاش کنم ... 

 حرف بزنه ... حرف بزنم...!!!
 اما کسرا ...

صدای برق تی  شنیدم .  شدن تنش رو زمین و  شیده  صطکاک و ک صدای ا
شددنیدم. شددرت نخیش که با کرک های فرش و مالفه جرقه بازی میکردن هم 

صدای فرود اومدن پتو روی تنش...  شدن مالفه ی زیرش...  صدای جمع 
صدددای یه نفس عمیق کشددیدن و پوف کشددیدنشددو شددنیدم.صدددای بیخیال 

 شدنش... !!!
شلوارش از برخورد بهم  ست... نه پاچه های  شک شد... نه قلنجش  نه بلند 

چرا  صدددا داد ... نه چراغی روشددن شددد.نه پرسددید چرا رفتم... نه پرسددید
 بر:شتم... مثل همیشه... سماجت نکرد... اصرار نکرد...

 این بار... غلت زد... پشت کرد ... آه کشید... خوابید!
ستم از خواب  شت به من ... د شت به اون ... اون پ رعد و برقی زد ... من پ

 بیدار شده بود... عجید سوزن سوزن میشد!!!
 من در خیال تو

 
 و تو در خیال من

 



 هیچ یک
 
 ر خیال دیگری نمیگنجیمد
 

 پاره ریسمانی
 

 که مارا به هم وصل میکند
 

 "عادت است " !!!
 فصل سی وهفتم:

 شال :ردنم رو دور دهنم پی یدم.
به  بازدمم  کرک های شدددالم تو دهنم میرفت. ولی :رمای دل سددمی که از 

 صورتم میخورد رو به دهن بدون کرک ترجیح میدادم.
 تار و پود شال :ردنم بخار دهنم بیرون زد.نفسی کشیدم... از ال به الی 

صدددای کرخ کرخ برف زیرپام رو میشددنیدم... انگشددتام که تو دسددتکش فرو 
 رفته بودن باز هم از سرما :ز :ز میکردن.

با دیدن سر در کافه ستاره نفس راحتی کشیدم. دست دراز کردم به سمت یه 
 شاخه ... کشیدمش سمت خودم و سخت از روی جو رد شدم.

برف تند شده بود.آهی کشیدم... هر وقت تند میشد زود بند میومد... حیف 
 بودتازه یخرده رو زمین نشسته بود!
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 در و باز کردم.
 زنگوله ی تازه نصد شده ی باالی در صدایی از خودش دراورد.

 سامان با دیدنم لمخندی زد.
 صورتمبه احترامم بلند شد. سالم کردم جواب داد... شال :ردنمو از جلوی 

 پایین کشیدم. سامان جلو اومد و:فت: چه زود رسیدی؟؟؟
 لمخند بی جون ویخ زده ای رو صورتم نشست و :فت: خیلی شلوغ نمود.

 سامان: چای میخوری؟
 سمز باشه آره.-

 سامان لمخندی زد و خودش رفت تا چای سمزمو فراهم کنه...
که قد و  مو بستمدستکشها رو از دستم دراوردم و تو کیفم :ذاشتم. زیپ کیف

 قامت سامان جلوم پدیدار شد.
 با لمخند مهربونی :فت: چه خمر؟

 فنجون چای رو ازش :رفتم.
تا مغز اسددتخونم نفون کرد.  بخار :رمش صددورتمو نوازش میکرد. عطرش 

 بهش لمخندی زدم و :فتم: چیکارم داشتی؟
جله ع سامان ابروهاشو باال داد و به پشتی صندلیش تکیه زد و:فت: حاال چه

 ایه...
اخمی کردم و :فتم: خد ... مگه کارم نداشددتی؟ مگه نخواسددتی خودمو 

 سریع برسونم؟ این وقت صمح جمعه ...
 لمخندی زد و:فت: اینقدر ناراحتی اومدی بیرون؟

 آخه هوا خیلی سرده...-



شوندمت  شید بد موقع ک سابی باید بمخ سامان لمخندی زد و :فت: پس ح
 اینجا.

سمیتش خندم : شد که تو این هوای برفی دلت هوای از ر رفت و :فتم: چی 
 شا:ردتو کرد.

سامان از عوض شدن لحنم خندید و :فت: ما که دلمون تو هوای شما نفس 
 میکشه ...

با خنده :فت: دیدم خودت سددر نمیزنی... :فتم زنک  ابروهامو باال دادم و
 بزنم شاید دعوت خواهی وقمول کردی.

رم نرمک داشددتم نوشددیدنی داغمو میخوردم که به پشددتی ممل تکیه دادم و ن
سددامان به پایه ی میز رو به رومون خیره شددد و به طرز عجیمی که تا به حال 

 ازش ندیده بود تو سکوت فرو رفت.
فنجون خالی رو تو فرو رفتگی داخل نعلمکی چفت کردم و رو بهش :فتم: 

 چیزی شده؟
د و پشت :ردنش و مالیسامان پرت سرشو بلند کرد. خم شده بود. با دستش 

 :فت: هوا خیلی سرد شده ...
 پوزخندی زدم و :فتم: قراره راجع به هوا صحمت کنیم؟؟؟

 سامان خندید و :فت:اشکالی داره؟
یه ادم برفی دماغ هویجی - فه و  کا نکنه دوسدددت داری بعدم بریم پشدددت 

 بسازیم؟؟؟
 سامان از شوخیم تنها یه لمخند سرد زد.
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بامزه ما زل زده بود تو  به نظرخودم خیلی  ندید ا ید عمیق تر میخ با بود ... 
 چشمام... :یرنده اش انگار قطع و وصل میشد.

 دستمو جلوی صورتش تکون دادم و :فتم: سامان؟؟؟
بدون اینکه واکنشی تو صورتش رخ بده :فت: کسرا چه خمر؟ باالخره اشتی 

 کردید؟؟؟
 انجام بدی؟ خودمو به جلو کشیدم و:فتم: قراره تو اقدامات الزم و

سددامان خودشددو رو صددندلی پرت کرد و تقریما ولو شددد روی ممل... پشددتی 
صندلی صدای قیژی داد . تحمل نداشت سامان خودشو با اون هیمت به اون 

 شدت روی ممل پرت کنه...
 سامان: پس هنوز سر تصمیمت هستی...

 لمخندی زدم و:فتم: چرا باید منصرف میشدم؟
 سامان: مگه آشتی نکردید؟

 آشتی؟؟؟-
سامان میدونست من بر:شتم پیش کسرا ... یعنی خودش تو یه پیام کوتاه ازم 
خواسته بود که بر:ردم ویه فرصت به کسرا بدم... و من هم ... همون دیشمی 
که بر:شددتم بهش پیام زدم که خد بر:شددتم اما نه به منظور فرصددت دادن به 

 مردی که خودشو هیچ رقمه مقصر نمیدونست!!!
ست بود بگم یا نه ... ولی ترجیح دادم نگم که از خونه ی پدریم نمیدو نم در

یه جورایی رونده شددددم ... محض نریختن آبروی برادرم پیش زن تازه عقد 
 کرده اش!!!

 سامان: نترسید چرا داری میای بیرون؟



 خودشم خونه نمود ... از دیشد که خوابید ندیدمش!!!-
پالستیک های ضایع روی صندلی  و فکر کردم حتی ماشین جدیدش با اون

 هم ندیدم!!!
 سامان بهم نگاه کرد و:فت: کسرا تا همین چند دقیقه پیش اینجا بود.

 خشکم زد.
 سامان اهسته :فت: با یه زن!!!

 خشکم نزد!!!
 خشکم نزد!!!

سامان به کالمش سرعت داد و تند تند :فت: من وقتی دیدمش باورم نشد... 
 سفارش :رفتم... کیک و قهوه ...ولی خودش بود یعنی خودم 

منم حاال با یه نگاه خاص داشددتم به :وشدده ی میز نگاه میکردم ... انگشددتم 
خالی از حلقه بود اما طمق عادت ... دلم میخواست حلقه ای باشه تا باهاش 
بازی کنم... تو انگشددتم ب رخونمش... تا دم دمای دراوردن روی انگشددتم 

عد... منصددرف  یارمش و ب که باال ب جایی  به همون  بشددم و برش :ردونم 
 هست... به پایین ترین قسمت انگشت مالکیتم... !

 دست از سر انگشتم برداشتم.
 سامان سکوت کرده بود.

 نگاهش کردم.
 با چهره ای نگران منو میکاویید...

 دنمال چی تو صورتم میگشت نمیدونستم.
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 لمخندی زدم و :فتم: زنه چه شکلی بود؟
 : یه زن چادری جوون!!!سامان اهسته :فت

 زیر لد زمزمه کردم زهرا!!
 سامان سرشو پایین انداخت و:فتم:خد؟

 سامان: همین دیگه.
 فقط قهوه و کیک خوردن؟؟؟ حرفی نزدن؟؟؟-

 سامان دستی رو صورتش کشید و :فت: کارم دقیق شدن رو جزییاته ...
 منم منتظرم بشنوم.-

 سامان: مطمئنی آماد:ی شنیدنشو داری؟
 مطمئنم!-

سدددامان: در حد دسدددت همو :رفتن ... ولی کسددرا پیشددونی اون زن هم 
 ب*و*سید...

 دستی رو پیشونیم کشیدم.
 اولین جایی که همیشه کسرا باهاش شروع میکرد!!!

اولین جایی که کسددرا زیر االچیق... بعد از محرمیت... از روی ل*خ*تی 
شرو سه  شدم کی اون ب*و* شد و کی تموم موهام... یادمه حتی متوجه ن ع 

 شد... !!!
 کسرا میگفت پیشونی ه*و*س نیست... عشقه!!!

 خندیدم و:فتم : خد همین؟؟؟
 سامان اهسته :فت: یه لیوان آب میخوای؟

 از جام سخت بلند شدم.



 قلمم داشت میکوبید تو سینه ...
سدددامان اروم :فت:فکر میکردم خیلی کارشددون طول بکشددده ... تا اومدن 

 خودتو برسونی... نشستن بهت زنک زدم
 مرسی!!!-

 سامان:شاید یکی از اقوام باشه هان؟؟؟
 لمخندی زدم و تو دلم :فتم... آره ... یکی از اقوام بود!!!

کیفمو رو شونه انداختم... دستکش ها رو دستم کردم... شالمو جلوی دهنم 
 پی یدم.

 سامان اهسته :فت:نیاز شاید...
 مرسی :فتی... واقعا ممنونم...-

 فقط نگام کرد. سامان
 لمخندی زدم ...

 سامان اهسته :فت:فکراتو بکن . تو یه شرایط بهتر باهم صحمت میکنیم...
 سری تکون دادم.

 تا دم در اومد.
 بهش نگاه کردم: زودتر اقدام کن.

 سامان اروم :فت:ولی نیاز...
 و من فقط از نو زمزمه کردم: زودتر اقدام کن! وکالت نامه هم که داری...

ریز شددده بود .لمخندی زدم ... پرز های شددالم تو دهنم میرفت... ولی برف 
 بازدم :رممو ترجیح میدادم به دهن بدون کرک و پرز!!!!!!
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خداحافظی کردم، خداحافظی کرد... به سددالمت :فت... مراقد خودت 
باش :فت... لیز نخور :فت... سددرده خودتو بتوشددون :فت... همه چی 

 :فت!!! ولی نیازم نگفت!!!
عین کسرا که یه نیازم میگفت ودیگه هی ی نمیگفت!!! ... دستهامو تو جید 

 پالتوم فرو کردم و در امتداد پیاده رو... راه افتادم.
یه زمانی این پالتو برام :شدداد بود ولی حاال ... وقتی دسددتمو تو جید پالتوم 

 میکردم به طرز وحشتناکی برام تنک میشد.
 :وشیم تو جیمم بود.

 میخورد بهش...انگشتام 
 یه وسوسه هم توجونم افتاده بود .

 وسوسه ی چی... ناشی از چی... منشاش از کی... نمیدونم.
 وسوسه ی یه تماس کوتاه ...
 یه تلفن... تو چند ثانیه ...!!!

 یه مکالمه ی کوتاه ... فقط به اندازه ی :فتن حتی یه جمله ...
ن اومدن از جیمم هم باال :وشددیم تو پنجه هام قفل شددد. دسددتم تا مرز بیرو

 اومد.
 نفس عمیق کشیدم. :وشیمو مشت کردم ...

 دستمو دوباره تا ته ...تا لمس آستر سرد پالتوم فرو کردم تو جیمم...
 لعنتی ای زیر لد :فتم .

 به چهار راه رسیده بودم...



شین  شد ... ما سمز  شدم... چراغ  شیم و غلتوندم... از روی خط عابر رد  :و
 ... داشتم هنوز :وشیمو میغلتوندم... !!!ها رد شدن 

 زنی بهم تنه زد... دستم از جیمم همراه :وشی یهو پرت شد بیرون.
 زن تند :فت:بمخشید بمخشید خانم...

 نفس عمیقی کشیدم . از این برخوردها میترسیدم ... میترسیدم دخترم...
 نمودم!!! وای... فراموشش کرده بودم!!! تمام این چند لحظه ... یاد دخترم

با  پالتوم  ید  کاری بکنم. دسددتم از ج یدم ... دلم میخواسدددت  آهی کشدد
:وشددیم... خیلی وقت بود که بیرون بود ... خیلی وقت بود که :وشددیم تو 

 پنجه هام غلت نمیخورد.
نفسمو فوت کردم.هنوز داشتم درامتداد پیاده رو میرفتم ... جلوی تمام کرکره 

باز.. تک و توک  یا  ته ...  باز... مغازه های های بسدد . مغازه های بیخودی 
 بیخودی بسته!!!

 نفس خسته ای کشیدم ...
دیشد تا صمح بیدار موندم بلکه شاید دلش خواست تو خواب با من حرف 
بزنه ... اما تا نماز صمح ... یه نفس خوابید... و بعد از نماز صمح رفت ... و 

 وقهوه میخورد...دیگه ندیدمش... وزهرا دیدش... وقتی با هاش کیک 
شونی مظهر  سیدن پی سرا ب*و* شونیش و که برای ک شو میگرفت و پی ست و د

 عشق بود و مید*و*سید ... کسرا بهش میگفت: زهرام؟؟؟
 :وشیمو باز مشت کردم.

 نفس عمیقی کشیدم ... به رو به رو خیره شدم ...
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 صوتی تصویری پدرام!!!
 نیشخندی زدم.

 یست مخاطمینم خیره شدم.:وشی و از جیمم دراوردم... به ل
 شماره ی پدرام که به التین اسمشو نوشته بودم...

نفس عمیقی کشیدم. دستکشمو دراوردم... با شصتم صفحه رو پس و پیش 
 کردم... و یک لمس تک ضرب!!!

 با شنیدن اولین بوق...
 شالمواز روی صورتم پایین کشیدم.

به پرز رفتن تو دهنم داغ کرده بودم حاال سددوز و سددرمای رو لد وبینی رو 
 ترجیح میدادم!

 صدای مردونه ای :فت: بله؟؟؟
 نفس خسته ای کشیدم و خودمو معرفی کردم .

فت:  جد... : باتع نده بود مطمئن بودم ...  باز مو شددوکه شدددد... دهنش 
 بفرمایید...

نفس عمیقی کشددیدم و طوطی وار هرچی که فکر میکردم و تو نهنم بود رو 
 مه کردم.توی چند ثانیه ... زمز

وبعد یه خداحافظ هم تنگش چسموندم ومنتظر صحمتهای طرف دوم ... نفر 
 چهارم قضیه نشدم.

 :وشی رو مشت کردم و تو جیمم فرستادم.
 لمخندی رو لمام نشست.

 با دیدن کوچه ... و دویست وشش سفیدی که جلوی در پارکینک پارک بود.



 ادم.ابروهامو باالدادم. :وشیم زنک میخورد اهمیتی نمد
کلید و تو قفل چرخوندم. مسددیر در حیاط تا در خونه رو اروم رفتم ... برفها 
شم میومد. دیگه  شون زیر پام خو شدن صدای له  کرخ کرخ میکرد از تحلیل 
خیلی وقت بود نمی بارید بعد از قطع کردن تماسددم از نفر چهارم قضددیه ... 

 قطع شده بود!
 ... اخم کردم.با دیدن یه جفت کفش زنونه ی پاشنه بلند 

 نفس خسته ای کشیدم . از ده معکوس شمردم ...
کفش ها رو لگد زدم ... در وحشیانه باز کردم ... بستم... سالن نیمه تاریک 
بود مثل هوای بیرون ابری و :رفته ... :رم بود ... اما کسی هم نمود... صدای 

 نه که ...خنده ی زنونه ای اومد... و صدای کسرا که :فت: حاال جالمیش ای
 داشتم کر میشدم...

 بی توجه به هیمتم ... پله ها رو دو تایکی باال رفتم.
کمرم داشت خرد میشد... محل ستون فقرات کج شدم ندادم... دستم خورد 

 به دستگیره... صدای خنده هاشون بلند بود.
 دلم میخواست جیغ بکشم. چشمام پراز اشک حرص شد....

 مثل یه بید وحشی...میلرزیدم ... مثل بید ... 
 در و باز کردم... کسرا خندش قطع شد.
 در و باز کردم... کسرا خندش قطع شد.

 شیشه ها لرزیدن از شدت باز شدن در اتاق...
 با لمخندی :فت:سالم ... خوبی؟؟؟
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 هانیه از لمه ی تختم بلند شد و :فت:سالم نیاز جون.
 اده بود.نگام افتاد به زن چادری جوونی که رو به روم ایست

 هانیه لمخندی زد و به سمتم اومد.
 تمرکز نداشتم تا بمینم حالت لمخندش تصنعیه یا ...

 :یج شده بودم.
 هانیه ب*غ*لم زد.

 ب*و*سیدتم... تنم خیس عرق و برف های اب شده بود.
 هنوز میلرزیدم.

 چشمه ی اشکم خشک شده بود.
 هانیه بوی قهوه ترک میداد ... بخدا میداد!!!

 مخندی زد و :فت:خوبی؟؟؟ کجا بودی؟؟؟کسرا ل
 بجای جوابش فقط سوال کردم : تو کجا بودی؟

کسرا روی صندلی پشت میز مهندسیش نشست و :فت: جات خالی صمح 
با هانیه رفتیم کیک و قهوه خوردیم ... خواسددتم بیدارت کنم ... ولی :فتم 

بود و  یشاید دوست داشته باشی بخوابی... و جعمه ی کیکی که روی پاتخت
 به سمتم :رفت و:فت: اینم سهم تو... فقط قهوه اشو خودت درست کن.

 به هانیه نگاه کردم.
 نگام باع  شد خنده رو لماش بماسه...

به  چادرش...  به  ثل من ... زل زده بودم بهش...  خشددکش زده بود . م
 خودش... به زن بودنش ...به جوون بودنش!!!



سامان داده بود .. صه ای که  شخ ست سه م سرا میتون . از اقوام بود ... و ک
دستشو بگیره و نوازشش کنه ... پیشونیشو صد بار بیشتر از من بد*و*سه ... 
سه ها و این نوازش ها و  سم بخورم هر:ز بخاطر این ب*و* ضر بودم ق و حا
قهوه خوردن ها و کیک خوردن ها تو یه کافه ... تو یه جمعه ی برفی ناراحت 

 نمیشدم ...
 قسم بخورم به تمام مقدسات قسم بخورم که ناراحت نمیشدم!!! حاضر بودم

 داشتم تلو تلو میخوردم... چشمامو بستم...
سرم پتک  شما از کجا اینقدر مطمئنید تو  صدای حرص پدرام که میگفت: 

 میزد...
 داشتم خفه میشدم... نفسم باال نمیومد ...

 دستمو به چهار چوب :رفتم...
 زیر پام داشت خالی میشد.

 پدرام با داد :فته بود: این امکان نداره نیاز خانم...................!
 چشمامو رو هم فشار دادم.

 کسرا ب*غ*لم کرد ...
 داد زد :نیازم ...

دسددتاش پناه دوباره ی من شددد... اغوشددش سددمت من باز شددد و من تو 
 دستهاش مسکن کردم و اروم تو ب*غ*لش فرود اومدم.

 و کیک شکالتی و برف ...!بوی تن و عطرش و قهوه 
 کسرای من ...
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 خفه صداش زدم.
 کسرا هول شده بود.

 هانیه از اتاق بیرون زد ...
سرا ...  شت... ولی دوباره نالیدم: ک صدام رمقی ندا شده بودم ...  بی حال 
مثل پدرام که تو :وشددم به عنوان جمله ی آخر زمزمه کرده بود: من به زنم 

 دارید دروغ میگید... زهرا خ*ی*ا*ن*ت نمیکنه !!!اطمینان دارم...!!! شما 
 کسرا به پیشونیم ب*و*سه زد: جانم... چی شدی عزیزم؟؟؟

 من به پدرام :فتم : یه روز سه شنمه جفتشون با هم شرکت نمودن ...
 وپدرام سکوت کرده بود ...

 کسرا داد زد: هانیه یه کاری کن...
دن نداشددتم... قدرت حرکت چشددمامو رو هم فشددار میدادم... قدرت باز کر

نداشتم... ازم سلد شده بود همه چی... تو یه بی وزنی عمیق داشتم دست 
 و پا میزدم...

 من پرسیده بودم : همسرتون االن خونه است...؟
 و زهرا نمود ...

با کسددرا نمود؟؟؟چرا  نه نمود؟؟؟ چرا  عه ی برفی چرا خو زهرا صددمح جم
 ...............؟؟؟

 ود ... زهرا کجا بود؟؟؟کسرا با هانیه ب
 پدرام ...

 خدایا من چیکار کردم؟؟؟



شدن با  سته بود. از ترس باز نمیکردم... از ترس رو به رو  شمام هم نان ب چ
حقیقت... رو به رو شدددن با کسددرا... رو به رو شدددن با حقیقت کسددرا ... با 

 قضاوت خودم... با حماقت خودم!
 جرات نداشتم تو نگاهش نگاه کنم.

میکرد: نیاز ... خانم... عزیزم چت شد... صداشو میشنیدم... نگرانی صدا 
تو ر:ه های صددداش حس میکردم ... نیازش میشدددم... خانمش میشدددم... 

 عزیزش میشدم... و صدام میکرد ...
 منم مقاومت میکردم تا کف از دست ندم... تا ...

 ...نفس خسته ای کشیدم. دستشو رو پیشونیم کشید و :فت: نیاز جان
 آهی کشیدم... پلکهام آروم از هم باز شد.

 بهم نگاه کرد. لمخندی زد و پیشونیشو رو پیشونیم :ذاشت.
 م*س*تقیم بهم نگاه کرد و:فت: یهو چت شد دختر؟

و سددنگینی پیشددونیش و برداشددت و جاش یه ب*و*سدده زد و :فت: حالت 
ساعت بخوابی خ ب وخوبه؟بمرمت دکتر؟؟؟ هانیه میگفت طمیعیه ... چند 

 میشی.
 بهش تو سکوت خیره شدم.

 حرفی نداشتم بزنم. کلمه نداشتم تا به زبون بیارم.
چی میگفتم ... چی باید از من میشددنید. یه عالمه حرف تو دلم تلنمار شددده 

 بود. از کجاش میگفتم... از کجاش میشنید؟؟؟
 خسته لمخندی زد... چشماش سرخ بود. سرفه کرد و ازم فاصله :رفت.
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 فت: سرما نخوری حاال ...خندید و :
 و لمه ی تخت نشست دستمو :رفت تو دستش.

 یه جوری بود.
ها :م  یه چیزی :م کرده بود ... عین ب ه  ها ... انگار  یه جوری عین ب ه 
شددده اش وصدددا میکرد ... تا پیداش کنه ... منم اعتقاد داشددتم... ا:ر اسددم 

ش و تو معرض دیدم قرار چیزی که :م کرده رو به زبون میاوردم... زودتر خود
 میداد ...

کسددرا لمخندی زد. یه جوری که به دلم نشددسددت ... مثل اون اوال ... قمل 
 محرمیت ... اونجوری نگام میکرد... لمخند میزد. سرشو میدزدید.

 نفس عمیقی کشید و :فت:برم زنک بزنم نهار بیارن ...
 نیم خیز شدم کسرا لمخند زد و :فت:کماب میخوری؟شیشلیک؟؟؟

 سکوتمو شکستم... باالخره که باید چیزی میگفتم.
 حداقل بهونه داشتم برای حرف زدن... چه بهونه ای بهتر از پرسیدن !

 یه چیزی درست میکنم. مونس جون کجاست... خونه ساکته..-
 

کسرا دستمو نوازش کرد و :فت: زن داییم عمل کرده ... با شیما رفتن اونجا 
شد سر برای عیادت  ... خونه ی دایی... از دی شه یه  اونجان.هان... یادت با

 بریم. خد؟
 و نا مطمئن خیره شد... انگار میترسیدجوابم منفی باشه.

 اهسته :فتم : خد...



کسرا نفس عمیقی کشید به سمت کمد رفت. درشو باز کرد و:فت:وسایلتو 
 ن ین...

 بهش نگاه کردم.
 این ماه... کسرا خندید و:فت:خمرای خوبی دارم... ایشاال تا اخر

 صدای موبایلش خنده و کالمشو با هم قطع کرد.
 کسرا خندید و:فت:خمرای خوبی دارم... ایشاال تا اخر این ماه...

 صدای موبایلش خنده و کالمشو با هم قطع کرد.
 موبایلشو برداشت.

کسرا: سالم ... خوبی داداش؟... ممون... مرسی... چه خمرا؟شما خوبی... 
علی ... زن داداش... نیازم سالم میرسونه ... ممنون ... خمری نیست. ایشاال 
ست.از کار و بار  سی... خمری نی شه ... مر سالمت با سالم دنیا بیاد ...  که 

به؟؟؟ مادر خانمت بهترن؟؟؟؟ الحمد الله ... آره  چه خمر... همه چی خو
... اتفاقا مامان و شیما اونجان ... شیما هم بد نیست، دوره ی مشاوره هاش 
صمیمش  سها :رمه ت سرش با در شده... از الک خودش اومده بیرون  تموم 
شم خوبن ... محیط  ستا شکر دو شه. خدا رو  سری قمول ب سرا جدیه میخواد 

شه تیجه اش چی میاموزشگاهشم خوبه چند باری تو جلسه ها رفتم بمینیم ن
به ... پریروزا بردمش دکتر... خدا رو شددکر قلمش مشددکلی  ... مامانم خو
نداره ... آره ... والله تاریخ عروسیشون مشخص نیست. قراره تو باغ خانواده 
ست؟  ستوران خوبی ه شت کنم... ر ی عروس بگیرن . آره آره ... بگو یاددا

شو پیام بزن ه س شکر... پس برام ادر ستم خد خدا رو مونو برای نادین میفر
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... خدا روشددکر همه خوبن. ایشدداال ... باشدده... سددالمت باشددی... علی و 
بد*و*س... قربانت سددالم برسددون ... سددالمت باشددی... بازم ممنون از 

 تمریکت داداش... خداحافظ.
 :وشی و قطع کرد .

 بهش نگاه کردم و :فتم: مادر خانم اقا حسین چی شده؟
نیدم کلیه هاش ناراحت بوده ... مثل اینکه خدا رو لمخندی زد و :فت: شدد

 شکر خوبه.
 چه حواست به شیما هم هست.-

 خندید و :فتم: کی مونس جون و بردی دکتر؟
 کسرا: چند وقت پیش... باید معاینه میشد ... چطور مگه؟

 نادین جریانش چیه؟-
سترده بود ادرس چند تا رستوران خوب  سیش به من  سرا :اهان برای عرو  وک

سیه  ستردم ... برادر عروس یلدا تو کار مقدمات عرو سین  پیدا کنم منم به ح
 ... اون برام چند تاادرس جور کرد.

نفس عمیقی کشددیدم ... من حتی نمیدونسددتم تاریخ عروسددی برادرم کی 
 هست... کسرا چه حواسش به همه بود ... به همه جز من!

 نفس عمیقی کشیدم و :فتم: راستی؟
 .کسرا نگام کرد

 تمریک بابت چی بود؟-
 کسرا خندید و:فت: تولدم!!!

 خشکم زد.



 کسراا ز جا بلند شد و :فت: میرم غذا بگیرم...
 اروم :فتم: تولدت؟

یه هم  هان فت: اره دیروز بود.  قه اش رو مرتد کرد و : نه ی کسددرا جلوی ای
امروز صددمح زنک زد :فت بمخشددید یادمون رفت در:یر زن دایی بودیم... 

ن به حسددینم زنک زده تا بهم تمریک بگه... و:رنه ... و صددداشددو احتماال او
کلفت کرد و :فت: به هیمت حسددین میاد به من تمریک بگه؟؟؟ بیسددت و 

 هشت سالم شد نیاز ... وقتی سی سالم بشه دخترم دوسالشه...
 وچشماش برقی زد و به من خیره شد ... به من که ممهوت نگاهش میکردم.

 ی به همون چیزی که من فکر میکنم فکر میکنی؟کسرا خندید و :فت:دار
 نتونستم بگم داری به چی فکر میکنی...

 فقط زمزمه کردم: نمیدونم.
 کسرا اروم :فت: چیزی شده؟هنوز حالت خوب نیست ...

بهش نگاه کردم ... سددواالم عین موریانه افتاده بودن به جون نهنم... داشددتن 
 بی صدا منو میخوردن.

 با هانیه بیرون بودین؟خفه :فتم : صمح 
کسرا خندید و:فت: آره... هم میخواست با هم صحمت کنیم هم میخواست 
صمحونه رفتیم ... این کافه  ست .برای  شیرینی هم میخوا تمریک بگه ... ازم 
هه... خیلی دوستش داری... دستی به پیشونیش کشید و:فت: اسمش چی 

 بود ... کافه ... سمانه؟؟؟ سایه؟؟؟
 ستاره؟-
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س صحمت کردیم. هانیه میخواد ک ست... یخرده  را: آره... کیکاش خوشمزه ا
 از مهدی جدا بشه ...

 چرا نیومد خونه؟-
صحمت کنه  ست جلوی مامان  ست نمیخوا سرا: فکر میکرد مامان خونه ا ک
خد... یخرده هنوز مردده ...  خاصددی هم نزد .... ولی  ند حرف  ... هرچ

 فی کرد .بهش :فتم بیشتر فکراشو بکنه ... و پو
یا خودم برم بگیرم؟ میتونی برنج  یارن  غذا ب نک بزنم  فت: ز ند : با لمخ

 بذاری؟
 بهش نگاه کردم با چشمای پراز اشک.

به من تمریک بگو... غش  بذار دوی بهمن  کسددرا خندید و:فت: تو همون 
 غش خندید و :فت: چیه نیاز؟؟؟ خوبی؟

 دستامو جلوی صورتم :رفتم.
نک... پر از سددوال ... ممهم ... پرت ... انگار سددسددت و بی حال... :یج و م

 اصال تو این باغ و دنیا نمودم.
کسرا کنارم نشست. تخت فرو رفت از نشستنش... دستشو رو شونم :ذاشت 

 و:فت: چت شده نیاز؟
 دستشو از روی شونه ام پس زدم و از جام بلند شدم.

 نم!مونفس کالفه ای کشیدم و :فتم: هی ی... فقط من برنگشتم که ب
 و بهش نگاه کردم.

هنوز اونقدر قدرت نداشددتم که بتونم از دیدن عکس العمل هاش بگذرم... 
 کسرا فقط داشت نگام میکرد.



سرا اروم :فت:  سمو فوت کردم و ک ستم چرا این حرف وزدم .نف منم نمیدون
 فکر کردم دیشد همه چیز تموم شد؟

 همه چیز؟؟؟-
ستاد و  سرا لمخندی زد و رو به روم ای :فت: چند وقتی رفتی یخرده خودتو ک

پیدا کنی... منم به کارام رسددیدم ... یه عالمه خمر خوب دارم بهت بگم ... 
 فکر میکنم جفتمون نیاز داشتیم یخرده دلتنک هم بشیم نه؟

دسددتهاشددو دوربازو هام قالب شددد و :فت: من خوشددحالم که بر:شددتی... 
 دیشد بهترین هدیه ی تولد و از تو :رفتم ...

 رتم از شدت بغض م اله شده بود.صو
سرد بود  سرمو انداختم پایین ... چونه ام به زنجیر مرواریدم خورد... زنجیر 

 چونه از بغض و لمس سرما لرزید.
شتم دیدم  صمح کجا رفتی؟ هان؟ بر: شده؟  سرا اروم :فت: نمیگی چی  ک

 نیستی...
 باال بگیرم.دستشو از بازوم کند وزیرچونه ام اورد... مجمورم کرد سرمو 

تو چشمام خیره شد و :فت: چی شده خانم؟؟؟ زود نهار وبخوریم میخوام 
شی...  شحال می بمرمت یه جای خوب... یه جایی که مطمئنم از دیدنش خو

 المته امیدوارم.
و با یه حرکت بدون فشار به شکمم منو تو اغوش :رفت و سرشو تو موهام و 

 کشید.:ودی :ردن و شونه ام فرو کرد و بو 
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سال... یه  سه زد و:فت: از عید ام شقیقه ام که نمض میزد چند بار ب*و* رو 
شروع میکنیم ... ا:رخدا بخواد ... دیگه همه ی  سه نفره رو  شیک و  زند:ی 
مشکالت... بح  ها ... همه چی تموم شده نیاز... میخوام خوشمختت کنم 

شه نیاز؟ تو هم با شمات بمینم ... با شمختی و تو چ ی... ید کمکم کن... خو
 خد؟؟؟ میخوایم یه زند:ی شاد واسه دخترمون بسازیم... مگه نه؟؟؟

صداش... حرفاش... عین  سرا ...  ست خودم نمود. ک به هق هق افتادم ... د
اب بود رو اتیش... اما من شعله ور تر میشدم... من یه :ند بزرگ زده بودم... 

.. فراموشش کرده بودم ... من بی اعتماد شده بودم ... من حالم خوب نمود .
 تولدشو... خودمو... خودشو... همه رو...!

خسته شده بودم ... از همه چیز... از همه کس... از این همه اتفاق... دلم یه 
زند:ی روتین میخواسددت... یکنواخت ... بدون حادثه... بدون اسددترس... 

 بدون ترس... دلم میخواست کسرا همیشگی بود.
 همیشگی...

رس بهش بگم ... از خودم ... حسم... درونم ... کسرا ...!!! چطوری بدون ت
بهت بگم بهت بی اعتمادم؟بهت شک دارم ... شدم واست عین یه سایه ... 
دنمال آتو ... دنمال تو ... دنمال رنک خ*ی*ا*ن*تی که هم شددکل و شددمایل 

 غریمی تو نگاهته ... !!!
ازدحام احسدداسدداتم ... از  چطوری بهت بگم ... از تصددور و تفکرم ... از

 زهرا... از پدرام... از امروز... از کافه ستاره!!!
نفس خسددته ای کشددیدم ... پلکام خیلی وقت بود که به عکس عروسددیمون 

 خشک شده بود.



رویاها و ارزوهام عجید تو چشددمهام برق میزد ... لمخندم عجید طمیعی 
اد . بوی امن حمایت. بود نگاه مردونه ی کسددراهم زیادی بوی تکیه :اه مید

 بوی تحقق اروزها و رویاها.
 چشمامو بستم .

رویاهام تو نهنم خیلی وقت بود که سددرک نمیکشددیدن. خیلی وقت بود که 
تاریکی رفته بود. خودمو سددترده بودم به  به خاموشددی و  همه چیز برام رو 

 یکنواختی. در:یر حال شده بودم و فکر آینده نمودم.
... هشددتم :روی نهم بود. وای به حال فردا و فردا و من تو حال مونده بودم 

 فردا .
 کسرا کنارم نشست.

چشددمامو با ترس باز کردم. لمخندش بهم اطمینان داد که چیزی از تماس 
 احمقانه و عجوالنه ام نمیدونه.

 دستمو :رفت و :فت:بهتری؟؟؟
 اووف... عالی بودم!!! معرکه .

شیدم بیرون و نیم خیز  ستش ک ستمو از د سخت و به کمک دیوار د شدم . 
شم چرخوندم. چیکار  سرا معطل تو اتاق چ سنگین ک شدم. زیرنگاه  سرپا 

 باید میکردم؟! باید یه کاری میکردم ... برای تمرکز و فکر کردن!
 باید یه کاری برای انجام دادن میداشتم ...

کسددرا هنوز داشددت نگام میکرد. ارنج هاشددو روی زانوهاش :ذاشددته بود و 
 و کف دستاش فشار میداد .سرشو ت
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 موهاش ریخته بود تو پیشونیش ... تا پایین چشماش.
ته  کار میکردم؟؟؟ من چرا بر:شدد تادم . چی مد ایسدد یدم .جلوی ک لممو :ز
هام حس  های اشدددک و تو پلک بودم؟؟؟ من چی میگفتم؟؟؟ هجو م قطره 

 میکردم که کسرا دستشو روی شونه ام :ذاشت و زیر :وشم نرم و بم :فت:
 استو بتوش... بریم نهار و بیرون بخوریم ... باهات حرف دارم .لم

بهش خیره شدم . از سرشونه بهش نگاه کردم. پلکی زد و لمخندی زد و آهی 
کشید. سوئیچ ماشین جدیدشو برداشت جلوی در ایستاد و :فت: اون مانتو 

 کرمته بتوش.
 و با لمخند کوتاهی در و بست .

 م .پیشونیمو به در کمد تکیه زد
 با صدای پیام :وشیم به سمتش یورش بردم. ستنتا بود .

اهی کشیدم دم دست ترین مانتومو برداشتم . بدون تماشای پیام :وشیمو تو 
تاق  نداز کنم از ا نه برا که خودم و تو ای بدون این بار  ثل هر نداختم .م کیفم ا

 بیرون زدم.
 ورده؟موش خبه محض نشستن کنار کسرا لمخندی زد و :فت: مانتو کرمتو 

 جوابشو ندادم.
 کسرا خندید و :فت: عین زبونت ...

روموازش :رفتم و کسددرا ماشددین و روشددن کرد. نایلون ها رو از صددندلی 
صندلی ها هم  سی دی جدید بود روکش جدید  ستگاه پخش  شته بود د بردا
بوی نویی میداد. حتی روی جفت صندلی های جلو حصیر کشیده بود برای 

 ه!دفع تعرق نشیمنگا



 اهی کشیدم و کمربندمو بستم.
جلوی یه رسددتوران شددیک نگه داشددت. در و باز کردم . بوی کماب م*س*تم 

 کرده بود .
 کسرا با یه کیف سامسونت مشکی کنارم ایستاد.

کت و شددلواری که تنش بود برام عجید بود. تو در شددیشدده ای نگاهی به 
 د رستوران زدم.ریخت تاسف بارم کردم. پوزخندی زدم و بی توجه بهش وار

ست و منو رو  ش سرا رو به روم ن ستم . ک ش سر راهم ن صندلی  روی اولین 
 درسکوت باز کرد.

 کسرا خودش سرخود سفارش داد. دو پرس شیشلیک ... با تمام مخلفات.
بهش نگاه کردم. چقدر عوض شددده بود. کت و شددلوار و ماشددین نو و :رون 

 ترین غذای رستوران و... مخلفات!!!
 

 اه من کرد و :فت:خوش :ذشت؟؟؟کسرا نگ
 سرد جوابشو دادم:اوهوم.

 کسرا نیشخندی زدو :فت: نمودنت باع  شد به تمام کارام برسم...
 پیش خدمت سینی مخلفات و رو میز چید.

با سدداالد مشددغول شدددم و کسددرا ادامه داد: بخاطر همین خیلی کارا رو جلو 
 انداختم...

 دارم ...لمخندی زد و :فت: برات خمرای خوش 
 پیش خدمت دیگه ای دیس شیشلیک و نوشیدنی و برنج و اورد.
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خاطر  لت ... ب خاطر صددمر و تحم فت: ب غذاش : مل از شددروع  کسددرا ق
 کناراومدنت با خیلی چیزا ازت ممنونم ... حاال وقت جمران منه ...

سگکک های کیف با تلقی باز  شت .  سونتش رو روی میز :ذا سام و کیف 
 زرد بیرون کشید و به سمت من هلش داد.شدن ... یه پوشه ی 

 نگاهی به مارک پاپکوی پوشه انداختم. زردیش چشممو میزد.
صمر و تحمل  سری کاراش مونده ها ولی  سرا لمخندی زد و :فت: المته یه  ک
ضا ها  شه ... فردا باید بریم بنگاه و ام شتم که بهت نگم ... امروز که نمی ندا

 رو بزنی...
ت: یه توضددیحات دیگه هم باید بهت بدم ... غذاتو کسددرا لمخندی زد و :ف

 بخور... باید بریم جایی... میخوام بمینم از سلیقه ام خوشت میاد .
به کسددرا نگاه کردم ... کره رو تو برنجش اب کرد ... :وشددت های کمابیشددو 

 تکه کرد و پوست :وجه رو با چنگال جدا کرد .
شرکت و :رفت سهام  ُسریدم ... ناچابا لمخند :فت: بعد اینکه  را م ... یخرده 

سول کلی  ستردم برای وام ... دایی ر از چند نفری قرض کردم ... بعدش هم 
غذاتو بخور کلی  حاال  یان وام جور شدددد ...  باالخره جر تا  مال کرد  برام دن

 حرف دارم بزنم ...
 دست کردم تو پوشه ی کاهی ... یه سند بود ... منگوله دار.

 بهم و :فت: خدا کنه ازش خوشت بیاد ...کسرا خندید و زل زد 
سرا  صد متری... دو خوابه ... ماتم برد ... به نام زهرا و ک سند خونه بود ... 

 بود!



شو جوید و :فت: یکی از وام ها به نام  شدم که لقم سرا خیره  بهت زده به ک
زهرا بود ... چون من نمیتونسددتم همزمان از بانک دو تا وام بگیرم. زهرا هم 

به  قمول کرد که این کار ودر حقم بکنه منم در جوابش سددده دنک خونه رو 
نامش زدم. از این قضیه فقط من خمر داشتم و دایی و خود زهرا . ترسیدیم به 

 پدرام بگیم براش سوتفاهم بشه!!!
 :وشام داشت سوت میکشید ...

کسرا نفس عمیقی کشید و :فت:حاال یه خمر خوش دیگه هم دارم بهت بدم 
رای انحصار وراثت و حسین پیگیری کرده ... قراره سهم من و بهم بده ... کا

که من از زیر دین همه در بیام... مثل اینکه دایی باهاش صددحمت کرده ... 
اونم چندان راضددی نیسددت که چنین اتفاقی بیفته ولی خد ... حسددین داره 

 فکرشسددهممو ازم میخره یه جورایی... منم قمول کردم ... ولی خیلی دیر به 
به فکرش میفتاد اینطوری  افتاد... من هرچی فکر میکنم میمینم کاش زودتر 
اینقدر دنک وفنک نداشتیم ... برو به این رو بزن به اون رو بزن ... نه نیاز؟؟؟ 
ولی قیمت خونه کشددیده باال ها ... من دو ماه پیش اقدام کردم ... هرچی به 

!! و خندید و :فت: عوضددش عیدم نزدیک میشددیم خونه داره :رون تر میشدده!
سدددال جدید ... خونه ی جدید ... زند:ی جدید ... ب ه ی جدید ... ب ه 

 های جدید... چشمکی زد...
 و سرشو داد عقد خندید ...
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حین خنده هاش :فت:ولی حسدابی جیمم خالی شدده ... دیگه نه پس انداز 
نظرت چیه  دارم ... نه هی ی دیگه ... هرچند اون یه تومن تو هنوز هست ...

 یه حساب مشترک باز کنیم؟
 من مات بودم ... کیش و مات!!!

از رستوران بیرون اومدیم... نمیدونستم باید به چی فکر کنم ... کسرا دستمو 
سختی  سرا مدام از  شتیم کمی کنار هم قدم بزنیم... ک صمیم دا :رفت ... ت

شحال بود از اینکه منو  سورپرایز های این چند ماه اخیرش میگفت... و خو
کرده ... و میگفت که بهت من براش قشنگترین تصویر دنیاست... این بهت 
شکر میکرد که باالخره همه  شمختی جدیده... و مدام خدا رو  شونه ی خو ن
سیمون رو تو  سالگرد عرو سر قولش موند ... و قراربود  شد و  ست  چیز در

 خونه ی خودمون بگیریم!!!
ای داخلش نوسدداز بودن ... یه کوچه ی بن با دیدن یه کوچه که اکثرا خونه ه

بست ... با درختها و شمشادهای قشنک و اسفالت یک دست ... ساکت اما 
 پر از زند:ی... کسرا ایستاد.

 اسم کوچه شقایق بود.
 لمخندی زد و :فت:حدس بزن خونمون کدومه ...!

 دستمو فشار داد و :فت:زود باش دیگه ...
ها رو :م  مه  یدونسددتم چرا کل کردم. زبونم تو دهنم سددنگینی میکرد. نم

 نمیدونستم اصال چی باید بگم ...



یه  چه رفتیم ... جلوی  های کو تا انت ید ...  مال خودش کشدد کسددرا منو دن
ستاد. لمخندی زد و :فت: از نماش  ستری ای ساختمون با نمای :رانیتی خاک

 خوشت میاد؟؟؟
چه مصالح خوبی سنک های :رانیتی مرغوب ... از راه دور هم میشد فهمید 

 تو ساختش به کار رفته ...!
سرا  سرمای کلید و حس کردم. بهش نگاه کردم... ک ستمو :رفت...  سرا د ک

 انگشتامو به سرکلیدی که تو دستش بود رسوند ... با هم در وباز کردیم.
وارد یه حیاط کوچیک شدددیم... یه فضددای :ل کاری کوچیک ... با چند پله 

 شه ای ساختمون متصل میشد.ی سنک مرمری که به در شی
نفس عمیقی کشیدم. کسرا منو به داخل هل داد ... دستش رو شونم بود . در 
سته بود و روزنامه میخوند با  ش شخون کوچیکی ن شت پی و باز کرد. نگهمان پ

 دیدن ما لمخندی زد و :فت:سالم اقای راد.
 ارید...یکسرا سالم بلند باالیی :فت و مرد پرسید: ان شاالله کی اسماب م

 کسرا خندید و :فت:همین روزا ...
جلوی اسددانسددور ایسددتادیم ... البی کوچیک و خوش نقشدده ای بود. جلوی 
شده بود. با :لدون  ست ممل قهوه ای چرم چیده  شخون نگهمانی یک نیم  پی

 های فرد باممو!
 وارد اسانسور شدیم. کسرا با لمخند بهم نگاه میکرد.

 ا ... طمقه ی پنجم رو فشار داد.چشماش برق میزد... عین ب ه ه
 از شش طمقه ... طمقه ی پنجم ...
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ضای پارکت  شت. یه ف شو روی کمرم :ذا ست سرا باز د سور ک سان ست ا با ای
شده از :ل های افتاب :ردون  سه عکس تکه تکه  شده ... که روی دیوارش 
بود . نفس عمیقی کشددید و زیر:وشددم زمزمه کرد: فکر میکنی واحد چتیم یا 

 راست؟
 نفسم باال نمیومد.

 کسرا خندید و:فت:اینم من باید بگم؟؟؟
به خونه ی  فت:  حد راسدددت چرخوند و : فل درچوبی وا ید و توی ق و کل

 خودت خوش اومدی...
 خونه ی خودم؟؟؟

 چشمام پر اشک بود.
ید  جد نک خورد توصددورتم. بوی چوب در نو ... بوی نو... بوی  بوی ر

 زند:ی...
ستاده  سرا جلوی در ای سفید بود ... عروس ک شدم...  بود. یه قدم وارد خونه 

یه  هال بزر:ی جلوی روم بود ...  یک و رد کردم...  یه راهروی کوچ بود ... 
صی... کف زمین پارکت قهوه ای  هال م*س*تطیلی بدون هیچ برید:ی و قنا
ستر...  شده بود... برای جای لو شیده  سقفش دو :ردی با :چ ترا بود ... رو 

به اشتزخونه میرسید ... و عرض دیگه اش به یه راهروی دیگه عرض خونه ام 
... راهروی دوم رو پیش :رفتم ... انتهاش به یه در میرسید... در و باز کردم . 
سمت دیگه  شویی بود و  ست سمتش به د شد ... در یه  صدای قدم هام اکو می

به روی هم بودن ... یکی از اون یکی بزر که رو  تاق  :تر اش حمام... و دو ا
 ... اتاق بزر:تر تراس داشت ... و اتاق کوچیکتر از داخل دیوار کمد ...



 در تراس به پارک باز میشد ...
مه چیز  که ه قدر عمیق هسدددت  تاق کوچیکتر اون مد ا و من فکر میکردم ک
میتونم توش بذارم ... چرخی زدم ... روشنایی هردو اتاق خوب بود... حمام 

کفشون با کاشی های خوش نقش ونگاری  و دستشویی هردو تمیز بودن ...
 پوشونده شده بود ... و سرویس صدفی و ابی تیره داشت.

عقمگرد کردم. کسدرا به شدومینه ای که درسدت وسدط ضدلع طولی هال قرار 
داشت تکیه داده بود. اجرهای شومینه جالی خاصی داشتن ...نقشه کشیدم 

الی شددومینه اینه و که برای جلوش :ارد طالیی بگیرم... روی طاق ه ی با
 شمعدونمو بذارم... و داخلش روی شعله هاش هیزم های مصنوعی ...

اشتزخونه ام خالی بود ... پر از کابینت ... بزرگ ... میتونستم وسطش یه میز 
نهار خوری چهار نفره توش بذارم ... دستی روی اپن که دو تیکه بود و میشد 

دلی پایه بلند بگیرم و از اپن بجای میز و صددندلی چهار نفره ، چهارتا صددن
هاز و برای  نه کنم ... میتونسددتم بهترین و قشددنگترین ج فاده ی بهی اسددت
تاق دخترم بهترین  ها بگیرم... میتونسددتم برای ا تاق هال و ا نه و  اشددتزخو

 سیسمونی رو بیارم ... میتونستم ...
 به کسرا نگاه کردم.

جره ها رو به پارک لمخندی زد و:فت: از نقشدده ی خونه خوشددت میاد؟؟؟ پن
باز میشددن ها ... دیدی؟؟؟ کفشددم پارکت کردم ... با یه عالم کابینت ... 

 نظرت چیه؟؟؟ میدونستی شمیه یکی از نقشه های خودته ؟؟؟ یادته؟؟؟
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ستادم طراحی کرده  شه ای بود که برای ا شمیه نق با بغض نگاهش کردم... اره 
 بودم.

. ا:ر از رنگش خوشت نمیاد میگم کسرا خندید و:فت: حاال کلی کار داره ..
کاری الزم داره ... هود و  کاشددی  یدی؟ یخرده  رنگش کنیم... تراس ود
 استیلت هم باید وصل کنیم ... ب ه داریم باید دمای خونه رو تنظیم کنیم ...
شت نیومده که حرف  شو به اپن زد و :فت: نکنه از خونه خو ست سرا کف د ک

 نمیزنی؟
 رفت و :فت:الو ... نیاز؟؟؟دست ازادشو جلوی صورتم :

 بهش نگاه کردم. چشماش هم میخندید.
شد که یادش رفت باید  شوکه  سمت اغوشش هجوم بردم. اونقدر  بی هوا به 

 متقابال ب*غ*لم کنه!
قت اینطوری سددمتم  گه هیچ و فت: فکر کردم دی ید و : نفس راحتی کشدد

 نمیای...
 ین خونه خوشتکسرا روی :وشمو ب*و*سید و :فت: خانم؟؟؟ نگفتی از ا

 میاد؟؟؟
 به زور زبونمو چرخوندم و:فتم:خیلی...

 کسرا رو شقیقمو ب*و*سید و :فت:چی؟؟؟
 بلند :فتم:خیلی... خیلی قشنگه ...

کسددرا منو از خودش جدا کرد و :فت: مطمئنی؟؟؟ ناراحت نیسددتی ازم که 
 چرا بهت نگفتم و خودم تنهایی دست به کار شدم؟؟؟



شک صله :رفتم ... ا شدن رو اروم پاک ازش فا سرازیر  ایی که نفهمیدم کی 
 کردم.

کسددرا لمخندی بهم زد و :فت: کوچولوی احسدداسدداتی... دیگه نری یه ماه 
 خمری ازت نشه ها؟؟؟

نک بودن...  با زهرا هنوزم : یدم ... حرفاش  گاه کردم ... آهی کشدد بهش ن
بخاطر خونه بهم میگفت کمک و احمق و نفهم؟ بخاطر خونه میخواسدددت 

 به سرم کنه؟؟؟دست 
سکوت کردم دلم نمیخواست حاال ... بعد این همه وقت که باالخره خوشی 
بهم هجوم اورده بود همشددو خراب کنم . دلم نمیخواسددت به چیز دیگه فکر 
 کنم ولی نمیتونستم به تک تک توهین هاش اهمیت ندم و تفسیرشون نکنم!!!

 حسدداب کتابکسددرا لمخندی زد و :فت:من باید برم پیش حسددین یخرده 
 داریم... تو رو بذارم خونه؟؟؟

سا .... اولین باره اومدیم اینجا باید آینه قران  ست تو کیفم کردم و :فتم: وای د
 میاوردیم ... آینه دارم ...

 کسرا چشماش برقی زد و :فت:تو ماشین یه قران هست ...
یاره و هم قران .. تا کسددرا هم ماشددین وب . لمخندی زدم ... تو خونه موندم 

ماشین تو پارکینگی نزدیک رستوران بود.منم از فرصت استفاده کردم . باید با 
کسرا حرف میزدم ... من هیچ کدوم از حرفهاش رو یادم نرفته بود. مسلما به 
ست بهم بگه کمک و  سند زدن به نام زهرا نمیتون سه دنک  خاطرخونه و وام و 

شاید روی فکر خ*ی*ا*ن*ت یه خط بطالن شیده بودم ...  احمق و نفهم.  ک
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شی برنز و  سه تا من سرا برای من مجهول بود. رفتارش... حرفهاش... ولی ک
 بلوند و چشم شرقیش!!!

خطاب شدن های غیر رسمیش... اینها همه باید حل میشد ... زند:ی جدید 
با  ید اول خیلی چیزها رو  با جدید ... من  جدید ... روزهای  ... خونه ی 

 خودم و کسرا حل میکردم!!!
 از همه مهمتر... ماست مالی تماس امروزم به پدرام!!! وای خدا... خدایا!!!

در با تلقی باز شددد ... آینه ی کوچیکمو با قران کف دسددتی روی طاق ه ی 
 شومینه :ذاشتیم... کسرا دستمو :رفت و باهم از خونه خارج شدیم.

رف ح تا رسیدن به خونه کسرا از لیست خریدهایی که باید برای خونه میشد
زد و من هم به هیچ کدوم از حرفهاش :وش نمیدادم . نهنم در:یرمجهوالتم 

 بود بدون پرسیدن از کسرا نمیتونستم چیزی رو حل کنم.
 کسرا همون کسرا بود ... من اما همون نیاز نمودم!!! خیلی وقت بود که نمودم!

 
 فصل سی وهشتم:

سرا ازم خداحافظی کرد ...  شدم ... ک شد باهم سر کوچه پیاده  شد  وقرار 
 مفصل راجع به خیلی چیزها صحمت کنیم...

 دستمو تو جید پالتوم فرو کردم.
 کلید و از تو کیفم دراوردم که کسی از پشت دستشو رو کمرم :ذاشتم.

شت و:فت: حداقل  شونم :ذا شو روی  ست شم که زهرا د ستم جیغی بک خوا
 حاال دیگه ابرو ریزی نکن.

 با دیدنش شوکه شدم.



 زد و:فت:دعوتم نمیکنی؟؟؟پوزخندی 
 اب دهنمو قورت دادم ... در و باز کردم. زهرا با تنه ای بهم وارد خونه شد .

 خونه هم نان ساکت بود.
 نفس عمیقی کشیدم...

پشت سرش وارد شدم .درو بستم. زهرا چادرشو دراورد و وحشیانه اونو روی 
شتزخونه سمت ا ستم به  ست... خوا ش شه ای ن ه برم ک مملی انداخت... :و

 متحکم :فت:بشین.
 اهسته :فتم:میرم چای حاضر کنم.

با تمسددخر :فت:خانم مهندس ... بهت :فتم بشددین! نیومدم چای  زهرا 
 بخورم!!!

با تعجد به لحنش رو به روش نشدسدتم ... شدالمو دراوردم ... و د:مه های 
 مانتو مو باز کردم. سددکوت کردم تا اون شددروع کنه . معلوم بود چقدر پره ...
سرا ... ولی معماها تو نهنم عجید  منم پر بودم... نه از زهرا ... حتی نه از ک

 ویراژ میدادن!
با پوزخند :فت: خیلی خوب میشدددد این خود داریتو همیشددده حفظ  زهرا 
سرعمه ی  شتی... ولی خد... پ میکردی... المته خیلی خوب خودتو نگه دا

 منم کم احمق نیست!
 اخم هام تو هم رفت.
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شو شتیم  زهرا پا رو پاش انداخت و:فت: چند وقت پیش بود ... عمه نمود دا
از اینجا رد میشدددیم ... کسددرا خونه تنها بود ... طفلک برنجشددو سددوزونده 

 بود... تو هم نمودی... جالد بود که نمودی و کسرا هم خمر نداشت.
 کیفشو برداشت و اروم زیتشو باز کرد.

ری کوکوی سددید زمینی لمخندی زد و:فت: سددعی کردم یادش بدم چطو
ستعداد نداره ... ولی خد...  شتزی ا سرا چندان تو ا ست میکنن!!! المته ک در

 بازم کارش بد نمود ...
 تو کیفش :شتی زد و :فت: اینو زیر میز پیدا کردم .

 به عکسی که از توکیفش دراورد نگاه کردم.
ر پ عکس من وستنتا ... یکی از همون عکسا بود، عکس های شک برانگیز و

از ابهام از هم اغوشددی!... نگاه سددردمو از عکسددی که تو دسددتش بود به 
 چشمهاش دوختم.

دیگه هیچ ابا و ترسی نداشتم ... کسرا رو از دست بدم ... ندم ... بفهمه ... 
 نفهمه ...

لمخندی زد و :فت:پدرامم این عکس و دید ... درسدددت همونجایی که تو 
 !االن نشستی، پدرام نشسته بود و دید

زهرا عکس و روی میز پرت کرد و :فت: نمیدونم چرا سددکوت کردیم و به 
کسددرا چیزی نگفتیم ... چیزی که با سددندش جور بود ... !!! و حتی نمیدونم 
که تو چطور تونسددتی به شددوهرمن چیزهایی بگی که حتی از صددحتشددون 

 نامطمئن بودی!!!
 با خونسردی اهسته :فتم:بمین زهرا ...



اریت ... کسرا شد خونه ی ما اومد . با پدرام صحمت زهرا : شد خواستگ
کرد... :فت سابقه ی زنم چندان سابقه ی خوشایندی نیست ... با این حال 
شد  نفهمیدم با چه ترفندی ولی باهات ازدواج کرد... چند ماه بعدش... یه 
اومد خونه ی ما و :فت نیاز با همون ادم ها تو شددرکت همکار بوده ... !!! 

م جالمی هسددتی... خیلی... !!! نمیدونم باید بهت چی بگم ... این خیلی آد
عکس... کارات ... رفتارات ... بعد از رفتن حسددام از تهران پدرام شددده بود 
دوسددت و رفیق کسددرا! منم زن پدرا م.... تو چرا فکر کردی همه عین خودتن 

پیش  ... همه ی زار و زند:یشونو از شوهر و همسرشون مخفی میکنن ... تو
خودت چه فکری میکنی که به خودت اجازه میدی دیگران و متهم کنی؟؟؟ 

 هان؟؟؟ تهمت بزنی...
 دسته های ممل و تو دستم فشار میدادم .

زهرا با همون پوزخند مسدخره ای که رو لمش داشدت :فت: خیلی در مقابل 
سی دخالت نکنم  شتم که تو زند:ی ک سکوت کردم، خیلی خودمو نگه دا تو 

یگه بسددده نیاز... در جواب تمام بی اعتنایی ها و بی احترامی هات   ولی د
ست ... منم نیاز  سرا نی شوهر من ک شینم ،  ساکت نمی سکوت کردم. این بار 
نیسددتم !!! ما عادت نداریم چیزی و از هم پنهان کنیم... نمیدونم درمورد وام 

نده مکسددرابهت چیزی :فته یا نه ... من بخاطر اینکه کسددرا پیش پدرام شددر
نماشددده وانمود کردم به همسددرم چیزی نگفتم اما شددوهر من از همون اول 
درجریان همه چیز بود چه بانک رفتنمون ... چه چیزهای دیگه... پس بهتره 
سه نکنی... !!! تو که زنک  سرتو با دیگران مقای خودتو ... ارتماط خودتو با هم
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.. به جای این همه زدی پدرام بالفاصددله به من زنک زد و حرفاتو بهم :فت .
سر هم مراقد زند:یت باش. بمین که چه ادم هایی دور  شت  حماقت های پ
و بر کسددرا یورتمه میرن و براش موس موس میکنن... فکر نکن تا همیشددده 
تا  لت راه میفتن! ... فکر نکن کسددرا  ما مه دن قدر جوون میمونی و ه همین

 هر احدی هممسددتر اخرش به فکر تو میمونه ... فکر نکن همیشدده میتونی با
سعی  سرا خیلی  سد... ک سفت ب  سی نفهمه!!! ... نیاز زند:یتو  شی و ک ب
کرده تو رو ... حسددداسددیت تو رو به خودش جلد کنه... اما تو ندیده اش 
:رفتی... خیلی ها حواسددشددون به کسددراسددت ... خودتم میدونی...! غزاله 

یه ه... بقحاضره صیغه اش بشه ... ساجدی حاضره فقط یه شد باهاش باش
رو هم نگم که تو شددرکت برای یه نظر کسددرا چه کارها که نمیکنن ... با همه 
سکوتت ... بی توجهیت...  سرا بازم تمام توجهش به توئه ... با تمام  ی اینا ک

 سردیت ... باهمه ی اینا بازم... !
سرا به تو  شی... ک شک برانگیز نما شید و :فت: بهتره اینقدر  نفس عمیقی ک

ما باوریش دامن میزنی...؟؟؟ بی اعت نا به  مادش  لد اعت جای ج ده ... ب
نمیدونم بهت :فته که به این ب ه شددک داره یا نه ...!!! بهتره به خودت بیای 
نیاز... اینقدر اشددتماه نکن ... کسددرا کم کسددی نیسددت ... یه بار دنمالت میاد 

و حافظ. تدوبار میاد سه بار میاد ... صد بار میاد ... بار صد ویک میگه خدا
یت  ند: به فکر جوونی و ز باش...  به فکر خودت  یه ب ه ... !!! میمونی و 
شو ... زند:ی کردن  باش... به فکر دخترت!!! ب ه بازی و بذار کنار... بزرگ 
و یاد بگیر... مسددئولیت پذیر بودن و یاد بگیر... :اهی سددکوت و همیشدده 

چرا  .. فقط نمیدونمصراحت و صداقت ویاد بگیر ... بنظر نمیاد بلد نماشی.



به کار نمیگیری!!! من و پدرام تو رو میمخشیم ... اما کسرا چی؟؟؟ کسرا هم 
نه ... دخترت چی؟؟؟ چطوری میخوای تربیتش کنی؟ عین خودت؟؟؟ 
ساده؟؟؟ اینقدر در  اهر زرنک؟؟؟ نیاز ... تو  شکوک؟؟؟ اینقدر  اینقدر م

و  نفره داره بار زند:ی تنها نیسددتی که به خودت تنها فکر کنی... کسددرا یه
 بدوش میکشه!!! بهتره تو زند:ی مشترکتون کمی شراکت بخرج بدی...

سرمو میون دستهام :رفتم ... زهرا ازجاش بلند شد . عکس هم نان رو میز 
 بود.

زهرا خشددک :فت:مراقد زند:یت باش باد نمرتش... چشددماتو باز کن ... 
ر خوردن رفته!!! یه شددوهرتو دو دسددتی ب سددد... کسددرا خیلی وقتا تا  دم سددُ

 کاری نکن فقط واسه ی جلد توجه تو ... جدی جدی لیز بخوره و ....!!!
شتی... نمیخوای به  سمت در میرفت که بلند :فتم:عکس تو جا :ذا زهرا به 

 کسرا نشون بدی؟ ... هوم؟
 زهرا به طرفم چرخید و :فت: تو چی فکر میکنی؟

ی درکار نیسددت ... ا:ر میخوای این عکس یه سددوتفاهمه ... هیچ رابطه ا-
نشددون کسددرا بده ... من ترسددی ندارم که اون چیزی بفهمه!!! چون اصددل 

 واقعیت رو هم من میدونم هم مرد توی عکس!
که چیزی نیسدددت ... عکس پیش  به  فت: پس خو ندی زد و: زهرا زهرخ

 خودت باشه ... شاید دلت بخواد یاد:اری نگهش داری...
 چرا؟؟؟ تالفی کن بی حساب بشیم؟از جام بلند شدم و:فتم: 
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فت: خونسددردی... خیلی  ند و لحن خشددکش : با همون زهرخ زهرا 
قدر  که این ته  قاحت یا از و کاری نکردی و خونسددردی...  یا  خونسددردی... 
خونسددردی!!! ترجیح میدم فکر کنم اولیش هسددتی. در ضددمن ... شددماره ی 

مادرش زن همسددرمو از تو :وشددیت پاک کن... من خوشددم نمیاد جز من و 
 دیگه ای شمارشو داشته باشه!!!

 و با چند :ام بلند به سمت در رفت ... در با صدا بسته شد.
پوفی کشیدم .... خسته روی ممل نشستم . به سقف خیره شدم ... حرفهای 

 زهرا عین پتک بود ... !!! یه پتک سنگین ...
ستن شتم ... من روی نیم تنه ی برهنه ی  دم تا خم بوعکس و از روی میز بردا

شیدم . عکس رو تو  ستنتا خمار بود ... اهی ک شمهای  شالم عقد بود چ  ...
مشددتم م اله کردم ... دلم میخواسددت داد بزنم به درک و بعد پشددت کنم به 
همه چیز و همه کس... با صدای چرخش کلید تو در حیاط و صدای همهمه 

 زیر فرش... زیر و تق تق کفش ها . از جا پریدم. به اتاق رفتم ... عکس رو
تخت قایم کردم . میخواسددتم پاره اش کنم یا بسددوزونمش... ولی فرصددتش 

 :یرم نیومد.
 صدای مونس جون و شیما رو از طمقه ی پایین شنیدم.

 دستی به لماسم کشیدم و پله ها رو پایین رفتم.
سنگین بود. زیر  سرتاپام انداخت ... جو  مونس جون با دیدنم نگاه تلخی به 

سالمی بلغور کردم ... مونس جون خیلی خشک جوابمو داد. شیما مثل لد 
 تمام این چندماه در مقابلم سکوت کرد و به اتاقش رفت.



مل  ند ... مونس جون روی م گاهی بین من و مونس جون چرخو کسددرا ن
شمش به  شونه هاش بود چ سی چاق کنه ... چادرش روی  سته بود تا نف ش ن

سه ت شه ی میز بود من هنوز  شیمن رو :و سالن و ن ا پله برای فرود اومدن به 
 پیش روم داشتم.

از نگاه مونس جون ... از قیافه ی سددنگین مونس جون ... از سددمک جواب 
 مونس جون ... پوفی کشیدم و سه پله رو طی کردم.

 به سمت اشتزخونه رفتم.
 بدون اینکه خودم هم بشنوم :فتم:کسی چای میخوره؟

برای عوض کردن جو :فت:من که دلم خیلی وکسددرا خیلی احمقانه صددرفا 
 واسه ی چایی جوشیده های تو تنک شده!

برای چند لحظه نهنم پیش سددتنتا چرخید وقتی توی شددرکت بهم :فته بود 
سخره بازی های فرزاد  ست کردم ... بی اراده از یاداوری م شیده در چای جو

 و بقیه لمخندی رو لمم نشست.
 شتزخونه خزید.کسرا به خودش :رفت . اروم توی ا

 کنارم ایستاد دست به سینه .
من نفس عمیقی کشددیدم و کسددرا اروم :فت: من یه دوش بگیرم بعد با هم 

 صحمت کنیم نظرت چیه؟ تو االچیق...
 از سمت شونه بهش نگاه کردم.

 لمخندش جمع شد.
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اما خودشددو نماخت. نمیدونم تو نگام و صددورتم چی دید که بح  وعوض 
 م خونه رو به نامت بزنم...کرد و:فت:شنمه میری

سابیدمش که  شتم می شتم ... قوری تهش چای مونده بود ... دا سکاچ وبردا ا
 کسرا ادامه داد: ماشینم میخوام به نام تو بزنم من با مترو ...

سهم  شخص :فتم:  سمته بایک مفهوم م سط حرفش پرت و بی پهلو یک  و
 کیو میخای به نام من بزنی؟

 کسرا :یج پرسید: هان؟
قل مطمئن بودم احمق وکمک و نفهم این ج یده بود حدا ندادم .فهم وابشددو 

 مکالمه ی چند دقیقه ای منم ... نه اون!!!
 کسرا مکثی کرد و :فت:خد... سه دونک خودمو به نام تو میزنم.

شار روی قوری  شیر اب و باز کردم . با ف سینک پرت کردم.  سکاچ وتوی  ا
:فتم: من با دخترداییت باید تو خونه فورد میومد... مشغول اب کشی شدم و 

 ی مشترکم سهم داشته باشم؟؟؟
شو حس میکردم ... و وقتی حرف  شتم بود ... نمیدیدمش اما لمخند سرا پ ک
زد فهمیدم کلمات از زاویه ی نرمال لمهاش صددوت همیشددگی رو نداره ... 
صداش فرق میکرد ! و من حتی بدون  سرا وقتی میخندید و حرف میزد تن  ک

تصددویرش اینو میفهمیدم ... من کسددرا رو میشددنیدم ... با تمام تلخی  دیدن
سماجت نکردن هاش...!!! و هنوز  صمانیت هاش و  شو ع هاش و حرص ها

 ازم نترسیده بود چرا رفتم ... چرا بر:شتم... چه مر:مه!!!
 اروم با همون لمخند :فت: من هنوز به دخترداییم بدهکارم ...



کردم باز هم کف داره ... فشددار اب ... از هرچی قوری و میشددسددتم حس می
شت با یه  صوری رو دا صویه ی  سفیدی که حکم ت ستیکی  داخل توری پال
پروانه ی صددورتی عین کف بود روی تنه ی قوری...! و توهم اینو داشددتم که 
شه ... چایی کف  شه... اثر مایع :لی هنوز روش با شاید هنوز توش کف با

 عده اش حساس بود!!!دار بشه... کسرا مسموم بشه! م
 مونس جون بلند :فت: من دارم نماز میخونم کسرا ...

سانی میکرد  شه همین طور اطالع ر و نگفت نیاز... و نگفت ب ه ها ... همی
 ب ه ها ... صمحانه ... ب ه ها شام... نهار... چای... میوه ... تلفن!!!

 و فقط :فت کسرا ...
ود. یعنی حدس میزدم که تمیزه شددیر اب و بسددتم . قوری دیگه تمیز شددده ب

ستیکی  شتم تا اون توری پال شتم و خیلی تمایل دا شک دا هرچند که هنوز 
شیر باز کنم و از نو اب  سر  شت رو از  صورتی توش دا سفید و که پروانه ی 

 کشیش کنم ... اما فکر کردم شاید اب جوشیده هم ...
شید شو به رخم ک شت زور بازو شونه ام :ذا شو روی  ست سرا د و منو به  ک

 سمت خودش چرخوند.
 نگام کرد.

 نگاش کردم.
 

 اروم :فت: چیه نیاز؟
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قوری و به سمتش :رفتم و:فتم:حس میکنم هنوز روش کف داره ... توری و 
 برمیداری دوباره اب کشیش کنم؟!

 کسرا دستشو از روی شونم برداشت.
پوزخندی زدم ... قوری و خشددک کردم ... چای رو توش ریختم ... کسددرا 
هنوز ایسددتاده بود ... و من فکر میکردم خونه ی جدید توری پالسددتیکی به 
سرا بود  شق قملی ک سه دونگش به نام ع شت؟؟؟! خونه ای که  شیرش دا سر

!!!... 
چای ریختم . کسرا خورد ... یا نوشید به هرحال حرفی نزد. رفت به طمقه ی 

لی نشدسدتم . باال ... لماس و حوله اش رو برداشدت. به حمام رفت. روی مم
 مونس جون از اتاقش شیما رو صدا کرد .

صداش کنم . اما مونس جون از  شم تا  ستم بلند  شنید... خوا شیما اما نمی
 اتاق بیرون اومد از پایین پله ها صداش زد.

 شیما بله ای :فت و سرازیر شد .
با هم به اتاق مونس جون رفتن ... و شیما پنج دقیقه بعد از اتاق خارج شد و 

 ت: من و مامان شام خوردیم... برای خودت و کسرا غذا درست کن.:ف
 و بدون اینکه منتظر جواب من باشه باز به اتاقش رفت ... به دنیای مجازیش!

 نگاهی به در بسته ی اتاق مونس جون کردم.
به سددختی از جام بلند شدددم. جلوی در ایسددتادم. تقه ای به در زدم . مونس 

 حس کردم شاید سر دعا باشه .جون صلوات بلندی فرستاد 
 در و بی هوا باز کردم .



سجادیه جلوش باز بود .عینک :رد  صحیفه ی  سته بود ... و  ش روی تخت ن
زنجیر طالییشو به چشمش زده بود و با فلشی اروم از روی خط های صحیفه 

 بلند میخوند .
 لمه ی تخت نشستم.

دراورد با شصت و مونس جون سرشو بلند کرد . بهم نگاهی کرد و عینکشو 
 انگشت اشاره خستگی چشماشو :رفت.

بدون حاشددیه :فتم: تو این یک سددالی که اینجا بودم ... هر روز یه اتفاقی 
شدن :رفت تا حرف و  شدن ارتماط با خانوادم بخاطر مزاحم ن افتاد... از کم 
نگفتنی ها و رفتارها... یکی حرف زد یکی نزد ... دو تا شددنیدم ...چهار تا 

... قهر کردم اشتی کردم ...ب م مرد ... ب ه دار شدم... تو همه ی این :فتم 
روزا هیچ وقت روی اخمتون رو ندیدم ...هیچ وقت ندیدم که بهم پشدددت 

 کنید ...
مونس جون تکونی به خودش داد و :فت: تمام این وقتازند:ی خودت بود و 

 کسرا... به بقیه دخلی نداشت.
 ابروهام :ره خورد.

وشددو ازم :رفت و :فت: تمام این وقت ها فکر نمیکردم خونه مونس جون ر
 خراب کن باشی...

 خونه ی کی و خراب کردم؟-
 مونس جون اهسته :فت: این حرفها چیه به پدرام زدی...

 لمخندی زدم و :فتم: پس شما هم طرف بردارزادتونو :رفتید؟
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 از جام بلند شدم.
 مونس جون مات به من نگاه کرد.

... شمرده ... خونسرد ... قاطع :فتم: هرچی :فتم البد لیاقت  اهسته ...اروم
سی  شم، اما نمیذارم ک شاید ناتا خونه خراب کن نما زهرا وزند:یش بوده ... 

 خونمو خراب کنه برای این هرکاری میکنم... شد بخیر!
 وبه سمت در رفتم.

 مونس جون صدا زد:نیاز...
موقع که من تو چهارچوب بی جواب :ذاشددتمش... در اتاق و بسددتم . اون 

شدم اینقدر هوای  شنیدم که چطور جلوی برادرزاده اش تحقیر می شتزخونه  ا
 زند:ی من و داشت که حاال ... نفس عمیقی کشیدم.

 کسرا با حوله جلوم سمز شد.
 بهم لمخندی زد و :فت:شام چی داریم؟

 من :رسنه نیستم میرم بخوابم.-
 ؟کسرا بهم نگاهی کرد و اروم :فتم: هوم

 کسرا اب موهاشو :رفت و با لمخند و شوق :فت:منم میام ...
برات مالفه و پتو میذارم ... شددکمم بزرگ شددده نمیتونم رو تخت باهات -

بخوابم ... سددختمه ... بعدشددم که حسدداس شدددم خوابم سددمک شددده ... 
 نفسهای تو هم بلنده بیرون بخواب. شد بخیر...
مت و ازش :رفتم  قاو فت و م خال جازه ی م باال رفتم ا ها رو اروم  له  . پ

ست  شده بود که میخوا شو حس میکردم . مثل روزی  سلی سنگینی نگاه ع .
 بدرقم کنه واسه رفتن از این خونه ... !



 روی تخت نشستم.
پتو و مالفه وبالش رو اماده کردم. کسرا در اتاق و اروم باز کرد. کنارم نشست 

روی مالفه ساتن لیز بخوردم و ... تخت از وزنش فرو رفت ... کم مونده بود 
بیفتم تو ب*غ*لش اما نمیدونم با چه نیرویی خودمو نگه داشددتم... با کدوم 
انرژی از جام جم نخوردم ... و نفهمیدم چطوری به شددونه هام امر کردم بی 
تابی دستهای سنگین کسرا رو نکنن ... وبه موهام دستور دادم دلشون رو به 

 نن...!پریشونی از نوازش صابون نز
به تک تک اجزای بدنم فرمان دادم کسددرا رو نخوان ... فکر کنن نیسددت ... 
ستی  ضورش... هستنش...! د ضاش... خودش... ح شده ... تاریخ انق تموم 
برای اغوش :رفتن و نوازش کردن نداره. دیگه نگاه عسددلیش برق و شددیرینی 

 نداره ... دیگه لماش قدرت ب*و*سیدن نداره ... !
شو  ست سرا د صورتم ... موهایی که اندازه ک جلو اورد ... موهام ریخته بود تو 

شده بودن ...  شونه ن شده بودن ... و دو رنک بودن ... و  ی یک وجد رنک ن
 حتی چرب بودن! بو میدادن ... له له هم میزدن ...

 کسرا موهامو پشت :وشام فرستاد.
قت بود  مت ... من خیلی و باز مقاو ما  خالی شددددم . ا تو برف حس کردم 

 نمودم!
 کسرا اهسته :فت:بهم نمیگی چی شده؟

پتو و مالفه رو تا کرده بودم ... روبالشی که کمترین :لدوزی رو داشت روی 
ستم  سته ها بدش میومد . من میدون سرا از این :ل برج شیدم ... ک بالش ک
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چرا ... بخاطر برخورد و اصطکاک ته ریشش با این نخ های :ل دوزی شده 
خوابشو زایل میکنه ... بالش وصاف کردم . بلند شدم ... پتو و  ... میدونستم

شتم رو پاش. نگاهش نکردم .  سوار کردم . :ذا مالفه و بالش رو ، روی هم 
 ولی اون خیره بود.

سمت  شو کج کرد  سمتم ... اما راه شد. فکر کردم میخواد بیاد  سرا بلند  ک
... بدون در... خد ا:ر سددماجت میکرد تعجد داشددت. بدون شددد بخیر

 اینکه :وشام بشنون :لم عزیزم خانمم نیازم ... رفت!!!
 عین من که رفتم !!!

شیدم ... و بعد دم  سته ای ک شد ... به در کمد تکیه دادم . نفس خ سته  در ب
 وباز دم عمیق...

 درد دارد ... وقتی چیزی را کسر می کنی که با وجودت جمع زده ای!!!
م بدون هیچ رغمتی به سمت تخت با روشن وخاموش شدن صفحه ی :وشی

 رفتم. روش دراز کشیدم . پتو رو روی خودم کشیدم ...
سخت بود تنهایی  سخت بود غلت زدن ...  شدم ...  از این دنده به اون دنده 

 خوابیدن ... سخت بود ، بودنش اما ...!
 کالفه لمه ی تخت نشستم .پاهامو کند از تخت آویزون کردم .

 پام فرو میرفت.پرز های فرش تو کف 
 بی هدف از جا بلند شدم. دست به کمر تو اتاق راه میرفتم .

 شاید به بهانه ی یه لیوان اب ... بهش میگفتم چی شده!!!
لمهام تربودند اما من تشددنه بودم ... حداقل امیدوار بودم که تاپایین رفتن از 

 پله ها و چشم تو چشم شدن با کسرا تشنه بشم!



ع اب ازم بترسدده تا منم بهش بگم. شدداید هم نگم اما و حین نوشددیدن با ول
 دوست داشتم فکر کنم چقدر این :فت و:و به بهانه ی تشنگی براش مهمه.

 دستی به موهام کشیدم ... لماس خوابمو هنوز تنم نکرده بودم.
در کمد و باز کردم ... خالی از لماس هام بود اما یه پیراهن سدداتن :شدداد و 

کمد به چشم میخورد. اون ته ... کنار تی شرت های  حلقه ی شیری رنگم تو
 کسرا .

شمش بیرون که حس کردم پایین دامنش به نئوپان  ستم بک لمخندی زدم. خوا
با ارامش تو کمد فرو رفتم . خواسددتم نخ اویزون از  داخل کمد :یر کرده . 
دامن لماس رو از اون تیکه چوب جدا کنم که پشددت دسددتم به دیواره ی کمد 

 خورد.
 چقدر صداش پوک و توخالی بود .

ابروهامو باال دادم. کاور کت شددلوارهای کسددرا رو به یه سددمت هل دادم . 
یه جوری بود .یه دیوار سددر راسدددت نمود کامل دیوار نمود .  دیواره ی کمد 
سیم  سمت تق سط چوب رو به دو ق شیار و شت . اون  شیار دا سطش یه  و

 دیگه بود. میکردن ... یه قسمت انگار عقد تر از قسمت
همیشددده این قناصددی داخل کمد انیتم میکرد اما فکر میکردم شددداید برای 
ستم به  شده ... اروم با د سترش کمد اتاقش از یه نفره به دو نفره اینطوری  :
ستم فرو  ست د شده تو پو شک  شار دادم ... دون دون های رنک خ چوب ف

 میرفت.
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س مت انتهاییش که به حس کردم یکی از چوب ها کامال لقه ... همونی که ق
طمقه ی لماس های تا شده وصل میشد و چوب نئوپانش معموال لماس هامو 

 نخ کش میکرد پوک و لق بود. انگار پشتش هی ی نمود.
 هولش دادم ... تلقی کرد ولی از جاش تکون نخورد.

 پوفی کردم و بیخیالش شدم.
طاق باز نگاهی به لماسدم کردم ... لمه ی تخت نشدسدتم. درهای کمد چهار 

بودن. کاور کت وشددلوارهای کسددرا به سددمت چپ متمایل بودن ... همون 
شت هام با  سر انگ ستی بود . با  سمت را سمت چوب لق که عقد تر از ق
موهام باز میکردم ... لماس روی پاهام افتاده بود. مردد بودم ... کسددرا دیگه 

 ش میمرد.وابخوابیده بود. زود خوابش میمرد تقریما سرش نرسیده به بالش خ
پوفی کردم... دوباره نگام چرخید به سددمت کمد و کاور لماس های کسددرا و 

 سمت چپ و دیواره ی کمد لق و ...
 از جام بلند شدم ... با دستم تمام لماس ها رو به سمت راست کشیدم.

ابروهام بی اراده تو هم :ره خورد. به اندازه ی یه بند انگشت دیواره ی سمت 
سمت خودم چتی با دیوار ف شیار بردم ... اروم به  ستمو تو  شت. د صله دا ا

شیدمش. دیواره  ست ک شل بود ... بی هوا به را شد اما خیلی  شیدمش باز ن ک
 ی تق ولق اروم و کشویی باز شد.

 پوزخندی از کشفم روی لمم نشست.
 یه کمد مخفی شاید شمیه :اوصندوق ... بعد یک سال. واقعا نابغه بودم!



اندازه ی شاید جا شدن سه چهار تا زونکن وپوشه بود. با  یه کمد کوچیک به
دیدن یه پوشدده ی زرد پاپکو که تو راس دیدم بود ارضددای کنجکاویمو با باز 

 کردن اون شروع کردم!
 عقد رفتم ... نشستم لمه ی تخت.

 پوشه رو روی پام :ذاشتم.
 برای چند ثانیه فقط بهش خیره شدم .

ا :لوم خشک شده بود و نیاز به یه لیوان اب اب دهنمو قورت دادم دیگه واقع
 خنک داشتم.

 کارم درست نمود اما ...
 اما کسرا هم کارش درست نمود که :اوصندوق داشت و به من نمیگفت!

 د:مه قابلمه ای پوشه با تلقی باز شد.
عین ب ه ها زبونمو بین دندون های باال و پایینم نگه داشددتم و از ترس رو 

 نشسته بود.پیشونیم کمی عرق 
 یه نفس عمیق کشیدم و بر:ه ها رو از توش بیرون کشیدم .

چند تا اوراق بها دار و انگار چیزی شمیه سند بود درمورد سهام شرکت ... که 
 به نام کسرا بود .

یه دسته چک باطل شده ... سفته هایی که انگار پسشون :رفته بود . با یه سر 
 نشست اینو من براش خریده بودم .رسید قهوه ای ... لمخندی رو لمم 

 بازش کردم . هی ی توش ننوشته بود ... کل صفحاتشو سرسری نگاه کردم .
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سط بازش کردم ... یه  ست . از و سیاهی توش ه یه لحظه حس کردم یه چیز 
 عکس از پشت افتاد روی زمین.

موزه ی آلته پیناکوتک )پیناکوتک  –پشددت عکس نوشددته بود: آلمان ن مونیخ 
 ی(قدیم

 برای دوست خوبم محمد ... به یادتم!
 2001مورخ ... 

 عکس رو برش :ردوندم. یه جفت چشم ابی... همین !!!
 فصل سی ونهم:

 نگامو از ریش های سشوار کشیده ی محضر دار به حلقه ی کسرا دوختم.
زهرا به لمه ی میز تکیه زده بود وپدرام روی ممل چرمی نشسته بود و به کاشی 

 نگاه میکرد. ها خیره خیره
 من هم از بدو ورودشون ساکت بودم صرفا جهت سالم صدامو شنیده بودن.

 کسرا با لمخند خاصی :فت: نیاز ممارکت باشه.
سند منگوله دار خونه ای که روزها  شتم به  نه مخالفتی کردم نه موافقتی... دا
ارزوشددو داشددتم نگاه میکردم. اروزیی که تحققش هیچ لذتی برام داشددت . 

سفیدی که به  خونه شش  ست و  شین دوی شش دنک به نامم بود. ما ای که 
باز کرد و  مه ی شددیرینی رو  که بود!!! کسددرا جع خد بود  نامم بود ... 

 :فت:بفرمایید صاحمخونه.
توچشمهای عسلیش خیره شدم . لمخند سردی زد و رو به زهرا و محضردار 

 و پدرام چرخوند.
 شناسنامه ی المثنی کسرا رو میز بود.



ی هدف انگشت اشارمو روی جلد قرمزش که به نستعلیق نوشته بود المثنی ب
شتم و بازش کردم . احمقانه به  سی برش دا شدم ... نمیدونم با چه ح خیره 
صفحه ی دوم رفتم. با دیدن اسم خودم ... با دیدن تنهایی اسمم نفس راحتی 

 کشیدم.
 د احمقانه ای روقسددمت پایین نام فرزند ... باتکون دخترم تو وجودم لمخن

سمم تو  ست وفکر کردم: من چه قدر قدرت دارم که هنوزم از دیدن ا ش لمم ن
سرم نوق میکنم یا از تکون دخترم یا از  سنامه ی دوم هم شنا صفحه ی دوم 

 تصورنوشتن اسمش تو شناسنامه ی المثنی کسرا ...!!!
سرا نمود اینقدر یکدند سنامه ی ک شنا سئله ی المثنی بودن  وکله  هشاید ا:ر م

شق نمیشدم و شیرینی برمیداشتم. شاید باید باور میکردم وقتی ازش پرسیدم 
سنامت کو و اون :فته بود :مش کردم ...!!! و تو اون یک ماهی که نمودم  شنا

 :م کرده بود ... و تو همون یک ماهی که نمودم المثناشو :رفته بود.
دلم میخواسددت حداقل دلم میخواسددت دچار توهم یه اتفاق جدید نماشددم. 

 برای پنجره های خونه پرده انتخاب کنم ... و برای پرده های خونه ست ممل!
 و یا حتی دلم میخواست برای داد:اه احتمالی جمله بندی هامو مرور کنم!!!

 و نمیدونستم باید مهریه امو بخوام یا ...
 کسرا اهسته :فت:بریم؟

 ومن بلند جواب دادم: بریم.
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بادزد:یر در ماشین رو باز کرد. جلو نشستم. کسرا  خداحافظی :فتم . کسرا
به  قت  طا یت بی  ها به روش خیره موند. درن به رو  ظه  ند لح نارم. برای چ ک

 سمتم چرخید و :فت: نمیخوای از تو لک بیای بیرون؟
جوابی بهش ندادم. صدددای تلق بسددته شدددن کمربند سددکوت بینمون رو 

 شکست.
بهم بگو بدونم چته؟ ما که قرار کسددرا اسددتارت زد . با حرص :فت: حداقل 

بود با هم صحمت کنیم؟پس چرا ساکتی؟چرا هی ی نمیگی؟چرا خوشحال 
 نیستی؟... با مک  دنده رو جا زد و :فت:حتی ناراحتم نیستی!

 چه خوب حداقل فهمیدی چقدر نسمت بهت بی تفاوت شدم.-
ت یخواسخودم هم نفهمیدم چرا اینقدر این جمله رو بلند :فتم!!! شاید دلم م

بشددنوه ... شدداید هم دلم میخواسددت باهاش بح  کنم ... شدداید هم دلم 
میخواسددت قضددیه ی پدرام و بهش بگم ... قضددیه ی عکس ها ... یا !!!حتی 
به سددرم  که میخواد دسدددت  نه  یدو یه احمق نفهم م ازش بترسددم چرامنو 

 کنه؟بخاطر دراوردن لج و حسادتم؟؟؟ بخاطر جلد توجه؟؟؟
 ریم یه جایی با هم صحمت کنیم؟کسرا زمزمه کرد: ب

 فکر نمیکنی برای حرف زدن خیلی دیره؟-
 کسرا:تو خواستی که حرف بزنی؟؟؟ کی خواستی که من نشنیدم؟

 تو دلم زمزمه کردم:همیشه ...
ستی فرمونو  شت. یک د شو لمه ی پنجره :ذا سرا پوف کالفه ای کرد . ارنج ک

 :رفته بود.
 دست به سینه نشسته بودم.



 سرعت میگرفت. کسرا داشت
 از صدای نفس هاش کالفه شدم و :فتم: شناسنامه اتو چرا :م کردی؟

 کسرا : میدونستم چرا که :مش نمیکردم. االن مشکل زند:ی تو فقط همینه؟
جا - مد از ک مه درا یه کسددرا؟تو حرف بزن؟ تو بگو این ه کل توچ مشدد

 اوردی؟؟؟ این ماشین اون خونه ...
 .کسرا با اخم :فت:کار کردم ..

کار؟ این چه کاریه که در عرض چند ماه تو زند:یت از این رو به اون رو -
 شده؟؟؟

 کسرا:تو فکر کن از دیوار مردم باال رفتم.
 پوزخندی زدم و :فتم:کاش عرضه ی این کار وداشتی!

 کسرا با حرص :فت:نیاز...
 چیه؟ چیه کسرا؟-

 کسرا با حرص نفسشو از پره های بینیش بیرون میفرستاد .
کالفه از صدددای تم نفس کشددیدنش که کل فضددای ماشددین رو پر کرده بود 
شددیشدده رو تا اخر پایین کشددیدم ... صدددای حجم و هیاهوی خیابون رو به 

 صدای شنیدن نفس های کسرا ترجیح میدادم .
یعنی خیلی وقت بود که عالم و ادم رو به کسرا ترجیح میدادم! فقط فهموندن 

واسددت. من هنوز چنین قدرتی در خودم این مطلد به کسددرا شددجاعت میخ
به خودم اعتراف کنم که  تا  نداشددتم  یدیدم! من حتی اونقدر جسدددارت  نم

 چقدر...!
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 اهی کشیدم . کسرا کنار خیابون پارک کرد. مقابل یه رستوران شیک.
 به سر در رستوران خیره شدم . به نماش... به فضاش...

 ا ده شو...کسرا لمخند زورکی ای زد و :فت: چرا نشستی پی
یجوری :فت که انگار هیچ اتفاق خاصددی نیفتاده ... یه روزی پر پر میزدم 

 واسه اینکه برای چند دقیقه برام وقت بذاره ...
سمتم دراز کرد و  شو به  ست سمتم اومد در و برام بازکرد. د شد به  سرا پیاده  ک

 :فت: پیاده نمیشی؟
 دستشو پس زدم و پیاده شدم.

شت کمرم  شو پ ست سرا د سمت رستوران ک شین رو قفل کرد و به  شت ما :ذا
 رفتیم. دیگه حالم داشت از هرچی رستوران بود تو این شهر بهم میخورد.

 دربان در و باز کرد.
 کسرا اجازه داد من داخل بشم.

شغول  سفارش داد. با مخلفات م سرا جای من هم  ستیم. ک ش شت میزی ن پ
ستواییش خورد و :فت ستر ا سرا کمی از دل  : این مدت که نمودیشدم که ک

 خیلی بهت فکر کردم!
 به نتیجه ای هم رسیدی؟-

کسددرا:معلومه ... هرجفتمون اشددتماه زیاد کردیم ... ولی ارزشددشددو داشددت 
 حداقل تجربه های زیادی کسد کردیم . به درد ایندمون میخوره!

 میشه بگی از کدوم اینده حرف میزنی؟-
 با بهت بهم خیره شد.



ه تو  رف سدداالدمو خوردم که غذا رو پیش خدمت اخرین کاهوی باقیموند
 اورد. بابت تاخیر عذرخواهی کرد.

 کسرا هنوز ممهوت نگام میکرد.
 منم در کمال ارامش مشغول خوردن غذام شدم.

شدداید تمام مدت بهم خیره مونده بود ... تا وقتی که غذام تموم شددد و سددیر 
 شدم. دور دهنمو پاک کردم.

قت گاه کردم. خیلی و جذابیتی  بهش ن گاهش برام  قدرت ن که برق و  بود 
 نداشت خیلی وقت بود که اون عطف چشماش برام عادت شده بود!

به پشتی صندلی تکیه دادم ... نمیدونم چم شده بود اما دچار استرس بودم. 
اهسته تو دلم از ده معکوس شمردم ... هربار با این کار یاد ستنتا میفتادم ... 

 زش یاد طعم اب انار...یاد تضاد نگاه ابی قرم
 کسرا با حرص از جا بلند شد و بهم خیره شد و:فت: بلند شو بریم...

 تو نخوردی؟-
 کسرا:من بعدا میخورم ...

 رو به پیش خدمت صدا زد و:فت: ممکنه یه  رف پالستیکی برامون بیارید؟
 پیش خدمت با ابریویی که باال داد سرشو تکون داد و با بهت :فتم: کسرا ...

 سرا نگام کرد.ک
 نیشخندی زدم و :فتم:دیگه کم کم داشتم بهت شک میکردم .

کسرا درحالی که محتویات بشقابشو تو  رف سفید پالستیکی خالی میکرد 
 :فت:به چی؟
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 به تو ... فکر میکردم عوض شدی... حس میکردم دیگه نمیشناسمت!-
 بهم نگاهی کرد و :فت:منظورت چیه؟

ستادم درحالی  شأن و منزلت رو به روش ای سفت کردم :فتم:  شو  که کراوات
ست ... ج*ی*گ*رکی  شون نی شین ادم ها به :ره ی کراوات و زرق و برق ما

 آسید نصرالله نیست که  رف میگیری!!!
 و با خنده از کنارش رد شدم.

 کسرا هم بعد از حساب کردن با همون  رف غذا سوارماشین شد.
:اسراف میشد خوب بود؟ پشت فرمون نشست ماشین و روشن کرد و :فت

 چیه نکنه واست کسرشأن میارم؟ مگه تو یه هم ین تیتی نمیخواستی؟؟؟
تت ... - نه؟ عوض شددددن  اهرت... تی خاطر م کارا ب مه ی این  پس ه

 شخصیتت ...
سرعت :رفت و ادامه داد:  سری تکون دادم و چیزی نگفتم .  خندم :رفته بود

 بده؟ تو که از کراوات بدت نمیاد میاد؟
 ا نگام کرد منتظر جواب بود.کسر

 تو که تو ناتت نیست برای چی تظاهر میکنی؟ خودت باش...-
 کسرا:خودم بودم که این زند:ی به :ند کشیده شد!

 به رو به رو خیره شدم و :فتم:چه خوب که میدونی!
 کسرا نفس عمیقی کشید و :فت:اوردمت اینجا حرف بزنی نه طعنه!

لم میخواسددت باهاش حرف بزنم اما دسددتی به پیشددونیم کشددیدم خیلی د
 نمیشد. نمیدونستم از کجاش باید بگم .



کسددرا با پنجه هاش فرمون و محکم فشددار میداد تو همون حال :فت: چرا 
انقدر سددرد شدددی؟ تو حرفات هیچ حسددی نیسددت. چت شددده نیاز؟؟؟ 
هان؟؟؟ و به سددرعت ماشددین اضددافه کرد و :فت: نکنه با رضددا و فرزاد 

شایدم اقای دکتر کیوان!!! و با داد خوشحال تری هان؟ ؟؟ یا اون کافه چی... 
:فت: یک ماه برای چی رفتی؟؟؟ برای چی پشددت سددرتو نگاه نکردی؟؟؟ 
اون از عید که سیزده روز :ورتو :م کردی... اینم از حاال!!! بر:شتی عین برج 

 زهرمار...
 تا رسید... 120سرعت به 

زد:تو که هرچی خواسدتی من برات کسدرا با مشدت روی فرمون کوبید و داد 
ستی؟ مگه  شین خوب نمیخوا ستی... مگه ما اماده کردم ... مگه خونه نخوا

 زند:ی به قول خودت با کالس نمیخواستی؟؟؟ پس دیگه چه مر:ته؟؟؟
 کسرا یه نفس عمیق کشید .

نه ناراحت شدم نه بغض کردم نه حرصی شدم نه دلم :رفت نه غیظم :رفت 
عاشددقش شدددم نه دیوونه اش شدددم نه مجذوب صدددا و  نه لجم :رفت... نه

سحر نگاهش شدم ... من همونطورساکت و اروم نشسته بودم . به رو به رو 
 ... خیره بودم. خیره موندم.
 کسرا سرعتشو نرمال کرد.

مقابل خونه ی من ... یا همون خونه ای که خریده بود برای من ... ایسددتاد. 
 بهم نگاه کرد.

 خون بود ... چشماش دو کاسه ی
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کلید خونه رو بهم داد و:فت:زنک زدم برای امروز کار:ر بیاد دو تا خانم... 
باالی سددرشددون باش که خونه رو تمیز کنن... باشدده؟ من باید برم جایی کار 

 دارم! فعال .
 کلید ها رو ازش :رفتم .

 از ماشین پیاده شدم.
ستم بهش چیزی بگم . اما ... هم شید. خوا شه رو باال ک شه ... یه ... شی ی

 اما... نمیذاشت من حرفامو بزنم!!!
وارد ساختمون شدم. دستهام تو جید مانتوم بود با دیدن نگهمان کلید ها رو 

 7روی پیشددخون مقابلش :ذاشددتم و :فتم: چند تا کار:ر برای نظافت واحد 
 میان ... لطفا مراقد باشید تمیز کارکنند.

و از تو کیفم بیرون کشیدم . پیامی و خداحافظی زیر لد زمزمه کردم. :وشیم
شد تا بکراندم یه  شت خاک میخورد باع   شیم دا شد تو باکس :و که از دی

 لحظه روشن و خاموش بشه.
 پیام از ستنتا بود. سالم و احوالترسی!

 لمخندی زدم و بهش زنک زدم.
 بعد از چهار بوق صدای خش دارش تو :وشم پی ید.

 
 ستنتا:بله؟

 سالم مهندس!-
 خندید و :فت: چه عجد یادی از دوست قدیمیت هم کردی. ستنتا

 نیشخندی زدم و :فتم:جوری میگی قدیمی که انگار ده ساله با من دوستی.



 خندید و :فت:چه خمرا ؟ خوبی؟دخترت خوبه؟پا به دنیا نذاشت؟
 هنوز نه ... دیشد بهم پیام زدی.-

 چه خمر؟ستنتا:چند وقتی بود حالتو نترسیده بودم . نگرانت بودم .
 خمرا رو که نمیشه تلفنی :فت!-

 ستنتا با خنده :فت: خد نظرت چیه با هم یه قهوه بخوریم؟
 کجا؟؟؟-

 ستنتا:حس میکنم تو خیابونی...
 حسای تو همیشه درسته!-

 ستنتا :خد کجایی بگو بیام دنمالت .
 یه کافه نزدیک شرکت رضاست ... کافه ستاره ... من اونجام .-

 ستنتا:زود میام .
 میمینمت.-

شیم رو توی کیفم انداختم با  شیدم . :و وتماس وقطع کردم . نفس عمیقی ک
 یه دربستی به کافه ستاره رفتم.

سالمی کرد و ازش  شید با دیدنم  ستمال میک سامان رو د شت میز  شاهین دا
 پرسیدم: سامان نیست؟

 شاهین: نه رفتن کارای یکی از موکالشونو انجام بدن .
کنج کافه رسددتوران رفتم دلم نمیخواسددت تو حجمی از اوهومی کردم و به 

بخور بخور و حضددور ادم ها و تنفسددشددون که بوی کیک و قهوه و پیتزا میداد 
ست برای فکر کردن! یه جای  شه ی خالی ومتروک میخوا شینم. دلم یه :و ب
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خوش منظره که به همه جا اشددراف داشدددت اما کنج کافه بود وسددداکت ، 
 نشستم.انتخاب کردم و به سختی 

 به تصویر چاق و چله ام روی میز خیره شدم .
 شاهین منو رو برام اورد . تشکری کردم و :فتم:منتظر دوستم هستم.

سری تکون داد و من به عقربه های ساعت خیره شدم عین همه ی این روزها 
که یه محرک میخواسددتم برای تو فکر رفتن و تو عمق رفتن . خیره شددددم به 

 عقربه های ساعت !
دقیقه ها اروم میگذشددتن و من تو خال و فکر خودم در به در دنمال جواب و 

 دلیل میگشتم ... دنمال سواالم و چراهام!
و خسددته از اینکه هیچ جوابی برای هیچ کدومشددون نداشددتم و ندارم دوباره 
خیره میشدم به رد شدن ثانیه شمار از روی عقربه ها... به :ذشتن بالتکلیف 

زند:یم خیره میشددددم و میدیدم اینی که حاال اینطور انزوا روزهام و عمرم و 
 طلد شده چقدر با من قملیم فرق داره!

بای میکرد  بای  که جلوی روم  مت  نه و زخ یه کف دسدددت مردو یدن  با د
 چشممو به صاحد کف دست چرخوندم.

تا االن هیچ فرقی نکرده بود لمخندی  2001با دیدن نگاه ابیش که از سدددال 
 زدم!

ن ابی کمرنک با کت اسددتورت سددورمه ای و جین سددورمه ای تنش یه پیراه
 بود. با کفش های جیر مشکی!

 رو به روم نشست وسالم بلند باالیی :فت و پرسید: چه تو فکر بودی؟



ستخونم  شیدم بوی عطر تلخش تا مغز ا سی ک ستمو زیرچونم بردم نیم نف د
 فرو رفت. لمخندی زدم و :فتم: خوبی؟

 سفارش دادی؟ستنتا: ممنون. چیزی 
 نه منتظر بودم بیای بعدش.-

سفارش بگیره. یه اب پرتقال وکیک  شاهین فورا اومد تا  ستنتا لمخندی زد . 
ستنتا هم فقط یه استرسوی تلخ. و قرار شد از کیک  میوه ای سفارش دادم و 

 من هم امتحان کنه!
 بهم خیره شد و :فت:خد؟ تعریف کن؟ کی من دایی میشم؟

 و:فتم: ب ه ی من دایی داره ...پقی زدم زیرخنده 
 ستنتا ابروهاشو تو هم :ره زد و :فت:امم ... خد عمو!

 لمخندی زدم و :فتم:اتفاقا عمو هم داره! ب ه ی من خاله نداره!
سددتنتا چشددمهای ابیشددو :رد کرد و :فت:توقع داری با این هیمت خاله اش 

 بشم؟
 تو چشمهاش نگاه کردم و :فتم:میتونی پدرش باشی.

 ا از حرفم شوکه موند.ستنت
 لمخند رو لمش ماسید.

شاهین سفارش ها رو اورد. فرصت خوبی بود که خودشو جمع و جور کنه. 
 پنجه هاشو روی میز قفل کرد و :فت: دیگه چه خمر...

 منم متقابال تکیه دادم به صندلیمو چیزی نگفتم.
 با نی محتویات اب پرتقالمو هم میزدم.
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 کرد و :فت:باز با کسرا به مشکل خوردی؟ستنتا قفل پنجه هاشو باز 
 میخوام ازش جدا بشم...-

 ستنتا پوفی کرد و اهسته :فت: هنوز از تصمیمت برنگشتی؟
خونه خریده ... ماشددین ... وضددعمون خیلی خوب شددده! هنوز نرفته دلم -

 برای طمقه باالی خونه ی پدریش تنک شده ...
 ازش جدا میشی؟ستنتا:بخاطر همین براوردن خواسته هات داری 

داشددتن یه سددقف و یه چهارچرخه تو این تهران درندشددت ... فقط حاجت -
 منه؟؟؟

 ستنتا چیزی نگفت.
متری داشدتم با یه ماشدین  70من اما ادامه دادم: دلم میخواسدت یه خونه ی 

ساده که شش ماه یک بار نیاز به سرویس داشت . با یه ب ه ی سالم. یه کار 
سرا  شتم ... ک شد روتین دا شمختیمون هم خالصه می هم همینطور. تمام خو

 به شنیدن الفاظ بی سر و تهی که از دهن دخترم میومد بیرون! ولی حاال ...
با وقفه تکمیل شدددد اما  سددتنتا:حاال هم چیزی فرق نکرده ... تو زند:یت 

 باالخره شد نه؟
 به چه قیمتی؟-

ضددش سددتنتا نگاهشددو به کف روی قهوه اش دوخت و :فت:اینطوری عو
تجربه های زیادی کسد کردی با روحیات همسرت اشنا شدی ... و ...ب ه 
ات که دنیا بیاد همه چیز درست میشه ... این حساسیت ها ... این دلخوری 
ها ... همه ی ادم ها برای داشددتن یه زند:ی اروم و نرمال بها میدن ... یک 

 سال عمر بهای کمیه ... !



 تو دلم زمزمه کردم:فقط عمر؟؟؟
بلند :فتم: قیمت این حاجت روایی فقط عمر نمود ... شددک بود ... تردید  و

بود ... شکستن حرمت ها بود، تحقیر بود ... از بین رفتن اعتماد به نفس بود 
شدم و  شین  صیالت من بود. من خونه ن ِسمت من و تح شدن  ... بی ارزش 

 ... خیلی چیزهای دیگه ...!
 د از خیلی چیزها خمر نداری... !!!و تو چشماش خیره شدم و :فتم: تو خ

سددتنتا هم م*س*تقیم به من خیره شدددد و :فت: بمین نیاز... خیلی ادم ها 
هسددتن که این اتفاقات رو تجربه میکنن ولی کانون خانواده ... :رماش... 
حضددورش... بودنش... خیلی ارزشددمندتر از اینه که بخاطر تحقیر و تردید 

 بخواد نابود بشه ... !
 قی کشیدم و :فتم: حرفای خوبی میزنی.نفس عمی

 ستنتا:همیشه حرفای خوب مال ادم های خوب نیست ...
 ولی تو آدم خوبی هستی!-

 ستنتا خندید و :فت:باید ازت تعریف کنم؟
 با لمخند :فتم:اینطوری یر به یر میشیم چون من ازت تعریف کردم.

 ستنتا: خد تو هم زن نجیمی هستی...!
 وردم و :فتم:کمی از اب پرتقالم خ

 نجابت وقتی معنا پیدا میکنه که راه دومی هم وجود داشته باشه ...-
یدن عطر  یک کرد و حین بوی به لمش نزد تا هم فنجون قهوه اش رو  سددتن

 استرسوی تلخش :فت: راه دوم خونه ی منه که تو پا توش نمیذاری...
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 شاید چون دعوتم نکردی!!!-
 شیم...ستنتا: پس بیا خونه ام شام وباهم با

 خندیدم ویه برش کیک تو دهنم :ذاشتم و :فتم:
االن که حواسددم هسددت... بذار یه روزی که حواسددم پرت بود. اون وقت -

 میفهمی نجیمم یا نه!
 ستنتا سری تکون داد و :فتم:از هنگامه چه خمر هنوز باهمید؟

 ستنتا: اره ... المته دیروز هم با هم قهر بودیم!
 و خندید.

 هنگامه لیاقت تو رو نداره .حس میکنم -
 ستنتا :چطور؟

 تو ادمی رو میخوای که کاستی هاتو به روت نیاره ...-
 ستنتا لمخندی زد و :فت: تا حدی.

 تا حاال شده بخوای هنگامه رو امتحان کنی؟-
 ستنتا به من خیره شد.

اب پرتقالم تموم شده بود . لیوان رو از جلوم کنار زدم و :فتم: من خیلی دلم 
 میخواست بشه کسرا رو امتحان کنم. تمام اعتمادمو بهش از دست دادم .

 ستنتا :وشه ی لمشو باال داد و خنده ی کجی کرد و :فت: خد...
 تو به نامزدت اعتماد داری؟-

 ستنتا: چطور؟
 میخوام بمینم میشه باهاش یه شیطنتی با کسرا کرد یا نه ...-

 بهم زل زده بود.ستنتا بهم خیره شد. برای چند ثانیه فقط 



لمخندی زدم و :فتم: میخوام کسرا رو بشناسم . اون وقت ا:ر نتیجه اش قابل 
 قمول باشه شاید بتونم باهاش زند:یمو ادامه بدم!

ستنتا م*س*تقیم بهم نگاه میکرد. لمهاش عین خط کش بهم چسمیده بود بی 
یه... با یه نگاه یخ زده ی ابی... بی روح و سددرد!   انگار رفتهحالت و بی زاو

 بود تو فریزر ...!
کم کم ابروهاش تو هم :ره خورد. رنک ابی نگاهش کم کم ملتهد و سددرخ 

 شد. تدریجی دندونهاش رو هم ساییده میشد.
 نگاهشو سخت ازم :رفت و :فت: فکر نکنم از پسش بربیاد.

 االن غیرتی شدی؟-
 ستنتا جوابی نداد.

 و دام بیفته ... !میدونی :اهی حس میکنم اونم شاید عین من ت-
 ستنتا بهت زده چشماشو از ناکجا به چشمهای من دوخت.

لمخندی زدم و :فتم:چشددمهای هنگامه چه رنگی بود؟؟؟ عسددلی؟؟؟ عین 
کسددرا ... میدونسددتی چشددمهای کسددرا هم عسددلیه ... فکر میکنی چقدر در 

 مقابل نگاه هم رنک و هم جنس خودش مقاومت کنه؟؟؟
 ه بود.ستنتا متحیر بهم خیره شد

سرد زمزمه کردم: من که نتونستم ... من که تو رنک تیم محموبم غرق شدم! 
 فردا دربیه نه؟

 ستنتا مات شده بود.
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کشیدم عقد ... برای چند لحظه به صورت خشکش خیره شدم ... یک ثانیه 
 ... دو ثانیه... پقی زدم زیر خنده .

به قهقهه تمدیل شدددده بود :فتم:چرت و پرت های من  میون خنده هام که 
 باورت شد؟؟؟

 ستنتا به من خیره شده بود.
 با خنده :فتم:وای قیافت واقعا تماشاییه ...

 کم کم به خنده افتاد و :فت: خیلی جدی صحمت میکردی...
با ته مونده ی خنده هام :فتم:کدوم عقل سددلیمی بعد ازدواج به فکر امتحان 

 کردن همسرش میفته!
 ... ستنتا لمخندی زد و :فت:اوهوم

 ولی همه ی حرفهام شوخی نمود ها ...-
 ستنتا سعی میکرد خونسردیشو به دست بیاره . فقط پرسید:چطور؟

 چطور نداره ... من هنوز میخوام از محمد جدا بشم.-
 ستنتا چیزی نگفت.

 نمیترسی بخاطر چی ؟-
 ستنتا پرت :فت:بخاطر کسی که چشماش همرنک تیم محموبته؟

دهنم :ذاشتم. ترشی شیره ی تمشکش باع  شد  اخرین تیکه ی کیک رو تو
 چینی به بینیم بندازم.

 اهسته :فتم:همین برای خاتمه دادن به یه زند:ی کافی ترین دلیله!
شو به عقد  شونیش تکیه زد و با پنجه هاش موها ستش رو به پی ستنتا کف د

 فرستاد و:فت:چقدر بده که تو دنیا هیچ کس چشماش قرمز نیست!!!



 مال زیر لمی :فتم: بدترش وقتیه که تو ازم نترسی محمد کیه!!!با صدایی کا
 ستنتا خشکش زد. شنید یا نشنید ... دیگه مهم نمود!

لمخندی زدم ازجا بلند شدم و :فتم: هروقت با هنگامه تموم کردی بهم زنک 
 بزن .

 کیفمو برداشتم. بجای خداحافظ،فقط زمزمه کردم... "من حساب میکنم!"
 فصل چهلم:

 م به پیشونی کسرا که روش قطره های عرق نشسته بود نگاه میکردم.داشت
 با هن هن کارتون ها رو بسته بندی میکرد و روی هم می ید .

نگاهی اجمالی به سددرتاسددر اتاق که خیلی خلوت و بزرگ شددده بود کردم و 
 دوباره زوم کردم روی چهره ی خسته ی کسرا.

 هنوز شرکت نرفته بود.
 داشت اخرین وسایل توی کمد روبسته بندی میکرد.ساعت یازده بود و 

قدر چرت و پرت دور خودمون جمع کرده  یک سدددال چ که تو این  فکر این
بودیم اعصابمو خرد میکرد. اما هرچی که بود من خیلی شیک از زیر اسماب 

 کشی و جمع و جور کردن شونه خالی کرده بودم.
 ه.دم کارش تموم شدکسرا کمر راست کرد و با نفس عمیقی که کشید فهمی

 داشت به جعمه هایی که دورتادور خودش چیده بود نگاه میکرد .
با حس سددنگینی نگاه من سددرشددو به سددمتم چرخوند و با یه لمخند احمقانه 

 :فت: اینم از این تموم شد.
 سری تکون دادم و :فت: من دیگه برم شرکت ...
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ده وارش بیرون زاز روی چوب لماسی کتش رو برداشت و پیراهنشو که از شل
 بود و مرتد کرد و :فت: کاری نداری؟

سرمو به عالمت نه تکون دادم وکسرا یه نگاه م*س*تقیم بهم کرد و خواست 
 چیزی بگه ... اما نگفت. فقط روشو ازم :رفت واهسته :فت: خداحافظ.

شو ندادم . مثل  صال جواب سته نکردم درواقع ا سالمت خودمو خ با :فتن به 
 ها که به بطالت کنار هم وقت میگذروندیم!تمام این وقت 

همونطور که به صفحه ی کتاب خیره شده بودم سعی میکردم فکرمو متمرکز 
کنم. عکسددی که با سددتنتا داشددتم هنوز زیر تخت بود وباید برش میداشددتم، 

تا در سدددال  هم هنوز دسددتم بود! ... بجز اون دلم  2001المته عکس سددتن
 دوقشو برای اسماب کشی خالی میکنه!میخواست بمینم کسرا کی :اوصن

:وشددیمو از روی پاتختی برداشددتم. پنج تا تماس... نادین... کمند ... مامان 
 ... و دو تا تماس از ستنتا!

 عالقه ای به هم صحمتی با خانوادمو نداشتم. اما ستنتا؟!
 لمخندی زدم و شمارشو :رفتم.

 لو؟متعاقد شنیدن دومین بوق... صداشو شنیدم که :فت: ا
 سالم ستنتا ...-

 ستنتا خیلی جدی جوابمو داد و :فت:سالم.
 زنک زده بودی...-

 ستنتا:میخواستم ا:ر ممکنه همو بمینیم...
 چرا که نه ... کجا بیام؟-

 ستنتا: کافه ی همیشگی!



 اونجا؟ تکراری نشده؟-
 ستنتا پوفی کرد و :فت: پس کجا؟

 س میکنم اکی؟یه جای بهتر سراغ دارم . برات ادرسشو اس ام ا-
 ستنتا: باشه ... میمینمت.

شن  ستنتا یه لوکی ست با  سخره ا شد ... حس کردم چقدر م تماس که قطع 
 همیشگی دارم اما با کسرا ...!!!

 به فرش خیره بودم و داشتم تمرکز میکردم ...
 که در به اهستگی باز شد. با دیدن شیما ابروهامو باال دادم.

 سه نهار چی دوست داری؟لمخندی زد و :فت: مامان میتر
 تاز:ی ها نقش واسطه بین من و مونس جون و خوب بازی میکرد .

 نفس عمیقی کشیدم و :فتم: نهار خونه نیستم.
و پاهامو از تخت اویزون کردم .شددیما بدون حرف اضددافه ای از اتاق بیرون 

 رفت .
ه . یدر کمد و باز کردم. اخرین بازمانده های لماسام توی کمد و وارسی کردم

سورمه ای ...  سترج  شلوار ا شتم... با یه  شکی بردا مانتوی پان وی ریون م
 کالج های جیر سورمه ایمو از طمقه پایین کمد برداشتم ...

جلوی اینه ایسددتادم ... بند های مانتم که سددمت چپ :ره میخورد رو مرتد 
شده بود کمی  سورمه ایمو روی موهام انداختم... اتوی مو داغ  شال  کردم. 
جلوی موهامو مرتد کردم... موهام کامال بلند شددده بود رنک بخصددوصددی 

 نداشت همون رنک خدادادی خودش بود.
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حین اتو زدن موهام... با دیدن دو تا تارسفید لمخند کجی رو لمام نشست... 
چند لحظه نوازششون کردم... حوصله ی عمیق شدن تو سفید شدن موهام 

شیدن موهام ت شتم! کار اتو ک ساده کردم و کیفمو رو ندا شد. یه ارایش  موم 
سروته کردم و از اتاق بیرون زدم.خداحافظ  شهامو  شم انداختم. کف روی دو

 بلندی :فتم و در ورودی و بستم.
که تو این خونه زند:ی میکردن ... خیلی  هایی  از این خونه ... از این ادم 

 وقت بود که خیلی خسته شده بودم!
ساعت به محل  سنتی ... روی تخت کمتر از یک  ستوران  سیدم. یه ر قرار ر

ست دیزی بخورم .تا به  سته بودم ... و منو رو زیر و رو میکردم .دلم میخا ش ن
 حال امتحانش نکرده بودم.

با دیدن ستنتا که چشم می رخوند و دنمال من بود کمی شق و رق نشستم تا 
 خت رسوند.منو بمینه ... لمخند بی اراده ای زد و خیلی زود خودشو به ت

 کفش هاشو دراورد و رو به روم نشست .
شم. اون با  شروع کننده با ست من  سالم نکرده بودیم. دلم نمیخوا هنوز بهم 

 من کار داشت.
خیره خیره نگام میکرد که پیش خدمتی اومد و یه منو به سددتنتا داد. منم از 
فرصددت حضددورش اسددتفاده کردم و :فتم: من یه دیزی میخورم... یه دوغ 

 صوص ... با ماست موسیر و زیتون پرورده!مخ
 پیش خدمت: ساالد یا ترشی؟

 نه ...-



یادداشددت کرد و سددتنتا منوی باز نشددده رو همونطور بسددته به طرف پیش 
 خدمت :رفت و :فت: هرچی که خانم سفارش دادن برای منم بیارید.

 پیش خدمتی سری تکون داد و با :فتن اساعه از ما دور شد.
به پشددتی تا  تکیمو  های لوزی داشدددت دادم. سددتن که روش طرح  قرمزی 

 م*س*تقیم به من نگاه میکرد...
سالم و بی حرف رو به روش  شده بودم اما هم نان بی  سته  از نگاه هاش خ
نشددسددته بودم. چهار زانو بود ... جوراب های سددفید و نو پاش بود... با یه 

ود. رش تیره تر بشلوار کتون طوسی روشن و پیراهنی که دو سه درجه از شلوا
شیش  شین و :و سوئیچ ما شاید نوک مدادی ... کت تنش نمود اما عینک و 

 ردیف کنار هم درست نزدیک زانوش چیده شده بود.
پارچ دوغ که نعناهاش هم  یه  با اوردن ماسدددت موسددیر و زیتون پرورده و 

 نخورده بود و دو لیوان ... خودشو جلو کشید و مشغول هم زدن دوغ شد.
 یگه داشت سر میرفت.حوصلم د

شو بلند  سر شتم نگاهش میکردم تا چیزی برای :فتن پیدا کنم که بی هوا  دا
 کرد و چشم تو چشم شدیم.

 لمخندی زد و :فت: سالم!
 از این سالم بی مقدمه اش خندم :رفت .

 رومو چرخوندم و :فت: سالم واجمه ها ...
 لد ترکردم و:فتم: جوابش... :فتنش م*س*تحمه ...

 تو که نه :فتی نه جوابشو دادی. ستنتا:

http://www.roman4u.ir/


 هم زدن دوغ تموم شد ... لیوان ها رو به سمت خودش کشید و پرشون کرد.
 نگاهی به من کر د و:فت: چه خمر؟

 تو چشماش خیره شدم و :فتم: سالمتی...
 سری تکون داد و :فت: چیکارا میکنی؟ خوش میگذره؟

 مشغول اسماب کشی ...-
 سالمتی...ستنتا لمخندی زد و :فت: به 

 داریم نقل مکان میکنیم به خونه ی جدید... -
 ستنتا با حفظ لمخندش :فت: چه خوب...

 دویست و شیشش هم به نامم کرده ... -
شنی دوباره زمزمه کرد : اوهوم :فته بودی که خریده  ستنتا بدون هیچ ری اک

 نمیدونستم به نامت زده... با مکثی اضافه کرد: ممارکت باشه!
 ممنون.-

 ستنتا پنجه هاشو تو هم قفل کرد.
سته :فت: اخرین باری  ستنتا اه شدم.  شغول  شتم و م ست موسیرمو بردا ما

 که همو دیدیم کی بود؟
 حین مزه مزه کردن ماست موسیرم :فتم: چطور؟

 ستنتا م*س*تقیم بهم خیره شد و :فت: حرفات هنوز تو:وشمه ...
 لمخندی زدم و :فتم: چه خوب!

 شد و :فت: خیلی دوست دارم باورشون کنم ...ستنتا به سمتم خم 
 چیزی نگفتم.

 ستنتا پوفی کرد و :فت: ولی بیشتر شمیه یه شوخیه ... تو چی فکر میکنی؟



 من؟ خد من حرفامو زدم ... بستگی به عملکرد تو داره ...-
 ستنتا لمخند یه طرفه ای زد و :فت: از کجا مطمئن باشم که بازیم نمیدی؟ .

 
 و :فتم: من تو رو بازی بدم؟ من فقط یه پیشنهاد دادم...!نیشخندی زدم 

ستنتادستی به صورتش کشید و :فت: چقدر جالد...یه زن شوهر دار پا به 
 ماه به من پیشنهاد میده ...

 خندیدم و :فتم: جالمیش اینه که تو ترسیدی...
 ستنتا چشماش :رد شد و :فت: ترس؟ از چی بترسم؟

شده بودن ... با ورود یه خانواده ی پرج شیده  شلوغ که موش اب ک معیت و 
 همه ی نگاه ها به سمت ورودی رستوران کشیده شد ...

خودمو چپ و راست کردم... تخت نزدیک پنجره بود ... با شیشه های قرمز 
 و سمز و ابی ... که حاشیه ی چوب کاری شده داشت.

 مگه داره بارون میاد؟-
 ؟ستنتا خیلی جدی :فت: جواب منو ندادی
 بهش خیره شدم و :فتم: سوالت چی بود؟

 ستنتا پوف کالفه ای کشید و :فت: با هنگامه بهم بزنم ... بعدش چی؟
 چی؟-

 ستنتا: تو چیکار میکنی؟
 طالق میگیرم!-

 ستنتا:چرا؟
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 چون "چ" چسمیده به "را"...-
سینی بزرگ که توش دو تا  شید که پیش خدمت با یه  ستنتا نفس کالفه ای ک

بود و نون سنگک و :وش کوب و دو تا کاسه و دو  رف سمزی دیزی سنگی 
 خوردن تازه ... باع  شد حرفمون نصفه نیمه بمونه.

از نحوه ی سرو کردنش خیلی خوش اومدم جوری که دلم نمیخاست دست 
 به ترکیمش بزنم.

 ستنتا با جدیت :فت:نیاز... یه سوال کردم یه جواب میخوام...
شدن... اون باالخره که تا اخر نماید ت سرد می سینی دیزی ها میموندن...  وی 

سه هم  شتم... یه کا شو بردا شیدم... در سمت خودم ک سمز و به   رف :لی 
 برداشتم ... یه لحظه :یج شدم که باید چیکارکنم.

 ستنتا دوباره صدام زد : نیاز...
جعمه ی دسددتمال کاغذی که روی تخت بود رو برداشددتم... با یه دسددتمال 

شق رو تمی ست کردم. داغ بود . قا شت حرارت  رف و ت سر انگ ز کردم. با 
شون به عنوان  شه از شون کردم تا ب شتم رو هم تا ستمال کاغذی بردا چند تاد

 دست :یره استفاده کرد.
شلپ نخودو لوبیا و یه  شلپ  صدای  سه بر:ردوندم. با  و بعد  رف رو تو کا

 اب قرمز رنک تو کاسه ریخت.
 زدم . بنظرخوشمزه میومد.با دیدن رنک و بوش لمخندی 

 قاشق و توی کاسه بردم که ستنتا دستشو روی دستم :ذاشت.
 از حرارت دستش یخ کردم.

 سرمو اروم بلند کردم. چشماش یه دریای طوفانی بود.



 ستنتا: زند:یتو به چی میفروشی؟
 نفس عمیقی کشیدم . هنوز دستمو :رفته بود.

 به عشق...!-
 نکن نیاز... زند:یت حیفه ... با صورت ملتهمی :فت:اینکار و

ستم... دلم  ستم... یعنی نخا شم اما نمیتون ستمو عقد بک ست د دلم میخا
میخواسدددت فکر کنه باختم... بهش باختم ... به نگاهش... به وجنات تد 

 دار و داغش...
 دلم میخاست مطمئن بشه که باختم بهش!

 اهسته :فت:حیفه نیاز...
تم: حیف نیست ستنتا ... خیلی واسه دستمو روی دستش :ذاشتم. اروم :ف

 زند:ی کردن وقت دارم... میخوام زند:ی کنم!... با عشق!!!
ستنتا نفس عمیقی کشید. از روی پیراهنشم میتونستم کوبش قلمشو بمینم ... 

 حتی نفس های :رمش... دستشو پس کشید.
 رعد وبرقی زد ... صدای طوفان میومد.

 از... ! ولی...ستنتا اروم :فت: من دوست دارم نی
اولین قاشددق اب :وشدددت روتودهنم :ذاشددتم. از داغی و تندی و ترشددی 
سنگک کنجدی رو توش فرو کردم  شوریش لذت بردم. یه تیکه نون تازه ی  و

 ... خوشمزه بود!
صدای بارون ...نم خاک...  سوزی میومد ...  صوصا که از درز پنجره یه  مخ

 یه کاسه اب :وشت داغ!
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م نشسته بود و دوستم داشت اما به قول رضا یه ولی هم با کسی که رو به رو
 داشت! ... ولیش کی بود؟ کسرا؟؟؟ شایدم هنگامه ...

اب :وشتم داشت تموم میشد... حاال باید میکوبیدمش... نگاهی به :وشت 
 کوب چوبی کردم ... چیکار باید میکردم؟

 میکردن... ابروهامو باال داده بودم... تو خونه این کار ونادین یا بابا
 ستنتا کالفه :فت: نیاز...

 بله؟-
 ستنتا: چرا داری زند:یتو خراب میکنی؟ اینو بمن بگو یذره اروم بشم...

 سرمو بلند کردم و:فتم: چرا عذاب وجدان داری؟؟؟
 ستنتا: نداشته باشم؟

 نه ... من جدا میشم تو بهم میزنی... بعدش ا:ر خواستی...-
 گم نمیخوام چی؟ستنتا: ا:ر بهت نارو بزنم و ب

من خونه دارم ماشددین دارم ... تو نشددد یه خر دیگه پیدا میکنم باهاش اب -
 :وشت میخورم! با :وشت کوبیده پیازم مزه میده ... اقا بمخشید....

 و پیشخدمتی که صدا کرده بودم فورا به سمتم اومد : بفرمایید؟
 میشه خواهش کنم پیاز بیارید؟-

 سری تکون دادو فورا رفت.
 تنتا خشکش زده بود.س

 سری تکون دادو فورا رفت.
 ستنتا خشکش زده بود.

 اینو برام میکوبی؟-



 ستنتا هنوز لد به غذاش نزده بود.
 پوفی کردم و :فتم: ستنتا؟

سر :وشت  شت  شو دا شد... تمام حرص شغول کوبیدن  سری تکون داد و م
موم ت وسددید زمینی و باقیمونده ی نخود و لوبیاها میکرد. وقتی کوبیدنش

 شد پیش خدمت با یه پیاز چهار قاچ شده بر:شت!
 ستنتا سرشو به سمت پنجره های رنگی چرخوند.

 بین :فتن و نگفتن یه چیزی مردد بود این و میتونستم حس کنم.
هرچند که تا تموم شددددن غذام لد از لد دیگه باز نکرد... ولی غذاشددم 

کسرا هم غذاشو تو  نخورد. حساب کرد به پیش خدمت هم یه انعام داد مثل
یه  رف دیگه نمرد!... بعد هم ازم خواسدت زیر طاقی رسدتوران برای امان از 

 بارون وایسم تا بره ماشین وبیاره ...
شم... انگار داغ کرده  شم... یجورایی خنک ب ست خیس ب اما من دلم میخوا

 بودم ... کوره بودم...
 یه قدم جلو رفتم. بارون تند و ر:ماری میزد.

سرشو از پنجره بیرون اورد و ستنتا  ست اخر طاقت نیاورد و  برام بوق زد... د
 :فت: دیوونه داری خیس میشی...

 دستمو به صو رتم کشیدم... قطره های بارون درشت و جون دار بودن ...
 لمخندی زدم و:فتم: تو هم بیا زیر بارون ...

شید و :فت: دیوانه ... بیا شا:رد و پایین ک سمت  شه ی  شی شین ت ستنتا  و ما
... 
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 لمخندی زدم و :فتم: تا سرچهار راه میخوام پیاده برم ...
 ستنتا پوفی کرد و از ماشین پیاده شد.

کیفمو رو شونه محکم کردم و راه افتادم . تو کالجم پر اب شده بود و چیلیک 
 چیلیک میکرد.

ین شستنتا حرصی با قدم های تند به پیاده رو اومد و :فت: نیاز بیا بریم تو ما
 سرما میخوری ها ...

 من خوبم ... تو برو سرچهارراه منتظرم باش...-
 ستنتا خندید ...

 رومو به سمتش چرخوندم و :فتم: به چی میخندی؟
 میون خنده هاش :فت:عاشقم شدی رفت...

 سرمو تکون دادم و :فتم: اره ... نفهمیده بودی...
 خنده اش اروم اروم جمع شد و لمهاشو عین خط کش بست.

 نفس عمیقی کشیدم و :فتم: هوا عالیه ... بوی نمک خاک و حس میکنی؟
 و رعد و برقی زد و انگار بارون شدید تر شد.

 ستنتا : االن تگرگ میشه...
 خد بشه...-

 ستنتا: برای ب ت خوب نیست...
 خد نماشه...-

 ستنتا:نیاز دخترت؟!
 دخترم؟ مهم نیست... من هیچ حسی بهش ندارم ...-



ش برده بود خودمم ماتم برده بود که چه راحت داشددتم اعتراف سددتنتا مات
 میکردم .

سددتنتا چیزی نگفت . تا سددرچهارراه پیاده اومد.... لماسددش حیف شددد . 
مخصددوصدددا پاچه های شددلوارش... موهاش خیس بود چسددمیده بود تو 

 پیشونیش... سرشونه هاشم همینطور...
ن تو بارون اومد ... ولی کم کم داشت سردم میشد... ولی چه خوب کرد با م

 شلوارش... باید یکی براش بخرم!
 نفس عمیقی کشیدم بوی تری هوا رو تو ریه هام فرستادم.

شونه به شونه ی رفیق شوهرم زیر بارون عاشقونه راه میرفتم... لمخندی زدم و 
 :فتم:میدونی االن چی می سمه؟

سش فرو برده بود و  شلوار :لی وخی شو تو جید  ستها شو به شونه هستنتا د ا
شده بود و  ستن باال داد. موهاش به حالت بامزه ای تر و خیس  عالمت ندون

 قیافه اشو عین ب ه های سرتق کرده بود.
بازدممو بیرون فرسددتادم و :فتم: یه :اری لمو فروش... که به سددتون چرخش 
یه فانوس وصددل کرده باشدده ... با یه کاله پشددمی که با یه لهجه ی محلی یه 

ز هم بخونه ... یه کیسه نایلون هم تنش کرده باشه ... ته ریش داشته دهن اوا
باشه الی ناخن هاش چرک باشه... یا باقالی که بوی :ل پرش با اب :رفتگی 

 جوب و نم خاک قاطی شده باشه... حتی تماشاشم مزه میده ...
 ستنتا یه تای ابروشو باال داد و فقط م*س*تقیم زل زد بهم ...
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محالی بود!!! چه احمقانه بود که تجربه اش نکرده بودم ... حاال چه ارزوی 
شو  ستنتا نگاه شوهرم تعریف میکردم!  ست  شتم از ته دل ارزومو برای دو دا
اهسددته ازم :رفت و به زمین دوخت. منم رد نگاهشددو :رفتم وبه پاچه های 

 شلوارش رسیدم ...
 شلوارش واقعا افتضاح شده بود.

ادم تا ماشین و بیاره... دستامو جلوی دهنم :ذاشتم زیر سقف یه مغازه ایست
 و ها کردم. حلقم نمود...

لمخندی رو لمم نشست. چقدر زود کسرا برام تمدیل شد به یه مهره ی سوخته 
... چقدر راحت دوامشو از دست داد ... چقدر زود برام مرد ... پدر ب م ... 

 شوهرم... عشقم!!!
 .پوزخندی زدم. ستنتا برام بوق زد

 سوار ماشین شدم. بوی عطر تلخش با :رما مخلوط شده بود. بخاری و زد .
سرا  شت. هر دو از ک شیم دو تا پیام دا شین تیکه زدم... :و شتی ما سرمو به پ

... 
 شد دیر میام. چه بارونی مراقد خودت باش.

 :وشی و تو کیفم پرت کردم.
 ستنتا:کسرا بود؟

 اره...-
 ستنتا:جوابشو میدادی...

 تو هستی کسرا رو میخوام چیکار؟وقتی -
 فرصت واکنش نشون دادن و تعمیرو تفسیرکردن کالمم و نداشت ...



 همون لحظه :وشیش زنک زد.
 هنگامه است؟-

 ستنتا:اره...
 خد جوابشو بده ...-

 ستنتا:وقتی تو هستی... هنگامه رو میخام چیکار؟
اال فتمش و حنیشخندی زدم ... شنیدن جمله ای که یه ثانیه ی پیش خودم :

 از دهن ستنتا میشنیدم جالد بود.
 ستنتا لمخندی زد و:فت: از کی فهمیدی من و تو باهم به یه جایی میرسیم؟

 هنوز که نرسیدیم...-
 ستنتا: همینم یه جایی هست...

پنجره رو کمی باز کردم . دلم نمیومد خودمو تو :رما زندانی کنم و از هوای 
شم.لمخندی زد صید با شمی که باهام بودی... بیرون بی ن م و :فتم: همون 

 اون شد حس حمایت و ازت :رفتم.
 ستنتا: دیگه؟

 بقیه ی وقتا کنارت خیلی حس زن بودن دارم ...-
 ستنتا: کنار کسرا نداری؟

نه ... با کسددرا نمیشددده ب گی کرد... باید فقط خوب بود... عاقل بود ... -
 سرویس میکنه!درست بود... با کسرا غلط باشی میزنه دهنتو 

 ستنتا پقی زد زیر خنده و :فت: یعنی چی؟
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شه... یه - شی تا باهات درست با سرا باید فقط درست با یعنی همین... با ک
قدم اشددتماه ... یه قدم کج ... یه جوری رفتار میکنه که باور کنی همه چی 
براش تموم شددده اسددت... همیشدده ادای عقل کل ها رو درمیاره ... ریاسددت 

شق... تو خرج محمت... فقط میخواد مدیریتت کنه میکنه .. . تو عاطفه تو ع
چه حرفی میزنی... چی  یای...  با کی م با کی میری...  جایی...  ...ک
میشنوی... چی میتوشی... چی میخوری... کی میخوابی؟ کجا میخوابی... 

 با کی میخوابی!!! کسرا همش همینه ... با کسرا ادم نمیتونه خودش باشه... !
 تا: با من میتونی خودت باشی؟ستن

باتو زنم... هرچی که باشم... زنم ... میتونم ازت پناه بخام ... بهم میدی... -
تکیه :اه بخام بهم میدی... ارامش بخوام ... ازت نترسددم... حرفامو بزنم... 
رک باشددم... دروغ بگم... راسددت بگم... تو :وش میدی... ارومی... دعوا 

شی. صمانی نمی صیتمو به نمیکنی ع شخ .. توهین نمیکنی... منو خانوادمو 
 لجن نمیکشی... منو به انزوا نمیکشی...

 ستنتا ابروهاشو باال داد و دنده رو جا زد و :فت: فقط بخاطرهمین؟
سی که باید بخاطر - شم چرا برم با ک همین کمه؟ وقتی با تو خودم میتونم با

 داشتنش عوض بشم؟
 ل من بشه چی؟ستنتا هومی کشید و :فت: کسرا مث

 نمیتونه ...-
 ستنتا: ا:ر شد چی؟

 برای عوض شدنش خیلی دیر شده!-
 ستنتا بهم نگاه کرد.



 لمخندی زدم و :فتم: من نمیخام کسرا مثل تو بشه... من تو رو میخام ...
 دنده رو عوض کرد...

 روشو ازم :رفت.
 فکش منقمض شده بود.

شه؟ م شه ادم خودش با شه از ته دل حرف بزنه ... اروم :فتم: دیدی با تو می ی
 حسشو بگه...

سددتنتا فرمون و تو پنجه هاش فشددار میداد خفه :فت: من نامزد دارم نیاز تو 
 شوهر داری... داری ب ه دار میشی... من و تو به جایی نمیرسیم...

 ا:ر تو بخوای میرسیم...-
محکم زد روی ترمز و:فت: این حرفات دروغه ... تو حرفات حس نیست... 

 عین بی تفاوتی داری میگی عاشقمی...! من باور نمیکنم. تو
 چیکار کنم باور کنی؟-

شده بود  صمی  سش کرد . ع ست توی موهای خی شو خیس کرد د ستنتا لم
 کالفه ... حرصی... پر از داد... اما داد نمیزد.. بد هم حرف نمیزد...

 فقط اروم طوری که به خودش مسددلط باشدده :فت: طالق بگیر... اون وقت
 باور میکنم...!

 اقدام کردم ... وکیلم :رفتم... ب م که دنیا بیاد ...-
 ستنتا وسط حرفم :فت: ب ه اتو نمیتونم قمول کنم...

شم پیش - شه نکن ... قانون این مملکت که ب ه رو به من نمیده ... از اول با
 من نماشه بهتره... خوبه؟
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ف... یه عشق مزخرستنتا دستشو روی پیشونیش :ذاشت و :فت: بخاطر یه 
ه*و*س... داری از غریزه ی مادریت میگذری؟ مگه میشه...ب ه ات که دنیا 
شی مادر... با یه  شه پدر... تو می سرا می بیاد ... میگیری ب*غ*لش... بعد ک
رشته ی اتصال خیلی محکم ... که تاوقتی اون هست هیچ وقت از هم جدا 

 اخر عمرتون... تا دنیا دنیاست تونمیشید... به هر دلیلی... به هر علتی... تا 
تا اخرین لحظه ای که اون ب ه هسدددت تو  مادرشددی .... اون پدرشددده... 

 هستی... کسرا هست بهم ربط دارید ...
 عزیزم برای اینم راه هست...-

 ستنتا حرصی :فت: به من نگو عزیزم... نیاز... داری اشتماه میکنی...
شتماه ... خدا تو رو تو- شتماه؟ کدوم ا شته ... زند:ی  ا سیر زند:ی من :ذا م

یکنواخت و سددردم... تو:رمش میکنی... من و زند:یمو ... ایندمو... منو به 
تک تک لحظه هام امیدوار میکنی ... البد سددرنوشددتم این بوده ... یه بار به 
عشددقم نرسددیدم... فکر کردم منطقیش اینه که با کسددی که دوسددتش دارم 

.. بخاطر یه ب ه که هیچ حسی بهش ندارم... باشم... حاال ازش متنفر شدم.
 چرا باید از یه شانس دیگم بگذرم...

شق  ستم... من ع شانس تو نی شو روی فرمون کوبید و:فت: من  شت ستنتا م
نیسددتم... من یه ه*و*سددم.... اینو بفهم...! این سددرنوشددت تو نیسددت که به 

سی که ازش بارداری... میخوای پدرش کنی... خوا سته که شوهرت... به ک
 مادرت کنه ... اینطوری خ*ی*ا*ن*ت کنی... این سرنوشت نیست...

 خداخواسته ... خدا تورو تو زند:یم قرارد اده...-
 ستنتا داد زد: من و خدا قرار نداده............!



 زیر لد :فتم: پس کی قرار داده؟
 ستنتا نفس نفس میزد.

 ازشنیدن صدای نفسهاش کالفه شدم.
 ... اروم :فتم: ستنتا

سونمت خونه ... دیگه  شن کرد و:فت:میر شین و رو صمانیت ما ستنتا با ع
 نمیخوام چیزی بشنوم!

سدرمو به سدمت شدیشده چرخوندم... لمخندمو فرو خوردم... دخترم تکونی 
خورد. چشمامو بستم ... صدای بارون و نفس های ستنتا و رعد و برق و رد 

 بود.شدن ماشین از یه چاله ی پراب با هم یکی شده 
 نفس عمیقی کشیدم ... دردم :رفته بود از عذاب وجدانش!

 فصل چهل و یکم:
شت... این  شوق دا شت...  سرا نوق دا شده بود . ک شخص  تاریخ زایمانم م
مده بود ... کلی هم  هام او با بار  ها میرفتم دکتر... ولی این  مدت خودم تن

 جفنک میمافت... دخترمو شوهرم داده بود نوه هم داشتیم!!!
و این وانفسدددا فکر کردن به تولد و متولد شددددن یکی از درونم ... یکی از ت

جنس خودم... از خودم... یه تولد و راه دادن یه موجود زنده به این دنیا منو 
 میترسوند .

اما امیدوار بودم همین موجود زنده که از اومدنش میترسددیدم . از حضددور و 
زند:ی کردنش میترسیدم   از وجودش میترسیدم ، از اینده و نفس کشیدن و 

ضا کاری  ستی بر ق سرا میترسیدم! د شدن برای نزدیک کردن من به ک سطه  وا
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کنه که تمام کاب*و*س این روزهام تموم بشددده... هنوزم حسددی که بهش 
 داشتم رو نمیفهمیدم...!!!

خریدن جهاز بعد از یک سال زند:ی با کسرا برام هیجانی نداشت. همه چیز 
سترده بودم به سلیقه  و  صا که مامان میگفت کمند با  صو مادرم و کمند. مخ

 است. حوصله ی :شتن و چرخیدن هم برای خواهرشوهرش داشت.
 هرچند که براش هیچ زحمت و اعصاب خردی نداشتم.

انقدر در:یر زند:یم بودم .انقدر در:یرمجهوالت و معادالتم بودم. که فرصتی 
 برای بح  و جدل با عروس نداشتم.

 ید عروسی نادین و کمند بود. روزای اسفند و میگذروندیم.قمل از ع
کسددرا سددرکار میرفت و به قول خودش مشددغول پس دادن بدهی ها و قرض 

 هاش بود.
 مونس جون باهام سرسنگین بود.

بعد از اون ماجرای زهرا و پدرام هم دیگه ازشون خمری نداشتم اما میدونستم 
زی نگفته بودن. هرچند دوسددت که راز داری کرده بودن و به کسددرا هم چی

داشددتم یه شددخص ثال  زند:یمو خراب کنه و بهانه داشددته باشددم برای ترک 
کردن و رفتن و پشددت سددر و ندیدن ...! برای مخروب کردن همه چیز دلم یه 
بهانه میخواست برای پشت پا زدن و کنار کشیدن ... حتی خودمو اماده کرده 

 بودم که اعتراف کنم باختم!
 .. احساسمو... عشقمو ... همه چیزمو!!!زند:یمو.

 دوست داشتم اعالم آماد:ی کنم که دیگه تمامه ... همه چیز!



یار حرف و درد و  گه  که دی قدر حرف نزده بودم  یدم . ان نفس عمیقی کشدد
 دلهای همیشگیمو هم به فراموشی ستردم.

سیما هم انگار چندان از این دوری و فاصله بدش نیومد و از دوست وراجی 
شته بود . به هرحال  صله و  439مثل من انگار با طید خاطر :ذ کیلومتر فا

 سردر:می باع  شد تا بهانه ای باشه که فراموش که نه اما کمرنگش کنم.
صر  سیما رو هم مق شم مطمئن بودم که  صادق با ستم با خودم  و ا:ر میخوا

مود و ن میدونستم برای رابطم با کسرا ... شاید ا:ر سیما صمیمی ترین دوستم
 کسرا پسرعموی شوهرش نمود اون وقت!!!

 با صدای تک بوق... صفحه ی لپ تاپمو باز کردم.
 با دیدن پیام ستنتا که نوشته بود: بمخشید یخرده طول کشید.

 تایپ کردم:خواهش میکنم" سه نقطه ای :ذاشتم " و یه عزیزم هم نوشتم.
ردم. بود نگاه کسددتنتا داشددت تایپ میکرد. به سدداعتی که روی دیوار نصددد 

 کسرا یک ساعت دیگه به خونه میومد.
 ستنتا نوشت: کی برای طالق اقدام میکنی؟

 ابروهامو باال دادم و نوشتم: هر وقت که تو با هنگامه تموم کردی.
 ستنتا چیزی ننوشت...

شت. دید زدن عقربه  صفحه ی خالی از پیام برام لذتی ندا شای  من هم تما
 ... ها رو بیشتر ترجیح میدادم

 ستنتا پیام زد: بعد پشیمون نمیشی؟
 نوشتم: از چی؟
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 ستنتا: تکلیف ب ه ات چی میشه؟
نوشتم: تو ا:ه باهاش کنار نیومدی... باشه میستارمش به کسرا ا:ر مشکلت 

 دخترمه ...
 ستنتا چیزی ننوشت.

اما چند جمله پشددت هم برام تایپ کرد: بعدا پشددیمون میشددی... من دیابت 
 لمه ... اون پدر ب ته...دارم... کسرا سا

 وسط نوشته هاش تایپ کردم: اما من کس دیگه ای رو دوست دارم...!
 ستنتا چیزی ننوشت.

 ساعت هشت و نیم رو نشون میداد.
نفس عمیقی کشیدم و ستنتا در اخرین تالشش برای زده کردن من از خودش 

 تنها نوشت: این کار درست نیست ... نیاز تو داری مادر میشی!
پوزخندی زدم و :فتم: عزیزم ... دوسددت داشددتن نقش نمیشددناسدده... فرقی 
نمیکنه مادر باشددی... پدر باشددی... خواهر باشددی... برادر باشددی... شددوهر 

 باشی... همسر باشی... حتی رفیق باشی!
 ستنتا : نیاز ...

 و چیزی نگفت.
 لمخند نرمی روی لمهام نشست. یک ربع به بر:شتن کسرا.

 شتم: باید کمی راه برم ... کاری باهام نداری؟برای ستنتا نو
 ستنتا: نه ... فعال.

 براش نوشتم: دوستت دارم ستنتا ...
 و ستنتا هم نوشت: منم همینطور عزیزم!



سد معمر  شدم. کارتونهایی که توی اتاق بود  ستم... از جا بلند  لپ تاپ و ب
دون ب کرده بود یک دست به کمر و یک دست دیگه رو شکمم سعی میکردم

 خوردن به موانع کمی راه برای اخرین قدم هام تو این اتاق باز کنم.
کمد خالی از لماس ها بود با کمک شیما تمامی خنزل پنزلهامو توی چمدون 

 چیده بودم.
حاال که با کمک مشدداور و اینطور چیزها اخالقش و طرز فکرش باهام بهتر 

 شده بود داشتیم نقل مکان میکردیم... !
شه ی کمد حاال که خالی نفس عمیق شیار :و شیدم در کمد و باز کردم.  ی ک

سرا تو دیواره  شم میومد ... این کمد جادویی و راز مخفی ک شتر به چ بود بی
 اش ، یه جور خاصی به من قدرت داده بود!

 یک قدرت خارق العاده... مثل استایدر ُومن و سوپر ُومن و بت ُومن!!!
 نه َمن ... ُومن!!!
ش شت کمرم مرتد کردم . حلقه ام خیلی روی تخت ن شهارو پ ستم ... بال

 وقت بود که توی انگشتم نمیرفت بخاطرچاقی و حاملگیم ...
موهامو با سر انگشت شونه میکردم تو نوکشون دنمال موخوره بودم و صدای 

 تیک تاک و میشنیدم ...!
شم  سر:رمی من و عجید هم باع  ارام شده بود  خیلی وقت بود که اینکار 

 میشد و اتفاقا فکرمو بهتر کار مینداخت.
 ساعت نه رو نشون میداد.
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هیچ موخوره ای به جون موهام نیفتاده بود نفس عمیقی کشیدم . صدای پژو 
 و حضور کسرا رو از سر کوچه حس میکردم.

این تلتاتی رو با ستنتا هم داشتم ... مخصوصا وقتی توی اف بی و صفحه ی 
نم همون موقع ها آن میشدم و براش الیک شخصیش حرف از ندامت میزد م

 میزدم تا یه وقت فکر پشیمونی به سرش نزنه.
شم که  شق کنه یا برعکس من پیش قدم ب شوهرم بهم ابراز ع ست  اینکه دو
ست  شو به من ابراز کنه ... یا بهتر بیانش کنم اینکه دو شق شوهرم ع ست  دو

شو اعتراف ک شق شوهرم با نخ دادن های من به من ع نه ... برام جای قدیمی 
 تعجد نداشت.

شن... ولی خد  شون یکی با سفید هم شش های  ست و شاید داخل دوی
سرا پالک  ست قدیمی ک سط دو شون هم تو ستن و هم سرا نی شون مال ک هم

 نمیشن!
شو  شو... اما جلو سرا رو امتحان کردم هم جلو شین ک جالمه که هم عقد ما

 فقط با کسرا ... عقد و جلوشو با ستنتا!!!
 میقی کشیدم .نفس ع

 در اهسته باز شد.
 کسرا نگران هول کردن من بود.

 با دیدنم لمخند خسته ای زد و:فت: سالم خانم ...
 لمخند احمقانه و دوستانه ای زدم و:فتم: سالم خسته نماشی...

عین یه همسددر خوب جلو رفتم ... کیف و کتشددو :رفتم و با ب*و*سدده ی 
 :ذاشتم پرسیدم:شام خوردی؟ نرمی که رو :ونه ی زبر و ته ریش دارش



 لمخندی زد و :فت: یه خرده تنقالت تو شرکت خوردم ...
 تنقالت... یعنی کیک زنجمیلی؟

 کیفشو داخل کمد :ذاشتم و کتشو روی چوب رختی اوزیون کردم.
شددلوار و بلوز راحتیشددو متقابال از چوب رختی برداشددتم و به دسددتش دادم 

 م؟و:فتم: چه خمر؟ کی اسماب کشی میکنی
کسرا خمیازه ای کشید و :فت: اخر همین هفته ... هرچند مادرت زنک زده 
با چشددمایی که برق میزد :فت:حتی  و :فته که اکثر لوازم حاضددره ... و 

 سیسمونی هم حاضره.
شتیاقی برای دیدن رنگش  ستی هیچ ا و با لد و لوچه ای اویزون ادامه داد: را

 باشی...نداشتی؟ دوست نداشتی موقع خرید خودتم 
 تو دلم :فتم شاید موقع خرید با ستنتا برای ب مون حتما اشتیاق دارم!

 چقدر دوست داشتم این جمله رو بلند بگم...
نیشخندی زدم.. هرچند که خودم تعمیرم و از خنده هام میدونستم ولی کسرا 
... نه ... کسددرا نمیفهمید من نیشددخند میزنم!کسددرا فکر میکرد من لمخند 

 میزنم!
مون نیشددخندی که خودم معنیش و میدونسددتم :فتم: من همیشددده از با ه

 شگفت زده شدن بیشتر خوشحال میشم...
 کسرا سری تکون داد و :فت:امون از تو دختره ی شیطون!

 شیطون... یه موقع چقدر با این لفظ عشق میکردم ...!
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کسرا روی تخت دراز کشید ... خستگی از سر و صورتش میمارید... دستشو 
 مت من دراز کرد. کنارش نشستم ...به س

 صفحه ی :وشیم روشن و خاموش میشد.
شت از به دنیا اومدن ترالن  سرا که دا شم به ک شیم بود اما :و سم به :و حوا

 حرف میزد...
 ترالن راد!

 دخترمون . اسمش رو کسرا انتخاب کرده بود ... ترالن ...!
اسددم رو دوسددت  من مدعی بودم که ترالن اسددم سددختیه ... ولی کسددرا این

داشت. خیلی دلم میخواست ازش بترسم ترالن اسم کدوم عشقت بوده عین 
 خودش وقتی ازم پرسید شایان کی بوده!

شمهای  شم با چ شته با سر دا ستنتا یه پ شتم از  ست دا شخندی زدم... دو نی
 ابی... و از کسرا یه دختر با نگاه عسلی!!!

اشددته باشدده؟ ولی مردها چرا هیچ زنی نمیتونسددت دو تا شددوهر و همزمان د
 میتونستن چهار تا زن و هم زمان داشته باشن؟

نیشخندی به فکرای جنون آمیزم زدم دستمو از دست کسرا بیرون کشیدم... 
 :وشیمو برداشتم . به کسرا :فتم: یخرده ریلکس کن تا شام حاضر بشه...

 نو بدون اینکه متوجه نگاه منزجرم نسددمت به خودش باشدده به طمقه ی پایی
رفتم تا به قول خودم به مونس جون توی حاضددر کردن شددام کمک کنم ... 
درحالیکه دلم میخواست از کسرا فاصله بگیرم... نمیدونم ا:ر از اول زند:یم 
همیشدده همینقدر خونسددرد و اروم و بیزار بودم هیچ وقت ه*ر*ز*ه یا هرچیز 

 دیگه خطاب نمیشدم!



 پیام :وشیم رو خوندم.
 ستنتا بود ...

 از این غفلت معصوم تو ای شعله پاک!من 
 بیشتر سوزم و دندان به جگر می فشرم

 منشین با من ، با من منشین
 تو چه داني که چه افسونگر و بي پا و سرم ؟

 تو چه داني که پس هر نگه ساده ي من
 چه جنوني ، چه نیازي ، چه غمي ست ؟

 یا نگاه تو ، که پر عصمت و ناز
 ستمي ستبر من افتد ، چه عذاب و 

 دردم این نیست ولي
 دردم این است که من بي تو د:ر

 از جهان دورم و بي خویشتنم
نیشددخندی زدم ... زهرخندی زدم ... میدونسددتم که تو چه افسددونگر بی پا و 

 سری...!!!
 شیما اهسته :فت:زن داداش جوکه؟

با دوسدددت  که زن داری چرا گه تو  به یکی می ندیدم و :فتم: آره... یکی  خ
سینما دخترت  سینما ... دومی هم جواب میده: تو که تلویزیون داری  میری 

 نمیری؟!!!
 شیما خندید و مونس جون تنها یه لمخند زد.
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خوبیش این بود با تمام محمت هاش و با تمام اخم وتخم هاش اهل طعنه 
 زدن و چیزای دیگه نمود سکوت میکرد!

شایان ، پ سرم، یعنی  ست دارم برای زن پ سکوت و دو ستنتاین  ا سری که از 
 میخاستم داشته باشم اجرا کنم!!!

 ولی شایان و ترالن ... بهم نمیان! اما من اسم شایان و دوست دارم... !!!
شای یک فیلم احمقانه درباره ی زوجی که ب ه دار  شام و تما صرف  بعد از 
شت تا با یه زن دیگه این درد رو جمران کنه ...  صرا ر دا شدن و مادر مرد ا نمی

سر شت و مونس جون ک صمح دا شیواهم فردا کالس  شسته چرت میزد ...  ا ن
خیلی وقت بود خوابیده بود ... من هم به کی نفهمیدم اما به در و دیوار فکر 
کنم ... شد بخیر :فتم وکسرا رو بیدار کردم . وادارش کردم مسواک بزنه ... 

 شدستشویی بره ... صورت و دستهای خیسشو خشک کنه و چراغ و خامو
کنه بعد کنارم روی یک تخت ... بخزه و دراز بکشه، چطور زنی میتونه دوبار 
کنار یه مرد بخوابه؟من میتونستم بعد از کسرا کنار یه مرد دیگه ...؟؟؟ و این 

 سوالیه که همیشه حین خواب از خودم میترسم...
کسرا از فرط خستگی بیهوش شد ... منم کنار کسرا ... حین شنیدن نفسهای 

ا... حین بوییدن تن کسددرا... حین حس کردن :رمای کسددرا ... حین کسددر
اسددتشددمام عطر نعنایی خمیر دندونی که توی لثه هاش و دندونهاش رخنه 
کرده بود ... داشتم به یه جفت نگاه آبی فکر میکردم! واز خودم میترسیدم من 

شت اکی ام؟ یه زن خائن؟ یه زن بازی ه؟ یه زن مرده که برای یافتن زیستن د
 به هر چیزی چنک میزد؟؟؟

 من کی ام؟ مهره ی سوخته ... نقش اول... همسر... مادر ... دوست ...!



شایدم یه کمک فرید خورده که سرشو از برف دراورده و ... دست از حماقت 
 برداشته!!!

شتم خوشم میومد ... کسی که  ست. از این نقشی که دا ش لمخندی رو لمام ن
 !!!وسط بازی هوشیار شده بود

دست کسرا که رو شونم بود رو پس زدم . به سختی غلت زدم... در کمد باز 
بود . اون شددیار ... اون دنیای مخفی تو کمد ... اون :نجه ی اسددرار آمیز... 
لمخندم کم کم داشددت به یه قهقهه تمدیل میشددد ... من کمک بودم اما کمک 

 شکاری نمودم!
*ر*ز*ه و کمک شدداید بودم اما نفس آرومی کشددیدم ... من احمق و نفهم و ه

 صید نمودم... دام داشتم اما ... به قول عشق اولم رضا ... همیشه ...!!!
نزدیکای سددداعت ده بود که از خواب بیدار شددددم ... اولین کاری که کردم 

 دیدن صفحه ی :وشیم بود. ستنتا بود با نوزده تماس بی پاسخ...
 م بود.اخریش هم هشت دقیقه قمل از باز کردن چشما

 خواستم به روشویی برم تا دست و رومو بشورم که :وشی تو دستم لرزید.
 ستنتا بود.

 بله؟-
 ستنتا:صمح بخیر...

 سالم ... صمح تو هم بخیر خوبی؟-
 ستنتا: ممنون... یه خمر خوب.

 چی؟-
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 ستنتا:خواستم اولین نفر تو بشنوی...
 میشنوم...-

 ستنتا:دیروز با پدر هنگامه صحمت کردم ...
 خد؟-

 ستنتا:یخرده در مورد بیماریم اغراق کردم...
 خد؟-

با هیجان ادامه داد: پدرش قراره ه*و*س من و از سددرش بندازه ...  سددتنتا 
 الوعده وفا!

 خندیدم و :فتم: چه خوب...
 ستنتا:نوبت توئه ...

 نگران نماش...بعد از به دنیا اومدن دخترم منم به وعده ام وفا میکنم!-
شو مث س شن کوچیک بگیریم... نظرت ستنتا نف شید و :فت: بیا یه ج ل اه ک

 چیه؟
 چه خوب... کجا؟-

 ستنتا: کافه ستاره ... خوبه؟
 اونجا؟ فکر کردم شیرینی بزر:تری قراره بهم بدی... مثل نهار یا ...-

 ستنتا: چرا که نه ... پس نهار تو رستوران)...( منتظرم... بیام دنمالت؟
 خودم میام...-

ای :فت و میمینمت :فت و منم خداحافظ عزیزمی بهش :فتم و ستنتا باشه 
 تماس قطع شد.



لمخندی زدم ... دلم برای دیدن سددامان تنک شددده بود ولی دلم نمیخاسددت 
پای اون به این ماجرا باز بشه . اون فقط یه وکیل بود نه هم دست! هرچند که 

 راهنمایی هاش واقعا کمکم میکرد!
 یه دوش اب :رم :رفتم ...

عد از جمع کردن چند خرت و پرت ... یه مانتو :له :شاد تنم کردم و شالمو ب
 روی سرم مرتد کردم . از خونه بیرون زدم و دربستی :رفتم.

 کمتر از یک ساعت به رستوران رسیدم. ساعت دوازده و ربع بود .
ستنتا با دیدنم شاخه ی رزی رو که از قمل خریده بود تکون داد. لمخندی زدم 

 رفتم...و جلو 
سددتنتا مثل هر بار با یه قیافه ی مضددطرب و دسددتهای عرق کرده رو به روم 

 نشست و با سالم بلند باالیی که بهم داد :فت: چه خمر نیاز خانم؟
 خانم؟؟؟ دقت کردی چقدر این روزا با هم غذا میخوریم؟-

 ستنتا:خوبه یا بد؟
 شستم...خوبه ... اینقدری که با تو سر یه میز میشینم با کسرا ن-

سایید و من برای اینکه از اون جوی که توش :یر کرده  شو روی هم  ستنتا فک
 بود بیرون بکشمش :فتم:

 شروع کن ...-
 ستنتا:از چی؟

 خد از صحمتت با پدر هنگامه بگو. -
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شو از  صت دور لم ش شاره و  شت ا شده بود با انگ شک  ستنتا که دهنش خ
 بدیم.هی ی پاک کرد و :فت: بهتر نیست اول سفارش 

شمی  شتم و زیرچ شدم و :فتم: چرا که نه... و منو رو بردا شماش خیره  تو چ
 حینی که میتاییدمش :فتم: چی بخوریم عزیزم؟

 ستنتا دستی به پیشونیش کشید و :فت: هرچی تو انتخاب کنی ...
 لمخندی زدم و قزل سفارش دادم با تمام مخلفات.

 ستنتا به مفصل انگشتهاش رجوع کرده بود .
کارو یه حرکت زنونه میدونسددتم. اهسددته دسددتمو بردم و روی دسددتش  این

 :ذاشتم و :فتم: از چی نگرانی؟
شو از  ستها شد و خیلی اروم د ستم روی پنجه هاش خیره  ضور د ستنتا به ح

 زیر دستم پایین کشید و نفس عمیقی کشید و :فت: چه خمر؟
ن لتات نشددولمخندی زدم و :فتم: اون چیزی که میخوای بگی و بگو ... حا

 میده که چقدر... و سکوت کردم.
ستنتا اخمی کرد و دو بشقابی که روی میز بود رو برداشت ... یکی رو جلوی 
من و دیگری و جلوی خودش :ذاشت ... دستمال کاغذی ای برداشت و با 

 اون قاشق و چنگال هارو تمیز کرد و تقسیم کرد و:فت: چقدر چی؟
 گی... حرفتو بزن...چقدر میخوای یه چیزی بگی و نمی-

 ستنتا: تو انقدر خوب میتونی حالتای منو تشخیص بدی؟
 لمخندی زدم و دستمو زیرچونم :ذاشتم و :فتم:همیشه...

 ستنتا دهنشو نیمه باز کرد تا چیزی بگه ولی نگفت.
 تنها زمزمه کرد:همیشه؟



از همون بار اول که دیدمت ... نگات زیادی آبیش به صدددداقت میزنه ... -
 وقت هی ی و نمیتونی پنهان کنی.هیچ 

 ستنتا با کف دست پیشونیشو مالید و اهسته :فت: پس از اولش ...
 آره... و هیچ ابایی از :فتنش ندارم.-

دست دیگه ی ستنتا به کمک اون یکی دستش اومد و هر دو همزمان شقیقه 
 هاشو به صورت مدور ماساژ میداد.

 لمخندی به این حالت زدم.
نگاهی کردم ... دلم میخاست بمینم تو هر قراری کسرا هست یا نه به اطراف 

 ... ولی هیچ وقت با چشم م*س*تقیم نمیتونستم پیداش کنم.
 به هرحال.

 ستنتا اهسته :فت:کاری که تو داری میکنی...
 مشکل تو دقیقا چیه؟ ما که هنوز کاری نکردیم؟-

 ...وهردار بارداریستنتا با حرص :فت: ما هیچ کاری نمیکنیم؟ تو یه زن ش
 دستمو نوازشگر روی شکمم :ذاشتم.

 عاشق شدن جرمه؟-
 ستنتا با مشت به میز کوبید ... چند نفس مردونه و عمیق کشید.

 چقدر دوست داشتم کسرا رو هم تو این حالت ها بمینم...!
 ستنتا خفه :فت:عاشق چیم شدی؟؟؟

 داری...!خندیدم و :فتم: همه ی اون چیزی که کسرا نداره و تو 
 ستنتا: چی؟
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مل از رفتنش چیزی  تا ق ید .  مت سددینی مخلفات رو روی میز چ خد پیش 
 نگفتم.

 کت و شلوار مشکی شیکی تنش بود.
 لمخندی زدم و ستنتا :فت: نیاز؟

شمم افتاد ... یکی دیگه اومده  سرا از چ شدم و :فتم: ک شماش خیره  تو چ
 جاش... من ادم تنوع طلمی ام!

 یکی دیگه میاد جای من درسته؟ستنتا :پس بعد منم 
 با وقاحت تمام :فتم:شاید...

ضطراب اولیه خمری نمود.  سترس و ا ستنتا هی ی نگفت ولی دیگه از اون ا
 شاید دیگه منو الیق همه چی میدونست با این جوابم... تنوع طلد!!!

 تو دلم خندیدم و ستنتااروم :فت: هنوزم نمیفهممت ...
ساالد رو کنار ک سس رو روش ریختم و :فتم: منم تو رو سلفون روی  شیدم 
 نمیفهمم ... از کی میترسی؟

 ستنتا: از بعدش...
با من ازدواج میکنی... بعد خوشددمخت - بعدش؟ من جدا میشددم ... تو 

ست برام رخ بده ... تو خونه  سرا نتون شیم... همون اتفاقی که تو خونه ی ک می
 ی تو میفته.

 ستنتا : کسرا چی؟
 کسرا چی؟-

 : کسرا چی میشه؟ستنتا
 اونم ازدواج میکنه ...بعدشم تو نگران چی هستی؟ اینو بگو...-



 ستنتا: نگران تو ... خودم... ترالن!!!
 ترالن و میدم کسرا بزرگ کنه ... خوبه؟-

 ستنتا: چقدر راحت از پس زدن دخترت حرف میزنی؟
 عاشقا جسورن...-

 ستنتا:جسارت کنار :ذاشتن دخترتو نداری!
 زدم و :فتم: حاال بهت ثابت میشه!لمخندی 

شد و:فت:  سمتم خم  شت و به  شو روی میز :ذا ستها صمی کف د ستنتا ع
 مگه عاشق کسرا نمودی؟

 از کسرا زده شدم...-
 ستنتا نفسشو تو صورتم فوت کرد ...

 با دندون قروچه :فت: اینقدر نا:هانی؟؟؟
ش شق  شت میزنه؟ نا:هانی عا  دن من؟؟؟لمخندی زدم و :فتم: چی داره اتی

 تازه کشفت کردم ... خودتو... روحتو... جسمتو... چشماتو!!!
ضحکی زد و :فت:یه مرد... یه زن... یه ب ه ... یه مرد دوم  ستنتا پوزخند م

 ... نیاز بهت نمیومد... اصال بهت نمیومد.
 ِدله ... !-

 ستنتا: ِدله؟؟؟ از کدوم دل حرف میزنی... ا:ر باهات ازدواج نکنم چی؟
 وقت َدله ای!!!اون -

 ستنتا هنوز منتظر ادامه ی جوابم بود!
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سس غلتوندم و اروم بهش :ازی  سرچنگالم بود و توی  با ارامش خیاری که 
زدم و:فتم: اممم... زیاد مهم نیست ...خد یکی دیگه رو پیدا میکنم نگرانم 

 نماش... دوباره عاشق میشم... سه باره ... چهار باره ... و زدم زیرخنده.
 تا ممهوت نگام میکرد.ستن

 اهسته :فت: کسرا دوست داره ...
شید تاغذا مونو  صمی چنگال و توی  رف پرت کردم و:فتم: چقدر طول ک ع

 بیارن...
 ستنتا چیزی نگفت فقط م*س*تقیم نگام میکرد.

 وقتی دید چیزی نمیگم :فت: تو هم دوستش داری... من یه ه*و*سم نیاز...
 آبی... لمخندی زدم و :فتم: یه ه*و*س

 ستنتا : چطوری این ه*و*س آبی از سرت میفته ...
 نمیدونم... سوال سختیه...-

 ستنتا: نیاز زند:یتو خراب نکن ...
 تو نگران خراب شدن زند:ی منی؟-

 ستنتا متحکم :فت:اره...
 چرا؟-

 ستنتا: چون تودوست منی...
 تو دلم :فتم: چون دوست کسرایی!!!

میخام زنت باشددم... عشددقت باشددم...  ولی من نمیخام دوسددتت باشددم...-
معشددوقه ات باشددم... تابلوی زیمای اخر شددمت باشددم که لمسددش کنی... 

 حسش کنی... کشفش کنی!!!



 ستنتا پنجه هاشو مشت کرد و :فت:نمیشه...
 چرا؟-

سقف :رفت... پوفی کرد و :فت: نیاز ... بمین ...  سمت  شو به  سر ستنتا 
 الکی زند:ی ارومتو خراب نکن .

 از کدوم ارامش حرف میزنی؟تو -
 ستنتا با لج :فت:کسرا دوست داره ... عاشقته ...

یه عمره کسددرا رو  گار  که ان ندی زدم و :فتم:چرا جوری حرف میزنی  لمخ
 میشناسی...

سددتنتا چشددماش :رد شددد... به تته پته افتاد ... همون موقع یه پیش خدمت 
 ذام مشغول شدم .اومد بابت تاخیر غذا عذر خواست و درنهایت من با غ

ستنتا داشت بازی میکرد... با شاخه ی :ل رزی که از تو :لدون همون میزی 
 که روش نشسته بودیم برداشته بود.

 نگاش کردم و :فتم:چرا نمیخوری؟
 ستنتا : میلی بهش ندارم.

 پس چرا سفارش دادی؟-
سددتنتا تو چشددمام خیره شددد و:فت: ا:ر بهت بگم من دوسددت ندارم چیکار 

 باز با کسرا ادامه میدی؟میکنی؟
 نه... میرم سراغ یکی دیگه ... :فتم که ...-

ستنتا: خیلی خد ... جدا شو برو سراغ یکی دیگه... من هنگامه رو دوست 
 دارم!
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 لمخندی زدم و :فتم: مطمئنی؟
 ستنتا: چراکه نه ... بهتر از یه زن شوهردار خائنه...

که  ما  کدوم خ*ی*ا*ن*ت؟  ندی زدم و :فتم: فاقی نیشددخ هنوز بینمون ات
 نیفتاده!

 ستنتا اب دهنشو قورت داد و :فت:نخواهد هم افتاد ...
دسددتمو زیرچونم فرسددتادم و:فتم:چه اراده ی محکمی... بیخود نیسددت که 

 ازت خوشم میاد!
 ستنتا نفسشو یکماره خالی کرد و:فت:نیاز... نیاز... نیاز...

 جانم؟-
 :چی عذابت میده؟ستنتا سرشو شوکه بلند کرد و اهسته :فتم

 ستنتا چیزی نگفت.
ست نداری... پس چرا اعتراف کردی؟ پس چرا  و منم اروم :فتم: ا:ر منو دو

 به زبون اوردیش؟
ستنتا:مثل یه دوست، دوست دارم ... مثل یه خواهر... مثل یه آدم... نمیخام 

 بهت اسیمی برسه... بفهم ...
 چیو بفهمم؟؟؟-

 ت.ستنتا دیگه چیزی برای :فتن نداش
 پافشاری برای لو دادن ماجرایی که نصفه و نیمه میدونستمش کارساز نمود .

 غذامو تا انتها خوردم. ستنتا حتی لد نزد. دست نخورده مونده بود.
 اهسته :فت:میرسونمت.

 بهش نگاه کردم و :فتم: بریم خونت ...



 ستنتا خشکش زد و با صدایی از ته چاه :فت:کجا؟
 تو...خونه ات... خونه ی -

ستنتا مات بود ... زل زده بود بهم... چشمای ابیش تو یه دریای سرخ غرق و 
 دفن بود.

لمخندی زدم و :فتم: تو که بهم میگی خائن... بذار پس واقعا باشددم... ا:ر 
شدم...  سمتش خم  سرم میفته! به  ست از  شم... دیگه ه*و* امروز باهات با

قی خام بهم ثابت کنی هیچ فرنفسهام میخورد تو صورتش... اهسته :فتم: می
 با بقیه نداری؟

 خفه نالید: بقیه؟
و بعد سددکوت کرد... یه سددکوت طوالنی... هی ی نمیگفت... حتی دیگه 

 نگامم نمیکرد پرت شده بود. :یج ... منک... مات! کیش و مات!
 ستنتا نفسش باال نمیومد ... بلند شدم ... پیش قدم شدم ...

وبه زحمت خودشو باال کشید.دوباره نگام کف دستهاشو روی میز :ذاشت 
 کرد. قاطع بهش خیره شدم .

ساب کرد در و برام باز کرد با  ستنتا ح سمت خروج رفتم.  لمخندی زدم و به 
شیفته  شاید منم  تمام :یجیش این جنتلمن بازیهاش رو فراموش نکرده بود. 

 ی همین ها شده بودم!!!
 جلو نشستم .

مل قدرت داشددتم. حس ارامش ق فان... حس پیروزی... حس  حس  طو
 شکست دادن ... حس بردن!
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 با دیدن نمای خونه اش ... لمخندی زدم و پیاده شد.
 

در وبرام باز کرد و من شددونه به شددونه اش وارد خونه شدددم . مش رحیم رو 
فرستاد پی نخود سیاه ... سگشو نوازش کردم دیگه منو میشناخت. خودشو 

 به ساق پام میمالید.
شن کرد، روی اولین ممل ستنتا در  سالن رو رو و برام باز کرد ... چراغ های 

ستگیره ی ممل :رفتم و به ارومی کمرمو خم  ست به د ستم. د ش سر راهم ن
 کردم . تشک ه ی مربعی رو پشت کمرم قرار دادم ...

 ستنتا رو به روم ایستاد و :فت: شربت یا نوشیدنی :رم؟
 م*س*تقیم تو چشماش خیره شدم و :فتم:

 شربت...-
 ستنتا بدون تغییری تو نگاه یخ و سردش :فت: پرتقال یا المالو؟

 پرتقال...-
ستهایی  شونه های افتاده و د شتزخونه رفت. با  سری تکون داد... به ا ستنتا 

 اویزون ... فکرش مشغول بود.
سته کردن بی هدف یخ ال بهم  صدای بکوب بکوب در کابینت ها و باز وب

 ن لحظه های پرتد و تاب نگرانه و میترسه!نشون میداد چقدر از ای
 یه مرد ترسو... درست مثل دوستش!

خیلی کش دار ، اما باالخره اب پرتقال و مهیا کرد و :فت: من میرم یه دوش 
بگیرم... تا تو شددربتتو میخوری ... میخوای برو طمقه ی باال ... اتاق خواب 

 سمت راسته!



 لمخندی زدم و ستنتا هم ...
سته  ستم اه :فتم: میدونم... و لیوان خنک و که از نفس های من و :رمای د

 دیواره اش بخار :رفت رو به لمام نزدیک کردم.
سددتنتا نگاهشددو از دسددت ثابتم :رفت و به چشددمام دوخت. شدداید دلش 
میخواست یه لرزش... یه اضطراب... یه تشنج  ریف و توی انگشتام ، توی 

 حرکت لیوان بمینه ... اما ندید!
 من مطمئن تر از این حرفها قدم پیش :ذاشته بودم!

با نوشیدنیم مشغول بودم ... لمخند ارومی روی لمم بود ... دست توی کیفم 
کردم . چاقوی ضدددامن داری که همرام بود و لمس کردم... نفس راحتی از 
حضورش تو انتهای کیفم کشیدم ... شیرینی اب پرتقال دلمو زد... با کمک 

 م بلند شدم.دستگیره از جا
نفس عمیقی کشددیدم ... به اشددتزخونه رفتم ... لیوان و توی سددینک خالی 
سرمای اب به  شیر اب و باز کردم.  شده...  ستهام نوچ  کردم. حس میکردم د

 داغیم کمی خنکی بخشید.
 لیوان رو توی سینک به حال خودش :ذاشتم.

تزخونه صدددای باز وبسددته شدددن در از طمقه ی باال میومد. توی در:اه اشدد
 بودم...

شلوار:رمکن  شید و  شو به رخم میک ضله ها شکی که ع ستنتا با یه رکابی م
سفیدی که تنش داشت ... و یه حوله ی زرد که موهاشو خشک میکرد از پله 

 ها اروم پایین اومد.
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 با چشم توی سالن پی من میگشت.
یه داد، از خوشددحالی  شدداید برای یه لحظه لمخند  ریفی که به لمهاش زاو

 رفتن و نمودنم رو حس کردم.
اما زیاد به این لمخند دوام ندادم. یه قدم به جلو برداشتم و از در:اه اشتزخونه 

 خودم روبه سمت سالن هدایت کردم.
 ستنتا یکه خورد.

 صورتش به همون خشکی و بی روحی قمل دراومد.
 دستهاشو تو جید :رمکنش کرد و:فت:چطورم؟

 لمخندی زدم و:فتم: دخترپسندی!
 ستنتا ابروهاشو باال داد و :فت: زن حامله پسند چی؟؟؟

 نیشخند و چشمکی زدم و:فتم:میشه :فت ...
ستنتا با صورتی سرخ رو به روم ایستاد میدون برخورد نفسهاش حول وهوش 

 بینی و باالی لمم بود ... تند :فت:چرا نرفتی باال؟
متش به سدد به سددمت مملی که روش نشددسددته بودم رفتم. کیفمو برداشددتم...

 چرخیدم ...
حواسددش نمود که بند کیفمو مشددت کردم انگار که توش یه چیز مهم دارم... 
براش مهم نمود چطور مشددت کردم ... انگار که یه چیز قیمتی و توش پنهون 
کردم. لمخندم از این نفهمی بیشتر شد ، خواستم محوش کنم اما نکردم مثل 

 خودش خشک :فتم:
 موندم با هم بریم.-



ا دسددتشددو به سددمتم دراز کرد... منم اروم پنجه هامو توی دسددتی که به سددتنت
 سمتم دعوت شده بود فرو کردم!

لمخند احمقانه ای زد ... و منم لمخند بی تردیدی رو لمم نشست. این حال و 
 هوا رو دوست داشتم.

قمل از اینکه اولین قدم رو روی پله های چوبی بذاریم کلید برق سددالن و زد 
به من ...  و چراغ ها به دسددتم فشددداری داد و بدون نگاه  رو خاموش کرد. 

 م*س*تقیم به رو به رو خیره شد.
 نفس عمیقی کشیدم.لمخند بی ارادم غیرقابل محو شدن بود!

با هم اروم پله ها رو باال میرفتیم... بند کیفم روی شددونه ی راسددتم بود ... و 
 دست چتم تو دست ستنتا ...

ضامن دار مو از توی به ارومی از زیپ باز  ستفاده کردم و چاقوی  سو ا کیفم 
کیفم اروم به جید مانتوم هول دادم ... کنار یه ورق :السددده ای! ... یه ورق 

 :السه ای سرد ولیز...
دستم تو جیمم بود ... از برخورد سرمای تیغه ی چاقو و سرمای ورق :السه 

بهم نیرو میداد ... ای که عین یه ورق حکم بود انگار قدرت میگرفتم، انگار
ضاعف  ست خودم هم بهم انرژی م ستنتا و :رمای د ست  سرمای د حتی 

 میداد!!!
این بازی :رما و سددرما و تعادل رو دوسددت داشددتم... خیلی بیشددتر از بازی 

 هایی که در حقم کردن!!!
 در با قیژی باز شد ستنتا دستمو ول کرد ... اروم دستشو پشت کمرم :ذاشت.
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 منو به داخل فرستاد. و با یه هل کوچیک
شت کمرم بود  ستش هنوز پ ستاد ... من یه :ام جلوتر رفتم... د سرجاش ای
شالم به  شد ... با قدم بعدی مطمئن بودم  شیده می سرم ک شت از  شالم دا  ...

 کمال و تمام از روی موهام برداشته میشه...
نفس عمیقم با :ام دومم همراه شددد ... دسددت سددتنتا که پشددتم بود کامل 

رداشددته شددد ... به همراه شددالم که از روی موهام به شددونه هام و کم کم از ب
 روی مانتوم به زمین افتاد...

شتم... برام تقارن دکور اتاق و رنک پرده و  شه ای روی زمین :ذا کیفم رو :و
لوستر و میز اینه و دراور و عکس هنگامه که با لمخند خاصی از کنج دیوار از 

 المالویی که زیرشون حریر سفید داشت مهم نمود! کنار پنجره و پرده های
قمال این اتاق رو دیده بودم... اون باری که خواسددتم سددتنتا رو متهم کنم به 
دسددت نشددونده بودن! اون بار :ذری دیدم ... نمای تخت و دراور و از دور 
که بهش  دیدم...!!! لمخندی زدم ... چقدر اون روز جز زد برای رد سددمتی 

 ودم ... !!!نسمت داده ب
 و حاال امروز...

 سرما و لزجی :السه ای که تو جید مانتوم بود رو دوست داشتم... خیلی!!!
دسددت بردم به موهام... کش سددرمو باز کردم... با تکونی به سددر و :ردنم... 

 موهای جمع شده ام اروم از هم باز شدن ... دور صورتمو قاب :رفتن!
ر های موهام رخنه کرده بود تو فضددا بوی شددامتوی موهام که از صددمح تو تا

پی ید ... هنوز کمی نم داشددت ... انگار برای اکند:ی فضددا از عطرشددامتو 
 قصد کرده بودن تا ابد خشک نشن!



با دستم کمی بیشتر پخششون کردم... کشمو روی کیفم انداختم... اما سر 
 خورد و روی پارکت افتاد.

به عهده ی سددتنتا ... دسددتی روی مانتوم رو از تنم در نیاوردم ... :ذاشددتم 
شاید  شتم... برخالف تمام باردارهای دیگه جمع و جور بودم...  شکمم :ذا

 به اقتضای هیکلم!!!
لمه ی تخت نشستم. ستنتا به سمت دستگاه پخش موزیک رفت ... لمخندی 

 بتهون فضا رو پرکرد... no – 5زد و چند ثانیه بعد اهنک سمفونی 
ش شکمم :ذا ستم رو روی  شکمم بدقواره نمود امایه جور مانع بود . یه د تم. 

 جور اصطکاک ... یه جور محافظ!!!
سددتنتا با دسددتش روی ضددمط ریتم ناموزونی با پخش موزیک :رفته بود ... 

 نفسشو فوت کرد.
 منم مثل همون ریتم رو با سر انگشتهام روی برامد:ی شکمم اجرا میکردم...

 ت پرده های المالویی رفت...ستنتا قوزشو صاف کرد. شق ورق به سم
ست اونها رو بدره! ... پرده ها رو  صدای خرتی جوری که میخوا ستی با  دو د
کشید... اتاق نیمه تاریک شد. پنجه هاش مشت شده بودن ... رنک المالویی 

 ابریشمی پرده ها تو دستش داشت چروک میشد که رهاشون کرد!
 با یه :ام بلند ...

شت ! اواژور کنار تخت رو با  شد... نور مالیم قرمز رنگی دا شن  کلیکی رو
 نوری که روش هزار تا اسم میشد :ذاشت!

 چقدر رنک ش*ه*و*ت این اتاق رو دوست داشتم!
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 رنک دریدن ...رنک زن بودن... رنک مرد بودن!!!
 رنک تسریع هدف... !!!

 بهش خیره بودم ... پوست :ندمی ای داشت... با عضله هایی برجسته ...
 همونطور که کنار اباژور اون سمت تخت ایستاده بود پرسید:حاضری؟

 بیشتر از همیشه...-
 ستنتا:نمیترسی...

 نه ...-
 ستنتا:چرا؟

 چون حاملم...-
شدن و بیرون اومدن ماهی ه  سفت  شو منقمض کرد... از  ضله ها ستنتا ع

 های کتفش فهمیدم!
 کردم... به تردیدش...منم داشتم به قوس کمر و شونه های افتاده اش نگاه می

به شکش... به بهتش... به نگرانیش... به انقماضش... به رنک و لعابش... به 
 رفاقت چندین و چند سالش ... !

 سرشو به سمت قاب هنگامه که رو دیوار به جفتمون لمخند میزد چرخوند!
خیلی طول نکشید که رنک فضا بهش غالد شد... رنک و التهاب چهره اش 

 د ... و خیلی طول نکشید که رو به روم نشست!...بهش غالد ش
شتم  ست دا شکی بود دو تخت از وزنش فرو رفت، رنک رو تختی هم که زر
... دستی روی ساتن سردش کشیدم. چقدر سرماش من و یاد محتویات تو 

 جیمم مینداخت. سرمو باال کردم... تو چشماش نگاه کردم.



داشددت ... چقدر عذاب  چشددماش چه التهابی داشددت ! چقدر راز نگفته
داشت ... چقدر ندامت داشت ... چقدر جنون داشت ... چقدر ِسر داشت 
سرخ  ضای  شت ...نگاه ابیش تو ف ... این دربی در َدم چقدر حرف نا:فته دا

 غالد چقدر درد داشت!
 اینجور رفاقت حتما ، دردم داشت!!!

. انگار نفسددهاش زور داشددت ... انگار یکی داشددت تو صددورتم ها میکرد ..
یکی داشت :رمم میکرد ... فرق فوت و ها سردی و :رمی بود! عین فرق من 

 و ستنتا!
از هرم :رمای نفسهاش و :رمای چراغ دم تخت داشتم کم کم به عرق کردن 

 میفتادم....
... تو چشددمام خیره بود... دسددت به یقه ی مانتوم برد ... د:مه ی اول و باز 

ونه ام... یقه ی باز لماس زیر مانتو ... دستشو به کرد ... با دیدن :لوم... زیرچ
سددمتم دراز کرد ... بدون لمسددم... موهایی که تو صددورتم ریخته بود رو به 
شتاب فرود  صورتم پر  سهاش تو  شت... نف سر انگ ارومی نوازش میکرد. با 

 میومد با نفسهای من قاطی میشد با رنک فضا قاطی میشد ...
... و نمض شددقیقه اش... و قلمی که تو رنک چهرهش کم کم عوض میشددد 

شو میدیدم... و باز  شنیدم ، حرکت شو می صدا شکی  سینه زیر رکابی جذب م
 هول و عطش نگاه دو رنگی که خیره بود وموند ...

 به زن دوستش...
 به زن کسی که از موزه براش عکس میفرستاد و برادرش بود!!!
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:مه ی سددوم ... دسددتش دسددت از نوازش موهام کشددید... د:مه ی دوم ... د
حاال داشدددت برادری رو در حق رفیقش ادا  هارم...  مه ی چ ید... د: میلرز

 میکرد...
دسددتش یخ بود ...و چشددماش داغ... نفسددهاش داغ ... اباژور کنار تخت 
شت :ردنم از خیسی موهام و عرق  ضا داغ ... من داغ! پ داغ... اتاق داغ... ف

هدف زده بود به هدف... همه چیز  تنم داغ! همه چیز اماده... رنک تسددریع
 مهیا بود! فقط یخرده جسارت کم داشت!!!

صمر...  سرد!!! اما پر  ستنتا  سرد... نگاه داغ  سرد ... چاقو  سه ای  ورق :ال
 میخواست با تامل پیش بره ... منم عجله ای نداشتم!

 د:مه ی پنجم...
سرد!!! ا ستنتا  سرد... نگاه داغ  سرد ... چاقو  سه ای  صمر... ورق :ال ما پر 

 میخواست با تامل پیش بره ... منم عجله ای نداشتم!
 د:مه ی پنجم...

 لعنتی جاد:مه ای د:مه ی ششم مانتوم سفت بود ...
ستی  شم بود ... د:مه ی اخر...! زور زد ... ید ش ست لرزونش به د:مه ی  د

نج پنمیشد ... مطمئن بودم نمیشه!!! خودم تنگش کرده بودم... ! اصال مانتوم 
د:مه ای بود از ترس کسددرا بخاطر باز شدددن مانتوم د:مه ی یدک و خودم 

 اضافه کرده بودم!!! به این راحتی باز نمیشد ... جا د:مه ای تنک بود ...
دستش میلرزید ... پیشونیش عرق کرده بود ... صدای ویز اباژور و سمفونی 

 و نفسهاش با هم مخلوط شده بود ...



شم چنک زد ش ... لعنت به اون جاد:مه ای تنک... به نفس نفس به د:مه ی 
 افتاده بود ...

شقیقه  سمت  شد... عرق از  صدای جیری داد ... د:مه هنوز باز نمی تخت 
اش سددر خورد نفهمیدم مقصدددش کجا بود ... انگار تو التهاب و سددرخی 

 :ونش بخار شد... چشماشو بست ...
ستش شت کرد... رگ د ساعد و م ش  د:مه و جاد:مه ای رو با هم م روی 

 زیادی متورم شده بود ...
شت  شت بود ... مانتوم دا ستش هنوز م شه... د سافت دوییده با انگار یه م
یا اب از  یه قطره عرق  گاهش میکردم...  چروک میشدددد... م*س*تقیم ن
موهاش از پیشونیش... اروم شروع به سرخوردن کرد ... سرشو باال :رفت... 

خفه ای میون ها ها کردنش ازنفس نفس نگاهشددو بهم دوخت و با صدددای 
 زدن هاش :فت: برو ...

 کجابرم؟-
 ستنتا مشتشو باز کرد.. مانتوم چروک شده بود ... از عرق دستش خیس!

 :رفته :فت: برو...
جوابشو ندادم...خزیدم به سمتش... دستمو روی :ونه ی داغش :ذاشتم... 

 دست ازادم روی جیمم بود!
 م کرد چشماشو بست...ستنتاسرشو به سمت دستم خ
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شعله و دود یه کوره رو  شتن  صورتم خالی کرد... انگاردا صدا تو  سشو پر  نف
تو صورتم خالی میکردن ... انگار سرمای صورت من کتسول نجات بود ... 

 انگار قرار بود نفسش تو صورت من سرد بشه... خنک بشه ...
ستمو از رو شت... اروم د ستم :ذا شو روی د ست لرزون و یخ صورتش د ی 

 پس زد ... اهسته عقد کشید... خفه :فت:تو حیفی نیاز...
 بهش نگاه کردم . با همون صدای دو ر:ه :فت: خواهش میکنم برو ...!

بهم نگاه کرد ... پاهاش... بدنش... دسددتهاش... میلرزید ... پاهاشددو از 
از تخت اویزون کرده بود ... به پرده ها نگاه میکرد ... قطره های عرق اروم 

 سمت شقیقه اش داشت سرمیخورد ... دستشو توی موهاش فرو کرد .
یه جوری نشسته بود که انگار تا اخر عمرش قصد بلند شدن نداشت. انگار 

 پاهاش توان ایستادن نداشت... موزیک هنوز پخش میشد...
 خودمو آماده ی شنیدن کرده بودم. دستم تو جیمم عرق کرده و خیس بود.

کم یه رنک دیگه میگرفت. انگار با بغض داشددت نفس نفسددهای سددتنتا کم 
ست رو تخت ... یه  ش شمیخون زد و ن سمت پاتختی  شید. نیم خیز به  میک
پاکت سددیگار و از توی کشددو در اورد. به فندکی که روی میز کنار تخت بود 

 دست بردم و براش سیگارشو روشن کردم.
 ش چتوند!فندکو از دستم قاپید و با پاکت سیگار توی جید شلوار

ست  شونه ی رد د شید. همون ن صورتش ک سمت چپ  شو روی  ست کف د
 خنک من!

 پک محکمی به سیگارش زد و :فت: منتظر چی هستی؟
 منتظر تو ...-



ستنتا با چشمهای سرخ بهم تند خیره شد و:فت: زودتر:ورتو از خونه ی من 
 :م کن بیرون ... تو پیش خودت چه فکری کردی؟

 رفت.تن صداش کم کم باال می
شو ازپره  سیگارش بود و دود ستش به  شد... درحالی که یه د از جاش بلند 
سیگار و  ست دیگه اش رو توی جیمش که پاکت  های بینیش خالی میکرد د

 فندک توش بود :ذاشت و فریاد زد: برو :م شو ...
 نیشخندی زدم... روی تخت لم دادم و :فتم: این آخرین زورته؟

:فت:پیش خودت چه فکری کردی؟ میام دست با حرص رو به روم ایستاد و
 خورده ی...

ندون  به د یای دسدددت خورده ی رفیقتو  یدم و :فتم:م ند وسددط حرفش خ
 میکشی؟؟؟

 هاج و واج خشکش زد.
حاضددر بودم قسددم بخورم که تک تک قطره های عرقش یخ کردن و منجمد 

 شدن ... !!!
 موند!انگار چشماش از قرمزی سفید شد... انگار فضا ساکن و ثابت 

سرد که روش قطره های  سه ی  ستم رو از توی جیمم دراوردم... با اون :ال د
سته بود و لک انداخته بود ... تیرم رو به هدف زدم... جلوی  ش ستم ن عرق د

 پاش پرت کردم.
 ستنتا خشک شده بود.

 با دیدن عکس مات و ممهوت خودشو چند قدم عقد کشید!
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پاهام خون جمع  روی تخت هم نان لم داده بودم... احسددداس میکردم تو
شدده و ورم کرده ... پاهامو هم روی تخت دراز کردم و در حالی که یه بالش 
رو با :ودی سرم مچ میکردم :فتم: خد میشنوم... و:رنه عملی بهم توضیح 

 بده ... و یه چشمک بهش زدم و خندیدم.
سددتنتا هنوز بهت زده فقط به عکس خودش که مال ده سددال پیش بود و روی 
شده بود.  ستر تمدیل  سیگارش به خاک صف  زمین افتاده بود نگاه میکرد . ن

 نفسهاش تند شده بود دیگه انقماض عضله هاش داشت برام عادی میشد!
کالفه از انتظاری که رو به طوالنی شدن بود به پهلو سخت غلت زدم. دستم 
 رو زیر سرم :ذاشتم و :فتم: خد دوست قدیمی ... نمیخوای چیزی بگی؟

ین همه اعتماد به نفس و جرات و جسددارت کی تو من دمیده شددده بود ؟ !!! ا
دستمو روی ترالن درونم :ذاشتم و :فتم: که اجیر شده و جیره مواجد بگیر 
نیستی... دست نشونده و نقش کشیده و... اینا هم نیستی... خد دیگه چیا 

 بهم :فته بودی؟؟؟
شت و  شو از روی عکس بردا ستهای ستنتا باالخره نگاه به من زل زد...با د

لرزون پک آخر و به ته مونده ی سیگارش زد و همونو روی پارکت رها کرد و 
 :فت: از چی حرف میزنی؟

روی تخت نشددسددتم ... انگشددتهای پامو حرکت میدادم تا کمتر :ز :ز کنن. 
ست برام بگو چی  ست باش... از اولش در لمخندی زدم و :فتم: باهام رو را

 رسید... این بازی کثیف سر و تهش چیه؟شد که به اینجا 
ستنتا به سختی سعی داشت به خودش مسلط بشه ... اما نماید اجازه میدادم 

 تا فکر کنه و بعد جوابمو بده ...



ضطرب... و  شده بود کمی هم م صل  بهش نگاه میکردم . اون هم م*س*تا
 رنک پریده .

 میره!لمخندی به این حالش زدم حس میکردم داره جلوم تحلیل 
 اهسته :فت:من از چیزی خمر ندارم.

 فقط بهم بگو چطوری سر از زند:یم دراوردی؟-
 ستنتا بهم نگاه کرد و :فت: من ... خد اتفاقی... خودت که...

وسط حرفش پریدم و :فتم: اتفاقی از سال دوهزار و دو دوست شوهرم بودی 
شتی و بهم نم شو براش پالک کردی و از این رفاقت خمردا شین ی؟؟؟ یگفتما

 اره؟؟؟ اتفاقی؟؟؟
 ستنتا دستو تو موهاش فرو کرد و :فت:من نمیدونم...

 مالفه رو تو چنگم :رفتم و :فتم: داری چی و انکار میکنی؟؟؟ هان؟؟؟
 ستنتا داشت فکر میکرد نماید اجازه میدادم که فکر کنه ...

ده م شازجام بلند شدم رو به روش ایستادم... دیگه از التهاب خمری نمود ارو
 بود ... به ندرت داشت نفسهاش سرجاش میومد.

فقط بهم بگو اخرش چیه... ؟ ... هدفت چی بود؟ اومدی وسددط زند:ی -
 من... بهم نزدیک شدی که به چی برسی؟؟؟

ستنتا به من من افتاده بود ... اجازه ندادم فکر کنه ... تند فریاد زدم: بگو برای 
و دست از سرم برنمیداشتی؟؟؟ چی وقت و بی وقت سر راهم سمز میشدی 

چرا اون عکسددها هیچ وقت به دسددت کسددرا نرسددید ؟ اون عکسددها کار کی 
 بود؟؟؟ این کثافت کاری ...
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 وسط حرفم خفه :فت: فهمیدنش به دردت نمیخوره ...
 سکوت کردم.

میدونسددتم دیگه بیشددتر نمیتونه در مقابلم انکار کنه!شدداید از نظرکسددرا کمک 
 ستنتا!!!باشم... اما 

شرایط نمود  سد  شت و با لمخند احمقانه ای که منا شد و عکس رو بردا خم 
 :فت:پس اینو دیدی که اون خزعمالت و تحویلم دادی نه؟

 چشماش برقی زد ... یه بارقه از امید ته نگاهش بود.
با همون لمخند و همون سددوسددوی غرید پر امید :فت:بهم بگو که از وقتی 

 این عکس و دیدی...
 حرفش پریدم و :فتم: وسط

سرا... - شناختن ک شرکت ... وانمود کردن ن ضا؟ اومدنت به  ستیت با ر دو
اومدن کسرا به شرکت ... حاال که فکرشو میکنم میمینم اون روز با هم رو به 

 رو نشدید ... اون عکس ها ... پالک زدن ماشین کسرا ... ده سال پیش!!!
ورتش میشد فهمید که رام شده ستنتا روشو ازم :رفت از تک تک زوایای ص

 و داره جمله بندی میکنه برای توضیح دادن ... برای حرف زدن ...
با یه مک  طوالنی و پرفکر اهسته :فت: بهش :فتم این کار اخر نداره ... ته 
نداره ... ا:ر داشددته باشدده باتالقه هممون توش غرق میشددیم میریم پایین به 

 ..لجن کشیده میشیم... تو:وشش نرفت.
وا رفتم... لد تخت نشددسددتم... چقدر دوسددت داشددتم به نه :فتنش... به 

 ندونستنش ادامه بده ... چقدر دل خوش کردم به انکار کردنش!
 من به تو اعتماد کردم مثل یه برادر!!!-



 ستنتا سرشو به سقف چرخوند و :فت:خدایا شکرت...
 منک :فتم: شکر؟ از کدوم شکرالله حرف میزنی؟

اه محجوبی کرد ... دستم بی اراده کشیده شد به سمت لماسم... ستنتابهم نگ
 یقه ی باز لماسم... و د:مه های باز یک تا پنج!

 نفس عمیقی کشیدم... اروم یکی دو تاشونو بستم...
شو تو هم فرو کرد و:فت: وقتی رفیقت ... بهترین رفیقت بهت  ستنتا اخمها

 میگه به عشقش اعتماد نداره ... چیکار میکنی؟
 :یج نگاهش کردم.

 اب دهنشو قورت داد و روشو ازم :رفت!
 ممهم :فتم:

 نگو که ازت خواست منو امتحان کنی؟-
ستم  شید و :فت:قمل از عقد ... اما نتون ستنتا پوف راحتی از اتفاق نیفتاده ک
بیام ایران ... شددرایطم مهیا نشددد... حتی تو عروسددیتون هم نمودم. دورادور 

ستی چی  ستم کی ه ستم میخورد میدون ستی به عک ستی چه تیپ آدمی ه ه
سرا ... محمد ... برادر راد  سم عجید بود که ک که چقدر به هم نمیاین!... وا
دست :ذاشته رو یه دختر تک پر... هی بهش :فتم به :روه خونیت نمیخوره 

 ... اما هم کر شده بود هم کور... هم الل...
تاق... به دیوار تکیه زد و اروم بهم نگاه کردو با همون لمخند احمقانه کنج ا

 اروم لیز خورد و رو پارکت نشست...
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یه سیگار دیگه روشن کرد وبا یه لحن خشک و مصمم که انگار میخواست 
همه چیز و یکسره حل وفصل کنه :فت:یک سال زودتر از رضا بورسیه شده 
شدن با یه  شنا  شدیم... تو یه محیط غرب زده ... آ شنا  بودم. با هم همونجا ا

ما از نظر خیلی ها نخمه کارچندان سددختی نیسدددت... ا ز ایرانی معمولی ا
همون جا هم قرار بود تو ایران شددرکت بزنیم... اتفاقا با هم بر:شددتیم ایران 
...تو فرود:اه معشوقه ی محمد و دیدم که چطوری به استقمال رضا اومده... 
:زارشددتو دادم... باورش نمیشددد. قمل از اومدنم به ایران خواسددتم با رضددا و 

ستم باهم همک شیم... خوا شغول ب سه تایی م سرا یه جا  اری کنیم. وقتی ک
اومدم ایران دیدم نامزد کسرا همون که کسرا خیلی روش حساسه و ادعا داره 
... خیلی خونگرم و خونسددرد داره با هم خونه ی ایرانی من تو المان خوش 
شم بهم :فت که  شغول می سرا :فتم دارم با کی م وبش میکنه ... بعدکه به ک

...  اومده بودی اسددتقمالش رضددا کیه و تو کی هسددتی... وقتی به کسددرا :فتم
شد دیگه  سوم چی  شریک  سید که  ضا ازم پر شد ... وقتی هم ر باورش نمی
سم اورد ... نیاز نامجو... جالد  ضش اون یه ا سرا نمردم ... عو سمی از ک ا
بود هرجا که رضدددا بود تو هم بودی!!! ادم تنهایی بودم ... اینکار واسددم یه 

شراکت با ک شتم که تو سر:رمی بود یه هیجان ...  شد ... اما نذا سرا منتفی 
شنهادم نکرد!  ضا هم مخالفتی با پی شی تو یه کارمند جز بودی ر سهام دار با
سرا ... وقتی  شدنی برای ک شده بود یه معادله ی حل ن شنایی من و تو  باب ا
قضددیه ی شددرکت و همکاریم با تو رو براش :فتم ... بهم :فت تو از ادمای 

شت میاد ... پ شتیپ و جذاب و جنتلمن... مثل من خو ولدار و نابغه ... خو
میگفت حتما عاشقم میشی... کسرا یه روز کم میاورد یه روز میترسید ... یه 



سطه ... رفیق  شو بذار وا سم شدیدش میکرد!!! ا شد یه روز ت صرف می روز من
 مشترک ... یا هرچیز دیگه! من بدون نقشه وارد زند:یت شدم ... اتفاقی!

روم میمالیدم... هضم حرفاش کار من نمود! سر دلم میسوخت شقیقه هام و ا
 ... یه سنگینی عجید داشتم...

 تو چشماش نگاه کردم رنک ولعابش عادی شده بود. خفه :فتم:
پس چرا بهش نگفتی اسددتعفا دادم؟ چرا بهش نگفتی که من اون روز فقط -

 رفتم وسایلمو جمع کنم؟ هان؟
ر شده ه پشت :ردنش فرستاد و :فت:دیستنتا پوفی کشید... کف دستهاشو ب

بود ... :فتن من فایده نداشت ... انقدر تو اونو از رفتن به شرکت ورسوندنت 
منع کرده بودی که کسددرا فکر میکرد اونجا چه خمره ... حرفهای من تاثیری 
نداشت ... هر عکس العملی که کسرا نشون میداد نتیجه ی عملکرد خودت 

بینیش دامن میزدی... کسرا قرار بود بخاطر اون منعقد بود ... تو به شک و بد 
 کردن قرار داد نزدیک یک هفته اصفهان بمونه!

 زیر لد :فتم:پس چرا بر:شت؟
شه  ست مطمئن ب صمی :فت: میخوا شمام و ع ستنتا با خیر:ی زل زد تو چ

 خمری نیست! میخواست م تو بگیره ...
 حرفهای رفیق شددفیقشددم باوربگو کار به جایی رسددیده بود که دیگه حتی -

 نمیکرد ...
سددتنتا نیشددخندی زد و:فت: تو کردی نیاز... صددد بار بیشددتر ازم پرسددید تو 

 شرکت چه خمره ... باید با چشم خودش میدید تا باور میکرد...
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 ولی من استعفا دادم ... چرا بهش حرف نزدی؟-
من  تر ازسددتنتا ابروهاشددو باال داد و :فت: کمم نگفتم! کسددرا رو باید به

 بشناسی... ادم زود باوری نیست که به این راحتی هر چیزی و قمول کنه!
ستاد و خفه :فت:  شو تو موهاش فر ست ستنتا پوفی کرد و د سکوت کردم ... 

 بقیشم خودت میدونی... همیشه سعی کردم تو رو به زند:یت ...
دم ... بلمخندی زدم و:فتم: اره خواسددتی منو به زند:یم نزدیک کنی... ادامه 

هرچی شد کسرا دوستم داره عاشقه ... واقعا پیش خودت چه فکری کردی؟ 
 خوب :زارش کار منو دادی یا نه؟؟؟ راضی هستی از کارت؟

 ستنتا :هرچی بود به خیر :ذشت!
 خیر؟؟؟ ازکدوم خیر وشر حرف میزنی؟هان؟-

ستنتا دور دهن خشکش و با شصت و انگشت اشاره پاک کرد و :فت: قمول 
کسددرا اشددتماه کرد ... بارها بهش :فتم زنت حامله اسدددت داری پدر دارم 

ست  شش نرفت ... میخا شک بردار . تو :و ست از این بدبینی و شی... د می
شتم ثانیا هر  شغله دا شتم م شد اوال که کاردا شم اما نمی من بهت نزدیک ب
شنیدن این خمرا  سرا از  ست میخورد . ک شدن بتو به بن ب بهونه برای نزدیک 

 ال میشد اما بازم دست بردار نمود!خوشح
ستی به  ستنتا د شتم ترالن درونیمو نوازش میکردم.  پوزخندی زدم ... اروم دا

 پیشونیش کشید و:فت: این عکس و کی بهت داده؟
 مگه کس دیگه ای هم تو این بازی نقش داشته؟-

 ستنتا ابروهاشو باال داد و :فت: نه ... یعنی... نه!



شاید کسرا دم دست :ذاشته بودش... یا شایدم ...  خودم پیداش کردم ...-
 جواب قاطعی بهم ندادی ... کس دیگه ای هم تو این نمایش بوده؟

 ستنتا: نه ...
 

 داد کشیدم: راست بگو...
سددتنتا نفسددشددو فوت کرد و :فت: رضددا ... المته اون فکر کرده بود من قراره 

و  شمختانه بخیر:ذشتباهات بازی کنم و احساساتتو جریحه دار کنم ... خو
رفت! و چشماشو به حالت خاصی به من دوخت ، شاید میخواست مطمئن 
بشه با بردن اسم رضا هیچ واکنشی تو صورتم نیست! سرمو تکون دادم رضا 

 ا:ر میدونست بهم میگفت...
 تو چشمای آبی و یخیش خیره شدم و پرت :فتم: اون عکسا؟

سی  شرکت ...  سته ی  شو هم دارم... خودم برات ستنتا: دوربین مدارب دی 
 فرستاده بودم ... ! میدونستم کی کسرا هست و کی نیست!

 نترسیدی نشون کسرا بدم؟-
 ستنتا لمخندی زد و :فت: مطمئن بودم بی خمر از کسرا میای سراغم!!!

شم مغزمو  شف کرده با شدم انگار یه چیز نا:هانی ک ستنتا خیره  شمای  تو چ
احمق فرض کردی به خیالت رضددا میتونسددت  متمرکز کردم و :فتم: تو منو

سال  ضا  2001این عکس  شخص مطلع ر شه!!! ... حرف تو از  شته با و دا
 نیست ...! حاال که همه چیز و :فتی واضح توضیح بده!
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ستنتا اب دهنشو قورت داد و اهسته :فت: از اولشم میدونستم به زنا نمیشه 
 اعتماد کرد... پس همون کارخودشو کرد !

شم ضیح تو چ شرطی که باز تر برام تو ستی خوبی بود ب شدم یه د اش خیره 
 میداد. انگار بجز من و خواجه حافظ شیراز همه از همه چیز باخمر بودن!

 
ستنتا دستی به پیشونیش کشید و :فت: از اولشم قرار نمود زهرا چیزی بدونه 

 ... یه دفعه ای شد!
 زهرا؟ انگار یه پارچ اب یخ رو سرم خالی کردن ... بازم

 ستنتا بهم خیره شد و :فت: حالت خوبه؟
 زهرا؟-

 ستنتاابروهاشو باال داد و :فت: مگه نمیدونستی؟
 پوزخندی زدم و :فتم: چه جالد... !

 ستنتا نفسشو خالی کرد و :فت: :یجم کردی...
 زهراکجای این نمایش بود؟-

سددتنتا نیشددخندی زد و روشددو ازم :رفت و:فت: خیلی خوب یه دسددتی 
 ..میزنی.

 از زهرا برام بگو ... از این عشق اساطیریش به پسرعمه اش!-
 ستنتا پوفی کرد و:فت:قضیه اونطوری که تو فکر میکنی نیست...

 من چه فکری میکنم؟-
سددتنتا پوکی به سددیگارش زد و دودش و چند لحظه نگه داشددت و از بینیش 

یه روز رفتم شددرکت کسددرا ... زهرا هم منو دید.. به خالی کرد و :فت:   .



گه رو  مدی مد خیلی خوب ه های من و مح مد  فت و ا خاطرر حال ب هر
میشددناختیم. بعد از حرفام با محمد از شددرکت زدم بیرون که افتاد دنمالم... 
سم  راجع به یه چیز :نک حرف میزد... از خ*ی*ا*ن*ت به رفیق و چند بار ا

ا عکستو رو اورد... یه کم که رو حرفاش فوکوس کردم فهمیدم یکی از همون 
دسددتشدده و رو حسدداب دیدن اون داره اینطوری با تشددر باهام حرف میزنه ... 
سی  صمیمی ترین رفیقم به ک شته که من به  شم زد و :فت : توقع ندا توی :و
که نون و نمکشددو خوردم خ*ی*ا*ن*ت کنم... میخاسددته عکس و بمره پیش 

ر کسددرا ... که خد المته با خودش جنک داشددته ... دسددت اخرم منم مجمو
شونش دادم تا  شتم و ن ضیح بدم ، فیلمی که دا سته :ریخته بهش تو شدم ج
سی که نمیدونم چطوری  سرا اون عک ستم به ک شه ... ازش هم خوا باورش ب
دسدتش افتاده بود رو نشدون نده!و:رنه معلوم نمود به سدر من و تو چی میومد 

... 
 اونم یه پرده از بازی بود؟-

 ستنتا: کی زهرا؟
 عکسا رو میگم!-

سمت به  ست ن شم ح ستم مطمئن ب شوک بود ... میخوا شتر یه  ستنتا: ... بی
سوزه . خودمو  شه روی دلم که کمتر ب ستم یه مرهمی با سرا چیه ... میخا ک
بازی کثیفی هسدددت ... ولی  که هم ین ادمی الیق هم ین  :ول بزنم 

 واقعیتش یه جور شیر مالیدن سر خودم بود!
 مالیدم که ستنتا :فت: حالت خوبه؟با سر انگشت سمابه شقیقه هامو می
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 بهش نگاه کردم و :فتم: پس زهرا هم میدونست!
 ستنتا: از اولش نه ... ولی فهمید!

 پرت :فتم:
 از بازی دادن من چیزی هم دستگیرت شد؟-

ستنتا لمخند اروم و محوی زد و :فت: اثمات بی گ*ن*ا*هیت دستم بود ... 
 دی... مثل همیشه!سی دی کل اون اتفاق! تو بی گ*ن*ا*ه بو

 چرا نذاشتی دست کسرا برسه ...-
سددتنتا: اون یه ازمایش برای خودم بود ... برای فهمیدن اینکه تو چند مرده 
ضررت  ساا:ر میفهمید خیلی به  شت ... چه ب سرا ربطی ندا حالجی... به ک

 تموم میشد ... من که در هر صورت یه دست نشونده بودم!
زیر لد چند بار تکرار کردم: دست نشونده ...  به نمای کلی اتاق خیره شدم.

 دست نشونده ...
و از جاش بلند شدو دست تو کشوی دراور کرد و سی دی رو به سمتم :رفت 

 و:فت: از اولشم پیشنهاد کسرا احمقانه بود ...
 رو چه حسابی به تو اعتماد کرد؟-

 ستنتا فقط بهم خیره شد.
شم ... پام بلغزه ... من ... نیاز... زن  شق تو ب سته :فتم: فکر نکرد من عا اه
شرعیش... مادر ب ه اش! با اون همه دبدبه و کمکمه  سمیش...  عقدیش... ر
واسه ایمان و نماز صمح و روزه ... تو رو فرستاده تا منو امتحان کنی؟ رو چه 

:فته که با زنم باش...  حسددابی؟ از روی کدوم اعتماد به یه مرد جوون و بالغ



زنموعاشددق کن... ا:ر پسددت زد یعنی قابل اعتماده ؟ تو کدوم دین و عرف 
 وقانون چنین چیزی نوشتن؟

ستنتا دستشو تو حجم موهاش کرد و با بهم چسموندن دو به دوی انگشتاش 
 موهاشو کشید و:فت: چرا اینا رو از خودش نمیترسی؟؟؟

 دارم از تو میترسم دوست ...!-
که سددتن یدونم ... من هر روز بهش میگفتم  فت: من نم تا پوفی کرد و :

ست...  ست... حداقل وقتش االن نی ست نی شش در کارش... راهش... رو
این جور چیزا مال قمل ازدواجه ... االن دیگه کاری از دستش برنمیاد ... ولی 
تو :وشددش نرفت. منم به تو دسددت درازی نکردم که حاال بخوام جواب پس 

ا عذاب وجدان داشته باشم... اون حرفای تو هم همشون دروغ محض بدم! ی
 بود خوشمختانه تو هم حسی به من پیدا نکردی که بخوایم حاال ...
 وسط حرفش :فتم: از کجا اینقدر مطمئنی حرفای من دروغ بوده؟

 باز خشکش زد... انگار زمان و مکان براش ایستاد. فقط بهم خیره شد.
 شرکت اومدیم بیرون ... کسرا میدونست من با توام؟ اون شمی که باهم از-

 ستنتا سرشو تکون داد.
 نترسید از تو؟؟؟-

 ستنتا با دندون قروچه :فت:بهم اعتماد داشت...
 لمخندی زدم و :فتم:بخاطرهمین اعتماد داشتی د:مه هامو باز میکردی؟

 باز بهش شوک وارد شد و سکوت کرد.
 ؟؟؟ داغ کردی؟؟؟لمسم کردی؟؟؟ موهامو نوازش کردی-
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شد ... نگاه به کف زمین اما فکر  سکوت بینمون رد و بدل می شاید ده دقیقه 
 دور دست تنها نقطه اشتراکم با بهترین دوست شوهرم تو اتاق خوابش بود!

 نفسمو نرم نرم تخلیه کردم ... موزیک فضا خیلی وقت بود که قطع شده بود!
ستنتا همراه با  صدای آهی که از :لوی  سیگارش بود بهش با  اخرین کام از 

 نگاه کردم.
چشددم تو چشددم شدددیم ... خفه :فت: ولی خوشددحالم که از این نمایش 

 باالخره نمره ی قمولی آوردی!
 لمخند مضحکی هم چاشنی نقطه ی اخر جمله اش کرد!

لمخند :وشدده ی لممو جمع کردم تو چشددماش خیره شدددم با زخمی که به 
ا مطمئنی عاشددق دسددت نشددونده ی شددوهرم صدددام افتاده بود، :فتم: از کج

نشدم ... از کجا مطمئنی که حرفام دروغ بوده ... دقل بوده؟ از کجا مطمئنی 
که من... یه زن عقدی و رسددمی... عاشددق صددمیمی ترین دوسددت شددوهرم 
نشدددم؟؟؟ از کجا میدونی از امتحانم سددربلند بیرون اومدم؟ یا نخاسددتم 

خاطر این عشددق از یا ب باشددم...  هات  قدر  با جا این گذرم؟؟؟ از ک ب م ب
 مطمئنی؟ به من ... به خودت... به کسرا؟؟؟ حتی به هنگامه؟

نفسددش با خس خس باال میومد... دیگه نمیدونم چی تو فکرش بود ... اما 
 معماهای من نصفه نیمه حل شده بود ...

 لمخندی زدم و :فتم: خد... چیز دیگه ای هم هست که بخوای بهم بگی؟
 ازم :رفت و :فت:حاال میخوای چیکار کنی؟ستنتا روشو 

ضانت ترالن هم بهش بدم... بعد هم با تو - شم... ح سرا جدا ب میخوام از ک
 ازدواج کنم!



 ستنتا بهت زده بود.
 خندم :رفته بود از قیافه اش...

یه داده بود :فتم: به کسددرا چیزی نگو...  با ته مونده ی خندم که به لمام زاو
 امتحانش سربلند بیرون اومدم... نه؟مثل اینکه من از 

 ستنتا اب دهنشو قورت داد و با تکون سر :فت: هردفعه!
 تو نهنم تکرار کردم ... هر دفعه! هر دفعه ...

 نفس عمیقی کشیدم و :فتم: به کسرا پس چیزی نمیگی خد؟
 ستنتا دستشو پشت :ردنش فرستاد و :فت: برنامت چیه؟

بشددم... حضددانت ترالن هم بهش بدم...  تکرار کردم: میخوام از کسددرا جدا
 بعد هم با تو ازدواج کنم!

چشددماشددو محکم روی هم فشددار داد و :فت:واقعا فکر میکنی االن وقت 
 شوخیه؟

 مگه من دارم باهات شوخی میکنم؟-
 ستنتا خفه :فت:نیاز...

کدوم مردی با زنش اینکار ومیکنه که کسددرا کرده؟ تو حاضددری با هنگامه -
 اینکارو بکنی؟

 ستنتا تو چشمام خیره شد و هی ی نگفت.
سقف  شو عقد برد ... تخت جیر جیری کرد و درحالی که به  ستها ستنتا د
ته ...  کارش درسدد یدادم ... میگفتم  یل بهش حق م فت: اوا گاه میکرد : ن
میگفتم حق داره ... با هم ین دختری که هنوزم فکر و سر و :وشش میجنمه 
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تی شددناختمت تمام معادالتم بهم ریخت ... باید چنین کاری کرد ... اما وق
 از خودم بدم اومد از کسرا از...!

 اهسته :فتم: از...؟
ستنتا بهم خیره شد و :فت: تو زن نجیمی هستی... شاید فکرت باز باشه اما 

 نجیمی...
 فکر باز؟؟؟ این توجیه حماقت هاش بود!

 باشه ...زمزمه کردم: نجابت وقتی معنا پیدا میکنه که راه دومی هم 
 ستنتا لمخندی زد و :فت:راه دومش خونه ی منه که ...

شاید - شدم و :فتم:  ساعت خیره  شاید االن ... و به  شیدی...  تو عقد ک
 همه چیز تموم شده بود ...

 ستنتا شوکه نگام کرد.
از جام بلند شدددم... پشددت بهش ایسددتادم. اهسددته :فتم: به کسددرا نگو... 

ک سال رودست خوردن نوبت من باشه یه کمی هی ی... ! فکر کنم بعد از ی
 تالفی کنم ...

 ستنتا: تالفی؟؟؟
و فورا از جاش پرید... دسددتم به کمرم بود حس میکردم کل سددتون فقراتم 
با فکی منقمض  فت و  مانتو :ر بازومو از روی  تا خشدددک شدددده ... سددتن

 :فت:میخوای چیکارکنی؟
 چیکار کنم؟ اونش دیگه به خودم مربوطه...-

اهسددته :فت: چشددمات یه طورین نیاز... بیخودی زند:یتو خراب سددتنتا 
 نکن...



 زند:ی؟؟؟ از کدوم زند:ی داری حرف میزنی؟؟؟-
سددتنتا: کسددرا دوسددت داره بخدا هیچ مردی اینقدر عاشددق زنش نیسددت... 
خودشددو به اب و اتیش زد تا هرکاری که ازدسددتش برمیاد برات انجام بده تو 

 . نیاز با زند:یت بازی نکن...رو به خواسته هات برسونه ..
 چطور کسرا اینکار وکرد؟؟؟ با جفتمون بازی کرد؟؟؟-

سددتنتا: محمد فقط میخاسددت مطمئن بشدده بهش خ*ی*ا*ن*ت نمیکنی که 
 شد... یک سال وبه خودتون زهرکردید ترالن دنیا بیاد همه چی درست میشه!

 زیر لد زمزمه کردم: ترالن؟
 تو چشمای ستنتا خیره شدم...

با تو ازدواج میکرد تو بهتر  ید  با جای من  ندی زدم و:فتم: کسددرا ب پوزخ
 میشناسیش...

شت یه میز و  سیش؟ من و محمد از دبیرستان با هم پ شنا ستنتا: تو چقدر می
نیمکت درس خوندیم... نیاز یه بارم که شده عاقالنه تصمیم بگیر... بگذر و 

شماها همد سرا پدره ...  ست دارید چرا فراموش کن... تو مادری ک یگرو دو
 دارید الکی خودتونو بازی میدید این کارای احمقانه جز خراب تر کردن...

صفه - شه ی ن شت چی بود؟؟؟یه معاق سط نق ست تو این و ا:ر احمقانه ا
 نیمه؟؟؟

 ستنتا ماتش برد!
 

 ستنتا ماتش برد!
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اهسته :فتم: من خودم میدونم باید چیکار کنم... زند:ی من مگه نیست؟ تا 
عد نمیخوام موش و اال به ب حاال  حالیم نمود از  مک بودم ... هی ی  که ک ن 

شفیقت  شم... تو هم بهتره نگران زند:ی رفیق  :ربه بازی کنم... میخام رو با
نماشی... من هنوزم سر حرفم هستما ... با هنگامه تموم کن... با من باش... 

با خنده :فتم:  نمره ی قمولی... دیدی که از امتحاناتمم خوب براومدم... و 
 پاس شدم نه؟

 ستنتا هی ی نگفت. دهنش نیمه باز بود و بهم خیره نگاه میکرد.
خسته اهی کشیدم و :فتم: من کسرا رو نمیمخشم... تو رو هم نمیمخشم... 
هنوزم باورم نمیشدده چطور تونسددتی با زند:ی من بازی کنی... هنوزم باورم 

... اون که شددوهرم بود نزدیک نمیشدده که چطور تونسددتید منو لگد مال کنید 
ترین کسم بود با من اینکار و کرد وای به حال هفت پشت غریمه! پوفی کردم 

 و :فتم: بازم به مرام تو که باهام صادق بودی!
 ستنتا اهسته :فت: نیاز...

 خداحافظ. مرسی از توضیحاتت ...-
 فصل چهل ودوم:

نفس در فریزر و  آخرین بسددته ی :وشددت رو توی فریزر جا دادم و با نفس
 بستم. انقدر خم و راست شده بودم که دیگه جونی تو کمر و پاهانمونده بود.
سینه به من خیره نگاه  ست به  ستاده بود و د شتزخونه ای سرا تو چهارچوب ا ک
میکرد. موهام کالفم کرده بودن ... کش سددرمو باز کردم و از نو بسددتم. زیر 

 را :فت: شام و بریم بیرون؟لد داشتم یه شعر و زمزمه میکردم که کس
 نه حاضری درست میکنم ...-



 کسرا سری تکون داد و وارد اشتزخونه شد.
صددندلی میز چهار نفره رو عقد کشددید. چرم سددرخ وشددیشدده ی دودیش رو 
دوسددت داشددتم. اما هیچ تناسددمی با دکور کرم کاراملی محیط اشددتزخونه 

 ی تیره یا کرم کثیفنداشت. شاید ترجیح میدادم رنک چرم صندلی ها قهوه ا
 باشه ... به هرحال این هم یه تضادی بود برای خودش!

یه نگاه اجمالی به سددرتاسددر اشددتزخونم انداختم. یه فضددای مربعی که یه 
شین  رفشویی که همگی در  شویی و ما شین لماس  ضلعش به یخ ال و ما
 یه امتداد قرار داشددتن ختم میشددد... ضددلع رو به رو به اپن و کابینت ها و
سینک و رفشویی... و دو طرف کناری یکی به پنجره که پنجره درست باالی 

 اجاق :از بود و یه تهویه ی مربعی هم در کنج سقف قرار داشت.
صندلی های چرم قرمز... روی اپن که  سط هم یه میزچهارنفره ی دودی با  و
سددده ربع اشددتزخونه رو :رفته بود مخلوط کن و ماکروویو و ابمیوه :یری و 

ساز وقهوه ساز و توستر و ساندویچ ساز قرارداشت! همه هم ردیف به  چای
 صف بودن برای استفاده کردن!

شتزخونه بیرون برم که  ستم از ا ساز و زد. خوا سته د:مه ی چای  ش سرا ن ک
 :فت:بشین ... باهم یه چای بخوریم.

دسددتی به :ردنم کشددیدم. با اینکه کارعجید و غریمی تو کل فرایند اسددماب 
 نجام نداده بودم ولی تن و بدنم شدیدا کوفته و خسته بود.کشی ا
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ست رد بزنم ... بی تفاوت رو  شوهرعزیزم د ستم به خواهش  با این حال نتون
سوار  شتزی که کف :یرچوبی ای رو روی کولش  سرا ستم ... با  ش به روش ن

 کرده بود و جای نمک و فلفل توی کمرش بود مشغول بازی شدم.
دراز کردم ... لجوج دسدتمو پس کشدیدم و زیرمیز کسدرا دسدتشدو روی میز 

 بردم.
کسرا چیزی نگفت اهسته بلند شد، با دو فنجون چای دوباره مقابلم نشست. 
پولکی هایی که سددیما و حسددام برامون از اصددفهان اورده بودن هم رو به روم 

 :ذاشت. پولکی های کنجدی... المالویی... نعنایی!!!
ستی به شد و د سرا بهم خیره  شید و یه پوف بلند  ک صورت ته ریش دارش ک

 باال از دهنش بیرون فرستاد .
بهش نگاه کردم ... میدونستم دنمال کلمه است برای شکستن سکوت مدت 

 داری که داشت عادت میشد!
به  به حال قیافه ی متفکر و اشددفته اش سددوخت و :فتم: از کی قراره  دلم 

 شرکت بر:ردی؟
 کارهارو کسرا به دوش داشت.تو هفت روز اسماب کشی ، تمام 

 لمخندی زد و:فت: از هفته ی دیگه ...
با صدای موبایلش کسرا فورا از جا پرید. با دیدن صفحه ی :وشی اخمهاش 
تو هم رفت و بدون جواب دادن ، :وشیشو توی جیمش فرستاد و دوباره رو به 

 روم نشست.



و  از میخوندبا یاد اوری تماس اکمری روی :وشی کسرا، حینی که داشت نم
ست و  ش سم مخاطد افتاد لمخندی کنج لمم ن شماره و ا شمم به  من فقط چ

 :فتم: بهت :فتم اکمری زنک زده بود؟
 کسرا کمی چاییشو مزه مزه کرد و :فت: اره...

راست نشستمو دستهامو پشت تکیه :اه صندلی قالب کردم و پرسیدم:بهش 
 زنک زدی؟

 .کسرا عطرچای و بویید و :فت:هنوز نه ..
 لمخندمو فرو خوردم و :فتم: اکمری همون مو بلونده بود؟

صورتشو از مایع چایی به چشمای من باال اورد و ممهوت بهم خیره  نا:هانی 
 موند.

سعی میکنم از  شرکت دایرکنم  با لمخند فرو خوردم :فتم: ا:ر منم یه روزی 
 اقصی نقاط جهان یه مدل منشی داشته باشم...

 . کسرا متوجه منظورم نشد
 

دسددتمو دراز کردم یه پولکی کنجدی برداشددتم ... چاییمو به سددمت خودم 
کشیدم و انگشتمو تو دسته اش قالب کردم... همزمان با مک زدن پولکی تو 

 دهنم فنجون و به لمام نزدیک کردم.
 آخ ... چقدر داغ بود . کسرا چطور میتونست بخوره؟!!!

سرا خلوتمو با مکیدن پولکی و مزه مزه کردن سوز بهم زد و:فت:  ک چایی لم
 منظورت چیه؟
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فنجونو به نعلمکی بر:ردوندم ... پولکی و :وشدده ی لتم :ذاشددتم تا نرم نرم 
سه تا  شدم و :فتم:  شمهای بدون فازش خیره  شه. به چ برای خودش اب ب
شون  منشدی میارم ... یکیشدون بلوند باشده... یکیشدون سدمزه باشده ... یکی

 شاسی بلند ... یکیشون...
 را وسط حرفم :فت: اینقدر روشون حساسی اخراجشون کنم...کس

 لمخندی زدم و :فتم:تو مرامم نیست نون کسی و آجر کنم ...
ند کرد و  جاش بل خت و از  نک ری چایی نیم خوردشددو توی سددی کسددرا 

 :فت:خوش بحال تو که انقدر بامرامی!
د یا وداشددت از اشددتزخونه بیرون میرفت که :فتم: نگفتی... اکمری بلونده ب

 برونزه؟
سمتم چرخید... دو قدم به طرفم اومد  ستشو تو موهاش فرستاد و به  سرا د ک
شکل زند:ی تو  شمام خیره بود :فت:کل م شد و درحالی که تو چ روم خم 

 سمک قیافه ی منشی های شرکت منه؟؟؟
خد خواسددتم کمکت کنم ا:ر تیپ و قیافه ی دیگه ای خواسددتی برات -

 جورکنم...
 د و :فت: حساسیتتو باور کنم یا پشت کردنای اخرشمتو؟کسرا پوزخندی ز

 براق شدم ...
کسددرا انگار که به هدف زده باشدده :فت: خوبه هنوزم رو شددوهرت غیرت 

 داری... نه خوشم اومد ...
و با لمخندی که دیگه سعی تو پنهان کردنش نداشت و نگاهی مهربون به من 

 خیره شد.



ست  سرد و بدون دل از د شدن :فتم: منم میخوام اما من خون دادن و کف بر 
سام مختلف... چهره های  شی بذارم... اق شرکت دایرکنم توش چند تا من یه 
شه...کامال  شکی با شم و ابرو م شون چ متفاوت... هیکلهای جدید... یکی
شون  سمز و مو طالیی... یکی شم  شه... چ شون هم کامال بور با شرقی... یکی

مای ابی... قد بلند... با موهای مشکی هم پوست :ندمی داشته باشه با چش
 رو به خرمایی...!

ست  شو میتون شفیق شونی های رفیق  شدم. یعنی ن سرا خیره  شمای ک و توچ
 :فتاری تشخیص بده؟

کسرا عقد کشید و با اخم :فت: اره ... فکر بدی نیست... اسمای مختلف 
 مثال ... رضا ... فرزاد ... کاوه... پسرخالت ... اون کافه چی...

یاج دارم! تو  یه کافی چی احت به  لمخندی زدم و :فتم: اره ... مخصددوصدددا 
 شرکتم الزم میشه باالخره! یه قهوه ای... یه چایی...

شه  ستی خیلی وقته نمی سف تکون داد و :فت: میدون سری از روی تا سرا  ک
 باهات حرف زد؟

خد پس چرا هنوز میخوای با من حرف بزنی؟ برو :وشددی تلفنتو جواب -
 .. تعدادشون هم انقدر هست که کل هفته رو ساپورتت میکنن نه؟بده .

کسددرا به چهارچوب تکیه زد و:فت: بگو از این بح  میخوای به چه نتیجه 
 ای برسی؟ همونوبهت بگم ...

 نتیجه؟ مگه من و تو قراره به نتیجه ای هم برسیم؟-
 و از جام سخت بلند شدم.
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 کسرا با حرص :فت: لعنتی چه مر:ته؟
 !هی ی-

کسرا: مشکل تو سه تا منشی منه؟ که یکیشون بلونده یکیشون برونزه یکشون 
 شرقی؟؟؟ همه ی دردت همینه؟ همه ی چیزی که ازمن میدونی همینه؟

 از کنارش رد شدم و :فتم: نه اتفاقا ... خیلی چیزای دیگه هم ازت میدونم...
 وسط سالن نگهم داشت و ازپشت بازومو :رفت و:فت:خد میشنوم؟

چشمهای عسلیش خیره شدم و فکر کردم یعنی من واقعا ازاین نگاه منزجر تو
 میشم؟

 نفس عمیقی کشیدم و:فتم: ا:ر مرد شنیدن بودی که میگفتم!
 کسرا چیزی نگفت . فقط :یج و خیره بهم نگاه کرد.

هت پشدددت  که ب یدم و :فتم: ا:ر مرد بودی  بازومو ازدسددتش بیرون کشدد
 نمیکردم!!!

 رفتم و در و کوبیدم.و به اتاق خواب 
 و به اتاق خواب رفتم و در و کوبیدم.

چقدر راحت میتونسددت جلوی من بشددینه و چای بخوره و زند:ی کنه ... از 
 پشت کردنم به خودش :الیه کنه! حسودم کنه و حسودی کنه!!!

همون ادمی که لحظه لحظه ی زند:یمو به لجن کشددیده بود! تک تک ثانیه 
دارم عاشددقانه سددتری میکنم و به نابودی کشددونده  هایی که من فکر میکردم

بود... چقدر راحت و وقیح حس بی حسی منو به حساب حسودی و غیرت 
 میذاشت!



روی تخت نشسته بودم ... چشمام به عکس عروسیم بود و صفحه ی کتاب 
 تربیت صحیح کودک رو به روم باز!

سته شتم ... به در ب شمم و از قاب عکس بردا صدای تلفن چ یره ی اتاق خ با 
صحمت و  شت با مامانم حرف میزد. لحن  سرا میومد که دا صدای ک شدم. 

 احوالترسیش یعنی مامانم پشت خطه!
با دیدن سدایه ی پاهاش از زیر در ، چشدمم رو به روی صدفحه ی باز کتاب 

 چرخوندم.
 کسرا با :فتن: باشه مامان جان ... قربون شما ... سالم برسونید ... :وشی...

 رو به سمتم :رفت و اهسته :فت: مامانت ...تلفن 
 وبدون حرف از اتاق خارج شد.

 بله؟-
 مامان: سالم دخترم...

 سالم مامان خوبی؟ بابا خوبه؟ نادین؟-
 مامان: قربونت برم عزیزم تو خوبی؟ نوه ام در چه حاله؟

 بی اراده دستمو روی ترالن :ذاشتم و:فتم: دست ب*و*سه ...
فه اش بشددم که دلم میگه شددکل تو مامان خندید و :فت: ق یا ربون اون ق

 میشه...
لمخندی زدم و مامان :فت: داریم سددفره عقد و حاضددر میکنیم... دوسددت 

 نداری تو هم بیای؟؟؟ میدونم سختته ...
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نفس عمیقی کشددیدم و مامان ادامه داد: عروسددی داداشددته ... میخوای موقع 
 حاضرکردن سفره عقدش...

دو تا سددایه ی پاهای کسددرا ... پیشددونیمو خاروندم و  نگام افتاد به زیر در و
 وسط حرفش پریدم و :فتم: میام مامان ... االن راه میفتم...

 مامان با هیجان :فت: با کسرا نهار و بیاین اینجا ...
 بلند طوری که کسرا بشنوه :فتم:

 نه مامان کسرا کارداره...-
 مامان خندید و :فت:شام نگهت میدارما...

های کسرا از زیر در محو شدن ... لمخندی زدم و مامان داشت اصرار سایه پا
 میکرد برای شام اونجا باشیم...

 با لمخند :فتم:
 حاال تا شام مامان... صحمت میکنیم.-

 مامان:باشه منتظرم دخترم.
تماس وقطع کردم . لمخندی زدم ... از اینکه مجمور نمودم کسدرا رو امروز تو 

 بودم. خونه تحمل کنم خوشحال
از توی کمدیه سددارافون ابی برداشددتم... پیراهنمو دراوردم ... زیر سددارافونی 
ستم ... روی تخت  سارافون و ب سفیدمو تنم کردم... د:مه های  ستین دار  ا

 نشستم و به سختی جوراب های ساق بلند رنک پامو تنم کرد...
 به نفس نفس افتاده بودم.



شستم ... نگام به کتاب ترب ستنتا و مچند لحظه ن ن یت کودک بود ... عکس 
ازش کمی زده بود بیرون ... با اشاره ی انگشت سمابه عکس وبه داخل کتاب 

 فرستادم.
 کتاب و برداشتم و روی پاتختی :ذاشتم.

که ا:ر میخوای  های محموبم این بود  های یکی از فیلم  یالوگ  یکی از د
 چیزی و پنهان کنی... همیشه اونو جلوی چشم بذار... !

سنمه همه  سوراخ  سرا که تو ده تا  مثل اینکه جواب داده بود ... من برعکس ک
 چی و ازم غایم میکرد ... همه چی و جلوی چشمش :ذاشته بودم!!!

دستهامو کشیدم... کتف وشونه هام کمی افتاده شده بودن ... دیگه به شق و 
خودنمایی رقی سددابق نمودم... غمغد اورده بودم دو تا خط هم دو طرف لمم 

 میکرد!
شتم ...  شالمو بردا ستم... مانتو و  سمی ب شیدم موهامو دم ا نفس عمیقی ک
نداختم. پوزخندی  تاب ا به ک گاهی  چک کردم ... ن یات کیف پولمو  محتو

 زدم...
 از اتاق بیرون اومدم...

شت به لوستر نگاه میکرد به  سته بود و دا ش سرا که روی کاناپه ن بی توجه به ک
 رفتم.سمت در وروردی 

 کسرا با حرص :فت:کجا؟
 مثال میخواست بگه نشنیده !!!

 به سمتش چرخیدم و :فتم:
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 قمرستون... میای؟-
به سمتم خیز برداشت ... بی اراده تو دیوار فرو رفتم. از نحوه ی بلند شدن و 

 هجوم اوردنش به سمتم یخرده ترس برم داشت.
که  طر این نیستبازومو تو چنک :رفت و :فت: ا:ر بهت هی ی نمیگم بخا

 چیزی برای :فتن ندارم!!! فقط دارم مراعات شرایطتو میکنم ...
شرایط یه زن باردار و میدونی... نه - ستی  شعوری ه خوش بحالت که ادم با

 ... تو شرایط زنا رو خوب درک میکنی ...
کسددرا:متلک بار من نکن ... تو که میدونسددتی امروز خونم ... عارت میاد 

 بیام؟باهات جایی 
خندیدم و:فتم: بجز درک کردن شرایط یه زن باردار... اینم خوب میفهمی... 

 نه خوشم اومد ادم با فهم و شعوری داری میشی...
سفت نگه  شار محکم داد. ا:ر خودمو  ستمو یه ف سرا ماتش برده بود ... د ک

 نداشته بودم صورتم از درد فرو میرفت ... حتی :لوم هم پر ناله بود اما ... !
 دستمو ول کرد... خفه :فت: تالفی تمام این کاراتو سرت درمیارم...

 نفسشو فوت کرد و آهسته زمزمه کرد: خوش باشی...
 از خونه خارج شدم... در و کوبیدم.

 احساس کردم هواست که داره وارده سلول های ریم میشه ...
 نفس راحتی کشیدم و سوار اسانسور شدم.

 م.از سرخیابون یه دربستی :رفت
:وشددیم دو تا تماس داشددت. هر دو هم از سددتنتا ... بعداز اعتراف های اون 

 روز دیگه نه باهاش حرف زده بودم نه جواب تلفن ها و پیامهاشو داده بودم.



شم کرده  ستم باید چیکار کنم... حدس زده بودم ... فکر اینجا هنوزم نمیدون
سوزوند ... کالمش... ستنتا منو می تک تک کلماتش...  بودم... اما حرفهای 

وقتی یادم میومد ... وقتی بهش فکر میکردم میترسیدم. از خودم میترسیدم... 
 از کسرا میترسیدم ... از ستنتا میترسیدم... از ب م حتی میترسیدم!

با دیدن کوچه ی خونه ی پدریم لمخندی زدم ... حسدداب کردم و سددرکوچه 
ن کوچه بود ... چه قدم رو پیاده شدم... اولین عشق بازی من و کسرا تو همی

 هایی عقد و جلو رفتیم!!!
ست زنک بزنم ... در  شتم. دلم نخوا شیدم ... هنوز کلید و دا نفس عمیقی ک

 و با کلید باز کردم... وارد ساختمون شدم... سر و صدا از طمقمون میومد.
 لمخندی زدم ... نادین داشت دوماد میشد.

خاله و عزیز و کیوان داشددتن با هم  کفشددهامو دراوردم. خونه همهمه بود ...
بلند بلند صددحمت میکردن ... با دیدن کمند که از دسددتشددویی با صددورت 

 :ریون بیرون اومد سالمم تو دهنم ماسید.
 با دیدنم جلو اومد و بلند :فت: مامان نیاز اومده ...

 ب*غ*لم کرد و :فت:خوبی نیاز جون؟
 مات صورتش :فتم: چی شده؟؟؟

انگار :ریه اش تشدید شد ... سرشو :ذاشت رو شونم و هق کمند با دیدنم 
 هق میکرد.

 مامان با ارامش لمخندی زد و :فت:چیزی نیست نترس...
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کیانا سعی کرد کمند واز ب*غ*لم بکشه بیرون و بردش یه :وشه نشوندش و 
 یه لیوان اب داد دستش...

 عزیز بلند :فت: کمند مادر بسه دیگه االن نوم هول میکنه...
 نوید کجاست مامان؟-

 جای مامان ... خالم :فت:خوابیده ...
با خاله و عزیز و مامان و کیوان احوالترسی کردم که کیوان :فت: کمند خانم 

 نادین هفت تا جون داره...
با اخم  مان  ما یدن ...  ند کوب به ت یدن این حرف قلمم شددروع کرد  با شددن

 :فت:کیوان ...
 اال برد و با بغض :فتم: چی شده؟کیوان دستهاشو به نشونه ی تسلیم ب

ست و:فت: هی ی ... با بابات رفتن درمانگاه االن میان...و  ش مامان کنارم ن
 با خنده :فت:کمند یذره شلوغش کرده...

 مامان دستمو :رفت و:فت: خد.... با تعجد :فت:چرا یخ کردی؟
 نادین چی شده؟-

 کمند اروم :فت:همش تقصیر من بود ...
 فت:اخه دختر خوب تو از کجا میخواستی بدونی...مامان خندید و :

 از خنده های مامان میشد فهمید مسئله ی زیاد مهمی نیست ...
کیوان کنارم نشددسددت و با خنده :فت: وقتی به این حال افتاده بود باید ازش 
فیلم میگرفتم ... ولی کمند خانم ایده ی خوبیه هر وقت انیتتون کرد حتما 

 ..تو غذاش فلفل بریزین.
 وبه خنده افتاد.



 وای خدا ... نادین به فلفل حساسیت داشت ...
کمند اشددکشددو پاک کرد و:فت: براش غذای هندی درسددت کرده بودم هی 
:فتم بخور خوشمزه است ... هی :فت فلفل داشته باشه بی شوهر میشی . 
من فکر کردم داره شوخی میکنه ... دو قاشق که بازور من خورد دیگه نفسش 

 ومد ...باال نی
عزیز با تشددر :فت: بسددده دیگه دختر... باالی سددر قمرش که نیسددتی ... 

 ناسالمتی اومدیم سفره عقدتونو پهن کنیم.
 کمند اشکاشو پاک کرد ...

سفند دود کنم که  سم ا سش :فت: برم برای عرو مامان هم برای دفاع از عرو
 از هر انگشتش یه هنر میریزه ...

 میرفت به من :فت:چرا کسرا نیومد؟ و در حالی که به سمت اشتزخونه
 :فتم که کار داره مامان ... حاال پارچه ی سفره کجاست؟-

 کیانا: رو میزه ... انقدر خوش رنگه ... نماتیه...
به کمند :فتم: خیلی خوشددگله ...  از جام بلند شددددم ... لمخندی زدم و 

 مامان؟ میخواین بدوزین؟
مرضددیه خانم میاد ... چند تا از مامان از اشددتزخونه بلند :فت:اره عصددری 

 دخترای دم بخت فامیل هرکی یه کوک میزنه ...
 کیوان از دستشویی بیرون اومد و:فت:اینطوری که بختشون :ره میخوره ...

نده ی قشددنگی کرد و کیوان هم م*س*تقیم  با این حرف کیوان خ نا  یا ک
 :فت:دروغ میگم کیانا خانم؟
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 اقای دکتر... کیانا هم با ناز :فت:والله چی بگم
همینطوری به میز نهارخوری تکیه داده بودم و چشددم چرخوندنای این دوتا 
شده ... از این که  سه من ادم  شم وا رو نگاه میکردم. حاال کیوان موبایل فرو

 یخرده سنگین رنگین تر عمل میکرد خوشم میومد.
 کیوان رو به روی کیانا نشددسددت و رو به مامانم :فت:خاله پسددرای دم بختم

 میشه کوک بزنن...
 خالم با چنگال تو سر کیوان زد و:فت:تو خجالت نمیکشی عین خاله زنکا؟

 کیوان با خنده :فت:من ادم نیستم؟من بخت نمیخوام؟؟؟
 ا هار وجود کردم و :فتم: بگو زن میخوام خیال همرو راحت کن ...

 کیوان چشمکی زد و :فت:فدای دخترخاله ی چیز فهم ...
رو به سددقف :رفت و :فت:ایشدداال همه ی جوونامون عزیز هم دسددتاشددو 

سه  خوشدمخت بشدن... بذار تکلیف نادین روشدن بشده... نوبت تو هم میر
 پدرسوخته.

روی صددندلی میز نهارخوری نشددسددتم مامان با سددینی چای اومد و :فت: 
خوب خاله این همه دانشددگاه میری یکی از همون دخترای دانشددگاهتون رو 

 انتخاب کن دیگه ...
نی که با تعارف مامان چای برمیداشددتم چشددمم خورد به قیافه ی توهم حی

کیانا ... کیوان هم با خنده :فت:خوشددم نمیاد زنم بره تو دهن این و اون ... 
 کیاناخانم قند و لطف میکنید؟

ابروهامو باال دادم ... مامان هم سددینی به دسددت با خیر:ی داشددت به کیانا و 
 کیوان نگاه میکرد.



صدای ا شار با  یفون کمند از جاش پرید ... با جیغ :فت:اومدن ... و در و ف
به  هارچوب... و زل زد به چ یه زد  باز کرد و تک با هول در ورودی و  داد و 

 اسانسور...
 چقدر منو یاد اوالی خودم مینداخت.

 چاییمو رو میز :ذاشتم. کیوان بلند :فت::وشی کیه خودشو کشت؟
 به سمت کیفم رفتم.

ی که تو هال بود نمیتونسددتم صددحمت کنم ... قمل اینکه به با سددر و صدددای
 صفحه ی :وشی نگاه کنم جواب دادم.

 بله؟-
 ستنتا بود: باالخره قابل دونستی بانو؟

 پوفی کردم و خودمو شماتت کردم که چرا جوابشو دادم!
 خشک :فتم:

 امرتون؟-
 ستنتا: خوبی؟

 فرض کن خوبم ...-
 حرفها به کسرا نگفتم ...ستنتا: من هنوز چیزی از اون 

 باید ازت تشکر کنم؟-
سددتنتا نفس عمیقی کشددید و :فت: من دیروز با زهرا صددحمت کردم!... فکر 

 کردم بهتره بدونی که ...
 که چی؟-
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 نادین در اتاق و باز کرد.
 لمخندی زدم و :فتم: سالم نادین ...

 ستنتا:نادین برادرته نه؟
 میشناسی... خندیدم و :فتم:خوب تیر وطایفه ی منو

 خد میگفتی...-
 ستنتا:بخاطرحضوربرادرت اینقدر صمیمی صحمت میکنی؟

 اهوم ... خمری نیست...-
 نادین رو تخت نشست و به شکمم زل زد.

 خجالت کشیدم و اخم کردم . ستنتا هم :فت::وشت با منه؟
 اره ... مرسی....-

 ستنتا: بمین یه چیز دیگه خواستم بهت...
 خد؟-

 ز ... چطوری بگم...ستنتا: اون رو
 راحت باش...-

سر به زهرا بزنی... اونم یه حرفهایی داره که راجع به  ستنتا: فکر کنم بهتره یه 
کسددرا بهت بزنه... شدداید بهتر باشدده برای تصددمیم :یری قطعی اونا رو هم 

 بشنوی!
 اتفاقا چنین قصدی هم داشتم.-

 ستنتا نفس عمیقی کشید و :فت:خد دیگه ... کاری نداری؟
 سالمتو به کسرا میرسونم.-

 ستنتا با پوزخندی :فت:باشه... فعال.



تماس و قطع کردم ... نادین با دیدنم پقی زد زیرخنده و:فت:خرس شدددی 
 خواهرجون ...

به سمتش رفتم و با نگاه به صورت کهیر زده اش ، با مشت به بازوش کوبیدم 
 ته ها ...و :فتم: تو هم خوب لمویی شدی ... عروس ازت زهرچشم :رف

 نادین اخمی کرد و :فت:خمر اتیش زدن منم به تو رسیده؟
در اتاق باز شددد با یه سددینی غذا کمند وارد شددد و :فت:چی پشددت من 

 میگی؟؟؟ تقصیرخودته اتیش :رفتی...
 نادین خندید و رو به من که توفکر بودم :فت:کجایی خواهری؟

 دور کن.نادین منتظرجوابم نشد و :فت:وای این  رف و از من 
که میتونم  با خوب تو نخور خودم  با فت:ای  ند اخم شددیرینی کرد و : کم

 بخورم... نیاز جون بمخشید تعارف نکردم ... میخوری؟
تاق شدددد - به ب*غ*ل وارد ا ید  نده نمیتونم... کیوان هم نو نه مرسددی... ت

 و:فت:اره میترسه ب ه اش تند دنیا بیاد ...
 بنا:وش باز شد... نوید وب*و*سیدم و با اومدن کیاناپشت سرکیوان نیشم تا

مده ... یکی دو  کاری برام پیش او جایی  ید برم  با ند جون من  :فتم: کم
 ساعت دیگه برمیگردم باشه؟

کمند که خودشم از ادویه ی غذاش صورتش یه جوری شده بود سری تکون 
 داد.

 کیفمو برداشتم. نادین پشت سرم اومد و :فت:طوری شده؟
 م که حالت خوبه ...نه بابا ... تو ه-
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 مامان با اخم :فت:کجا شال و کاله کردی؟
 نادین هواداری کرد و :فت:قول داده دو ساعت دیگه بر:رده ...

مامان تلفن به دسدددت :فت:هرچی به مرضددیه خانم زنک میزنم میگه در 
 دسترس نیست ... اخه نمیشه که نماشی نیاز؟

 م ...مادر من دختر دم بخت نیستم که بخوام کوک بزن-
نادین دستشو دور :ردن مامان انداخت و :فت:ایشاال اون فسقلی بیاد کوک 

 بزنه ... داییش قربونش بره ...
مامان هینی کرد و :فت:تو نهار نخوردی که ... سددداعت یکه کجا میخوای 

 بری؟
 مامان من ساعت یازده صمحانه خوردم ...-

شمو انیت نکن میام لهت با صدای جیغ نوید از اتاق نادین داد زد:کیوان دادا
 میکنما ...

با خنده خداحافظی کردم و قول دادم نهایت یکی دو سددداعت دیگه خونه 
 باشم...

سوار تاکسی شدم ... باید حرفهایی که رو دلم تلنمار شده بود رو جمله بندی 
 میکردم. اینکه جلوی عشق اول شوهرم کم بیارم اصال خوشایند نمود!

ستنتا صحمت  حاال میفهمیدم چرا  سعی میکرده تا بامن  هر روز یکی دوبار 
شاید حاال یادش افتاده  شو بدم ...  شته تا جواب صرار دا کنه و زنک میزده و ا
بود که در حقم رفاقت و برادری و بجا بیاره ... برادر؟چقدر نادین و دوسددت 
شتم. چقدر حس و همدلی ای که  ست دا شتم ... چقدر جو خانوادمو دو دا

 د دوست داشتم!بین خانوادم بو



با دیدن زهرا که داشدددت روی تراس با یه چادر :ل دار ، لماس پهن میکرد. 
 حساب کردم و پیاده شدم.

 یه تیر وحشتناک توکمرم پی ید.
یه لحظه نفسددم رفت ... اب دهنمو قورت دادم. زهرا با دهن باز به من نگاه 

 میکرد که وسط کوچه ایستاده بودم.
 دست وپام میلرزید.

 جلو کشید ... چادرشو
صدای زنموری  شد و چند لحظه بعد... درورودی با  فورا از تراس وارد خونه 

 ای باز شد.
 نفس عمیقی کشیدم.

 وارد خونه شدم.
هنوزم مطمئن نمودم که چی میخوام بهش بگم ... از شددنیده های احتمالی 

 هم میترسیدم... هرچی که بود با قدم های مطمئنی وارد خونه شدم.
ستم ا:ر به یه جور  شت ... حتی میدون شون رو دا صالبت خود پاهام هنوز 

حرف بیفتم ... زبونم قدرت سدخن :فتن و داره ... قدرت نیش زدن... طعنه 
 زدن ... کنایه زدن! پر حرف بودم یه فرصت میخواستم واسه خالی شدن!

 با لمخندی سالم کرد.
بود... و خودش  به خونه نگاه کردم وسددایل بازی هادی رو زمین پخش و پال

 تو یه روروئک داشت یه ماشین قرمز ومک میزد و به من نگاه میکرد.
 زهرا با ارامش دعوتم کرد.
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 با :فتن چه عجد از این ورا ... تعارفم کرد بشینم.
 چقدر حس میکردم از حرفهایی که قراره بهش بزنم خمرداره.

سدال روی مملی نشددسددتم. چادرشددو روی دسددته ی ممل انداخت و :فت:پار
 دوست امسال اشنا ... عجد کردی نیاز جون...

 به اشتزخونه رفت... با تلق وتلق یه سینی چای مهیا کرد و :فت: تازه دمه ...
یل  نه مرتد، بجزوسدددا ته بود  نه بهم ریخ به خونه کردم .  مالی  گاهی اج ن

 هادی... بقیه ی چیزا سرجای خودشون بود.
 رینی؟لمخندی زد و :فت: با شکالت میخوری یا شی

 چای رو روی میز :ذاشتم و :فتم: نیومدم شکالت و شیرینی بخورم...
زهرا لمخندی زد و :فت: کسرا کجاست؟قراره بیاد؟ بخاطر اسماب کشی این 
شد  ست ... چه خوب  سنگینه ... دم عیدم ه شرکت نمیاد... کارها هم  روزا 

 این عیدی تو خونه ی خودتون هستید ...
 مک ... بدون نفس :رفتن ... فقط میگفت.یک ریز حرف میزد بی 
 از حرفاش خسته شدم .

 هادی داشت از خودش صدا درمیاورد.
بین سددکوت و نفس :یریش برای شددروع بح  و احوال پرسددی های مجدد 
سیدی که چقدر بهت اطمینان  بهش نگاهی کردم و :فتم: تاحاال از پدرام پر

 داره؟
پایین اورد ... قند بین زهرا فنجون چاییشددو که دم دهنش برده بود  رو کمی 

 لماش از بزاق و چای داشت کم کم اب میشد.
 م*س*تقیم به من نگاه میکرد و منم به هادی...



یل حاملگیم میگفت این دختر نشددون  که اوا تادم  یاد حرف مونس جون اف
کرده ی هادی میشدده... حتی شددنیدم مادر زهرا :فت وصددلت پسددرعمه و 

 این دو تا بهم برسن!دختردایی که نشد... حداقل 
 و جمع خندیده بود منم مثل یه کمک احمق... زده بودم زیر خنده!

زهرا قند و به :وشه ی لتش برد و :فت: همون اطمینانی که یه شوهر به زنش 
 داره ...

 تو چشماش خیره شدم و :فتم: تو هم به شوهرت اطمینان داری؟
یرین شیرین قورت داد زهرا فنجون و توی سینی :ذاشت و قند و خام خام ش

 و :فت: چطور؟
 استرس و تو نگاهش میدیدم.

 نه اطمینان نداشت.
 مطمئن بودم که تو نگاهش اضطراب و دو دلی موج میزنه .

لمخندی زدم و :فتم: با یه جمله میشددده یه زند:ی رو نابود کرد ... با یه بار 
 :فتن ... یه بار نگفتن ...

که  فت: تو  ندی زد و : که زهرا پوزخ یدی  پدرام :فتی... د به  هاتو  ته  نگف
 زند:یم نابود نشد...

ستیش؟  شتی... چرا پس نخوا ست دا سرا رو دو بی هوا :فتم: تو که انقدر ک
 چرا دست رد زدی به سینه اش...

 زهرا: فهمیدنش چه کمکی بهت میکنه؟
 حداقل کنجکاویمو رفع میکنه ...-
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شتم... و ندارم سی ندا سرا ح شت! ا:ر  زهرا: هیچ وقت به ک ... و نخواهم دا
 دردت اینه ... مطمئن باش...

ها رو - قدس  لت میکنی؟ادای مریم م خا ند:ی کسددرا د پس چرا تو ز
 درمیاری؟ ادای پاک سرشت ها رو درمیاری؟

زهرا کم کم عصمی میشد... با حرص از جاش بلند شد و :فت: حق نداری 
 تو خونه ی من به من توهین کنی؟

 ف میزنم ...من نشسته راحت تر حر-
 زهرا دستی تو موهاش کشید و :فت: برای چی اومدی اینجا ...

اون روز که اومدی کلی حرف بارم کردی... میدونسددتی قضددیه ی عکس -
 چیه... مگه نه؟

شماش به اندازه ی نعلمکی فنجونش که رو میز بود :رد  شو باال داد چ ابروها
 شد.

خاطر همین عکس و پسددم دادی ندی زدم و :فتم:ب ... ولی هرچی از لمخ
دهنت دراومد به من :فتی... اما چرا بهم نگفتی پسددرعمه ی عزیزت داره به 
من نارو میزنه داره یه جوری امتحانم میکنه که دودش تو چشم همه میره؟ تو 

 که هرچی خواستی :فتی... این یه قلم و چرا نگفتی؟
د یهو ر شاز جام سخت بلند شدم و:فتم: چرا با کسرا یه خونه :رفتی؟ چطو

سرا این  صال ک سرا بهت بدهکار نمود ... ا شش دنک به نامم کردید؟ مگه ک
همه پول و از کجا اورده؟ سددهام شددرکت ... خونه ... ماشددین؟ تولد ... 

 جواهر...
 زهرا با تته پته :فت: چرا اینا رو از خودش نمیترسی؟



ه ب تو این اشددتزخونه داشددتی از چی میگفتی؟ که بعد بی هوا ربطش دادی-
 برانگیخته شدن حسادت کسرا؟ هان؟

 رو به روش ایستاده بودم.
خواسدددت از جلوم فرار کنه که مچ دسددتشددو :رفتمو کوبیدمش به دیوار و 

 پرسیدم: حاال چرا از من فرار میکنی؟
با صدددای جیغ هادی که با دیدن مادرش تو اون وضددعیت به :ریه افتاده بود 

 بترس... من چیزی نمیدونم... زهرا اروم :فت: برو اینا رو از شوهرت
تو عشددق اول شددوهرم... از تمام کثافت کاری های شددوهرم خمر داری... -

 حاال برای من سوسه میای؟
 زهرا : بذار هادی و اروم کنم حرف میزنیم...

دستشو ول کردم ... زهرا نگاهی به برجستگی شکمم کرد و:فت: به خودت 
 ..فشار نیار. بذاربارتو بذاری زمین بعد .

 ب ه رو اروم کن ... من تا جوابمو نگیرم ازاین جا نمیرم بیرون!-
زهرا هادی و ب*غ*ل کرد و :فت:همه چیز تموم شدددده رفته پی کارش... 

 دونستن و فهمیدنش چه کمکی بهت میکنه؟
 حقمه بدونم باکی دارم زند:ی میکنم ...-

م زند:ی و زیر لد زمزمه کردم ... حقمه بدونم این همه وقت با کی داشددت
 میکردم!

 زهرا پوفی کرد و هادی و به اتاق برد.
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همون اتاق مشددترک... همون اتاقی که چقدر توش حس عجز کرده بودم و 
حس قدرت ... حس نگه داشددتن کسددرا ... حس از دسددت دادن کسددرا... 
شتزخونه و اون اتاقش  شه ی این خونه بدم میومد از ا ستم. از نق شمامو ب چ

شنیدن بدم میومد ...  سرا برام مرد. تو همون اتاق... با  انگارتو همین خونه ک
 یه مشت حرف... کسرا تو این خونه برام تموم شد!!! تو همین چند متر جا ...

 زهرا بر:شت. روی ممل نشسته بودم چایی ها دست نخورده بود.
 رو به روم نشست و:فت: چیزی نمیخوری....

 کالفم میکرد.چشمامو بستم تا عصمی نشم. دیگه داشت 
 خودشم انگار فهمیده بود چقدر مثل باروتم... نیاز به جرقه دارم!

اهسددته :فت: من نمیدونم چی داری میگی... فقط همین قدر میدونم که 
نه  قا یه راه احم یه  با بق ماط تو  یدن ارت یدن تو ... یعنی فهم کسددرا برای فهم
انتخاب کرد ... برای اینکه تو رو به خواسددته هات برسددونه ... یه راه احمقانه 

مت ... از خانم تر انتخاب کرد ... کسددرا پول نزول کرد... از خانواده ی صددا
شم غزاله به خودش رفته ... همون  صامت ... زن کثیفیه ... خیلی... ! دختر
سرا فقط اندازه ی خریدن یک  شو از مادرش ارث :رفته ... ک اندازه نات لجن
شد... بهش :فتیم نکن ...  شت... بقیش با نزول جور  شرکت دا سهام  سوم 

در ازای یه چیزی حول و ولی قمول نکرد... داشت خودشو بدبخت میکرد... 
هوش هفتصد میلیون ... یک میلیارد و نیم سفته داد ...بذار به حساب عشق. 
شتماه کرد ... خیلی زود هم  سرا ا حماقت ... براورده کردن ارزو هرچی... ک
موند تو اشتماهش... من فقط سعی کردم از اشتماه درش بیارم مجمور شدم به 

صمیم :رفت سین هم ت سین بگم... ح شتر ح سیم کنه تا بی  سهم االرث و تق



صف  سیم ارث فقط به اندازه ی ن سرا به زند:یش :ند نزده ... اما تق از این ک
ست  بدهی به صدامت ها بود ... حسدین هم دسدت و بالش تنک بود نمیتون
مت زد ... یهو  نه ... تو این :یر و دار هم تو رفتی... یهو غی مک ک بیشددتر ک

کسرا خوب بود غرورش جلوی تو حفظ میشد تصمیم :رفتی نماشی... برای 
 ولی بهت نیاز داشت تو عمق نیاز داشتن ... تو نمودی! تو نیازش نمودی!

 نفسشو فوت کرد و شمرده تر :فت:
صامت مرد خوب  شده بودن ... هرچقدر اقای  پدر و مادر غزاله از هم جدا 

تن ... و ارومی بود برعکس مادر و دختر هر دو عین هم... نات کثیفی داشدد
از دیگران برای رسیدن به خاسته هاشون استفاده میکردن... غزاله میخواست 
ست  صد بود، پدرش میخوا صد در  شه اما پدرش مخالف  از ایران خارج ب
غزاله رو پیش خودش نگه داره ... اما نه وضعش عین زن سابقش بود که پول 

شت ... اما حق قا شتن غزاله رو دا نونی پدر بودن به پارو کنه نه قدرت نگه دا
 غزاله اجازه ی خروج از کشور و نمیداد!

غزاله از کسرا خوشش میومد ...عشق نمود اما بدش نمیومد کسرا بهش توجه 
کنه ... مادرش هم بدش نمیومد خواسددته ی تنها دخترشددو قمول کنه،به قول 
به غزل صدددامت توجهی نمیکنه ...  تا وقتی غزاله هسدددت کسددی  خودش 

یدن به خواسته هاش فورا دخترشو دک کنه ... از نظر اونا میخواست برای رس
سرا قرار  شت... با ک شت نگهش دا شد تو م ساده لوحی بود که می سرا ادم  ک
سفته ها  شه...  شت در ازای اینکه باهاش ازدواج کنه و از ایران خارج ب :ذا
شت نرم  سرا دا شه ... ک سه چهار ماه پی رواز مادرش بگیره ... این حرف مال 
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ش سمه ... می د که قمول کنه ... میگفت پام نمیلغزه میگفت یه جوهره ... یه ا
یه خطه ... میره تو شددناسددنامم عوضددش تا اخر عمر زند:یم تامین میشدده ... 
نیازنمیفهمه ... میخواست دست به سرت کنه ... میگفت نیاز باهوش نیست 

شو بزنیم... نتو سعی کردیم رای  شه... خیلی  ستمتوجه این چیزا نمی یم... ن
مانع کسدددرا بشدددم... فکرمیکردم در ازای  گه سدددعی نمیکردم  منم دی
خ*ی*ا*ن*تی که تو و سددتنتا در حق کسددرا کردید این چیز کوچیکیه... ولی 
کار خدا بود ستنتا اتفاقی اومد شرکت ... من دیدمش با بدترین لحن ممکن 

شناختم ... تمام نذری پ ستنتا رو من می شر زدم ...  ها با  زونبهش توپیدم ت
کسددرا بود ... با حسدددام... منم بودم ... !!!... در مورد عکس بهش :فتم ... 
اونم همه چی وبهم توضیح داد... دقیقا روز قمل از محضر رفتن کسرا وغزاله 
... داشددت میشددد نیاز... داشددت سددرت هوو میومد ... سددتنتا ازم خواسددت 

امه ی اکردن شددناسددنمحضددر عقد بیفته ... تمام کاری که تونسددتم بکنم پید
کسرا بود ... هنوزم دارمش... ستنتا دو روز بعد باقیمونده ی بدهی و یک جا 
صامت ها از  شد،  ضر... غزاله ... همه چیز منتفی  پرداخت کرد ... قرار مح
شون رو یه جای دیگه امتحان  س شان شیدن کنار ... ترجیح میدادن  شرکت ک

شت هم نمی سرا چی :ذ ستنتا و ک شت از کنن ... بین  سرا دا دونم... ولی ک
چاله میفتاد تو چاه ... حاال که همه چیز درست شده ... حق نداری خرابش 

 کنی...
 شناسنامه ی المثنی... !!!

 زهرا نفسشو فوت کرد ... بهم خیره شد و :فت: نیاز؟
 چشمامو بستم و :فتم: چرا شنمه شش دنک خونه به نامم شد؟



االن من فقط قسددط وام بانک و میدم که  زهرا:کسددرا بدهیمو زود پس داد ...
کسددرا اصددل پولمو بهم داده ... کسددرا هم فقط به بانک و سددتنتا بدهکاره ... 
قسط بانک خیلی زود تموم میشه ... ستنتا هم انقدر داره که این یه قلم براش 
پول خرده ... هرچند که در قمال چند تا پروژه و همکاری تمام قرض سددتنتا 

 .هم جور میشه ..
 چشمامو باز کردم و:فتم: تو عاشق کسرا نیستی؟

زهرا با چشددمای پر اشددک بهم نگاه کرد و:فت: رنگت پریده ... میرم برات 
 اب قند بیارم... نیاز اروم باش... تو رو خدا االن سکته میکنی...

زهرا فورا از جا پرید و به اشددتزخونه رفت... با لیوان پرابی که حین هم زدن 
ست و :فت: تورو خدا اروم  تمام محتویاتش ش شدکنارم ن سر ریز می ازش 

 باش... به فکر ب ه ات باش... نیاز جان...
شده بود ... حس میکردم دلم میخواد بخوابم... بدنم کوفته  سنگین  شمام  چ
سینم درد میکرد...  شتم... نفس کم اورده بودم...  بود ... حس معلق بودن دا

 اما نمیتونستم.دلم میخواست یه نفس عمیق بکشم ... 
 یه مایع شیرین با کمک یه فلز سرد تو دهنم خالی میشد.

چقدر پاس کاری میشدددم... بین زهرا و سددتنتا ... بین کسددرا و سددتنتا ... بین 
 زهرا و کسرا ...!!!

 زهرا اروم چند سیلی به :ونم زد.
دلم برای نگرانیش سوخت... چشمامو به سختی باز کردم. زهرا نفس راحتی 

شید و شروع  ک :فت: تو رو خدا اروم باش... بخدا زند:یتون از حاال به بعد 
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سالمت  شین... کار... یه ب ه... تن  شه... همه چی دارید ... خونه ... ما می
ست دارید...  شده ... هنوزم همدیگه رو دو شده ... حل  ... همه چیز تموم 

 کسرا همه ی اینکارا رو بخاطر تو کرده ...
صدای :رفته ای که شه :فتم:  با  ستم از کجای حنجرم داره خارج می نمیدون

 چرا از اول از ستنتا قرض نکرد...
زهرا چشماش :رد شد ... یه جوری به من من افتاد که انگار منتظر این سوال 

 نمود ... از واکنشش خودمم جا خوردم.
 نفس شو فوت کرد و :فت: فهمیدنش هیچ تاثیری نداره...

 دونم پس چرا نصفه نیمه حرف میزنی؟من که دیگه همه چیز و می-
سرا  شه از ک ستنتا همی ست پیشونیشو مالید و :فت :  زهرا با حرص با کف د
بهتر بود... دوست خوبی بود چون کسرا هیچ وقت اونو بخاطر مال و منالش 
نمیخواست... اما هیچ کس نمیتونست منکر این باشه که ستنتا از کسرا بهتره 

... چه قیافه... چه شخصیت... چه درس... کسرا ... چه از لحاظ خانواد:ی
ستنتا رقابت میکرد یادم  شه با  سرا همی سر زبون دار... ک ستنتا  مظلوم بود اما 
نمیره بخاطر پوشیدن بهترین لماسا و سر و وضع چقدر با عمه و پدرش دعوا 
شتیم به  ستنتا کم بیاره... هممون میذا ست جلوی  میکرد هیچ وقت نمیخوا

 جوونی... بمین نیاز... بهتر نیست که...حساب غرور 
 دستمو روی دستش :ذاشتم و:فتم: بگو ...

زهرا نفسشو بیرون فرستاد و اروم با بغض :فت: کسرا اومد خواستگاریم... 
سر  شق یه پ ستمش...! من عا ستمش... هیچ وقت نخا منم هیچ وقت نمیخا
ستان باهم  سی که از دبیر سرعمم... ک ست پ شم ابی بودم ... بهترین دو چ



شدروع کردیم به درس خوندن ... کسدی که تو نذری پزون ها تو یه کاسده ی 
 پر شده ی شله زرد که دارچین یا حسینش خراب میشد باهاش... لپ

 به هق هق افتاد...
 شاید پنج دقیقه به زهرا زل زده بودم... تا حرفاشو حالجی کنم...

سی  سم چیه ... ک سرا فهمید ح ضش :فت: ک شد... میون بغ یخرده که اروم 
شقش! بجای درس خوندن ر شده بود قاتل ع شه  ت فکه فکر میکرد قاتق نون

شگاه ... بعد هم  ستنتا هم که از اول تو فکر من نمود ... رفت دان سربازی... 
سرا از  شو بذار کینه ... بذار غرور... ک سم از ایران رفت. منم ازدواج کردم. ا

 ستنتا کمک نمیخواد ... من نمیدونم چطوری شده که از ستنتا خواسته ...
 متحان کنه؟چطوری شده که ستنتا اومده تا منو برای کسرا ا-

 و جواب خودمو دادم... چون کسرا هم میدونه ستنتا ازش بهتره!!!
شو پاک کرد و:فت: این  شکها شت ا سر انگ شید و با  زهرا نفس عمیقی ک

 حرفا بین خودمون میمونه نه؟
 لمخندی زدم و :فتم: حتما...

زهرا هم لمخندی زد و :فت: ا:ه میدونسددتم با :فتن این حرفا انقدر نگاهت 
 وض میشه ... از روز اول بهت میگفتم که انقدر روم شمشیر نمندی!بهم ع

با بغض خندیدم و زهرا :فت: اون روزی که با کسددرا برای :رفتن وام بانک 
رفتم... به پدرام چیزی نگفتم... ولی بر:شددتنی انقدر حس نگفتن داشدددت 
خفم میکرد که ... همه چیز و :ذاشددتم کف دسددتش... جلوی پدرام نگفتن 

 معنی نداره ...اصال 
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لمخندی زدم و زهرا با هول :فت: اون یه حس مال دوران راهنمایی و ب گیم 
 بود ...

 دستشو :رفتم و :فتم: میدونم ... میدونم ... من چیزی به پدرام نمیگم...
فت  یاد بهم : با فر نک زدی...  که بهش ز فت: اون روز  ید و: ند زهرا خ

و من اونجام... میدونسددت که  کجایی، با اینکه میدونسددت مادرم عمل کرده
کسرا یه زمانی خواستگارم بوده... اولین دعوای زند:یمون همون روز بود ... 

 عصمانی بودم ... اومدم سراغت نفهمیدم چی بهت :فتم... حاللم کن ...
 هنوزم به ستنتا حسی داری؟-

 زهرا خندش ماسید.
 نه؟اون ازت خواست بهم راجع به این بازی چیزی نگی... مگه -

 زهرا: چون خواهششو قمول کردم دلیل بر این نیست که ...
وسددط حرفش :فتم: میدونم ... میدونم ... حرفای خوبی بهم زدی... واقعا 
شیده بود ... نفس عمیقی  شو از برفا ک سر حس میکنم عین یه کمک که تازه 

 کشیدم ... جمله ام بی سر و ته ادا شد. خودمم میدونستم... :یج بودم.
سط بود  دنمال شم... هنوز باز یه چیز :نک این و ستم با فعل و مفعول نمیتون

... 
 چقدر نمی فهمم هنوز!!!

 زهرا اهسته :فت: چیو نمیفهمی؟
 فکر نمیکردم اینو بلند :فته باشم.

شنیدم که میگفت  سرا  بهش :یج نگاه کردم و زهرا :فت: یه بار ... از دهن ک
 کنه ...هیچ کس نمیتونه حس اول زند:یشو فراموش 



 اهسته از جام بلند شدم ... زهرا بهم نگاه میکرد.
 لمخندی بهش زدم و:فتم: ممنون ...

 زهرا بلند شد و:فت: هنوز رنک و روت سرجاش نیست...
به سمت در رفتم ... زهرا دستشو رو شونم :ذاشت و:فت: کسرا عاشقته ... 

 زد...واقعا دوست داره ... واسه ی خاطرتو خودشو به اب و اتیش 
سه خاطر من منو - ست به من خ*ی*ا*ن*ت کنه؟ وا سه خاطر من میخوا وا

داره با صددمیمی ترین دوسددتش که میدونه از خودش بهتره امتحان میکنه؟ 
 واسه خاطر من ... ؟

 زهرا چیزی نگفت.
نا رو بهم - بدم نمیاد ... کاش از همون روز اول همه ی ای واقعا دیگه ازت 

 میگفتی...
شو :زید سرا  زهرا لم شن... ک ستم یه روزی انقدر مهم می و :فت: چه میدون

دوسددت داشددتنش معمولی بود ... سددتنتا اصددال منو ندید... من االن ازدواج 
 کردم ب ه دارم... خودت که ب ه دار بشی همه ی چیزا یادت میره ...

تو شله زرد خوردن تو یه کاسه ی لد پر با دارچین بهم ریخته ی یا حسین -
 ... ! منم یادم نمیره...یادت نرفته 

اون دوسددت دارمهایی که تو دود دوسددید وقلیون تو صددورتم میگفت یادم 
نمیره رضا... اومدنت تا پای عقد یادم نمیره رضا ... دوست داشتن تو واقعی 
تر از همه ی دوست داشتن ها بود رضا ...! کسرا راست میگفت... ادم حس 

 اولشو هیچ وقت یادش نمیره!!!
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ی اون عکس و دیدم... از ستنتا ... از تو... از کسرا بدم اومد ... همه زهرا:وقت
چیز با هم یکی شددده بود ... بعد فکر کردم در قمال کار کسددرا ... تو هم حق 

 داری... اماوقتی فهمیدم ماجرا چی به چیه ...
 نفس عمیقی کشید و :فت: بمخش و فراموش کن...

 راموش میکنم!زیر لد زمزمه کردم: نه میمخشم...نه ف
سنگینی بدی  خداحافظی :فتم... و اروم از پله ها فرود اومدم پایین... حس 

 داشتم... خیلی بد!!!
 تو امتداد پیاده رو قدم میزدم ... نهنم خالی... فکرم خالی...

 خسته بودم... دلم میخواست از این فضا و مکان دور بشم... جدا بشم ...
؟؟؟ نمیدونم ... انگار حاال که برام رو سددتنتا ... باید ازش ممنون میشدددم

شه ... انگار پیش خودش فکر کرده  ست همه چیز برام رو با کرده بود میخوا
شید ه  شو از برف ک سر شو بفهمه ... حاال که  بود حاال که فهمیده بذار هم

 بیرون بذار همه جا رو بمینه ... اره ...
 

شید ه بیرون بذار همه جا ر شو از برف ک سر ستنتا حاال که  و بمینه ... اره ... 
اینجور ادمی بود ... ازش خوشددم اومد. نه ... مثل اینکه اونقدرا هم نامرد 

 نمود!
با دیدن یه مغازه ی جین فروشددی که روش پالکاردهای حراج خورده بود ... 

 یاد شلوار طوسی و :لی ستنتا افتادم.
ن یکیه ... یه جی وارد مغازه شدم... سایزش با کسرا یکی بود ... مطمئن بودم

نغالی چشممو :رفت. به ستنتا این رنک در تضاد با تم آبی میومد  -مشکی 



... میشددد که به عنوان عیدی ازم قمولش کنه ... شدداید جمران تمام صددداقت 
 هاش!!!

ستمو  سته د صمیم عجوالنه خریدمش... از مغازه بیرون اومدم.... خ تو یه ت
شدم. سوار  سی تکون دادم.  سرمو به برای یه تاک صد هم  سیدن به مق .. تا ر

 پشتی تکیه دادم وچشمامو بستم.
 با دیدن نمای ساختمون ، حساب کردم و پیاده شدم.

دلم نمیخواسددت وارد خونه بشددم اما ... چاره ی دیگه ای هم مگه داشددتم؟ 
 باالخره که چی...

 در و با کلید باز کردم.
ام تو هم رفت. چقدر با دیدن کسددرا که داشددت تلویزیون نگاه میکرد اخم ه

 دلم میخاست االن کنارم نماشه ...
نگاهی بین من و سدداعت رد و بدل کرد و :فت: چهارسدداعته کجایی؟ چرا 

 :وشیتو جواب نمیدی؟
به سددمت اشددتزخونه رفتم ... دریخ ال نقره ایمو باز کردم. یه بطری اب 

 معدنی برداشتم و بدون لیوان، از سرش یه نفس سر کشیدم.
 ر:اه اشتزخونه داشت نگران نگام میکرد.کسرا تو د

بطری و بر:ردوندم تو یخ ال، کسرا رو به روم قرار :رفت و دستمو تو دستش 
:رفت و :فت:چته؟چقدر ملتهمی... بمرمت دکتر؟ حس میکنم فشدددارت 

 باالست ... خیلی داغی!
 دستمو از دستش کشیدم بیرون و:فتم: بمن دست نزن ...
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شو توهم فرو  سرا اخم ها ضر ک ستو درنیار برم حا کرد و:فت:لج نکن ... لما
 بشم...

شته باش... ولم  سینه اش کوبیدم و :فتم: کاری به کارم ندا ست به  با کف د
 کن...

 کسرا:مگه میشه نیاز؟
 اره میشه ... اصال منو نمین... ول کن منو... دست از سرم بردار...-

:وینده ی  به سددمت اتاق میرفتم که وسددط سددالن ارنجمو :رفت و صدددای
سه بقیه  شوخی هات وا سرا با حرص :فت:خنده  اخمار تو مغزم پتک میزد ک

 است به من که میرسی عین برج زهرماری...
سته با  سی ازت نخوا ست میگی... خیلی خد ک پوزخندی زدم و :فتم:تو را

 من بمونی و ادامه بدی!
 کسرا خفه :فت: خودم که خواستم...

 حاال من نمیخوام!-
 ه :فت:مشکلت چیه نیاز؟کسرا بهت زد

 مشکل تو چیه کسرا؟-
 کسرا: مشکل من تویی نیاز... تو...

 من از زند:یت برم بیرون مشکلت حل میشه؟-
 کسرا: نه یه مشکل دیگه ام بهش اضافه میشه...

 چرا؟-
 کسرا: چون اون وقت دیگه مال من نیستی...

 اره اون وقت میشم مشکل یکی دیگه!!!-



که وقتی همسرم هستی مشکلی... وقتی هم نیستی  کسرا: بدبختی اینجاست
 مشکلی!

سنگریزه ته  - ساس می کنم  سرتم. اح سو ندارم که هم سا ولی من این اح
 کفشتم... کفشتو دربیار خالصم کن.

 کسرامات جواب داد:بدبختی همینه به این ریک عادت دارم. دیگه نمیشه!
 تو بخوای... یه قدم به سمتش برداشتم و :فتم:میشه کسرا ... کافیه

شید و :فت:حاال که همه چیز درست  سرا کوتاه اومد از موضعش عقد ک ک
 شده؟؟؟ اره نیاز؟؟؟ حاال؟

 طالق میخوام کسرا...-
 آرنجمو محکم تر فشار داد و :فت:چی؟

 با انزجار دستشو پس زدم و :فتم: شنیدی...
 کسرا داد زد:نشنیدم...

 رومو ازش :رفتم.
 اخرای بارداریته ... ترالن که بیاد ... درست میشه!کسرا اروم :فت: بخاطر 

شه ... خودتو :ول بزن که من بهت  سرا ... مثل همی اره :ول بزن خودتو اقا ک
شه ... فقط  خ*ی*ا*ن*ت میکنم ... خودتو :ول بزن که همه چی درست می

 به خودت دروغ بگو!!!
سرجاش نمود ... هی ی... نفس  ست نمود ... هی ی  سته دیگه هی ی در خ

 ای کشیدم.
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کسرا با لحن مالیمی :فتترالن که بیاد همه چی تموم میشه این وسط بین من 
و تو وول میخوره... جیغ میکشدده ... نمیذاره بخوابیم... بزرگ میشدده ... بعد 
سطام  سال دیگه ... ق شه... همه چی نیاز...  ست می اون وقت همه چیز در

یدم ... ترالنم ی ته ... میریم تموم میشددده... قرضدددامو پس م خرده جون :رف
 سفر... من هنوزم بهت یه مسافرت بدهکارم ...

پوزخندی زدم و کسددرا یه پاکت سددمتم :رفت و :فت:کارت نادین ، نادین 
خودش اورد داد صددورتش چقدر کهیر زده بود... همین پنج شددنمه اسددت ... 
ندون و ناب گاه بهم داده ... برای ح یه ارایشدد نک زد... ادرس  مان هم ز  ما

 عروسی بمرمت ... برای شام هم میرم یه چیزی بگیرم... چی میخوری؟
فاقی نیفتاده ...  که هیچ ات تار میکرد  یه جوری رف بهش نگاه کردم... چقدر 
چقدر دوسددت داشددتم بهش بگم که من دیگه اون کمک نیسددتم ... اون ادم 

 احمق نیستم... دیگه اون عاشق پیشه نیستم!
 وجه کماب موافقی؟کسرا لمخندی زد و:فت: با ج

به سددمت تلفن میرفت :فت:مامانت :فت که مگه قرار نمود  درحالی که 
 بر:ردی اونجا پس چی شد؟؟؟ کجا رفتی؟؟؟

حرفی نزدم... پاکت و باز کردم. کارت صورتی قلد شکلی و بیرون کشیدم 
 ... کمند و نادین ... !

ست... یعنی ممکن بود یه روزی نادین ب ش ... با ا کمندلمخند تلخی رو لمم ن
 ادامه ی فکرم مخالف بودم ...

با صدای بسته شدن در ... یه نفس عمیق کشیدم. کارت و روی میز آینه پرت 
کردم . دلم میخواست روزه ی سکوت بگیرم... حرف نزنم ... چیزی نگم... 



بعد چشددمامو بمندم... عمیق و اروم بخوابم... وقتی هم که بیدار بشددم... نه 
شه ...  سرا با سرا مربوطن ... حتی ترالن... اون وقت از ک نه ادمهایی که به ک

 نو برای زند:یم تصمیم بگیرم ...!همه چی و ازاول شروع کنم!!! همه چیو...
 فصل چهل وسوم:

ماد قرار  گاه عروس و دا جای که تو صددددر مجلس در  ند  با دیدن عکس کم
شت و تاپ دک سفید... که دامنش مدل ماهی دا شت. تو یه لماس  لته اش دا

بند پشددت :ردنی ، لمخندی از روی ناچارای زدم.بعد از بله :فتن و اهدای 
کادوها قرار شددد صددحنه ی عقد و ترک کنیم وبه سددالن بریم تا عکاس بتونه 

 عکس های دونفره ی عروس و داماد و با سفره ی عقدشون بگیره...
 کسددل بودم... خسددته بودم. حوصددله نداشددتم ... چقدربرای عروسددی نادین

 نقشه چیده بودم ... ولی حاال ...
ست و :فت: هی به نادین :فتم  ش شیدم ... مامان کنارم ن سته ای ک نفس خ

 بذار بعد از زایمانت ... حرف تو :وشش نرفت...
 لمخندی زدم و :فتم: بعد از زایمانم هم یه مشکل دیگه داشتم ...

شونیش کنار زد شواز روی پی شده ی ش*ر*ا*بی : و :فت مامان موهای کوتاه 
 نیاز ... بین تو و کسرا چیزی شده؟

بند سارافون :شادمو که از روی شونم افتاده بود ... به سرجاش بر:ردوندم و 
 :فتم: چطور؟

مامان: اخه سددر سددفره وقتی خواسددتی کادوتو به نادین بدی... نمیدونم یه 
 جوری بودید ...
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 الن چیه؟باید به مامان میگفتم که تصمیمم بعداز به دنیا اومدن تر
سر  سی پ شد عرو شو خراب میکردم ...  لمخند عمیقی زدم ... نماید امروز
بزر:ش... فرزند اولش... من حق نداشددتم چنین شددمی و براش خراب کنم. 

 باالخره بعدا میفهمید!
نفس عمیقی کشیدم دستمو روی دستش :ذاشتم مثل تمام وقتایی که خوب 

چیز سدرجاشده مامان... فقط بودن رو خیلی خوب بازی میکردم :فتم: همه 
 بارداری خیلی خستم کرده ...

مامان خندید و :فت:قربون دختر کوچولوم که اینقدر خانم شده که داره مادر 
 میشه...

به  تا  به جایگاه مامان بلند شدددد  با اومدن عروس و دوماد  لمخندی زدم... 
... طرفشددون بره... من نای بلند شدددن نداشددتم... سددرم درد میکرد... کمرم 

ست  شت از  30بدنم ... دلم میخوا شم... حالم دا کیلو کمتر از این وزن با
:رمای مشعل هایی که دور تا دور باغ روشن کرده بودن بهم میخورد. :رما و 
دودشددون رو حس میکردم. بند سددارافونم هم اعصددابمو خرد میکرد. یکی و 

 الزم داشتم تا از پشت کمی :ره اش رو تنک تر کنه ...
ندی رو لمم با دید یار لمخ یه جنتلمن واقعی شدددده بود بی اخت که  نادین  ن 

 نشست.
تو اون کت و شددلوار مشددکی با پیراهن سددفید و جلیقه و کراوات نقره ای ... 
نادین  ما  پا عروس بود. کمد هم خوشددگل شدددده بود ا یه  واسددده خودش 

 درهرصورت سر تر بود. باز حس خواهرشوهربازی من :ل کرده بود!



چه شدددد  حاال داشدددت دایی وای  تادیم ...  به جون هم نمیف که  و روزایی 
 میشد... شوهر میشد ... همسر میشد ... لمخندی رو لمم نشست.

نفس عمیقی کشددیدم .با دیدن یه دختر :لمهی که داشددت به سددمتم میومد 
 چشمامو ریز کردم. سیما بود ...

ست و :فتبا دیدنم مثل همه ی اون وقتا که منو میدید با هیجان کنارم  ش : ن
 وای نیااااز... چقدر خوشگل شدی...

سرد درجواب اون همه هیجانش که ب*غ*لم زده بود و منو با احتیاط  خیلی 
 اما محکم میفشرد :فتم: سالم... تو اینجا چیکار میکنی؟

سیما با هیجان و چشمهایی که از دلتنگی دو دو میزد کنارم نشست و :فت: 
هت  مادری ب قدر  یاز چ خدا ن یدونی از کی بیخمرم وای  یاد ... دختر م م

ازت؟؟؟ :لی به جمال مامانت که واسه عروسی نادین دعوتم کرد... خوبی 
 نیاز؟ چه خمر... چیکار میکنی؟؟؟ مادری بهت ساخته ها ... پربار شدی...

 درجواب تمام هیجان و پرحرفی هاش سکوت کردم ...
سرا دوختم.  سرا ... نگامو به ک سام و ک شلوار قهوه ای با اومدن ح یه کت و 

سینه اش  شکی میزد و دور یقه اش و تک جید روی  سوخته که به م خیلی 
شت ، تنش بود. و یه کراوات کرم که  نواری به رنک پیراهن خردلی رنگش دا
لوزی های نازک قهوه ای سددوخته روش نقش بسددته بود به یقه اش اراسددتگی 

 یش تیغ کرده بود.داده بود. موهاش به سمت باال شونه شده بود و ش
 رف میوه و اب میوه ای رو مقابل من و سددیما :ذاشددت و با خوشددرویی 

 :فت:خوش اومدید سیما خانم. فکر کنم نیاز خیلی بهتون احتیاج داشت.
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 سیما خندید و :فت: فعال که معلوم نیست چرا عنقه ...
 حسام کنار سیما و کسرا کنار من نشست و:فت: طوری شده؟

 وکسرا با شیطنت و خنده :فت: میخوای بریم بر*ق*صیم؟بهش نگاه کردم 
شید و  شو روی پهلوم ک ست سرا یواش د شتم که ک شکمم :ذا ستمو روی  د

 چیزی نگفت.
شامد میگفتن ... مادر کمند  شتن به تک تک مهمان ها خو عروس و داماد دا
و مادر من هم دو طرفشددون ایسددتاده بودن و فامیلهای دور و اشددنا رو معرفی 

 .میکردن
با رسددیدن به میز ما، نادین دسددتهاشددو باز کرد و با اغوش باز منو ب*غ*ل 
:رفت و:فت: مامان کوچولوی من چطوره ... دایی فدای این تو راهی بشدده 

... 
با :فتن این حرفاش یخرده منقلد شدددم ... سددرمو تو سددینه اش فرو کردم 

دعا کن نادین رو موهامو ب*و*سید و زیر :وشم :فت: دعا کن خواهری... 
 زند:ی من وکمندم مثل تو و کسرا قشنک وعاشقونه باشه...

 فورا از تو ب*غ*لش اومدم بیرون.
شاال که خوشمخت  شه... ای خفه :فتم:خدا نکنه زند:ی تو مثل زند:ی من با

 بشی...
 کسرا با شنیدن این جمله از دهن من ماتش برد.

ادار میکرد تا هرچند که نادین بخاطر صدددای بلند دی جی که مدعوین رو و
عروس و داماد رو تشددویق کنند  حرفمو برعکس شددنید وفکر کرد من :فتم 

 ایشاال که همینطوره ...



با کمند رو ب*و*سی کردم و ازش خواستم مراقد داداش سربه هوام باشه ، 
شلوار  شتن... با دیدن نوید که تو ب*غ*ل کیوان بود و یه کت و  از میز ما :ذ

 پیراهن سفید تنش بود لمخندی زدم.مشکی با پاپیون مشکی و 
 کیوان با خنده :فت: این شاه دوماد و شما بگیرید ...

 و نوید رو روی میز نشوند.
ندون  هت بگم این د یادم رفت ب ندیدم و:فتم:چطوری دکتر...؟اون روز  خ

 نیش من خیلی درد میکنه ها ...
سته  سرا :فت: بس که ازش کار میکشی! و اه وری طکیوان با خنده جلوی ک

 که من بشنوم :فت:سعی کن یه رحمی هم به کسرا داشته باشی...
ست بود و یه  ش شده بود. نوید روی میزما ن شمم جمع  شک تو چ از خنده ا
خیاری که تو  رف سددیما بود رو برداشددت، کیوان یار ر*ق*ص کیانا شددده 
بود. انصددافا بهم میومدن. با صدددای غرغر نوید متوجهش شدددم. با اخم به 

 ه تو دستش بود نگاه میکرد. نمیتونست خیار و :از بزنه !خیاری ک
با اون دوتا دندونی که دراورده بود دلش میخواسدددت از طعم و مزه ی همه 

 چیز سردربیاره.
نفس عمیقی کشددیدم ، کسددرا تو فکر بود پاشددو رو پاش انداخته بود و به رو 

 میزی خیره نگاه میکرد.
به هیجان دراو ید هم بخاطر سددرو صددددا  مده بود ومچ و دسدددت های نو

کوچولوشدو تو هوا تاب میداد. با دیدن هرکس که به من و کسدرا عین یه زوج 
 خوشمخت و بی دغدغه نگاه میکرد از کسرا بیشتر وبیشتر متنفر میشدم.

http://www.roman4u.ir/


سددیما و حسددام هم توی پیس ر*ق*ص بودن . از خوشددحالی اونها تنها یه 
 لمخند رو لمم نشست.

برادرم از تک تک لحظه هاش لذت بمرم ، بجای بجای اینکه تو عروسددی 
شه :یری و  شم! اما تنها :و شدنم غرق لذت با اینکه از چند وقت دیگه مادر 

 انزوا نصیمم شده بود!!!
از این نگاه ها که به من وکسددرا به دید یه جفت ادم بالغ و اینده دار چشددم 

ومد . از نادین دوخته بودن بدم میومد. از خودم بدم میومد . از کسددرا بدم می
 که میخواست یه زند:ی نمادین مثل من و کسرا داشته باشه بدم میومد .

 
از این نگاه ها که به من وکسددرا به دید یه جفت ادم بالغ و اینده دار چشددم 
دوخته بودن بدم میومد. از خودم بدم میومد . از کسددرا بدم میومد . از نادین 

 کسرا داشته باشه بدم میومد .که میخواست یه زند:ی نمادین مثل من و 
شمختی وخنده هاش بدم میومد ... ! از این دنیا بدم میومد ...  سیما و خو از 

 از ادم ها ... از همه چی...!
 با حس سنگینی دست کسرا رو دستم بهش نگاه کردم.

 لمخند نفرت انگیزی زد و :فت:بریم شام؟
شته بود . اونقدر ساعتم کردم. چقدر زود :ذ فکرهام متعدد بودن  نگاهی به 

که همه ی وقتمو به چیدمان افکارم هدر داده بودم و هیچ چیزی از عروسددی 
 برادرم تا االن نفهمیده بودم!

 دستمو از زیر دستش بیرون کشیدم و کسرا :فت: برم برات بیارم؟



با دیدن عزیز که با لمخند داشدددت به من و کسددرا نگاه میکرد ناچارا لمخند 
 رادادم و سرمو به عالمت مثمت تکون دادم.مضحکی رو تحویل کس

با رفتن کسددرا، سددیما با نفس نفس و پیشددونی خیس عرق کنارم نشددسددت و 
:فت: مامان عنق بهتر نشدددی؟توفیلم عروسددی داداشددت همش غضددمناک 

 افتادی ها...
نه  ته  فت: خیلی وق لک داد و : ید و قلق ما کمی نو ندی زدم و سددی پوزخ

 ...زنگی... نه تماسی... نه پیامی
به نیم رخش نگاهی کردم ... همون سیما بود بدون هیچ تغییر بخصوصی... 
! رنک موهاش... مدل ابروهاش... دو تا خط اخمی که از پیش دانشددگاهی 

 رو صورتش بود ... همون بود.
 لمخندی زدم و:فتم:هیچ فرقی نکردی...

سددیما نفس عمیقی کشددید و :فت: ولی تو خیلی فرق کردی نیاز... چت 
؟ چرا اینقدر پکری؟ با لمخندای نمایشددیت نمیتونی منو :ول بزنی... شددده

واسده عروسدی داداشدت حداقل موهاتو رنک میکردی... چقدر شدل*خ*ته 
شدددی... سددفیدی موهاتو دیدی؟؟؟ نگو بخاطر بارداریه ... زن باردار زیاد 

 دور وبرم دیدم...
 بخاطر بارداری نیست...-

ه نیاز؟؟؟ چی شدی؟؟؟تو چقدر فرق سیما از جوابم شوکه شد و :فت:چت
شتاتو  صل انگ صمی مف صورتت... تیک :رفتی... هی ع کردی... نگات... 
سال دوری باع   شکنی... همش دور وبرتو نگاه میکنی ... نمیدونم یک  می
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قدر  یدن چ نارتن نفهم که ک نایی  مه تغییراتتو بمینم ... یعنی او شدددده این ه
 عوض شدی؟؟؟

 میگرفت... کم کم داشت لحنش بوی بغض
کافی  ندازه ی  به ا یه نکن ... عرقم کردی  دسددتشددو :رفتم و:فتم:خره :ر

 ماسیدی...
 دستمو محکم :رفت و:فت: نیاز... خیلی تکیده شدی... خیلی...

 مگه نگفتی خوشگل شدم حاملگی بهم میاد ...-
اشددکش اروم رو :ونه غلتید و :فت: تو نگاه اول اره، خیلی تتلی بهت اومده 

 خطای کنار لمت ... چشمات مثل سابق رنک نداره ...... اما 
 لمخندی بهش زدم ... شاید یه روزی ... بهش میگفتم!

 خاک برسرت بگو اولش داشتم چاخان میکردم ...-
 خندید و :فت: برو :مشو ...

 زدی تو پوز من تازه من برم :م شم؟-
 :یرتبا دسددتمال اشددکاشددو پاک کرد و :فت: ای دلم میخواد یه روز مفت 

 بیارم بشونمت مجمورت کنم سیرتاپیاز و برام بگی...
عمرا ... از فضددولیت داری میترکی... تو چرا حامله نمیشددی؟؟؟ حسددام -

 توانایی نداره ها ...
سددیما به قهقهه افتاد و :فت: حسددام توانایی داره خوبم داره ... من دم به تله 

 نمیدم ... مثل تو ام... زرتی ...
 م کنترل میکنه به تو باشه که هفت تا زاییده بودی ..جان عمت ... حسا-



با دیدن کیوان که با یه دوربین خونگی به سددمتم میومد لمخندی زدم و بح  
سوزی  سی برام دل ست ک شیکمون رو خاتمه دادم! نمیدونم چرا دلم نمیخوا
ید دوسددتم برام ترحم خرج  با حاال  مه حفظ  اهر کرده بودم.  نه ، این ه ک

اال... ؟ من نیاز ، ابدا نیاز نداشددتم کسددی دلش برام بسددوزه!!! میکرد؟اونم ح
 سیما روشو بر:ردوند تا اشک چشمشو که از خنده چکیده بود بگیره.

اقای دکتر تو این مراسددم از زبون هیشددکی نمیفتاد. یه روزی از کیوان بدم 
میومد ... اما حاال چی؟ با این پرستیژ دندانتزشک بودن!!! حاال حس ونگام 

ش به کل عوض شددده بود ... شدداید مثل نادین دوسددتش داشددتم... شدداید به
 هم... ا:رزمان به عقد برمیگشت...

 لمخندی بهش زدم و :فتم: چطوری دکتر؟
 خندید و :فت: در اینده هرچی بشم مدیون توام نیاز...

 و چشمکی زد و :فت: تو ادمم کردی...
 و یه اخم غلیظ به سددمتملمخندی زدم ... با دیدن کسددرا که با یه بشددقاب پر 

 میومد کیوان چشمکی زد و :فت:چیزی خواستی اشاره کن ...
تشددکری کردم ... بجای اینکه کسددرا نگران کم و کاسددتی باشدده... اووف... 

 غصه ی چی مونده بود که من نخورده بودم!
نفس عمیقی کشیدم ... کیوان هم فهمیده بود که کسرا ازش خوشش نمیاد . 

 مون کنار رفت.خیلی زود از جلو
 سیما هم با حسام به سمت میز شام رفته بود.
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سته :فت:چرا به نادین  سرا اه سته بودیم... ک ش شت میز تنها ن سرا پ من و ک
 :فتی که امیدواری زند:یش مثل ما نشه؟

بدبختی برادرمو  ید ارزوی  با :ذاشددتم و :فتم: چرا که ژیگو تو دهنم  یه تی
 بکنم؟

 کسرا : تو االن بدبختی؟
 و ندادم...جوابش

 از زیر میز دستمو محکم :رفت و:فت: باتوام... تو االن بدبختی؟
چنگالو تو بشددقاب پرت کردم و :فتم:چی میگی؟ اره بدبختم... خیلی هم 

 بدبختم ... مشکلت با فهمیدنش حل میشه؟
 کسرا مات به من خیره شده بود.

ر فت: انقددیگه میلی به خوردن نداشددتم. رومو ازش :رفتم ... کسددرا اروم :
شده ... من  شروع ن شدی؟ نیاز زند:ی من و تو هنوز  سته  ستم خ زود از د

 خوشمختت میکنم ... من ...
 اره کسرا زند:ی من و تو شروع نشده تموم شد ... !-

کسرا حرف تو دهنش ماسید. کلمه هاش خشک شدن... اب دهنشو قورت 
 داد و :فت: نیاز تو داری چی میگی؟

سی برادرمو خ- سه... شد عرو راب نکن ... این همه :ند زدی به زند:یم ب
 یه امشد و بذار فکر کنم خوشحالم!

فکر کردم باید بذارم بقیه چنین فکری بکنند که من در شددد عروسددی برادرم 
 خوشحالم!



رومو ازش :رفتم ... دوباره چنگالو برداشتم که کسرا :فت: من چه :ندی به 
 زند:یت زدم؟

دوباره غرید: با توام... من چه :ندی به زند:یت  با فکی که روی هم میسایید
 زدم هان؟؟؟ وقتی باهات حرف میزنم به من نگاه کن...

 بازومو تو چنگش محکم :رفت و :فت: بهت میگم به من نگاه کن...
پستیت زیادی ادمو میسوزونه ... چطوری روت میشه ازم بخوای بهت نگاه -

 کنم؟
 :فت: چته؟چند وقته چه مر:ته؟کسرا بازومو با شدت بیشتری کشید و 

ستی ... عکس العمالی حیوانی تو بذار یه - ش خجالت بکش... بمین کجا ن
شک کنه برات بد  سم یکی به ناتت  شیم... میتر شون بده که تنها با جایی ن

 بشه!
کسددرا روی صددندلی ولوشددده بود ... قدرت تجزیه و تحلیل حرفای من و 

 نداشت.
بلند شدم ... با دیدن بابا که کنار میز غذا سعی برای اوردن یه نوشابه از جام 

ستمو :رفت و منو  شه لمخندی زدم ... با دیدنم د سر نما میکرد چیزی کم و ک
تو ب*غ*لش جا داد . از وضع شکم و برجستگیش یخرده خجالت کشیدم 

 ولی دیگه چه میشد کرد؟!
 بابا  رف کارامل رو مقابلم :رفت و :فت: چه خمر...

 : خمرا که پیش شماست ...خندیدم و :فتم
 بابا لمخند ملیحی زد و :فت: ا:ر نوید نمود اساسی تنها میشدیم...
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 خندیدم و :فتم: پس بابا واسه همین برنامه ریخته بودی؟
سال دیگه هم  سه  بابا خندید و :فت: پس فردا دختر تو هم بدنیا میاد ... دو 

 ب ه های نادین... عروسی اینا هم پشت سرهم میشه ...
 ب ه های نادین؟؟؟-

 نادین از پشت سرم :فت: کی صدا کرد منو؟
 خندیدم و بابا :فت: بجای دلقک بازی برو به مهمونا سر بزن ...

نادین اخمی کرد و :فت: خیر سددرم عروسددیمه هنوز هیچ کوفتی نخوردم ... 
 کمند به من غذا نمیده ...

تانش رفت، بابا سددری از روی تاسددف تکون داد به سددمت میز یکی از دوسدد
 نادین هم چشمکی زد و :فت: بابا پشت من چه غیمتی میکرد؟

به خنده ای اکتفا کردم که نادین صددورتش جدی شددد و :فت: کسددرا خیلی 
 دمغه ... نمیری پیشش؟

 خوبه ... یخرده :وششو پی وندم.-
بده بخورمش... هی ی ازش  تت کرد فت: خیلی انی ندی زد و : نادین لمخ

 نمیمونه ...
 :فتم: تو هم ا:ر خانمت انیتت کرده بده من بخورمش... خندیدم و

سک میخواد  سال دیگه این نوید توله  ست  ستمو :رفت و :فت: بی نادین د
 داماد بشه من و تو چهل و خرده ای سنمونه ...

صال نفهمیده بودم که کی از جاش  سرا کنارم اومد. ا پقی زدم زیر خنده که ک
 بلند شده بود .

 :فت: خوب من برم پیش زنم ... نادین لمخندی زد و



 کسرا لمخندی زد و با اخم رو به من :فت: حالت خوبه؟
 چرا باید بد باشم...-

 کسرا یه لیوان اب خنک به سمتم :رفت و :فت: صورتت قرمز شده ...
 االن مثال خواستی بگی خیلی حواست به منه؟-

 ابروهاشو باال داد و چیزی نگفت.
کاراملی که بابا بهم داده بود سدرجام بر:شدتم.حس پوزخندی زدم و با  رف 

 سنگینی و بی میلی داشتم.
دوباره بزن و بکوب شروع شده بود... بریدن کیک و ر*ق*ص چاقو ... دیگه 
شدیدا :رمم بود و حس خفگی  شتم.  شن برادرم و ندا صاب موندن تو ج اع

شون یمیکردم بخصوص با اون بخاری که برای جلوه های ویژه تو فیلم عروس
 بود بوی بدی میداد و دچار تنگی نفس شده بودم.

ستم کجا رفته، حتی به خودم  سرا خیلی وقت بود که غیمش زده بود نمیدون ک
 زحمت چشم چرخوندن و پیدا کردنش هم ندادم.

 با دیدن مامان و بابام که همراه کسرا به سمت میز میومدن ابروهام باال رفت.
شم :فت: میخوای بری سرا میگه زیاد  مامان زیر:و ستراحت کنی؟ ک خونه ا

 حالت خوب نیست...
لمخند کجی زدم ، یه لحظه ازش ممنون شددددم که قدری حواسددش به من 
هست و متوجه حالتامه ، خیلی سریع از این حرف بل :رفتم و با کسرا رفتیم 
شد که  تا از کمند و نادین خداحافظی کنیم. هرچند که نادین خیلی ناراحت 

شدن  شدم تا تموم  شتم کالفه می شنش نموندم ولی بهم حق میداد دیگه دا ج
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که  ... ب*غ*لش کردم ب*و*سددش کردم و از صددمیم قلمم ارزو کردم 
 خوشمخت بشه و مطمئن بودم با دختری مثل کمند حتما خوشمخت میشه.

لمخند کجی زدم ، یه لحظه ازش ممنون شددددم که قدری حواسددش به من 
ع از این حرف بل :رفتم و با کسرا رفتیم هست و متوجه حالتامه ، خیلی سری

شد که  تا از کمند و نادین خداحافظی کنیم. هرچند که نادین خیلی ناراحت 
شدم  شتم کالفه می شنش نموندم ولی بهم حق میداد دیگه دا شدن ج تا تموم 
که  ... ب*غ*لش کردم ب*و*سددش کردم و از صددمیم قلمم ارزو کردم 

 ی مثل کمند حتما خوشمخت میشه.خوشمخت بشه و مطمئن بودم با دختر
که من  جای این نه ب*غ*لم زد و ازم تشددکر کرد . ب ند خیلی خواهرا کم
بخاطرتمام زحمتهایی که بابت خرید وسدددایل بهش داده بودم ازش ممنون 

 باشم ولی اون ...
شیه  شدیدا ادمی حا شاید هم به این فکر میکرد که به عنوان یه خواهرشوهر 

 پس میشد که من و دوست داشته باشه!ای هستم تو زند:یش... 
 نفس خسته ای کشیدم کمی صندلی ماشین رو عقد دادم .

کسددرا شدددیدا تو فکر بود، پنجره تا انتها پایین بود، دسددتش رو لمه ی پنجره 
 :ذاشته بود و یه دستی رانند:ی میکرد. خیابون به نسمت خلوت بود .

 یفهمیدم چه وقتا تو فکرهدیگه از حالت نگاه و انقماض استخون :ونه هاش م
 و چه وقتا تو فکر نیست.

 حوصله ی تمرکز کردن روی حالت هاشو نداشتم...
 



هاش...  لت  کسدددرا برای من مرده بود ... ناتش...  اهرش... خلصددد
 خاطراتش... !

با دیدن نمای خونه ، کمربندمو باز کردم. بدون اینکه منتظر باشددم چیزی 
شدم. در و شین پیاده  شنوم از ما سور ب سان سوار ا رودی رو با کلید باز کردم. 

شکیم خیره  سیده بود ... به کالج های جیر م صورتم ما شم روی  شدم. ارای
شدم... اوه لعنتی... یکی از منگوله های جیرش نمود و افتاده بود. از اسانسور 

 بیرون اومدم... در و باز کردم ... چراغ سالن رو هم روشن کردم.
 که حس کردم :وشیم تو کیف جیرم لرزید.به سمت اتاقم میرفتم 

سهام روی تخت خواب  شن کردم ... تمام لما شدم ... چراغ و رو وارد اتاق 
پخش و پال بودن ... اونقدر قمل رفتن به جشن در:یر این بودم که کدوم لماس 

 :شاد و تنم کنم که همه جارو بهم ریخته بودم.
خودم پیدا کردم. کیفمو باز از ال به الی لماسدددا یه جایی لمه ی تخت برای 

 کردم ... :وشیم دو تا تماس و سه پیام داشت. همه از ستنتا ...
جوابمو بده ... نیاز خواهش میکنم ، زند:یتونو خراب نکنید... نیاز باور کن 

 که کسرا بخاطر عالقش به تو این کارا رو کرده!
های کت  پوزخندی زدم و :وشددی رو روی تخت پرت کردم ... دو تا از کاور

و شلوارهای کسرا روی تخت بود ... خمیازه ای کشیدم... اروم روی کاورها 
 دراز کشیدم... چند لحظه روشون لم دادن چروکشون نمیکرد!

 کلیتس پشت موهامو باز کردم و سرمو روی کاور :ذاشتم...
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سختی به پهلو غلت زدم... کف  شه به  سرم با با حس اینکه یه کتاب چه زیر 
ستمو روی  سمت انتهایی کاور انگار یه کتاب ه بود ... به د شیدم ... ق کاور ک

 ارومی زیپ کاور و پایین کشیدم... کت و شلوار دامادی کسرا بود.
بی اراده و احمقانه لمخندی زدم... دسددتی روی کت و شددلوارش کشددیدم... 
ستمالی که من  سیاهش برق میزد . اون د سم روی کت  اکلیل های تاج و لما

ده بودم هنوز تو جید رو سدینه اش بود و اون :لمرگ :لی که اولش براش تا ز
 تو جیمش بود حاال خشک شده به دستمال چسمیده بود.

نفس عمیقی کشیدم ... به ارومی دستمو روی کتش کشیدم. با دیدن یه پوشه 
جه ی  که توی :ن نا بود همونی  که قمال هم برام اشدد مات وزرد  پاپکوی 

 اال رفت.سحرامیزش بود، ابروهام ب
نگاهی به کمد انداختم... اینجا انگار :نجه ی خصوصی نداشت و :ذاشته 

 بودش تو کاور کت و شلوارش!
شیدم  شه رو باز کردم ... یه عالم کاغذ پاره رو ک به ارومی د:مه قابلمه ای پو

 بیرون ... این بار دلم میخواست چه عکسی ازش بیفته بیرون؟؟؟
... مگه دیگه چی توش بود که دم دسددت ورق ها رو سددر سددری نگاه کردم 

سیش که مطمئن بودم زیاد :ذرش  شلوار عرو شت و توی کاور کت و  نمیذا
سمت مخفی تو این کمد جدید  شایدم باید یه ق بهش نمیفته پنهانش میکرد؟

 درست میکرد ...!!!
نفس عمیقی کشددیدم ... پوشدده رو کنار :ذاشددتم... کسددرا در و کوبید. بی 

یی شد ... اهی کشیدم... چشمم به پوشه ی زرد بود و معطلی وارد دستشو
 حجم ورق های توش...



اروم دوباره بهشددون دسددت کشددیدم ... با دیدن چند برگ آچار که تو یه کاور 
بودن ابروهامو باال دادم با کنجکاوی بی اراده ای، اهسته کشیدمش بیرون... 

 ورق ها رو از تو کاور در اوردم ...
ی بر:ه منگنه شددده بود!!! اسددم من روش نوشددته بود ... سددند بکارتم به باال

تاریخش هم همون روزی بود که با خواهرش هانیه به مطد رفتیم... مهر و 
امضددای دکتر رجایی! انگار خالی شددده بودم ... از همه چیز... پرت شددده 
شده همه چیز...  ستم تموم  بودم ... از همه چیز... انگار دیگه خودمم میدون

 تراف کوچیک باید به خودم میکردم!!!فقط یه اع
 تیترپایین بر:ه ... باع  شد یه زنک یکنواخت تو مغزم به صدا دربیاد!

 با حرکت شصتم اهسته بر:ه ی پزشکی رو کنار زدم...
 قانون مدني" 1167"مادهي 

شود  بنابر نظر  صل  شرایط آن تحقیق یافت و فرزندي از آن حا ]هر:اه زنا با 
سالمي، اعم سني، آن طفل به زاني ملحق نمیشود، یعني  فقهاي ا شیعه و  از 

 رابطهي قانوني نسد بین طفل و زناکار پدید نمیآید."
 تیتر ها رو سرسری از نظرم میگذروندم:

ي»مهر المغی: به شددخص زناکار  میگویند و زني که ... اسدددت مهري « بغم
 ندارد.

 طمق شرع و قانون مدنی زناموجد حرمت ابدی است.
کار مشتمه باشد یعنی زنا به شمه مثل این که نمیدانستی متاهل است ا:ر این 

 حرام ابدی نیست.
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سددایر روابط غیر از زنا ا:رچه گ*ن*ا*ه و حرام ماسددت اماموجد حرمت 
 ابدی نیست.[

 خشکم زده بود.
کسرا در و باشدت باز کرد ... ورقه ها با صدا از دستم ول شد... کسرا جلوم 

 ر میکردی؟اومد و :فت:داشتی چیکا
نگامو اروم از بر:ه هایی که روی پام افتاده بود به چشمهاش دوختم ... کسرا 
با نگرانی چشددماشددو بین پوشدده ی زرد و ورقه هایی که جلوی پام افتاده بود 

 می رخوند. مردمک نگاهش از شدت اضطراب دو دو میزد.
ست ... میگم میخوای جامون شد و:فت:اینجا چه بهم ریخته ا سرا خم  و ک

 امشد رو زمین بندازم ... بعد خودم فردا اینا رو جمع کنم...
بهم نگاه کرد و :فت:ها؟امشدددد جمع کنم؟؟؟ خد پس بلند شددو ... و 
درحالی که تند تند کاغذها رو بدون نظم و ترتیمی تو پوشه ی زرد میگذاشت 

 زیپ کاور و محکم باال کشید و :فت:االن همرو جمع میکنم ...
.. با حرص چوب لماسددی واویزون میله کرد ... نایلون به سددمت کمد رفت.

 شلوار جین مشکی رنگی که برای ستنتا خریده بودم روی زمین افتاد.
 کسرا برش داشت و :فت: این برای منه؟؟؟

شددلوار و کامل ازش بیرون کشددید و لمخند م*س*تاصددلی زد و :فت: چه 
 قشنگه!

صدای خرت  ستش م اله کرد،  سرم نایلون و با حرص تو د خرت نایلون تو 
 میتی ید ... صدای جیغ کشیدن های پالستیک تو مشت تنومند کسرا!

 خفه و ناچار :فت:بمین نیاز... من ...



 نگاهمو ازش :رفتم.
 ادامه نداد!

 دست بردم به پاتختی... کتاب تربیت کودکمو برداشتم...
ن خوندرو به روم ... روی زمین نشست و:فت:خسته ای ... االن وقت کتاب 

 نیست ... چشمات درد میگیرن...
کتاب و از دستم :رفت و روی تخت :ذاشت کراواتشو شل کرد و:فت:بگیر 

 بخواب.
نگاهش کردم ... سرشو انداخت پایین، ازته نگام چی خوند! که از ته حلقش 

 همونطور سر به زیر :فت: بهت توضیح میدم ...
 خفه زیر لد بهش :فتم:

 ... من بهت خ*ی*ا*ن*ت کردم-
 کسرا سرشو بلند کرد و :فت:چی؟

 من بهت خ*ی*ا*ن*ت کردم ...-
 کسرا مات منو نگاه میکرد.

تو چشمهای عسلیش خیره شدم شمرده :فتم: من بهت خ*ی*ا*ن*ت کردم 
... 

 کسرا اب دهنشو قورت داد و هی ی نگفت.
 دوباره دیوانه وار زمزمه کردم: من به تو خ*ی*ا*ن*ت ...کردم!

 روی زمین ... نگامو انداختم
 کسرا با دست لرزون چونمو توی دست :رفت و مجمورم کرد بهش نگاه کنم!
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 تو چشمهاش خیره شدم و :فتم:
من رفتم خونش... خونه اش تو جردنه ... یه سددک سددیاه داره ... یه باغمون -

 پیر...
کسددرا دو تا دسددتهاشددو دو طرف صددورتم :ذاشددت و:فت:آروم باش... االن 

 رف میزنیم ...بخواب ... فردا ح
فه  - با مال خت دو نفره  یه ت یدم ...  تاق خوابش، رو تختش خواب من رفتم ا

های سفید و ساتن... یه ست پتو و رو بالشی زرشکی و مشکی ... یه اباژور 
شم  سته ... رو به روی پنجره ها ... پرده هاش هم ابری سمت را کنار تختش 

 بتهوون! 9زرشکیه ... ضمطشم آهنک سمفونی 
دستهاشو از رو صورتم برداشت و رو زمین ، رو به روی تخت نشست  کسرا

و با چشددمهایی که بیش از حد بزرگ شددده بودن ، بریده :فت:چی ... چی 
 میگی؟؟؟

 من رفتم خونش... من ... من باهاش بودم!!!-
 کسرا خفه ، طوری که بزور شنیدم :فت: دروغ میگی....

 خ*ی*ا*ن*ت کنم ... من ولی...دارم راستشو میگم ... من نخواستم بهت -
 کسرا: چرت و پرت نگو ...

 من چرت و پرت نمیگم ... باور نمیکنی ... ؟-
 کسرا:بخواب خسته ای...

 باید بهت زودتر از اینا میگفتم...-
ید داد زد : اینطوری حرف نزن ... تو  پارکت کوب کسددرا مشددتشددو کف 

 خ*ی*ا*ن*ت نکردی...



 چرا ... من خ*ی*ا*ن*ت کردم.-
 کسرا دستشو تو موهاش کرد و :فت: نکردی نیاز... خ*ی*ا*ن*ت نکردی!

 ولی من باهاش خوابیدم ... باور نمیکنی؟-
سموند و بریده بریده  ساق پام چ شو به  سر سمتم و  شت به  سرا خیز بردا ک

 :فت: نه ... َم... مددَـ ... معلومه که ... با ... باور نمیکنم!
 اما من بهت خ*ی*ا*ن*ت کردم!دستهامو مشت کردم و لجوج :فتم: 

کسددرا دسددتشددوروی پاهام کشددید و با تته پته :فت:نیاز... بمین اون بر:ه ها 
 همش مزخرفه ... بمین من آتیششون میزنم آروم باش... من قول میدم ...

 چرا باورت نمیشه ...-
 کسرا داد زد: بهت میگم من اونا رو آتیش میزنم ...

 *ا*ن*ت کردم!منم دارم بهت میگم که من خ*ی-
 کسرا هیستریک خندید.

 عصمی تر از خودش لمخندی زدم و :فتم: باور کن!
کسرا رو زانوهاش بلند شد. خنده اش جمع شد. لمهاشو رو هم فشار میداد. 
سموند  شونیم چ شو به پی شونی ست کرد و با نفس های بغض دارش، پی کمر را

ستی نیاز خ شت و:فت:تو بدبخت نی شهام :ذا شو رو :و ستها شمد ختت و
 میکنم ... اینجوری نکن با خودت!!!

 و اروم طنین هق هق مردونه اش :وشامو نوازش کرد.
 صدای نفس های خودم ... تیک تاک ساعت ... :ریه ی کسرا ...!

 میون بغض و نفسش :فت: تورو جان ب مون اروم باش...
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 از ته چاه :فتم:
 اصال از کجا معلوم این ب ه ی تو باشه؟ جمع نمند!-

 را خشکش زد.کس
 لمخندی زدم و :فتم: فقط میخوام راستشو بهت بگم ...

کسرا اشکایی که نفهمیدم کی رو صورتم غلت زدن و پاک کرد و :فت:بعدا 
خدا  یاز ... ب بگو ... اینطوری نفس نکش... اینطوری نفس نفس نزن ن

 آتیششون میزنم...
 منم آتیش بزن ... بیا باهم بمیریم کسرا ...-

 باز مونده بود  لمهاش خشک شده بود.کسرا دهنش 
 سینم میسوخت...

 حلقم هم از سنگینی به سمت سینم انگار کش اومده بود ...
 دستمو روی قلمم :ذاشتم.

 شاید ا:ر اینکار ونمیکردم حتما از سینم بیرون میزد.
 حتی خودم هم متوجه صدای پرالتهاب نفسهام نمودم!

سید و :فت:اروم باش عزیزم... کسرا خم شد رو صورتم ... اشکامو ب*و*
بمین همه چی تموم شددده ... همه چیز و درسددت میکنم ... من خوشددمختت 

 میکنم! بخدا میکنم!
 موهام ریخته بودن توی صورتم...

 نفسی کشیدم... موهام، روی لمم با هر نفسم باال میرفتن و فرود میومدن.
 لمم قلقلکی میشد ... خارش میگرفت.

 با اشک می سمیدن ...موهام به :ونه هام 



کسددرا صددورتشددو روم خم کرد و با بینیش رشددته های موهامو که به اشددکهام 
چسمیده بودن و با نوسان نفسهام باال و پایین میشدن و کنار زد و پیشونیشو به 
شقیقم چسموند و بوی موهامو کشید و البه الی نفس های :رمش :فت:همه 

 ..چیز درست میشه... من دوست دارم نیازم .
 من با ستنتا بودم...-

 کسرا نالید: نمودی...
 ولی بودم...-

 کسرا : نمودی نیاز... نمودی...
 بودم... میخوای قسم بخورم؟-

 کسرا تیکه تیکه نفس میکشید ،مقطع :فت: آره ... قسم بخور!
 بخدا من با ستنتا بودم ...-

شکای خودش با هم قاطی  صورتم و ا شکای  شید... ا شو عقد ک سر سرا  ک
 ده بود.ش
 باهاش بودم....-

 کسرا:هیسسس... هی ی نگو...
 من باید راستشو بهت بگم! ...-

 کسرا سرشو به سقف بلند کرد ...
اشددکهامو پاک کردم کتاب تربیت کودک و باز کردم... پیدا نمیشدددد ... دو 

 جلدشو :رفتم ... سرو تهش کردم ... عکس افتاد کف پارکت ...
 اهشو از سقف به زمین دوخت.با صدای پرتاب عکس، کسرا نگ
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 برش داشت ... چنک زد به موهاش...

اروم :فتم:از تو شددرکت باهاش بودم ... ا:ه االن حامله نمودم ازش حامله 
 میشدم...

صورتش خیس از عرق بود .  شو تا حد ممکن :رد کرده بود.  شمها سرا چ ک
شقیقه هاش نمض میزدن ،  شده بود.  شونیش یه رگ متورم  فه خحتی توی پی

 از ته چاه زیرلد :فت:این فوتوشاپه ...
 نیست...-

کسرا به سختی نگاهشو از عکس به من دوخت و :فت:نیاز من باور نمیکنم 
 ... بخاطر یه بر:ه ی پزشکی با من اینطوری نکن ...

برو از عکاسی سرکوچه بترس که فتوشاپه یا نه... بمین تو شرکته ... شرکت -
 یادته؟؟؟و که دیگه دیدی ... اومدی 

از جام سخت بلند شدم ... به سمت میز ارایش رفتم... کسرا هنوز رو زمین 
نشددسددته بود و حیرت زده و ممهوت به عکس نگاه میکرد.نفس نفس میزد... 
:وشواره ها و :ردنمندمو دراوردم ... حلقمو روی میز :ذاشتم... ساعتمو باز 

 . !کردم... فرصت دیدن چهره ی خودمو تو اینه نداشتم..
شد وادامه  سفید تره ... مات من  سته :فتم: تنش از تو  بهش نگاه کردم... اه

 دادم: نوازش هاش با اینکه انیتم میکرد اما دوستشون داشتم...
 ازجاش بلند شد... عکس دستش بود ... یه قدم جلو اومد...

 سرجام ایستادم و زمزمه کردم: وقتی به لمام چنک زد لذت بردم...



تر اومد و:فتم: از تو قوی تر بود ... از تو ... از تو هم حریص تره یه قدم جلو 
 ... ضربه هاشم از تومحکم تره ...

شمهایی که از کم اوردن نفس به  شد وبا چ سرا دور :ردنم قفل  ستهای ک د
خماری میرفت ... با چشمهای عسلی ای که تو خون غرق بود ... با وقاحت 

 تم: من عاشق ستنتام...تو چشماش نگاه کردم و با خر خر :ف
 سرخ و عرق کرده زیر لد فقط :فت: دروغ میگی...

شتم  ساعدش :ذا ستامو روی  شتر کرد و د شو بی شار پنجه ها خندیدم و ف
 و:فتم: کدددد...سددددرا...

 کسرا با التماس :فت:بگو دروغ میگی... چرا داری دروغ میگی؟
باو- نه شددنیدنیا به عکس نگاه کن... چه دروغی... هرچی و میمینی  ر کن 

 رو..........!
لحظه ای نگاهش تغییر کرد. رنک عوض کرد ... ترس برم داشدددت از نگاه 
خونخوارش... از فک سدداییدنش... از انقماض :ونه و تورم رگ :ردنش... از 

 عرق پیشونیش ... از سرخی هیمتش...!!!
با درد... منم داشدددت دردم  با حرص...  بابغض...  نفس نفس میزد . . . 
صف درد همه روز من  شید ن میگرفت از دردش! اما این چیزی که االن میک

 بود!!!
خندیدم و:فتم : ا:ر حامله نمودم از اون حامله میشدم... داغیش هنوز از تنم 

 نرفته ...
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صورتش  شکش با هم رو  صورتش میلرزید . عرق و ا به نفس نفس افتاد ... 
 چکه میکرد!

.. پیشونیشو رو پیشونیم :ذاشت... منو داشتم جون میدادم واسه ی یه نفس.
 تو دیوار فرو داده بود و :فت:حقیقت نداره ...

 داره ... من بهت خ*ی*ا*ن*ت کردم ... باالخره خ*ی*ا*ن*ت کردم!-
 از ته حلقم :فتم:اگ... ه.... تر الن... نمود ...

 لمشو :زید ...
 زانوشو باال اورد و محکم زیر دلم کوبید.

 ... از درد ناله کردم
:ردنمو ول کرد و پنجه هاشو به موهام رسوند و اونا رو توچنک :رفت سرشو 

 به لمهاش نزدیک کرد و:فت: واسه ی اونم همینطوری ناله کردی؟
 به خنده و سرفه افتادم... با خرخر :فتم: اره ... غلیظ تر...

باز یه ضربه ی دیگه با زانوش به شکمم زد... موهام و بیشتر کشیدو صورتشو 
 به صورتم چسموند و:فت: بخاطر ب مون از اون ...

 خندیدم وجیغ کشیدم :آره ....
با چشددمهای به خون نشددسددته اش بهم زل زد با عربده :فت: چیکار کردی 

 کثافت؟
 صورتشو به صورتم چسموند و خفه زمزمه کرد: من که دوست داشتم ...

وی دسددتهاشددو توی موهام فرسددتاد و محکم کشددیدشددون و :فت: من که ت
 ه*ر*ز*ه رو خیلی دوست داشتم ...

 ناله ای کردم و از سرم، منو :رفت و به زمین پایین تخت پرتم کرد...



 محکم با :ونه به کف پارکت خوردم...
 کسرا موهامو :رفت ... دوباره بلندم کرد و دوباره منو کوبید به زمین ...

سرم بود ... با شدم... باالی  سرا که تار میدیدمش خیره  شک به ک مم لگد به 
 ضربه ای زد و :فت:من که پات موندم... مثل بقیه ولت نکردم...

 تو:وشم نعره زد:با زند:یمون چیکار کردی؟؟؟......... بخاطر ایددددددددن ؟
 و ضربه ی دومش و با قدرت به شکمم زد و:فت: باشه دفعه ی بعد ...

 و جلوم نشست... از چشماش اشک می بارید ...
صف مال من از درد همه ی  شید ن شید ولی دردی که اون میک جونم تیر میک

بود ... دردی که اون میکشددید به اندازه ی تمام روزهایی بود که من کشددیده 
 بودم...!

 داد زد:چددددددرا؟؟؟
 و شونه هاش لرزیدن ... ستون مردونه اش و حجم وجودش خم شده بود!!!

ش شد. . .منم با خودش خرد میکرد... دا شت خرد می ت از بین می برد ... دا
یه لودر انداخته بود به جون تمام خاطره هامون ... و داشددت تمومش میکرد 
... داشددت نابودش میکرد... داشددت همه چی و واسدده من و خودش تموم 

 میکرد.
 یه پایان کالسیک ... با یه تیتراژ نهایی....

. داشددت با مشددت به پهلو و سددینه هام ودسددتهام ضددربه میزد ... نعره میزد ..
 نیازهاشو سر نیازش خالی میکرد!!!
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ومن فقط از الی پلک های نیمه بازم ... بردمو تماشا میکردم ... بازی کثیفی 
یدونش بودم ... من زجرش دادم... دردش  نداخته بود و من پیروز م که راه ا

 دادم...
شد... تحقیر  شید ... باالخره فهمید ... باالخره خرد  اونم مثل من باالخره چ

 شد... نابود شد ... خاکستر شد!
تار بهش نگاه میکردم که چه راحت داشدددت خودشددو جلوی من  خمار و 
خراب میکرد... خرد میکرد... نابود میکرد... از بین می برد... خودشددو اروم 

 اروم از چشمام پرت کرد پایین!
 با نفس نفس :فت: میدونستم... میدونستم لعنتی ه*ر*ز*ه .....

 د بهش نگاه میکردم... چقدر این تصویر برام موندنی بود!!!با لمخند و در
داشددت هق میزد ... از بی نفسددی و بی هوایی داشددت خفه میشددد... عکس 

 افتاده بود رو زمین ... :وشیم لرزید.
 کسرا بهش حمله کرد...

 با داد :فت:عاشقت داره بهت زنک میزنه ...
صدای پیام اومد  شد ... ستنتا قطع  سرا پیامو خوند... با تماس از جاند  . ک

حرص :فت: ازت پرسیده عروسی برادرت خوش :ذشته یا نه... :وشیمو به 
 سمت اینه پرت کرد ...

 با صدا شکست و تو هم فرو ریختن...
شد بهت  شوقه اتو چی میدی؟؟؟ام شد و :فت:جواب مع سرا روم خم  ک

 خوش :ذشت؟؟؟



ی لد و بینیمو پخش بینی شو مالید به سر و صورت و موهام ... خون :وشه 
کرد بوی خون تنمو حس کرد ... زیر:وشددم و :زید و :فت: پس سددتنتا رو 

 دوست داری؟؟؟اتاق خوابشو که از حفظی...
خفه نالید:واسه چی با من این کار و کردی؟؟؟ ما داشتیم ب ه دار میشدیم؟ 

 خاندددددم ... نیدددددددداز... !!! بانددددددددو ... چددددددددددددرا؟
ستم این پرتره تا لم شای این چهره بس بود فقط میخوا خندی زدم ... دیگه تما

یه تصددویر ازش  ید  اخر عمر تو نهنم بمونه ! مطمئن بودم میمونه ... شدددا
 کشیدم!

 خیلی خسته بودم ...
 دیگه جونی تو تنم نداشتم...

 دلم میخواست بخوابم ... دیگه حسی نداشتم ...
 نداشتم!چشمامو بستم... دیگه عشقی 

 از حال رفتم ...
 من دیگه دردی نداشتم!!!...

 فصل چهل وچهارم:
شت و :فت: خوب خانم خانما امروز  سته :لها رو توی :لدون :ذا کمند د

 خیلی بهتری ها ...
بافتنی رو توی دسددتش :رفت و  و روی ممل کنار تختم نشددسدددت و میل 

سخرم میکنه ... بهش میگم میخوام تا اب یور ان ماه این پل:فت:نادین انقدر م
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تموم بشدده ... میگه این مرداد تموم میشدده هرچی هم بهش میگم تو هیکلت 
 :نده است و دست من کنده اصال تو َکِتش نمیره که نمیره ...

و خنده ی شددیرینی کرد و رو بهم درحالی که م*س*تقیم تو چشددمام نگاه 
ت میکرد :فت:خدا رو شکر زخمای رو صورتت هم خوب شده... میگم لم

 یخرده چاک شده برات رژ بیارم بزنی؟
شده از پلیور نادین رو با احتیاط روی  شد میل و رج های بافته  از جاش بلند 
ممل :ذاشددت و به سددمت کیفش رفت. لمه ی تخت نشددسددت و درحالی که 

 زیپ کیف ارایششو باز میکرد :فتم: کمند؟
 صدام چقدر غرید بود.

ن صدددای غریمه رو میشددنید تو کمند سددرشددو بلند کرد. این روزا هرکی ای
 چشماش اشک جمع میشد...

 دستشو :رفتم و :فتم:رفتی بترسی؟
 نگران پرسید: چیو؟

 اینکه ... اینکه ب مو با زباله های بیمارستانی دور ننداخته باشن؟-
 دستمو :رفت و :فت: نیاز جان ...

خمم لمم از کمودی و ورم و زخم باد کرده بود دردشو به جون خریدم و روی ز
ندازنش دور... نکنه خاکش  ید ب یدم و :فتم: تو رو خدا بترس... شدددا و :ز

 نکنن هان؟؟؟ برو بترس تو رو خدا ...
کمند اشدکاش اروم رو صدورتش سدر خوردن و :فت:دلشدو ندارم ... میگم 

 نادین بترسه ...



فکر کن همش زیر قلمم تکون تکون میخورد حاال بندازنش سطل اشغال... -
 کنار سورنگای مصرف شده و باندای زخمی ؟یعنی میندازن؟

شمامو  سته بود ... چ شک شت ... :ونم  صورتم :ذا شو رو  ست کمند اروم د
بسددتم تازه عروسددمون دردمو نفهمه ...کمند با هق هق :فت: ایشدداال دوباره 

 ب ه دار میشی... بمین با خودت داری چیکار میکنی؟
شو پاک کر شما شک چ شد... کمند ا سمد در به ارومی باز  د ... نادین با یه 

:ل لیلیوم ... وارد اتاق شدددد. نگاهی بین من و کمند رد کرد و :فت:باز تو 
 ابغوره هاتو اوردی پهلوی ابجی ما ضعیفه...

 کمند خندید و:فت:من برم پایین یه هوایی بخورم ...
 دستشو فشار دادم و :فتم: سوالمو بترسی ها ...

 تکون داد.یه آه کشید و سری به نشونه ی باشه 
سمد و روی میز پرت کرد و زیر لد چیزی :فت. بعد هم لمه ی تختم  نادین 

 نشست و :فت: امروز خواهرکوچیکه چطوره؟
 من کی مرخص میشم؟-

 نادین کنارم نشست و پرت :فت:این پلیور و دیدی زنم میخواد برام....
 بگو کی مرخص میشم؟-

بری؟؟؟ اره خواهری؟ دو نادین اخمی کرد و:فت:دیر اومدی زودم میخوای 
 روزم که نیست از عملت :ذشته ... 4روز که بیهوش بودی... 

با امروز میشه شش روز... مگه برای یه سزارین چقد ادمو نگه میدارن؟؟؟ -
 هان؟
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نادین یه رشددته از موهامو که تو صددورتم ریخته بود پشددت :وشددم :ذاشددت 
کلت ... دنده هات و:فت: خواهرخوشگل من تو که فقط یه سزارین نمود مش

 شکسته بود ... سرت... :ونه ات ...
 من میخوام از اینجا برم بیرون ...-

ست ... همه  ست آبت ه ستی... نونت ه نادین:بیرون چه خمره مگه؟اینجا ه
 چی هم که برات فراهمه ؟ واسه خودت داری سلطنت میکنی...
 ه رو؟؟؟ ب دستشو :رفتم و با بغض :فتم: داری کیو خر میکنی؟ یه مادر بی

 یا یه لیسانسه ی معماری و؟؟؟ هان؟؟؟
 نادین دستمو :رفت و :فت:خواهر خوشگلم...

اشددکام از پلکام پایین افتادن و :فتم: پرسددتاره میگفت منو میخوان بفرسددتن 
بخش اعصدداب روان ... فکر میکرد من خوابم داشددت به کمند میگفت... 

 ونم؟؟؟ آره ؟؟؟اینجا هرکس ب ه ش بمیره دیوونه است؟؟؟ من دیو
نادین بازومو :رفت و سعی کرد منو بخوابونه ... تقال کردم و:فتم: من دیوونه 

 نیستم ... ولم کن ... من نمیخوام تو بیمارستان باشم...
به هق هق افتاده بودم که نادین ب*غ*لم کرد و :فت:هیس... خواهرم اروم 

 باش بخدا حالت خوب نیست ...
 ان ... من دیوونه نیستم ...من نمیرم بخش اعصاب ورو-

 نادین چونشو روی موهام :ذاشت و:فت:باشه خواهرم ...اروم باش...
سددرمو تو سددینه اش فشددار دادم و :فتم: تو رو خدا منو مرخص کنید بخدا 
نذار منو بمرن بخش  خدا  به ... خودم خوب میشددم ... تو رو  حالم خو

 اعصاب و روان...



ارم بمرنت بخش اعصدداب و روان؟خوبه ؟ نادین: چشددم... نمیذارم ... نمیذ
خواهرم چرا با خودت اینطوری میکنی ... تو هنوز جوونی ... خوشددگلی... 

 خانمی... با سوادی...
صاب و روان ولی  سید و :فت: نمیذارم بمرنت بخش اع روی موهامو ب*و*
باید حداقل تا سدده روز دیگه بسددتری باشددی... زخمات خوب بشدده ... بخیه 

 . باشه خواهرم؟باشه نیازم؟؟؟هاتو بکشن ..
جیغ کشددیدم : بمن نگو نیازم ... به من نگو نیازم ... بامشددت تو سددینه اش 
کوبیدم و :فتم: من نیاز هیچ کس نیستم... با :لوی خش دارم فریاد کشیدم: 

 من نیاز کسی نیستم... به من نگو نیازم...
ه به سددر و در اتاق باشدددت باز شددد... نادین با وجود تمام مشددت هایی ک

صددورتش میخورد اما منو محکم نگه داشددته بود، دسددتم سددوخت... سددمک 
 شدم... معلق شدم ... بعد هم همه چی خاموش شد!

صدای مامان که روی ممل چرمی زیر پنجره  شنیدن  شمامو باز کردم ... با  چ
 نشسته بود و صحیفه ی سجادیه میخوند ... بهش نگاه کردم.

 ته :ل و سمد :ل!کل اتاقم پر شده بود از دس
ستمو  ساعت مالقات و تو بی خمری و بی هوشی :ذرونده بودم ... د باز من 

 با احتیاط تکون دادم ... خوشمختانه از لوله ی سرم و آنژیوکت خمری نمود.
 دست راستم توی آتل بود... کمی خودمو جا به جا کردم.

و  خندی زدمامان کتاب و بست و از جاش بلند شد. با دیدن چشمای بازم لم
 :فت: امروز بهتری ...
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 از این جمله ی کلیشه ای که از دهن هرکسی صد مرتمه میشنیدم متنفر بودم!
خودمو تکون دادم... مامان کمی تختمو باال کشددید ... زیردلم میسددوخت. 

 تلویزیون روشن شد و :فت:االن شمکه سه سریال داره.
 ساعت هشت و چهل دقیقه ی شد بود.

 کنارم میشینی؟-
لمه ی تخت نشددسددت و به بالشددم تکیه داد ... سددرمو روی شددونه ی مامان 
:ذاشتم واون هم دستشو دور شونه هام حلقه کرد.:ونشو روی سرم :ذاشت 

 اینچ خیره شدیم. 21و هر دو به تصویر برفک دار تلویزیون 
یه میخورد. کم کم  به :ر مان  ما های  یدم ... ریتم نفسدد نفس عمیقی کشدد

 لمس کردن و موهامو خیس.اشکهاش پوست سرمو 
 منو محکم تو ب*غ*لش :رفت و روی موهام و چند بار ب*و*سید.

 دست ازادمو روی دستش :ذاشتم و :فتم: دلم واسه نوید تنک شده ...
 مامان اهسته :فت: فردا میارمش بمینیش...

خودمو تو ب*غ*لش بیشتر فشار دادم و :فتم: نمیخواد بیمارستان بیاریش... 
 ردا پس فردا مرخص میشم.منم دیگه ف

 مامان نفس عمیقی کشید و چیزی نگفت.
 انگار نمیخواست در موردازاد شدن من از این بیغوله حرفی به میون بیاره.

با شددروع شدددن تیتراز سددریال ، مامان خدا لعنتش کنه ای زیر لد :فت و 
 خواست بلند بشه که دستشو :رفتم و :فتم: کجا؟

 مامان:چیزی نمیخوری؟
 تو میدی؟تلفن-



 مامان اخمی کرد و :فت:میخوای چیکار؟
 میخوام به کسرا زنک بزنم ...-

 مامان اخم هاشو تو هم فرو کرد و :فت: میخوای چیکار کنی؟
 باید بدونم کجاست... باید باهاش حرف بزنم ...-

نداز  به خودت ب گاه  یه ن باقی میمونه؟  گه حرفی هم  چه حرفی؟ م مان:  ما
تو تنت نذاشددته ... یک هفته اسددت شددمات شددده  نیاز؟ ... یه جای سددالم

 کاب*و*س و هذیون! تو افسرد:ی :رفتی!
خاطر فوت ب م میخوان منو - که ب اینو همون دکترایی تشددخیص دادن 

 بفرستن بخش اعصاب و روان!
مامان اهسددته :فت: خودتم میدونی به خاطر فوت دخترت نیسددت ... این 

یدن ... تو د هاشددون از دسدددت م مه زن ب ه  به روز خودت ه چه  اری 
 میاری؟بخاطر کی دخترمن؟عزیزمن... نیاز من...

با من عین دانشجوهات حرف نزن! دارین از من یه دیوونه میسازید که چی -
 بشه؟کی هم ین تشخیصی داده؟

مامان خسته :فت: واکنش ها و رفتارایی که خودت متوجهشون نیستی اونها 
شنج ها و از  سونده! ت شخیص ر ست دادن کنترلت اونها رو به رو به این ت د

 این نتیجه رسونده!
نتیجه ای که من دیوونم و شددماهم :فتید:باشدده... من تو سددالمت کامل -

 فکری میخوام با شوهرم حرف بزنم!
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مامان:خیلی خد... دو روز دیگه یه مشدداور میاد باهات صددحمت میکنه ... 
 ا:ر صالح دونست تو بستری میشی ا:ر نه هم مرخص!

 خد؟!-
 مامان پوفی کرد و :فت:خد؟!

 باشه حاال لطفا تلفنتو بده من باید باهاش حرف بزنم.-
یل مجرب  یه وک مال  مدت دن بات این  با فت:  مان اخم غلیظی کرد و : ما

 میگرده برای :رفتن حق و حقوقت از اون مرتیکه ی ...
مامان ... من میدونم تمام این سددمدای لیلیوم و کسددرا فرسددتاده! ولی شددما -

 ذارید...نمی
مامان :ره ی روسری سیاهشو باز کرد و از نو بست. با کالفگی که تو چین و 
چروکشددم حتی به چشددم میخورد :فت: نیاز... با اون پسددت فطرت چیکار 

 داری؟؟؟ چی میخوای بهش بگی هان؟
 من باید باهاش حرف بزنم.-

نازه ی جمامان با عصمانیت انگشتشو تهدید امیز باال برد و :فت: مگر از رو 
من رد بشی که با اون وحشی بی همه چیز دوباره هم کالم بشه... بی غیرت 

 حتی تو رو نرسوند بیمارستان!!!
غلتی زدم ... از درد صددورتم تو هم رفت... نفسددمو فوت کردم و :فتم: ولی 

 من باید باهاش حرف بزنم ...
باها نداری   شمامان صددددای تلویزیون وکمی بلند کرد و :فت: تو حرفی 

شو روی پاش انداخت  ست پا ش صندلی ای کنار تختم ن بزنی... مامان روی 



و دوباره صحیفه ی سجادیه رو روی پاش :ذاشت . عینکشو روی چشمش 
 :ذاشت و پوف بلندی کشید...

صندلی رو به روی  شدن مامان روی  صرفا برای م*س*تقر  با یه مک  کوتاه 
شت و ساعت ه شمانه ی  سریال  چهل وپنج دقیقه ...  تلویزیون برای دیدن 

 کالفه :فتم:
 فکر نمیکنی خیلی برای مراقد من بودن دیر شده باشه؟؟؟-

به تلویزیون خیره شددددم و  گام کرد و من هم م*س*تقیم  هت زده ن مان ب ما
 :فتم: فکر نمیکنی باید زودتر از این ها به فکرم میفتادی؟

 مامان: نیاز...
 سابق نیستم! نیاز چی؟ نیاز مرده مامان ... دیگه نیاز-

 مامان با دهن نیمه باز به من خیره بود.
 پوفی کشیدم و :فتم:

گه بزر:م - یاورده بودی؟ م یا ن به دن گه منو  مان؟ م ما من دخترت نمودم 
 نکردی؟ مگه منو آقم کرده بودی...

 مامان عینکشو برداشت و مات به من خیره موند.
ن ترالن که مرد ماشک :وشه ی چشممو اروم با سر انگشت :رفتم و :فتم: 

قمل دنیا اومدنش فهمیدم ... حس کردم ...تو چطور بعد بیسددت و خرده ای 
 سال منو حس نکردی مامان ...

 مامان اشکهاش بی محابا رو صورتش سر میخوردن ...
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ست  شش د صدایی که دیگه لرزش و ارتعا هنوز به رو به رو خیره بودم... با 
 تم مامان؟؟؟خودم نمود :فتم:چطور حس نکردی من بدبخ

 مامان نالید:نیاز...
باید مراقمم باشددی؟؟؟ مامان تو مادرم - چرا مامان؟ االن یادت افتاده که 

بودی ولی یه غریمه ای مثل سددیما بهم میگه که ... یه نفس عمیق کشددیدم و 
 ادامه دادم: من تکیده شدم نفهمیدی... ولی... ولی... سیما ...

 عینکش با هم به زمین خوردن ... مامان از جاش بلند شد ... صحیفه و
 مامان سرمو :رفت و رو سینه اش :ذاشت ...

 مامان کاش دانشجوت بودم ... بهتر راهنماییم میکردی...-
 مامان رو موهامو چند بار پیاپی ب*و*سید و خفه :فتم: ماما...ن ...

 مامان:جانم ...
 حرفی نزدم. چیزی نداشتم بگم!

هاش :رفت مان سددرمو میون دسددت یاز... تو هنوز جوونی...  ما فت: ن و :
اشکهامو پاک کرد و:فت:خوشگلی... خانمی... این میگذره ... تموم میشه 
... ایشددداال میری دانشددگاه ارشددددتو ادامه میدی... بعد یه ادم خوب... با 
شددرف... انسددان ... تو زند:یت قرار میگیره ... همه ی این روزا رو فراموش 

 میکنی...
امان :ذاشددتم و میون هق های خاموش تکراری این دسددتمو روی دسددت م

روزام، سددرد زمزمه کردم: تو منو نمیفهمی مامان ... من ب م مرده ... بدون 
اینکه ب*غ*لش کنم ... بدون اینکه حسددش کنم یا حسددمو بهش بفهمم از 
شاید ا:ه... ا:ه ... نوید مثال  سه تا ب ه داری مامان ...  ست دادمش... تو  د



یومد منو میفهمیدی... ولی نه ... تو دو تا ب ه ی دیگه هم داشتی زنده دنیا نم
خالی ام...  مان ... من  مل کردم ... هی فکر کردم من ب مو  9ما ماه تح

نمیخوام ... دوستش ندارم ... االن یه چیزی از من ... از خودم کم شده ولی 
تو دسدتم نیسدت... تو ب*غ*لم نیسدت ... صدداش نیسدت ... تکون هاش 

ت... یکی از من ... از جنس خودم... از وجود خودم... که تو من بود نیسددد
 ... حاال نیست!!!

 مامان دوباره ب*غ*لم کرد ...
شده؟ یه زن  شده؟؟؟ یه زن نابود  من کی بودم ؟ یه زنی که زند:یش خراب 

 شکست خورده ... شایدم یه مادر بدون ب ه؟!!!
 یه مادر بدون فرزند ؟؟؟

 همسر؟؟؟یه متاهل بدون 
 من کیم؟؟؟

 یه زن ...
 یه زن یتیم...

 از شوهر یتیم ... از ب ه اش یتیم ...
 یه مادر یتیم!!!

سی بود ...  سر یتیم... یتیمی به فوت پدر ومادر نمود ... یتیمی به بی ک یه هم
 به نداشتن بود ... به نمودن بود ...

http://www.roman4u.ir/


با هیمت زنونه با اسددتیل زنونه ...  با یه خط ده  من دیگه یه زن بودم ...   ...
شدن از به دنیا اومدن دخترم ... ر:ه هایی  سانتی زیر دلم ... با ر:ه های پاره 

 از تحمل یه حضور... یه وجود ...!
صدا رفت  صدا اومد ... بی  ست... بی  ستم حاالکجا یه وجودی که نمیدون

... 
 من یه زن ... یه مادر ... سراسر نیاز... من نیاز...

شدم  شاید چقدر خالی نمی سی...  شتم... یه چیزی... یه ک ... چقدر کم دا
 هم دو کس و کم داشتم!

 چقدر بی پناه بودم ...!
 چقدر تنها بودم ... چقدر پر بودم !

 وقتی یه موقع اون همه کسم بود؟ چرا االن به فکر بی کسی هام نمود؟؟؟
وقتی یه موقع همه ی نداشددته هام بود ... حاال چقدر نداشددتنت معلوم بود 

!!!... 
چقدر دلم یه پناه میخواسدددت ... یه تکیه :اه ... یه جای امن ... یه خلوت 

 تنک ... قد دستهاش ... قد انزوای سایه اش...
 کجابود؟ کجا رفت؟؟؟ چی به روز جفتمون آورد!!!

 فکر من نکرد؟فکر ب ه اش نکرد !... فکر خودش و جنونش میکرد!!!
بود. برام الالیی میخوند ... یاد چشددمامو بسددتم... سددرم رو سددینه ی مامان 

 ب گی هام افتادم... لمخند نرمی رو لمام نشست. باز سمک و معلق بودم...



سر  سرا شت  شت آبی ام ... یه د شیدم ... حس کردم تو یه د نفس عمیقی ک
هاش آبی...  یاش آبی... آسددمونش آبی... درخت یا ... در آبی... زمینش در

 طر نگاهش آبی!!!:لهاش آبی... تن پوش من آبی... ع
 آبی چه آرامشی!!!

... 
سته قدم  صل بود ... از دم پنجره تا دم در اه ستم و سرمی که به د با پایه ی 
سونده بودم دیگه  شمرده بودم و به توان ر شی ها رو  شتم ... انقدر کا برمیدا

 داشتم عصمی میشدم ...
از نو  یاز اینکه مجمور بودم تمام فکرهای تو سرمو صرفا بخاطر وقت :ذرون

 مرورکنم خسته شده بودم.
ساط  سنج و ب شار  ستاری با چرخی که توش ف شد . پر در اتاق به تندی باز 
سمد :ل ترکیمی از لیلیوم  شد. با دیدنم لمخندی زد و  سمان بود وارد اتاقم  پان

 های رنگی که دستش بود رو روی میزم :ذاشت و :فت: خوبه راه افتادی!
 این :ل ها رو کی اورده ...-

 لمه ی تخت نشستم ... با کمک پرستار دراز کشیدم.
شید و :فت: یه  ستم بیرون ک سرمو از د ستینمو باال زد ... محتاطانه  پرستار ا

 اقایی بود ...
 سیخ نشستم ... دنده هام تیری کشیدن و :فتم:چه شکلی بود؟

فشارمو :رفت و با خرتی چسمشو از دور بازوم باز کرد و:فت:تنها چیزی که 
 یادمه چشماش ابی بود . االن
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 زیر لد زمزمه کردم: ستنتا ... بلندتر :فتم:کی مرخص میشم؟
 پرستار سرشو باال :رفت و :فت: اونو باید با دکترت صحمت کنی...

بازوی پرستار و :رفتم و :فتم:بهتره به دکترم بگی که منو به بخش اعصاب و 
 روان نفرسته!

 دکترته!پرستار اخمی کرد و :فت:اون تشخیصش با 
 وبدون حرف اضافه ای از اتاق خارج شد.

 بد اخم تنها صفتی بود که میتونستم بهش بدم.
به سددمد :لها خیره شدددم . لیلیوم :ل مورد عالقه ی من ... اهدایی از طرف 

 بهترین دوست شوهر من!
شوهرم بود یا  ست  سمد لیلیوم میومد ... یا از جاند دو یعنی هر روز برام یه 

 شوهرم؟؟؟!از جاند خود 
 در اتاق به اهستگی باز شد.

 بدون هیچ کنجکاوی خاصی سرمو به سمت چهارچوب چرخوندم.
شگیش در اتاق و کامل باز کرد و :فت:اوووو من  شیرین همی سیما با لمخند 

 فکر کردم با جنازه ات قراره رو به رو بشم...
 سی؟میر ابروهامو باال دادم و :فتم:کی تو رو خمر میکنه همیشه سر بزنگاه

خندید و دسددته :ل و شددیرینی و رو میز :ذاشددت و:فت:احوال شددما خانم 
 خوبی؟ عیدت ممارک ...

یل  ید بود!!! من سدددال تحو ید ... ع ید؟؟؟آره ... ع مه کردم ع لد زمز زیر 
بیهوش بودم... این دومین عیدی بود که تو بیمارسددتان میگذروندم... عید 

 مرگ ب م!پیش بخاطر تولد نوید... این عید بخاطر 



شک کنارم  شمای ا سیما با چ صورتم زدم و  سک بی تفاوتی رو دوباره رو  ما
 نشست و:فت: خوبی؟

 همین چیزی ام که میمینی... ابغوره نگیر لطفا!-
 چشمی :فت و اشکشو پاک کرد وبی مقدمه :فت: فامیل ترکیده ...

 میدونم ....-
ن ...بابات قدغسیما:مونس خانم و هانیه و حسین میخواستن بهت سر بزنن 

سر  سی از این طرف بهت  سئول بخش هم تهدید کرده که ک کرده ... حتی م
بزنن... مونس خانم چند بار خواسته با مادرت حرف بزنه، مامانت نگاهشم 

 نکرده!
 پوزخندی زدم و :فتم:خیلی دیر یادشون افتاده که باید ازم محافظت کنن...

 سیما اهی کشید و چیزی نگفت.
 کوتاهی پرسیدم: از کسرا خمر داری؟با مک  

تت  یدونم حتی اون شدددد هم نرسددوند یه .... فقط م ثل بق ما: منم م سددی
 بیمارستان...

 پس کی خمر داده؟-
شید :فت: یکی رسوندتت بیمارستان  سمد رزهامو بو میک سیما درحالی که 

 از بیمارستان هم زنک زدن به خانوادت ... مگه نمیدونستی؟
واب درسددتی بهم نداده ... از هرکی پرسددیدم یا این چند وقت کسددی ج-

 پی ونده یا در رفته از زیر سواالم ...
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سددیما اهی کشددید و :فت:پدرت اینا دنمال یه وکیلن که زودتر طالقتو بگیرن 
 ... حتی فکر کنم از پزشکی قانونی هم ...

 
 دوباره بغض مانع ادامه ی کالمش شد.

:فت: حس میکنم همش تقصیر  دستمو فشار داد و میون هق هق بد موقعش
منه ... کاش هیچ وقت واسدده کمک نمیومدی... نمیومدی خونم...که... که 

 ... نفس نفس میزد و باالخره جملشو تموم کرد.
 سیما: تقصیر من بود .... که کسرا رو دیدی...

 دستهاشو جلوی صورتش :رفت.
ایی چیزنفس کالفه ای کشددیدم و :فتم: االن وقتش نیسددت... این مدت یه 

شددنیدم ... یه اتفاقاتی افتاده که حتی فکرشددم نمیتونی بکنی... من باید یه 
 چیزایی و بفهمم ... تو هم باید کمکم کنی...

 سیما اشکهاشو پاک کرد و بهت زده بهم خیره شد.
 لمخندی زدم و :فتم: میخوام از کسرا جدا شم... ب م میموند نمیتونستم ...

 سیما نفس عمیقی کشید ...
سددتشددو :رفتم و :فتم: دو تا کار ازت میخوام...برو برام تحقیق کن که کی د

 منو رسونده بیمارستان ... چه شکلی بودی...
 سیما:خودت حدسی نداری؟

 اهی کشیدم و :فتم: یه حدس احمقانه دارم ... اما مطمئن نیستم بهش...
 سیما سری تکون داد و :فت: کار دومت؟

 ه ی خانوادمو بفرستی برن ...یه شد مراقمم باشی یعنی هم -



شده ... کمند ونادینم انگار به  صف  سیما: اون که حتما... طفلک مادرت ن
 ماه عسلشون نرسیدن...

اهی کشددیدم. یاد خودم افتادم... یاد نیازی افتادم که چقدر داشددت برای یه 
شو به اب و  شق ... خود سفر دو نفره ... برای یه خلوت دو نفره ... برای یه ع

 یش میزد.ات
 سیما نگام میکرد.

شاید داشت دنمال اثار دیوونگی تو چهرم میگشت. اونقدر خراب شده بودم 
که دیگه کسددی نیاز نداشددت بگرده دنمال دیوونگی تو قیافم ...!!! من خیلی 

 وقت بود که دیگه عقلم از کار افتاده بود ... حسم از کار افتاده بود ...!
 ساعت هشت شد بود.

 بارش بود که فالکس رو پر اب جوش میکرد .سیما دومین 
از اینکه برای موندنش پیش من کلی به مامان و نادین التماس کرده بود ازش 
شت  سرا دا سیما با ک سمتی که  شون بخاطر ن ممنون بودم. هرچند که هر دو
مان  ما ما  ته ... ا فاقی بیف چه ات راضددی نمودن و فکر میکردن امشدددد قراره 

سیما داده بود حتی منع کردن من از تلفن همراه سفارش های الزمش رو ب ه 
 و اینکه حق ندارم کسرا رو بمینم کامال برای سیما روشن شده بود.

بعد از پرس و جوهاش از مسددئول حسددابداری بیمارسددتان و نگهمان ، تمام 
نشونه ها از کسی که منو رسونده بود بیمارستان ... یه جوون بود ... یه مرد!!! 

 جوون به جز کسرا ...!!!... یه مرد 
 نفس عمیقی کشیدم. سیما کیفشو روی میز فلزی پایین تخت :ذاشته بود.
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کیفشوبه سمت خودم کشیدم ... سیما آی آی :فت و با خنده :وشیشو از تو 
 جیمش دراورد .

ضعم  سر و و شونه ای با القیدی باال انداختم و :فتم: دلم میخواد یخرده به 
 برسم.

شید و شت  سیما هومی ک شویی و بیارم ارای ست :فت: پس من برم اینه ی د
 کنم.

 خندیدم و سری تکون دادم.
 لیوان چایشو که فراهم کرده بود رو به سمت خودم کشیدم.

سیما همیشه تو کیفش بسته های کدئین و ژلوفن و دیازپام رو نگه میداشت. 
س سته ی قرص که از دوره ی دبیر شو باز کردم ، با دیدن ب ان تزیپ کیف پول

جاش تغییری نکرده بود لمخندی زدم، اون موقع تو کیف پول :ارفیلد و کیتی 
ماری!... اهی  مدل پوسدددت  حاال تو کیف پول سدددت  یذاشدددت   قرص م
کشددیدم... با شددرمند:ی تمام ، سدده تا قرص رو تو لیوان چاییش حل کردم . 

 مطمئن بودم سیما انقدر مصرف کرده که یکی کارساز نیست.
 خیس از دستشویی بیرون اومد. اینه رو از جا دراورده بود. سیما با دستهای

 با خنده لمه ی تخت نشستم و :فتم: االن یه تیکه ای ازت بسازم ...
 خندیدم و:فتم: مراقد :ونم باش...

سددیما یه لحظه چهره اش تو هم رفت اما فوری خنده اش رو حفظ کرد و رو 
 به روم نشست.

شو ش ستت  اینه رو میزون کرد. کیف ارای دراورد و با خنده :فت:یه جوری در
 کنم که از شد عروسیتم ...



 و ساکت شد.
 هرچی میگفت باالخره یه ربطی به کسرا پیدا میکرد.

سکوت کرد و با سکوت مشغول شد. اول کمی پن کیک رو با مالیمت روی 
صددورتم کشددید... بعد هم با موچین ابروهامو تمیز کرد و یه مداد قهوه ای 

شددید... با ریمل مو و سددایه ی چشددم هم چند تا هایالیت تو روشددن توش ک
 موهام برام درست کرد.

وقتی کار ابروهام تموم شددد. یه تیکه از موهامو تو دسددتش :رفت و مشددغول 
 بافتن شد.

 با دردی که تو موهام پی ید :فتم: داری چیکار میکنی؟
 سیما لجوج :فت: خفه نشنوم صداتو ...

شده بود سرد  شو که  شید و :فت: اه چه  و چایی با دو تا مویز یه نفس باال ک
 تلخ بود.

 اب دهنمو قورت دادم.
 موهامو یه طرفشو بافت و یه طرفشو ریخت تو صورتمو شونه کرد.

 بقیش رو هم از پشت برام جمع کرد و دم اسمی بست.
لمخندی زد و راضددی از کارش، مشددغول ارایش چشددمام شددد. رژ:ونه و رژ 

تم کم کم داشت محو میشد. با این ارایش هم دیگه لد... کمودی های صور
 اثری ازشون نمود.

 سیما اینه رو باال :رفت و:فت: چی شدی نیاز...
 خاک برسرت سیما منو عین زنای خراب کردی چرا ...-
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سددیما قهقهه ای زد و :فت: خط چشددمت خراب شددد اومدم درسددتش کنم 
 مجمور شدم کلفتش کنم ...

سط خنده هاش خمیازه ای  سمت فالکس رفت و:فت: و شید و دوباره به  ک
 من باید امشد باال سرت بیدار بمونم ...

 لمخندی زدم و :فتم: تو اومدی خیلی روحیه ام بهتر شده ...
سیما کش و قوسی اومد وروی ممل نشست و :فت:این سریال شمکه سه رو 

 میمینی؟
 .درحالی که تو اینه به خودم نگاه میکردم :فتم: نه تعریف کن..

سیما دستشو زیر سرش :ذاشت و درحالی که پاهاشو رو زمین دراز میکرد 
:فت: خیلی قصدده ی چرتی داره ولی بازیگراش... خمیازه ی بلندی کشددید 

... 
 منم سکوت کرده بودم.

هنوز تو اینه نگاه میکردم، سددریال سددیما شددروع شددده بود ... رژ:ونه ی بژ با 
اقعا چشمامو بیشتر ازاونکه سایه ی طوسی هماهنگی نداشت. خط چشمم و

 بهش جلوه بده ، ریز و خروسی کرده بود.
موهام خوش مدل شددده بود مخصددوصددا اون بافت های ریز... لمخندی به 

 چهرم زدم.
رو به سیما که رو ممل ولو شده بود :فتم: سیما بیا رو تخت کنارم دراز بکش 

 با هم بمینیم.
 چشماش غرق خواب و خستگی بود.

 منم کمی خودمو جا به جا کردم.لمخندی زد و 



 سیما:سختت نیست؟
 سرمو به عالمت نه تکون دادم ...

 رو بهش :فتم: مانتوتو دربیار...
 سیما:اخه دکتری کسی نمیاد؟

 نه این وقت شد فقط پرستار کشیک میاد.-
 لمخندی زد و مانتوشو رو ممل انداخت و کنارم دراز کشید.

م چشددمم بین عقربه های سدداعت و غرق فیلم و بازیگر محموبش بود . من
 صورت ارایش کردم می رخید.

شدم... حتی نفهمیدم کی  شت زمان ن شتم که متوجه :ذ ضطراب دا اونقدر ا
 سیما به خواب رفت.

شمم رو تلویزیون چرخید ... تملیغات  سیما ... چ شنیدن ریتم نفس های  با 
سریال رو پخش میکرد ... قرص ها هم اثر کرده بود ... به  ساعت نگاه بین 

 کردم. یک ربع دیگه پرستار برای بازدید میومد.
 نفس عمیقی کشیدم.

 خوشمختانه از شر سرم خالص شده بودم.
 از تخت پایین اومدم.

سورمه  شلوار راحتی  شرت دراوردم و یه  ساکم توی کمدبود. از توش یه تی 
ر و دای ... بعید میدونسددتم جین تنک سددیما تن من بره ... از اینکه به فکر پ

مادرم رسیده بود شاید قصد فرار داشته باشم و برام مانتو وشلوار نذاشته بودن 
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خندم :رفته بود. پیراهن :شاد بیمارستان رو ازتنم دراوردم. تی شرت و شلوار 
 رو تنم کردم.

تلویزیون رو خاموش کردم به سمت ممل رفتم. مانتوشو تنم کردم. روسریش 
سته ی ممل بود ... موهامو سری و هم  روی د صورتم ریختم و رو شتر تو  بی

 سرم کردم.
تومنی برداشتم و تو  50به سمت کیفش رفتم... از توی کیف پولش یه تراول 

 جید مانتوم :ذاشتم.
رو یه تیکه کاغذ از دفترچه ی شددماره تلفن هاش براش جریان این خواب 

 نا:هانی و نوشتم... حتی ساعت تکرار سریال مورد عالقشو...
 روی سرو صورتش کشیدم... قلمم شدید تو سینم میکوبید.پتو رو 

شده بود ولی کمی  شه لممو :زیدم... زخم لمم خوب  از اینکه نتونه نفس بک
 سوخت ... پتو رو کمی پایین کشیدم و موهای روشنشو رو صورتش ریختم.
سرم یا دارویی  ست بهش  ستار میخوا شده بود. ا:ر پر سینه حمس  سم تو  نف

 تزریق کنه ...
 لممو :زیدم.

 برای چند لحظه از کارم پشیمون شدم ... اما نه ...
موهاشددو کنار زدم...لماس هایی که دراورده بودم رو روی تخت :ذاشددتم ... 
نامه رو هم دم دسددت... جلوی دید... ! اینطوری شدداید دارویی که مال اون 

 نمود و بهش تزریق نمیکردن.
ایشددو پام کردم. فالکس و یه نفس عمیق کشددیدم. کالج های جیر سددورمه 

 برداشتم...



 دراتاق و به ارومی باز کردم. استیشن پرستاری خالی بود.
 در و بستم...

با سدده قدم بلند از در اتاق دور شدددم... یه نفس عمیق کشددیدم که پرسددتاری 
 صدام زد : شما همراه تخت چهار هستید؟

 هفت....موهامو تو صورتم ریختم و با صدای :رفته ای :فتم: نه تخت 
 پرستار با غرغر :فت : پس همراه این خانم کجاست...

 و بی توجه بهش با فالکس وارد اسانسور شدم.
 یه نفس عمیق و راحت کشیدم.

 از اسانسور بیرون اومدم. از اطالعات رد شدم.
در بیمارسددتان باز شددد. به ارومی پله ها رو پایین رفتم... هوا بود که وارد ریه 

 هام میشد.
زیردلم :رفتم. کمی میسددوخت. به قدم هام سددرعت دادم... درهای دسددتمو 

میله ای بیمارسددتان جلوی چشددمم بود. شدداید بیسددت قدم تا ازادیم فاصددله 
 داشتم.

 دهنم خشک شده بود.
 سوز بدی میومد... ساعت نه و نیم نشده بود ...

نفسددمو فوت کردم. با صدددای مردی از پشددت سددرم که بلند :فت:خانم ... 
 صمرکنید. خانم...

 اب دهنمو قورت دادم... به راهم ادامه دادم... فقط ده قدم مونده بود.
 مرد بلندتر :فت:خانم وایستید با شمام.
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 لممو :زیدم چشمام پر اشک شده بود...خدایا ...

 سرمو به عقد چرخوندم.
مرد با دو قدم بلند بهم رسید و:فت: این تراول برای شماست؟ از جید شما 

 افتاده...
 یه قطره اشک از چشمم پایین چکید و مرد پرسید:حالتون خوبه؟

 پولو ازش :رفتم و :فتم: ممنون ...
شدم... از درفلزی و  ستان خارج  سری تکون داد من با دو قدم بلند از بیمار

 نرده های بلندش...
با دیدن یه تاکسی سمز که جلوی بیمارستان پارک بود... فالکس و :وشه ای 

 :ذاشتم و :فتم: جردن!روی زمین 
 مرد درعقد و برام باز کرد.

 سوار ماشین شد.
 همهمه ی بخش زنان رو میتونستم حس کنم.

نفس عمیقی کشددیدم ... ماشددین به حرکت دراومد. چشددمامو بسددتم... با 
 حرکت پیچ وار ماشین... از بیمارستان دور شدم.

 امیدوار بودم ستنتا خونه باشه!
ضا رو روشن میکرد ... نفس عمیقی کشیدم بوی با صدای رعد و برقی که ف

نم خاک و خونی که به مانتوی سددیما که تنم بود پس داده بود باهم به مشددام 
 کشیدم.

 چشمام پر اشک شده بود.



 ماشین با شتاب از یه چاله ی تو خیابون رد شد.

 زیردلم میسوخت. دستمو روی زخمم :ذاشتم.
شه های عق شی سختی خالی کردم.  سمو به  د همگی باال بودن... هوای نف

سیما و عرق راننده و روکش های  شین دم کرده بود. بوی عطر ورساچه ی  ما
 کثیف تاکسی با هم قاطی شده بود.

از اینکه شیشه ی عقد دستگیره ای برای پایین کشیدن پنجره نداشت کالفه 
 شدم.

ود که ب دیگه نمیتونستم تحمل کنم... دو تا کوچه تا خونه ی ستنتا باقی مونده
 درخواست کردم پیاده میشم.

 تراول رو به راننده دادم...
 مرد با حرص :فت:خرد نداشتین...

 زمزمه کردم: نه...
راننده نمیتونسددت بقیه ی پول رو حسدداب کنه با دو تومنی و هزار تومنی ها 
ست  سر به جیمش... نتون شمیخون زد... و اخر شتمرد  سرو کله میزد... به دا

الی کنه ، مجمور شد کمربندشو باز کنه و از نه دست تو محتویات جیمشو خ
تاده بودم... سددردم بود. داشددتم  بارون ایسدد نه...... هنوز زیر  جیمش ک

 میلرزیدم...
 بعد از کلی معطلی راننده باالخره حساب کرد و با سرعت ازم فاصله :رفت.

 خودمو به سمت پیاده رو کشوندم.
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ندادم. حس میکردم تا خونه ی پشددیمون شدددم که چرا بی نفسددی و ترجیح 
شدت :رفت و به  صورتم می بارید... کم کم  ستنتا یه دنیا راهه... بارون تو 

 تگرگ رسید... رعد برق پر صدایی زد ... یه لحظه همه جا روشن شد.
دو تا :ربه ی سددیاه جلوی سددطل مکانیزه دعوا میکردن... تو دیوار فرو رفته 

 نمیتونستم حرکت کنم. بودم... کمرم خم شده بود... دیگه
چند لحظه رو زمین نشستم... چشمامو بستم... از برخورد تگرگ با صورتم 

 :ونم درد میگرفت... دستمو به چشمم کشیدم... انگشتهام سیاه شده بود.
شاد ها قد علم کرده  شم ساقه از درختی که بین  شیدم... با کمک یه  اهی ک

 بود رو پا شدم.
 نفسمو خسته بیرون دادم.

 را با من چه کردی!!! چقدر منو به نلت کشیدی کسرا ...کس
 

 فصل چهل وپنجم:
 کاپشنشو روی سرش کشیده بود .

 با دیدنم که مثل موش اب کشیده شده بودم خفه :فت: نیاز...
 بریده بریده :فتم: رام نمیدی تو ؟

سقوط  شتم  حس کردم دیگه پاهام توان و قدرت نگهداری وزنمو نداره ... دا
 که ستنتا محکم ب*غ*لم زد .میکردم 

ستنتا غایم کردم. به  سینه ی  سرمو تو  شدن ...  شکام و بارون با هم ترکید  ا
صورتم فرود میومد ...  سر و  صدای قدمهاش و قطره های بارون که تو  جز 

 ضربان قلمش زیر:وشم میتتید.



 در با صدا باز شد.
 ستنتا داد زد: هنگامه ... هنگامه ...

 وند و دوباره از نو داد زد: هنگامه کجایی؟؟؟منو روی ممل خواب
کاپشددنش رو روی ممل دیگه ای پرت کرد و به سددمت شددومینه رفت ... بوی 
ستنتا که اروم پایین ممل زانو زد  شعله :رفتن و صدای  :از و حس میکردم که 

 و صدام کرد باهم یکی شد.
 چشمامو به سختی باز کردم.

روبدوشدداممی تنش بود تند تند با تلفن بی دختر جوونی درحالی که یه حریر 
 سیم از پله ها پایین اومد.

 با دیدنم شوکه :فت:این کیه ...
 ستنتا تلفن رو از دستش کشید و :فت: یک ساعته کدوم :وری موندی؟

 
هنگامه چشددمشددو از رو من برداشددت و به سددتنتا خیره شددد. با اخم غلیظی 

 :فت:به کی زنک میزنی این وقت شد؟
 وک پاشو به زمین میکوبید.ستنتا ن

 هنگامه بازوشو :رفت و :فت: ستنتا با توام...
 ستنتا دستشو کشید ... و با حرص :فت: برو دو تا پتو بیار...

تا پتوی  با دو  تاقی رفت و  به ا تا  مه نگاه حرص داری بهم کرد . سددتن هنگا
شمای  شید. برای چند لحظه توچ شت... هر دو رو روی من ک سافرتی بر: م

 بازم خیره شد. نفس عمیقی کشید. نیمه
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 هنگامه با دو :ام بلند کنار ستنتا ایستاد و :فت: این کیه؟
 ستنتا اهسته از ممل و من فاصله :رفت...

صدای تک بوق تلفن که انگار  سالن راه رفت، از  سط  ست کمی و تلفن بد
باالخره  قه ،  ند دقی عد از چ یداد ب ماس :رفتن رو فشدددار م مه ی از نو ت د:

 شنیدم. صداشو
احوال دکتر مهدوی... حال شددما چطوره... دکتر بمخش از خواب بیدارت -

ست ... اره ... میتونی بیای؟ نه خودم خوبم...  سی ه کردم... یه مورد اورژان
 خونم... مهدوی زود بیا... اکی. میمینمت.

 تلفن رو روی یه ممل پرت کرد و با کف دستهاش به موهاش چنک زد.
 ماسات خیس شده ... میرم برات لماس...هنگامه خفه :فت: ل

 ستنتا وسط حرفش :فت: وسیله هاتو جمع کن برات اژانس میگیرم ...
 هنگامه دستهاشو زیر ب*غ*لش جمع کرد و :فت: چی؟

 ستنتا:کر که نشدی؟
 هنگامه پوف کالفه ای کشید و :فت:باید با هم حرف بزنیم...

سمت من اومد ...  ست پتو رو تاستنتا بی محل به هنگامه به  ش  پایین ممل ن
 :ردنم باال کشید. موهای خیسشو با دست کنار زد.

لمخند بی وقتی زد و هنگامه با همون حریر صددورتی کمرنک که روی لماس 
خواب ساتن سفیدش تن داشت، کنار ممل ایستاد ... موهاش بلوطی بود ... 

ی چ ارایشفرق از وسط باز شده بود ... تا کمرش میرسید. چهره اش بدون هی
 در یک کلمه شیرین و خواستنی بود. با لمهای برجسته و چشمهای نافذ ...



ندامش تو اون لماس خودنمایی میکرد. سددردش بود . حتی از روی لماس  ا
 شیشه ایش هم میتونستم پوست تن دون دون شده اشو بمینم .

 ستنتا حرصی :فت: برو وسیله هاتو جمع کن ...
 هم حرف بزنیم. هنگامه کفری :فت: باید با

 ستنتا زانوهاشو ب*غ*ل کرد و :فت:بگو میشنوم.
 هنگامه: اینجا نه ...

 ستنتا از سرشونه نگاهش کرد و :فت:برو باشه بعد حرف میزنیم...
با این سددر  هنگامه: این دختره کیه؟؟؟ این وقت شدددد اوردیش خونه ... 

 وشکل...
 ستنتا با حرص :فت: االن وقت ندارم توضیح بدم ...

ا صدددای ایفون ... از جا پرید و :فت: یا برو طمقه ی باال یا وسددایلتو جمع ب
 کن برات اژانس بگیرم ...

 ستنتا به سمت ایفون رفت.
 سالم دکتر... ایفون خرابه االن میام در وباز میکنم.-

:وشددی و :ذاشددت ... نگاهشددو بین من و هنگامه رد و بدل کرد و از خونه 
 خارج شد.

 چشمامو بستم.
 ی نفس های :ریه دار هنگامه رو میشنیدم.صدا

به سددختی پلکامو باز کردم. م*س*تقیم به من نگاه میکرد. اما حواسددش به 
 من نمود.
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 وقتی دید بهش خیره شدم ... پوزخندی زد و:فت: تو نیازی نه؟
جوابشو ندادم... بدون اینکه منتظر باشه که چی از من میشنوه حریر لماسشو 

ه ها رو دو تا یکی باال رفت. در باز شددد ... سددتنتا تو مشددت جمع کرد و پل
 همراه دکتر مهدوی وارد شدند.

خسددته تر از اونی بودم که دلم بخواد بیدار بمونم ... زیر دلم میسددوخت ... 
چشمامم پر اشک شده بود و میسوخت ... :لومم از بغض. صورتم از هرم 

 شاید مثل هنگامه!!!:رما ... پاهام از حجم سرما ... داشتم میسوختم...! 
سرمو تکون دادم. :ردنم خشک شده بود . نفسی کشیدم سنگینی سینم کم 

 شدنی نمود.
ستی روی تخت  ستنتا ، د ضای اتاق خواب  شمامو باز کردم... با دیدن ف چ
کشیدم... :ردنمو باال اوردم... ساعت نزدیک به یک بود ... هوا نشونم میداد 

 یک  هره!
ا دیدن لماس خواب هنگامه که زیر تخت م اله روی ارنجم بلند شددددم. ب

 شده بود پوفی کردم . کی منو آورده بود این باال؟!
تو نهنم یه زنک خطر داشددت مدام اخطار میداد: " تو اینجا چیکار میکنی؟" 

 ... جوابی که میخواستم بهش بدم نه خوشایند خودم بود نه نهنم نه دلم ...
 نداشتم .ولی جز اینجا جای بهتری سراغ 

 پاهامو از تخت اویزون کردم.
ستم خود نمایی میکرد. کمی داغ بودم ... با دیدن یه  شت د سد زخم پ یه چ

  رف پر اب و یه حوله ی سفیدروی پاتختی مفهوم این داغی رو فهمیدم.



باشددم...  خت دونفره ی دوسدددت شددوهرم داغ کرده  نه بود روی ت قا احم
 باشه!!!حتماعلت دیگه ای هم میتونست داشته 

ستین کوتاه و  شرت ا شد تنم بود . تی  شیدم. لماس دی مالفه رو دور خودم ک
شلوار سورمه ... به انضامم یه ژاکت خردلی که فیت تنم بود... مطمئن بودم 

 مال هنگامه است!
 پوشیدن ژاکت نامزد دوست شوهرم...

 خوابیدن روی تخت دو نفره ی نامزد و دوست شوهرم!!!
ستنتا که با یه لمخند و یه سینی وارد اتاق شد ... تقه ای به در خورد . با دیدن 
 نفسمو فوت کردم.

 ستنتا کنارم لمه ی تخت نشست و :فت:بهتری؟
 اشاره ای به لماس های هنگامه کردم و :فتم:متاسفم!

ستنتا: آشتی میکنیم... کار ما همینه ... مطمئنم :رسنته ... فکر کردم جوجه 
 کماب دوست داشته باشی...

 لمخندی زدم ... پیراهنش چند تا لکه ی زرد از زعفرون و زردچوبه داشت.
شه که :فتم:نیومدم اینجا  ست بلند ب شت ... خوا سینی رو روی تخت :ذا

 بهم سرویس بدی...
 ستنتاسری به عالمت آره تکون داد و :فت:میدونم ...

 بی هوا و پرت زمزمه کردم:تو منو رسوندی بیمارستان؟
 م کرد و :فت:غذاتو بخور سردش مزه نداره ...اخم هاشو تو ه

 خواست بره که دوباره :فتم: چرا نذاشتی بمیرم؟
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ست که بمیره نه تو  سه چی بمیری؟؟؟ حق یکی دیگه ا ستنتا کفری :فت:وا
... 

با سددرچنگال جوجه هایی که تو دیس بود رو تکونی دادم و :فتم:فعال که 
 ب م مرده ... !

 خور بهتر که شدی باهم حرف میزنیم...ستنتا کالفه :فت: غذاتو ب
 صدام کمی :رفته بود . سرفه ای کردم و :فتم:

 من خوبم ... بشین حرف بزنیم ...-
ستنتا لمه ی تخت نشست. مقاومت در برابر:رسنگی بی فایده بود ... با زور 
شتری چنگال و تو یه تیکه جوجه فرو کردم و :فتم: اخرین باری که رو این  بی

 بودم ترالن و داشتم...تخت نشسته 
 لمخندی به سکوتش زدم وجوجه و بغضمو با هم فرو دادم.

سددتنتا با کف دسددت پیشددونیشددو مالید و :فت: اون عکس کنارت رو زمین 
ندی؟نگفتی  جا رسددو به این کار و  تاده بود ... چرا نشددونش دادی! چرا  اف

 میکشتت؟
 پوزخندی زدم و حین جویدن :فتم:برعکسه ... من کشتمش... !

سددتنتا اخمی کرد و :فت: آخرش که چی... واسدده طالق راه های بهتری هم 
 بود!

 خواستم بعد طالق ازم نترسه با کی میمونم!-
 ستنتا لمخندی زد و چیزی نگفت.

 ابروهامو باال دادم و :فتم:چیه به چی میخندی؟
 ستنتا خندش بلندتر شد و :فت:هی ی...



 نه یه چیزی هست ...-
شو  ستها شت و کمی لم داد و راحت تر ستنتا کف د شک تخت :ذا روی ت

 نشست.
با اثر لمخند تو صورتش بهم خیره شد و چیزی نگفت. اونقدر نگاهش کردم 

 که کم کم خنده اش ناپدید شد.
 کمی اب خوردم و سینی رو از خودم دور کردم.

 ستنتا اهسته پرسید:سیر شدی؟
 ممنون ...-

لند شد . سینی رو برداشت ... و ستنتا سری تکون داد و بدون حرف از جا ب
 از اتاق بیرون زد .

با لرزش حرکت میکرد ...  نه داشدددت  که روی میز ای بایلش  با صددددای مو
 کنجکاو به سمت موبایلش رفتم.

 با دیدن شماره ی محمد ... لمخندی زدم. چهار بار تماس :رفته بود.
 تماس از جاند محمد قطع شد.

 :وشم رسید. و کمی بعد صدای زنک تلفن خونه به
در اتاق و کمی باز کردم. دلم میخواست صدای مکالمش با محمد رو بشنوم 

 ... اما هنوز صدای تلفن به :وشم میرسید.
ستم  شدم. درد زیر دلم کمی بی قرارم کرده بود اما میتون کامل از اتاق خارج 

 تحملش کنم و چند قدمی راه برم.
 ه بود.ستنتا بی محل به تلفن فقط وسط سالن ایستاد
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 صدا قطع شد... و رفت روی پیغام :یر...
 تن و اهنک صدای کسرا باع  شد یه لمخند حیرت انگیز بزنم.

 بریده بریده و مقطع :فت:جواب بده ... میدونم خونه ای... ستنتا ... الو؟!!!
 تا به حال صدای عجز یه مرد رو نشنیده بودم.

 تا به حال صدای عجز مردمو نشنیده بودم!
قطع شد... ستنتا دستهاشو پشت :ردنش قالب کرده بود ... خیلی آنی تلفن 

بر:شددت .با دیدن من باالی پله ها سددری تکون داد و به اتاقش رفت و در و 
 بست. اهسته نرده رو :رفتم و به طمقه ی پایین رفتم.

 دوباره پیامشو ازنو :وش کردم ... سه باره ... چهار باره ....
 .ستنتا در اتاق و کوبید

 با اخم سنگینی نگاه من کرد و :فت: دارم میرم پیشش ... بیا با هم بریم ...
 با زهری که ناشی از کالم خودش بود :فتم:چرا؟که بیشتر داغونش کنیم؟

 ستنتا یقه ی کتشو مرتد کرد و :فت:مگه غیر این عمل کردی؟تا االن؟
ستادم و :فتم: چرا  سمت در ورودی میرفت که جلوش ای شت به  اومدی دا

 تن آش و الشمو جمع کردی؟ هوم؟
 ستنتا نفسشو تو صورتم خالی کرد و :فت: برو اون ور... کار دارم ...

 میخوای بری برای هنگامه منو توضیح بدی؟-
 ستنتا دستشو تو موهاش برد و :فت:بهت میگم برو اون ور...

شنیدم ... پس تو هم میتونی - سر هنگامه زدی  صدای دادهایی که  شد  دی
 د بزنی!دا

 ستنتا چیزی نگفت.خفه خون :رفته بود.



 لمخندی زدم وبه دیوار تکیه دادم.
میتونستم قضیه ی غزاله و بدهی کسرا به تو رو تا اخر عمر نفهمم ... میشد -

 که همه چیز تو اون اتاق تموم بشه ... فقط بهم بگو چرا؟
یر یستنتا لمهاشو روی هم میفشرد. رنک شفاف چشماش مثل همیشه بی تغ

 و ثابت مونده بود.
خفه از ته حنجرم زمزمه کردم: چرا هنگامه هم منو میشددناسدده؟! چرا؟ چرا 
شتم جون میدادم رسوندی بیمارستان ...  سک دا اومدی منو که مثل یه تیکه 

 بعد خانوادمو خمر کردی... بعد هم برام هر روز :ل فرستادی؟؟؟
سایید ... با حرص، مقطع و شو روی هم می  کوتاه ... اما متحکم  ستنتا فک

 :فت:برو کنار... من کار دارم.
کارت چیه؟بری به هنگامه بگی عاشددق زن رفیق شددفیقت شدددی؟؟؟بری -

 بهش بگی که من به زن رفیقم پناه دادم .... جا دادم ... تخت دادم؟!!!
سرشو  ست به دیوار کوبید ...  شم رد کرد و با کف د شو از دم :و ست ستنتا د

 ه :فت: من در حق رفیقم رفاقت کردم!روم خم کرد ... خف
شو از تنش دراوردی ... - س شو دوبار ب*غ*لش زدی... لما بخاطر همین زن

یا نه میخوای برو بهش بگو که من پس کشددیدم ... و:رنه تا تهش رفته بودم! 
یه عکس مثل من دسددتت بگیر...  یا تو هم میخوای  بودیم ... جفتمون!... 

 مثل کسرا کم میاره و باورش میکنه!!!بهش نشون بده ... مطمئن باش 
 ستنتا از ته چاه :فت: من دستمم بهت نخورده ...!
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حاال راجع به اون بعدا مفصدددل حرف میزنیم.... فقط بگو چرا خواسددتی -
منت تمام کارای رفیقتو سرش بذاری؟... بهم ادرس دادی تا برم از همه چی 

اول و بازی کردی  خمردار بشددم؟؟؟ بخاطررفاقت، تو این بازِی لجن نقش
 ... بعد کم اوردی... حریص شدی؟ وسوسه شدی ؟؟؟ اره؟؟؟

فت: چی میخوای  ید : کل صددورتش میلرز که  با حرص درحالی  تا  سددتن
 بشنوی؟ هان؟

 لمخندی زدم و :فتم: هی ی! همین که دارم میمینم کافیه!!!
 با صدای ایفون ... ستنتا ازم فاصله :رفت و به سمت ایفون رفت.

 نفس های تد دار و داغش رو صورتم بود. هنوز اثر
 ستنتا با بهت :فت: محمد ...

به ارومی پله ها رو باال رفتم ... سددتنتا دسددته کلیدشددو بهم داد و :فت: در و 
ضطراری از تراس راه داره! مانتوت  شد پله های ا ضاع بدتر  قفل کن... ا:ر او

 هم رو همون تراس پهنه!!! باقی پولهاتم رو میز دراور...
نفس عمیقی کشددیدم و سددتنتا درحالی که به سددمت درورودی میرفت، خفه 
شنیده هاتو االن  شاتو خوب تیز کن ... ن شده!:و شروع  :فت: این بازی تازه 

 بشنوی...! دیدنی هم نیست ... شنیدن کافیه! فقط خوب بشنو...!
 در اتاق و بستم و دو قفله کردم! پیشونیمو به در چسموندم.

 میخواست برمیگشتم به عقد...چقدر دلم 
 سرمو به در تکیه دادم... پنجه هامو تو موهام فرو کردم.

 بوی بارون مونده میدادم ...



چشمام بی اراده پر از اشک شده بود. نفسم سخت باال میومد ... تکیه به در 
دادم ... روی زمین نشددسددتم ... چقدر تنهام. خدایا چقدر ازت دور شدددم 

 شتی ...!...چقدر تنهام :ذا
 با صدای فریاد کسرا پشت در چمماتمه زدم.

 کجدددددددددداست؟؟؟ نیدددددددددددداز...-
سددتنتا با عصددمانیت :فت: چته سددرتو عین :او انداختی اومدی تو خونه ی 

 من...
صددای پاهاشدو میشدنیدم که با دو از پله ها باال اومده بود ... تک تک به در 

 فریاد میکشید.اتاق ها لگد میزد ... و اسممو 
شت بهش کوبید و :فت: بیا بیرون ... میدونم  سید... با م سته ر به در اتاق ب

 اینجایی... نیددددددددددداز... والله قسم میکشمت...
دوباره با مشت به کوبید... هق هقمو تو :لوم خفه کرده بودم ... با هر ضربه 

 که به در میزد ، حس میکردم کمرم داره خرد میشه ...
اره به در مشت زد و داد کشید: این در چرا بسته است؟ نیددداز... میدونم دوب

 اون تویی... میدونم لعنتی... باز کن درو ... نیدددددددددددددداز...
 دستمو جلوی دهنم :رفتم صدای زار زدنمو باید خفه میکردم.

یاز... شددنیدی؟؟؟  به در زد و :فت: من دارم میشددکنمش ن لگد محکمی 
 نمش...میخوام بشک

 با صدای ستنتا که :فت: چه مر:ته؟ نیاز اینجا نیست...
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کسددرا: پس چرا این در بی صدداحد قفله ... دیدمش سددوار تاکسددی شددد... 
 دیدمش که از بیمارستان شمونه زد بیرون ...

باره با مشدددت مردونه اش به در کوبید و :فت:بهت میگم این در و باز  و دو
 کن لعنتی...

:فت: چته افسار پاره کردی؟اون موقع که :ند زدی به  ستنتا با صدای بلندی
 من و خودت و زنت فکر این روزاتو میکردی ... نه حاال!

شد ... هم از توبره خوردی هم از آخور...  سه تو که بد ن سرا با داد :فت:وا ک
 دو تا دو تا بردی رو تختت کشیدی به نیش؟ حاال شدی درویش؟؟؟

:فت: فعال که تو شدی کیش!... شدی مات ستنتا با زهری که تو صداش بود 
 ... تو برو توبه تو بکن ... برادر محمد راد!!!

صیحت میکنه؟کی داره راه  سرا:من برم تو به کنم؟؟؟ من؟ کی داره کی و ن ک
 راست و سمت کی کج میکنه؟

شما که خدایی... فقط کی  شه قربان ...  ساعه ادب ن ستنتا با قهقهه :فت:ا
 وم خوری و حروم کاری... مثل اینکه یادت رفت؟این وسط افتاد به حر

سیخ  ستریکش مو رو به تنم  صدای خنده های هی صمی خندید ....  و باز ع
 میکرد.

شت دیگه ای به در زد و :فت:آره ... بایدم بخندی... من خنده دارم  سرا م ک
 هستم!!!

سددتنتا طوری حرف میزد که من بشددنوم ... با همون لحن و تن صدددا و خنده 
:فت:تو ازم خواسددتی پیش قدم بشددم... یادت رفت؟حرفات یادت  بلند

رفت؟؟؟ :فتم ته این بازی لجنه یادت رفت... ؟ ه*ر*ز*ه بازی های خودت 



صری؟  یادت رفت؟؟؟ حاال افتادی به جون زنت و من که چی؟؟؟ دنمال مق
 دنمال مخربی؟ دنمال زنتی؟؟؟ دنمال عشقتی؟

 بخواب؟؟؟ کسرا باعربده :فت:من :فتم برو با زنم
ستنتا حمله کرد  شد و انگار به  شنیدم که از در اتاق دور  شو  صدای قدمها و 
... با فریاد :فت:من :فتم از کثافت کاری هاتون عکس بگیری ... سند کنی 
گذرونی؟؟؟ هم سددفره  با زنم روز و شدددد ب بدی؟؟؟من :فتم  تحویلم 
بشددی؟هم نشددین بشددی؟ جیک تو جیک بشددی؟ هم خوابش بشددی؟؟؟ آره 

ث ته بودم؟؟؟ تو رفیقی؟؟؟ تو مردی... ؟ تو بویی از ک فت؟ من اینو :ف ا
 برادری بردی؟؟؟ تو شرف داری بی شرف؟

صد تا حیوون کمتری... بابا َنرا  شرف ... تو که از  ستنتا با داد :فت: من بی 
 هم ماده هاشونو بهم پاس نمیدن ... تو که دست هرچی نره از پشت بستی...

شید:خفه  سرا فریاد ک شو بی پدر و مادر... توی لعنتی زند:یمو به نابودی ک
 کشوندی... تو آدمیزادی؟؟؟تو بویی از آدم بودن بردی؟؟؟

ستنتا با لحن ارومی بر خالف کسرا :فت: تو چی هستی؟؟؟ کی هستی؟ از 
کدوم تیر و طایفه هلول کردی مرتیکه ی بی ناموس!... زنتو دو دسددتی تقدیم 

بیارم ... تو نمودی که بهم :فتی بهش پیشددنهاد  من کردی... یادت رفته یادت
شنهادمو قمول کرده،  بدم ... نخ بدم ... خط بدم؟؟؟ یادت رفت؟؟؟ حاال پی
شو پس داده تو دردت  منم قمولش دارم ... بهش اعتماد دارم ... خوب امتحان
چیه؟ اصال درد که هی ی ... بگو درمونش و واست ضمیمه ی چک کنم ... 
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دد بریز د د د د د م به حسابت... ! اقاجون ... زنتو ازت میخرم... چند ؟ ...! نق
 چک سفید بدم؟ رقم بگو ... عدد بگو !

شید: دهنتو بمند مرتیکه ی بی همه چیز... عین برادرم بودی...  سرا فریاد ک ک
به تو  نان کردم ... من احمق  هت اطمی مه رو داشددتی... من ب گا خودت هن

 اعتماد کردم ... تو رفیقم بودی...!
ستنتا: تو داری دم از رفاقت میزنی؟؟؟ تو به ناموست رحم نکردی... به زنت 
که رفیقت  به من  مادر ب ه ات رحم نکردی... میخوای  به  رحم نکردی... 
که  به منی  به کی؟  قت کنی؟؟؟  فا بودم رحم کنی؟؟؟ میخوای در حقم ر

 شریک دزدم کردی... رفیق قافله ساالر زند:ی مشترکت کردیم ؟؟؟
ماد کردم ... این بود جواب کسددرا  هت اعت فت: من ب ته : ته حلق , :رف از 

 اطمینان من؟ این بود رسم رفاقت من؟
 ستنتا خندید و :فت: االن مشکلت چیه؟ اینو بگو به بقیشم میرسیم ...

کسددرا با فریاد :فت: با زن من چیکار داشددتی که اوردیش تو این خونه ... 
 و از بدَـره ... ! چهار ضلع اتاق خواب توی بی همه چیز

 ستنتا ریلکس :فت:خودت خواستی...
ستم بی همه چیز...  سرا با عربده لگد دوباره ی به در زد و :فت: من نخوا ک
ست  شغال ... تو نون و نمک منو خورده بودی پ سته بودم آ من اینو ازت نخوا
فطرت!!! ... تو هنگامه رو داشددتی... چطور تونسددتی به زن بهترین رفیقت 

 ازی کنی...دست در
 ستنتا خونسرد جواب داد:خودش خواست...



ضی :فت:خودش :ه خورد با تو ... خودش غلط کرد با  سرا با فریاد پر بغ ک
 تو... خودش نخواسته مجمورش کردی!

ستادی...  ستنتا خندید و :فت:تو عکس اجمار دیدی؟؟؟؟ بابا بمین کجا وای
سته ... پس  شم خوا سته ... خود سته ، نه معلمومه که منو خوا چی که خوا

توی بی غیرت و بخواد! ... آخه بابا اعتماد به سددقفم حدی داره!!! فکر کردی 
چی داره که تو رو با این همه لجنزاری که سدداختی هنوزم بخواد؟ یه نگاه به 

 رخت و لماست بنداز... معلومه که تو رو نمیخواد!!!
 کسرا:داری دروغ میگی... باید از خودش بشنوم...

ا:ر المته بتونی پیداش کنی حتما میشددنوی... و انتهای جمله اش با سددتنتا:
 صدای بلندی خندید.

ست؟؟؟ زن منو کجا غایم  ست؟ هان؟؟؟ کجا سرا با داد :فت: نیاز کجا ک
 کردی؟

با ... چی میگی تو ...؟ داری از من سددراغ زنتو  با فت:  هه : با قهق تا  سددتن
 به تخته چشم نخوری! میگیری؟؟؟ ماشاالله به غیرتت عمو... بذار بزنم

 و صدای ضرب تخته ای اومد.
 کسرا با عربده :فت: این در لعنتی و بازش کن...

سدتنتا: تو از جون اتاق خواب من چی میخوای؟ کجایی؟؟؟ کوشدی؟؟؟ تو 
دمالویی من دنمال  د د د د خونه ی کی؟ رو تخت کی؟؟؟ رو تخت خواب آل

سا ... چرا اونجا بیا منو بگرد سا وای سا نه تو این جیمم ک زنتی؟؟؟ وای ه ... وای
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شه... نه اینجا هم  ستینم با شاید تو آ سا  ست ... وای ست... اون جیممم نی نی
 زنت نیست... نکنه تو ...؟؟؟

کسرا با مشت پیاپی به در کوبید و :فت: خفه شو خفه شو خفه شو... دهنتو 
 بمند لعنتی... عوضی الشخور...

ن تر از خودم حرف میزنم ... زنت سددتنتا: دارم بازبون حیوون با توی حیوو
بود ... اره اومد به من پناه اورد... ولی نیسددت رفت... شددد دوباره میاد ... 

 تخت خوابمون خیلی :رم و نرمه ... نترس... بی اون شد پلک نمیزنم!
شت همه  ست. با بغض و حرص دا شک سیله رو  سرا با فریاد چند تیکه و ک

خرد میشدم با این داغی که تو صداش  چیز رو میشکوند، حتی منو... داشتم
بود و زخم و :رفتگی ای که تو حنجره اش بود! ... صدددای هزار تیکه شدددن 
اون چیز ها و قلمشو میتونستم بارها و بارها از نو بشنوم ... حتی میتونسم خم 

 شدن کمرشو حس کنم!
 با مشت به درها میکوبید.

م شکام بی محابا رو صورتدستمو مشت کردم... مشتمو روی قلمم :ذاشتم. ا
 فرود میومدن.

 بسش بود ... دیگه بس بود!
 چقدر بدبخت بودیم خدا!

خداکجایی پس خدا؟؟؟ خدا به دادش برس خدا... به دادم برس... ! خدا 
 مر:و برسون ، این زند:ی ما رو کشت... خدا بسه ... بسه ... بسه ...



... چقدر حضددورم تو چقدر هق هقم خفه بود ... چقدر این اتاق خفه بود 
خفا و خفه بود ... چقدر سکوتم پر فریاد بود ! چقدر این زند:ی نجس شده 

 بود ... چقدر تا سر تو باتالق فرو رفته بودیم!!!
 سرمو به در تکیه زدم.

 
 صدای نفس نفس های کسرا رو میشنیدم...

 
 دستمو جلوی دهنم :ذاشتم تا فریاد عجزمو کسی نشنوه. حتی خدا... !

تا سکوت بینشون رو شکست و خونسرد :فت: بمین اینقدر به من ضرر ستن
ی... از  یاز...... طالقش بده و هرم نزن ... تو از چی سددوختی؟ از انتخاب ن

 بین من و نیاز بکش کنار...! خیالت راحت جمران میکنم ... !
کسرا :رفته با صدایی که دیگه برام از خش و زخم غریمه شده بود داد زد:نیاز 

 نیاز میکنی... بدبخت به زن بهترین دوستت نظر داری؟؟؟
:لومو :رفتم... انقدر داد زده بود میتونستم حس کنم چقدر :لوش زخم داره 

 ... درد داره ... حنجرش داره از التهاب و داغی میسوزه!!!
سددتنتا خندید و با نفس نفس :فت: بدبخت منم یا تو ؟ تو که هیچ بویی از 

حاال از چی  مردونگی نمردی... بد دلی...  بدبینی...  که جنون داری ...  تو 
دردت اومده؟از انتخاب نیاز... از اینکه تو رو نخاسته لجن؟ اره ؟ ولت کرده 
محمد ... یه نگاه به خودت بنداز... بمین کجا وایسددتادی... نیاز از اینجا رد 

سید به اون اتاق... ! آره داداش... زنت با من بود... با  ست... شد تا ر من ه
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عین توقرار نیسددت باهاش عین یه ه*ر*ز*ه رفتار کنم ... میخوام بذارمش رو 
 چشام... میخوام بشه تاج سرم... زمین و زمان و به پاش میریزم...

 کسرا داد زد: همین دروغا رو بهش :فتی که حماقت کرده ...
 سددتنتا با قهقهه :فت: چه دروغی؟؟؟ محمد کسددرا ... دیگه توهین نکن...

این قصددر و به نامش میزنم ... کمشدده... دنیا رو براش به شددماره میخرم ... 
کمشه؟ سال به سال رخش به نامش میزنم ... مرکد براش میخرم از خاقانی 
شه... میخوام بکنمش تاج برسر نه مثل بعضی  شته با شمرون متراژ دا تا پیچ 

رتا پاشددو مردای نامرد خاک برسددر... نگران نماش واسددش کم نمیذارم... سدد
 الماس میگیرم...

کسرا داد زد:خفه شو عوضی... تو داری راجع به زن من حرف میزنی... نیاز 
 من ... زن من ...

 ستنتا: زن توئه پس چرا اومدی سراغ من؟
کسددرا با حرص و بغض و داد :فت: نیاز من چشددم ودل سددیره ... چشددمش 

سته ... فک ست... فکر کرده محمتات را کم  ر کرده من براشدنمال مال دنیا نی
 :ذاشتم... اومده سمت تو ... خودم جمران میکنم نیازی به تو نیست!

سددتنتا هم متقابال داد زد:نیاز تو بود ... دیگه نیسددت... دیگه نمیخوادت ... 
میخواد عین یه تیکه نجاستت از زند:یش محوت کنه ... بفهم لعنتی... بفهم 

ست ند شته کنار... دیگه دو ست ... منو ... تو رو :ذا شقت نی اره ... دیگه عا
 انتخاب کردی... برو از خودش بترس!

 کسرا:دروغ میگی... دروغ میگی......... داغشو به دلت میذارم...
 ستنتا فریاد کشید:سک کی باشی؟؟؟ میخوای داغ زنتو به دل من بذاری؟



کسددرا نعره ای کشددید و :فت: من بهت اعتماد کردم ... عین برادرم بودی... 
 عنتی عین برادرم بهت اعتماد کردم ...ل

سنت  شنا ستنتا : ها ها ... این خزعمالت و برو تحویل چهار نفری بده که ن
ستادم جلو  شتیپ بودی... فرنک رفته بودی... فر ... بگو پولدار بودی... خو
شد !!!مگه تو  سگم بود می شد...  شه یا نه ... دیدی که  ... بمینم زنم هوایی می

نت بخواد بخاطرش باهات بمونه ... نیاز که یه فرشته بود تو چی داشتی که ز
چنک دیو سیرتی مثل تو ... تو که لیاقتشو نداشتی ... نابودش کردی... لهش 
که در  نامجو رو ...  یاز  کردی... حقیرش کردی... کوچیکش کردی... ن
برابرش تو هی ی نمودی... نه در قمال خانوادش ... نه در قمال خودش... تو 

خالی ک یاز  های درونیتو سددر ن قده  مام ع یک بودی... ت م بودی... کوچ
کردی... سر زنت ... چون خودتم میدونستی که به :رد پاش نمیرسی... اخه 
پوفیوز :ه زیادی خوردی که رفتی لقمه ی بزر:تر از دهنت برداشددتی... نیاز 
قوارش اندازه ی منه ... فیت ب*غ*لمه ... شددونه هاش چفت دسددتامه ... 

 لماش قفل لمامه!!!
دافت ... ستنتا ... به خدای احد و واحد قسم ...  د د د د د د د د کسرا داد زد: کث

 کاری باهات میکنم که کسی نکرده باشه با کسی...
شماره میتونم نابودت  سه  ستنتا با قهقهه :فت: انقدر بهم بدهی داری که به 

سکونت!!!... ا:ر تا ا صد میلیون بدهی ... منهای ا خر عمرتم سک کنم ! هفت
دو بزنی و جون بکنی حتی نمیتونی یه پاپاسی از بدهی هاتو صاف کنی... به 
ثانیه نشدددده سددفته هاتو میذارم اجرا... وقتی بفرسددتمت زندان اب خنک 
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بخوری... تا اخرین لحظه ی نفس کشددیدنت بوی عرق هم سددلولیت رو 
ه ازی ای کب شی... نه تن خوشموی نیازو...!!! اون وقت میفهمی این لجن ب

تو راه انداختی بوی :ندشددو کی بیشددتر نفس کشددیده ... من و نیاز قراره ماه 
سفر به هاممورگ  شاید یه  ست ...  ضا هم اونجا سل بریم برلین ... اتفاقا ر ع

 هم رفتیم با هم ... دسته جمعی...
کسرا فریاد کشید: طالقش نمیدم.... زنمه .... حقمه .... می بخشمش اونم 

 ... پای کثیفتو از زند:ی ما بکش بیرون!!! طالقش نمیدم ...منو میمخشه 
سددتنتا خندید و :فت:وقتی بخاطر چک بی محل رفتی زندان ... وقتی کل 
فامیلت، کل کسددو کارت که حاضددرم نیسددتن واسددت تره خرد کنن ، قد دو 
میلیون هم تو چنته نداشته باشن، دوزار ده شاهی سر تا پاشون ارزش نداشته 

میمینیم که چطور ازت غیابی طالق میگیره ... همون کافه چی که باشدده ... 
ست قدیمی ، کاش  شید دو شه میگم طالقشو ازت بگیره ... بمخ نیازت موکل

 میشد تو عروسیمون باشی... حتما کارت عروسیمونو برات میفرستم ... !
شش خوندی ....  ست.... اینا رو توی احمق تو :و سرا: اینا حرفای نیاز نی ک

 کردی... نیاز ساده ی من باورت کرده ... خامش
ستی پیداش کنی حقیقتو  ستریک :فت: ا:ر تون ستنتا با همون خنده های هی

 هم بهش بگو ... ازش درمورد ادامه ی زند:ی با تو هم حتما سوال کنی...
 کسرا:زن من کجاست؟؟؟ کجا قایمش کردی... تو میدونی کجاست...

ته نکن پسددر...بمین  قدرحس ترحم منو برانگیخ مد ... ان تا: مح سددتن
سی  شی اون وقت از رفیقت داری حال زنتو میتر شوهر ستادی... تو  کجاوای
...!!! ناموس توئه ... منو سددَنَن حال عشددقتو؟؟؟ مگه اون شددد نگفتی بیام 



الشه شو جمع کنم... مگه نگفتی عقد میکشی؟ از وسط زند:ی ما میکشی 
نار.. نه ات؟؟؟ ک نه ات؟؟؟ قول مردو . پس کو؟؟؟ این بود حرف مردو

اینطوری محمد؟؟؟ بکش کنار... تو که نتونسددتی براش زند:ی بسددازی... 
 بشین و تماشا کن من براش چه زند:ی ای میسازم ... !!!

شون  ستنتا زد. در:یری صورت  سرا به  شتم ک سیلی ای که حتم دا صدای  با 
 شدت :رفت...

سر شنیدم. دلم صدای نفس های ک شو می ضربان قلم صدای  شنیدم.  ا رو می
سکته میکرد ... االن  سرا  سه ... تمومش کنید ... ک ست فریاد بزنم : ب میخوا
سددکته میکرد ... بخدا سددکته میکرد!!! دیگه بسددش بود! کسددرای من داشدت 
دیوونه میشددد... من راضددی به این همه عذابش نمودم ... کسددرای من داغون 

 بسش بود ... خدایا ... بمخش ... خدایا ... شده بود ... دیگه
 

با صدددای فحاشددی ای که هر دو بهم میدادن ... با کف دسددتهام :وشددامو 
شدن تو مغزم  شدن و کوبیده  ساییده  شدن و  صدای خرد  محکم :رفتم . 
پتک میزد. ضددرب اهنک نفس نفس زدن های کسددرا تو قهقهه های سددتنتا 

 داشت دیوونم میکرد.
یدم. به سنگینی یه کوه بودم که نمیتونست از جا بلند بشه نفس خسته ای کش

... 
 صداشون خیلی وقت بود که قطع شده بود.

 به ساعت نگاه کردم ... سه و بیست دقیقه ی بعداز  هر بود.
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کمرم کامال خشدک شدده بود. با اینکه دیگه درد زیر دلم کمتر و قابل تحمل 
 اده بود.شده بود اما سوزش قلد و سردرد به جونم افت

 به کمک دیوار سر پا شدم.
سوندم. کمی  ستهامو به پهلوهام ر پاهام از ثمات بیش از حد :ز :ز میکرد. د

 کمرمو مالش دادم. کلید و توی قفل چرخوندم و در و باز کردم.
 با دیدن صحنه ی رو به روم خشکم زد.

ود بتمام :لدونها و  روف تزیینی و ویترین کوچیکی که تو نشیمن این طمقه 
شده بود و  سر و ته  ست بنفش رنک ممل ها  شده بودن... نیم  همگی خرد 

 تشک ه هاشون پخش و پال شده بودن.
با دیدن سددتنتا که رو به روی در اتاق کف زمین نشددسددته بود و سددرش رو 
سوخت با  سینم می سط  ستادم. و سمو عمیق بیرون فر سته نف زانوهاش بود خ

 د از دردش کم میشد.کف دست به جناقم فشار اوردم ... شای
 دهنم تلخ شده بود . :وشام سوت میکشید. نفسام مقطع شده بود.

 رو به روی ستنتا زانو زدم. به کف دستم تکیه زدم.
شماش خیس و  شفته بود ... چ شو باال اورد. موهاش ا سر ضورم  با حس ح
سخ روبد... روی صورتش رد دستهای زخم خورده ی کسرا بود . و یه زخم 

شیار باریک خون خشک شده روی پیشونی و :ردن و  :وشه ی لمش و چند 
 ساعد دستهاش...

 با کف دست سعی کرد نظم موهاشو بر:ردونه.
باره چشددماش یه دریا خون شدددده بود . با  م*س*تقیم نگاهش میکردم. دو

 صدای خفه ای :فت: حالت خوبه؟



 پوزخندی زدم به تالفی تمام قهقهه هاش و :فتم: من عالی تو چطوری؟
 ات نگام کرد . شاید میخواست مطمئن بشه جدی نیستم.م

 اب دهنشو قورت داد و :فت: چیزی میخوری؟
 چیکار کردی ستنتا؟ هوم؟ چیکار کردی؟-

سر به :ردنش  شت  شو از پ ست ستهاش به جون موهاش افتاد . د با جفت د
کشددید و با کف دسددت دو طرف شددقیقه اش رو محکم فشددار داد ... انگار 

 شار میاورد !داشت به مغزش ف
 باز عنان اشکهامو از دست دادم.

یدن عجز کسددرا  نه؟ شددن یدی  مه ی حرفامونو شددن فت: ه تا خفه : سددتن
 خوشحالت کرد؟

 نه ... وعده ی سفر برلین و دیدن رضا خوشحالم کرد!!!-
شیده  ضی نمودم رفاقتمون به :ند ک صش خندید و :فت: را ستنتا میون حر

 بشه!
اشددکی برای ریختن نداشددتم... با صدددایی که اب دهنمو قورت دادم . دیگه 

 صالبتش تو اون شرایط بعید بود:فتم: ولی به :ند کشیده شد ...
ستم  سشو فوت کرد و با تته پته :فت: من ... من فقط... فقط... خوا ستنتا نف

 که ...
 چرا سی دی اون نمایش مسخرتو نشونش ندادی؟؟؟ چرا نگفتی بهش؟-

... دور دهن خشکشو پاک کرد و :فت: من ستنتا دستشو رو صورتش کشید 
 فقط خواستم که ...
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که چی؟؟؟ آبروی یه زن و :رفتی تو مشددتت ... من و پیش شددوهرم خراب -
 کردی که چی بشه؟ تو کی هستی؟ از زند:ی ما چی میخوای؟

 ستنتا با حرص نگام کرد.
سوند ... از جا پرید و با حرص :فت: ما؟؟؟ حاال  شمهاش منو تر حالت چ

 ما؟؟؟ زند:ی شما؟؟؟ من از زند:ی شما چی خواستم؟شد 
 اره ... تو کردی... تو نارفیقی کردی... تو لغزیدی ...!!!-

شه رقابت کرد ... عقده  ستنتا با داد :فت: فکر کردی اون رفیق بود؟؟؟ همی
شد ...  سیر نمی شم و دل  شت ولی چ شه بهترین چیزها رو دا شت... همی دا

 د ... همیشه همین بود ...همش چشمش به حق دیگران بو
شکلی دردی عقده ای - سر جاتی؟؟؟ م ستی؟  تو چی؟ تو خوبی؟؟؟ تو در

 نداشتی؟ نداری؟
سددتنتا با نفرت :فت: از لج حسددادت با من ... خواسددتگار زهرا شددد ... 
میدونسددت بین من و دخترداییش یه چیزی هسددت ... اونقدر دردش :رفت 

د ... زهرا رو بدبخت کرد ... منو که رفاقت ویادش رفت... رفت پیش قدم ش
 از مملکتم بیرون انداخت ... که چی بشه؟ از حسادت ... از عقده ...

 متحیر فقط زمزمه کردم:
شیدی... - شیدی کنار ک ستادی... عقد ک شقت وایمی شتی پای ع زورشو دا

از سهمت زدی که یه روز دیگه حقشو ب اپی؟ ... تو با من چیکار کردی؟؟؟ 
داشت؟ چرا منو داغون کردید؟؟؟ سر یکی دیگه چرا با من  به من چه ربطی

 در افتادید؟



شید و :فت: به من دروغ :فت ... نا رو زد ... نا رفیقی کرد  شو ک ستنتا موها
شمه ... آره حقه  ... :فت دختره نمیخوادت ... من ابله فکر کردم رفیقمه دادا

ن احمق بهش ... حرفش همینه ... ا:ر تو روز بگه شددمه میگم چشددم... م
 اعتماد کردم... حرفشو قمول کردم... تو نمیشناسیش ... اون بی همه چیز...

با بهت :فتم: ده سدداله میخوای تالفی یه عشددق ب گانه رو سددرش خالی 
کنی؟؟؟ چرا پای منو وسط کشیدی؟؟؟ چرا منو به :ند کشیدی؟ ابروی منو 

به من  تا رو چرا شددکسددتی؟؟؟  ما دو  چه ربطی چرا بردی... حرمت بین 
 داشت؟

ستنتا : تو یادت رفته همین بیست روز پیش به قول خودت فاصله ی من تا تو 
ستی  شک یه د:مه بود ... تو با پای خودت اومدی به حریم من ... تو حرمت 

 اول ، نه من!
تا حاال فکر میکردم همه چی داری... مرام - یاد اوری کنی؟  تو فقط بلدی 

نداری... هی ی... !!! ... عشددق... زند:ی خوب... االن  میفهمم تو هی ی 
دلت خوشدده به این چهارتا تیر و تخته ... فکر کردی کاخ نشددینی ... میتونی 

 دنیا رو بخری؟ میتونی آدما رو بخری؟؟؟
شو از خون پاک کردو :فت: حاال که چی... که چی؟ تواز رفیق  صورت ستنتا 

 نخوردی که منو بفهمی...
 
که خوردم ... از شددوه- هت :فتم عین از تو  که ب که خوردم ...! من  رم 

سرا رو جلوم خرد  ستی... حمایت کن ... کمک کن ... ک برادرمی... عین دو

http://www.roman4u.ir/


کردی که به چی برسی؟ به کجا برسی؟؟؟ آدم انقد عقده ای؟انقد پر نفرت 
شتی  شن... تو که بهترین زند:ی و دا شیده می شن بخ و انتقام؟ مردم آدم میک

 ابش کردی چی بهت برسه؟؟؟چرا؟؟؟ تو چددددددرا؟ خر
 ستنتا :تو بهم برسی بسه ...

از جام بلند شددددم کمر خرد و خمیرم با دیوار سددرد پشددتم تیر عمیق تری 
کشددید... سددینم هنوز میسددوخت ... زیر دلم هم همینطور... قلمم شدددید تر 
شت اتیش میگرفت ... :لوم  شد.حلقم دا شت منفجر می سرم دا میکوبید ... 

 توده ی بی دلیلی له میشد...داشت از سنگینی 
شی!  ستادم و :فتم: چی دارم؟ فقط میخوای با این کار خنک ب رو به روش ای

 من و:ول نزن ... خودتو هم :ول نزن!
 ستنتا : من ...

 دوستم داری؟-
سددتنتا:خوشددمختت میکنم ... با هم میریم از اینجا ... نمیذارم دسددت هیچ 

روزا رو فراموش کنی... باور کن  کس بهت برسه ... کاری میکنم همه ی این
 راست میگم ... به هرچی بگی قسم میخورم ...!

تا؟چی داری میگی؟؟؟ منو  نده ی خشددکی :فتم: چی میگی سددتن با خ
سته ... و:رنه من چی دارم؟؟؟ هان؟ یه نگاه به من  سرا خوا میخوای چون ک

 بنداز... هیکلم ... ریختم ... قیافم... چشاتو وا کن ...
ست دارم  ست دارم ... این پس زدنتو دو ستمو :رفت و:فت:ناتتو دو ستنتا د
ست دارم ... این که اونقدر  سه دو شمت هنوز پی اون بی نامو ... این که چ



ست دارم... این پایمندی به  ست دارم ... این وفای به عهدتو دو میخوایش دو
 عقدتو دوست دارم ...

صلمون ستنتا فا شیدم . ستش پس ک ستمو از د ت: رو با یه قدم پر کرد و :ف د
من این زن و دوست دارم ... خیلی افسوس خوردم که زودتر بهت نرسیدم... 
هر روز بهت فکر کردم ... هر شددد بهت فکر کردم، باور کن نیاز... هر روز 
به کارات ... رفتارات ... خند هات ... صددددات ... ارتماطت با دیگران ... 

... طرز حرف زدنت فکر کردم... یک سال  برخورد هات ... لماس پوشیدنت
بیشددتره تمام فکر و نکرم شدددی تو ... قدم از قدم برداشددتم تو رو پیش بینی 
کردم ... تو رو حس کردم! به تو فکر کردم... واکنش هاتو هرشددد تا سددحر 

 مرور کردم ... من یک ساله دارم با فکر تو زند:ی میکنم!
 شتر!!!فقط بهم عادت کردی... همین! نه بی-

سرم نمض میزدن ... بوم  شیدم تو  شیدم بیرون ... آهی ک ستش ک ستمو از د د
بوم میکردن ، انگار داشددتن مغزمو با مته سددوراخ میکردن. امیدوار بودم این 

 حالم حتی نصید :رگ بیابون هم نشه...
ستنتا به سمتم برای طلد ب*و*سه خم میشد که بی اراده دستمو باال بردم و 

 ی که ناشی اززن بودن بود توی صورتش کوبیدم.با تمام قدرت
ستنتا چشمشو بست و دستشو :ذاشت روی ضرب دست من و:فت: سیلی 
تو هم دوست دارم ...! و لمخندی زد و :فت: بمین تو این شرایطم حتی دنمال 

 اونی!
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شی... التهاب مردا  سلط با سعی کن به خودت م صدای :رفته ای :فتم:  با 
بهتره آروم بگیری... تو آغوش من به ارامش نمیرسی!... رو درک میکنم اما تو 

فقط وقتی به خودت اومدی نگاه کن بمین با زند:ی چند نفر بازی کردید ... 
زهرا ... کسرا... من ... هنگامه! چقدر دعای خیر پشت سر تونه!... در ضمن 

 ... هنوز شوهرمه!!!
 پر تاسف نگامو از روی خیر:ی آبیش کشوندم کنار...

سددمت اتاقش رفتم... مانتو وپوالمو برداشددتم... بی توجه بهش به سددمت  به
به در ورودی هنوز  پایین میرفتم...  تا یکی  ها رو دو  له  کان رفتم ... پ پل
ستم ... تاز:ی فهمیدم چه  سال نمیدون ستنتا بلند :فت: ده  سیده بودم که  نر

 رودستی خوردم!
 روی پله ی سه تا مونده به آخر ایستادم.

 زد...خشکم 
 از سمت سرشونه بهش نگاه کردم...

اب دهنشددو قورت داد و سددعی واسدده خالی کردن اشددک چشددمهاش نکرد. 
 نفسشو فوت کرد و بغضشو قورت داد .

اروم :فت: اره ... ا:ر دیدی منت تک تک کارایی که واسددده رفیقم کردم و 
صت انتقام  شنه ی فر سال ت ست که ده  سه این نی سرش میذارم ... وا امروز 

 ودم...ب
 تو اون روز زنک زدی...-

یه اس ام اس  که رفتی پیشددش  فت: زهرا همون روزی  یدو : ند تا خ سددتن
احمقانه داد بهم یه چیزایی :فت که باورم نشددد . بهش زنک زدم با خودش 



حرف زدم.التماسم کرد هرچی از تو شنیدم پامو وسط زند:ی اونا نکشم ... 
. من زند:ی زهرا رو خراب نکردم ... من خرد شدم که خرد کردم ...!!! نیاز ..

تاق  مه چی تو این ا حاضددر بودم ه زند:ی تو رو هم خراب نکردم ... من 
شه ... با مر:م  ستم ... چون هی ی این زند:ی تموم نمی شه نتون لعنتی تموم ب
شه ... حس من به تو تموم  سرا تموم نمی ست به ک شه نیاز... ح آدم تموم نمی

 نمیشه ...!!!
ضحک پاهام دیگه  ستم... م ش شت... رو همون پله ن یارای تحمل وزنمو ندا

 بود که دیگه حتی نمیتونستم :ریه کنم...
سرمو رو زانوم :ذاشتم... کاش نفسمو باال میومد ... کاش یکی بهم میگفت 
سرا پدر بود ... من مادر  شدم ک سه ... کاش وقتی بیدار می همش یه کاب*و*

 بودم... ستنتا رفیق بود ... !!!
 صدای پاهاش که روی پله ها پایین اومد و کنارم نشست سرمو بلند کردم. با

سرشو به دیوار تکیه زد و :فت: پای حرفم هستم.... میخوامت ... به معنای 
واقعی خواسددتن! پاشددم وایمیسددم... باهات حاضددرم همین االن بیام پیش 

پای ح باورت بشددده  نامت میزنم که  به  ندارمو  رفم خانوادت... تمام دار و 
 هستم...

وسددط حرفش خشدددک :فتم:کسددرا رو هم بفرسددتی زندان ... که مزاحم 
 زند:یمونم نماشه هان؟

 ستنتا:تو بخوای تمام سفته هاشو میسوزونم!
 نگامو به کف پارکت دوختم و :فتم:سیگار داری؟
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 ستنتا خفه :فت:نیاز...
 ردوباره زمزمه کردم:سددیگار داری نه؟ یه بار به رضددا :فتم کسددی که سددیگا

بکشدده یعنی به ته خط رسددیده...! ... به قول تو هی ی تو این زند:ی ته نداره 
 ... حتی مرگ هم ته ادم نیست!!!

سیگار دراورد و:فت: کام عمیق نگیر ازش  ست کرد تو جیمش... یه  ستنتا د
 عادت نداری...

شو  شت ... یکی هم داد به من ... با فندک مال خود یکی رو لمه خودش :ذا
داشت نگام میکرد ... چشمامو بستم... چونمو :رفت... با مال روشن کرد. 

 خودش مال منو هم روشن کرد.
 

 نفسمو یه لحظه نگه داشتم... دود تو ریه هام جمع شد...
اهسددته دهنمو باز کردم ... دودو فرسددتادم بیرون. بدون حتی یه سددرفه ... 

ه ی بودم کچشمام پر اشک شد ... این افتخار زند:یم محسوب میشد ... زن
 بدون سرفه اولین پک سیگارشو کشید!!!

 ستنتا پوفی کرد و :فت: حاال میخوای چیکار کنی؟؟؟
 

دیالوگ مورد عالقه شددو زمزمه کردم و :فتم: طالق میگیرم... ترالن که رفت 
ست ... پس فقط طالق میگیرم ... تو هم که با هنگامه  ضانتش :ردن خدا ح

 اینا دسته جمعی میریم هاممورگ... تموم میکنی و میریم المان با رضا
 وپقی زدم زیرخنده!



سددتنتا هم از خنده ی من خندید و :فت:ولی من واقعا تصددمیم :رفتم با 
 هنگامه تموم کنم ...

 سینمو پر دود کردم و :فتم: یه کاری واسم میکنی؟
 ستنتا:هرچی باشه...

و  ... ابیه جای پرت میخوام ... یه جایی که کسی ازش خمر نداشته باشه -
سرویس بهداشتی و دوتا دکون هم داشته باشه ... یه مدت میخوام نماشم! یه 

 هم ین جایی سراغ داری؟
سته  شد ... به طمقه ی باال رفت و کمی بعد با یه د ستنتابی حرف از جا بلند 

 کلید بر:شت.
با ضددرب و زور از توی حلقه دو تا کلید و دراورد و بقیه ی دسددته کلید و به 

کامرانیه ی شددمالی... نرسددیده به چهار راه  –رفت و :فت: نیاوران سددمتم :
 شهید)...( ... کوچه ی مریم . برج صدف. واحد ده! فقط اثاث نداره!

 کلید ها روازش :رفتم و به سیگارم یه پک دیگه زدم و :فتم:مرسی!
 ستنتا نفس عمیقی کشید و :فت: بامن نمیمونی؟

 جوابم مشخص نیست؟-
 د و :فت: ا:ر دیدی راه داره بر:ردی... بر:رد!ستنتا لمخندی ز

کسرا بد کسی و انتخاب کرد ... ا:ررضا جای تو بود ... راستی میدونستی -
 تا پای سفره عقدمم اومد؟

سش به من واقعی بود! حس  شیدم و :فتم:ح سری تکون داد و آهی ک ستنتا 
 منم به اون واقعی بود... بقیش شهین مهین بود!
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 ستنتا خندید...
پوفی کردم وبی ربط :فتم:تو که میدونسددتی که کسددرا تا اخر عمرش نمیتونه 

 بهت پولتو بر:ردونه چرا کمکش کردی؟!
 ستنتا پوزخندی زد و:فت:فکر کن بخاطر راحتی تو ...

چقدر تو اتاق طمقه ی باالیی مادرشددوهرم راحت بودم ... حاال که فکرشدو -
 خرده ... فکر کن به یه بدبخت میکنم میمینم واقعا راحت بودم!... واست پول

 کمک کردی!
 ستنتا لمخندی زد و :فت:جز اینم نیست.

 آره واقعا نیست ...-
 بی هوا خندم :رفت.

 ستنتا اروم پرسید:به چی میخندی؟
 زهرا چقدر خاطر خواه داشته ... بهش حسودیم شد...-

تازه داشددتیم فرق دختر پسددری  تان...  فت:تو دبیرسدد ید و : ند تا خ سددتن
ومیفهمیدیم... زهرا فقط دم دستمون بود که عاشقش شدیم ... ولی زند:یش 

 خوبه ...
 اوهوم...-

 خاکستر سیگارم رو پله ریخت.
 با شرمند:ی بلند شدم و :فتم: خونت به :ند کشیده شد...

 ستنتا: مهم نیست!
سیده  ستم کجا بندازم! به فیتیله اش ر سیگارم و نمیدون سری تکون دادم ... 

 .بودم ..



سمتش دراز  ستمو به  ست را شتم و د ست چتم نگهش دا شت د بین دو انگ
 کردم.

ستنتا بلند شد پله ها رو پایین اومد و رو به روم قرار :رفت و :فت:میرسونمت 
. 

 خودم میرم ممنون!-
 دستمو :رفت و :فت: از اشنایی باهات خوشحال شدم.
ستم دادمو :فتم: کاش یه جور دیگه با هات  شدم...! ا:تکونی به د شنا می ر ا

 یک درصد خواستی با هنگامه ادامه بدی بهم خمر بده براش توضیح بدم!
 ستنتا لمخندی زد و چیزی نگفت.

 پوفی کردم.
 کلید ها رو باال اوردم و :فتم:مرسی از این ... خواستم برم بهت زنک میزنم!

 ستنتا:شانس اینو دارم که منم تو فکرات باشم؟
 و فکر کنم ...اصال دارم میرم به ت-

 ستنتا خندید و :فت: پس خیالم جمع باشه؟
سددری تکون دادم. سددتنتا در و برام باز کرد و :فت: خیلی بد وارد زند:ی هم 

 شدیم! همیشه روم حساب کن ... تو هر شرایطی... عین یه برادر!
 من برادر دارم ... انصافا برادر خوبی ام دارم ... خداحافظ !-

ت:به قول کسددرا خداحافظ امید دوباره دیدن و از ادم سددتنتا پوفی کرد و :ف
 میگیره ...

 لمخندی :وشه ی لمم نشست. ستنتا نفسشو فوت کرد و :فت: آژانس؟
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 به هوای ازاد و پیاده روی احتیاج دارم!...-
 به سمتش چرخیدم و :فتم: دیدار به قیامت!

 در و بستم . نفس کالفه ای کشیدم ... خد حاال چی؟!
 عمارت و با خودم تکرار کردم که سرچهارراه رسیدم. اینقدر این

صی  سیری رو با لهجه ی خا سمز خطی که هرکدوم م سی های  با دیدن تاک
فریاد میزدن، آهی کشیدم. این همه مرد ... این همه زن... این همه ب ه ! این 

 همه آدم... !
شن...  شن ... میمخ شق می ی زند:کار میکنند ... میخرند ... میخوابند ... عا

میکنن... زند:ی میکنن... زند:ی میکنن ... و آخرش با یه خدا رحمتش کنه 
 میمیرن!!!

به قول حسددین پناهی: میزی برای کار ... کاری برای تخت ... تختی برای 
یادی  یاد ... خواب ... خوابی برای جان ... جانی برای مرگ ... مر:ی برای 

 برای سنک ...این بود زند:ی!
 ند:ی... بین این همه آدم ... پس چرا من؟ خدایا چرا من؟بین این همه ز

 چرا من باید :ریز بزنم به اول چون و چرای زند:یم؟
 مرد بلند قامتی داد زد: خانم ونک؟

سیاهی بوق  سموندم. پراید  شدن از خیابون نگامو به چراغ قرمز چ و حین رد 
 زد و :فت : کجا خانم؟

 ... برو اقا ...مرد بلند قامت :فت: اینجا خطیه اقا 
عابر رد  ته  نامتوازن و بهم ریخ به چراغ از روی خطوط  با حرص بی توجه 

 شدم.



ستن انتخاب کردم.  ش سط دو خیابون ، یه نیمکتی رو برای ن با دیدن بلوار و
چادر زده بودن ...روی  قدر مردم  به روی بلوار... چ پارک رو  به  تاد  گام اف ن

 شاخه ی درخت لماس پهن کرده بودن!
 ا دستشویی و حموم و چیکار میکنن؟این

 اینایی که کنار پارک چادر میزنن فکر دستشویی هستن ...
 آهی کشیدم.

 شما سرد میشد... پتو میکشیدن رو خودشون؟!
هوا :رم نمود سرد هم نمود. روی شمشاد ها لک بارون خشک شده بود. اهی 

سرابا هم رو یه نیمکت بی شد یه بار من و ک شیدم وفکر کردم:  ابون ن دو خیک
بشینیم؟ شد بریم پارکی جایی ... یه :وشه ای... یه وری ... زیرانداز بندازیم 
ست کنیم ... رو :از پیک نیکی برنج دم کنیم ،  ساط پهن کنیم؟ کتلت در وب

 چهار تا سیخ جوجه کماب کنیم ... بی نمک و بی ادویه نهاربخوریم ؟
 خوشمختیم؟شد یه بار نون و کالماس سق بزنیم و فکر کنیم 

شت! این  شق ربط ندا شت. این چیزا که به ع شک ندا این چیزا که ربطی به 
پارک نون و  بار رفتن تو  که میرن داد:اه طالق میگیرن ... صدددد  همه ادمی 
کتلت خوردن! همه ی اینا بهم شددک دارن؟ همو امتحان میکنن؟ اصددال درد 

از شد تا صمح دارن؟ این همه آدم دارن سک دو میزنن . از صمح تا شد... 
... کار میکنن ... پول درمیارن. جمع میکنن... خرج میکنن ... پنج شددنمه 
جمعشون هم میرن پارک نون و کتلت میخورن. شد برمیگردن خونه دوباره 

 از شنمه سک دو میزنن...
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ستن کالس زبان.  شونو میفر این همه ادم ب ه دارن ... کار میکنن ... ب ه ها
ریاضی... علوم ... شیمی... استخر!والیمال و بستکتمال  پیانو... ویولون!!!...

 که قدشون بلند بشه ... این همه آدم برای زند:یشون برنامه دارن.
از اول هفته تا اخر کار و اون تعطیلی اخر هفته هم میرن یه وری... کنارجاده 
سافر خونه  سافرت! :ور بابای هتل... م صال :ور بابای م ... کنار یه پارک ، ا

 .. چادر میزنن... یه چادر که میشد زد کنار پارک!.
میشددد از ترس تاریکی شددد پارک دسددتشددویی نرفت... از ترس دزد زدن به 
چادر آدم خودشو نگه داره ... میشد نمیشد؟ اینم اسمش زند:ی بود ... اینم 

 اسمش خوشی بود!
بدون نون . با نون و پنیر... اصددال  با نون و کتلت!!!   ..یه خوشددی مفت... 

صال بی دل خوش. حداقل همو امتحان نمیکردن!!!  شه الاقل... ا شون خو دل
 حداقل نا رفیقی نمیکردن!

 حداقل بازی ه نمیگرفتن ...
 این همه ادم... این همه زند:ی... این همه زن وشوهر... این همه ب ه!!!

 پولهامو تو مشتم فشاردادم.
ته بود تو صورتش ریخبا دیدن یه پسر ب ه ی کثیف که چتری های طالییشو 

 ... آه عمیقی کشیدم.
به سمتم اومد و :فت: خانم ... ادامس... ویفر شوکوالتی... ژیلت هم دارم 
... خانم یه سه بسته آدامس فقط هزار تومن ... خانم ویفرم دارم دو تاپونصد 

 تومن...



سیگار چی؟  سینی چوبی که از :ردنش آویزون بود کردم و :فتم:  نگاهی به 
 داری؟

 دماغشو کشید باال.
سوراخ و نخ های  شکی که روش پر  یه کاله بافتنی یه خط در میون قرمز و م
شلوار  سفید کدر و کثیف و یه  سی  سرش بود . با یه یقه اک شت  شکافته دا

 جین ابی که سرزانوش قد دو تا توپ بنفش پالستیکی زانو انداخته بود!
 مونده ...دست تو جیمش کرد و :فت: فقط دو بسته برام 

 مارک بهمن بود! با اون عکس ریه ی سالم و نا سالم!
 اما من اولین سیگار زند:یمو با وینستون شروع کردم!

 لمخندی زدم و یه اسکناس ده هزاری بهش دادم.
 چشماش برقی زد و :فت:خرد ندارم خانم!

ساب کن  سته ادامس هم باهاش ح سه ب سری تکون دادم و :فتم: یه ویفر و 
... 

 کالفه :فت: نه بازم نمیشه...
 خیلی خد جفت بسته سیگار هارو برمیدارم...-

از تو جید شددلوارش با اون دسددتهای کوچیک و کثیفی که داشددت پولهاشددو 
 بیرون میکشید :فت: وایسید خرد کنم بازم نمیشه...

 نمیخواد مال خودت.-
 با اخم مردونه ای :فت: :دا نیستم که ...

 دی که از رو به رو میومد  رفت.و درحالی که به سمت مر
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 مرد با حرص :فت: برو ب ه چیزی نمیخوام.
 اما اون خیلی غد :فت: میخوام پولمو خرد کنی؟ پنجی خرد داری؟

 مرد توی موبایلش :فت: :وشی...
 شاید تحت تاثیر قلدری پسر ب ه میخواست فورا پنجی رو خرد کنه!

 پول ب ه رو حساب کرد و :فت: باشه...
 ید و :فت: یا علی ...ب ه خند

با دست مشت شده از دو تا دوهزارتومنی و یه دونه هزار تومنی به سمت من 
 بر:شت. دوتومن باقی مونده ی پولمو داد و یه یا علی :فت و رفت!

 به دو بسته سیگار و دو ویفر و سه بسته ادامس شیکم خیره شدم!
دادن من من کردن نیشددخندی زدم ... من نیاز نامجو ... آهی کشددیدم ادامه 

هام به هیچ جایی نمیرسددید! پیش خودم فکر کردم شددداید با همین من من 
کردن هام زند:یم به لجن کشددید... ولی اون وقتا که عین :او ماما میکردم و 

 سرم پایین بود و زمین خودمو می ریدم کارم به کجا رسید؟!
 اووفی کردم ...
 چشمامو بستم.

 نفس عمیقی کشیدم...
سددیما از مانتوش تو دماغم پی ید... طفلک حتما کلی شددماتت بوی عطر 

شددده بود . کمند هم که ماه عسددلش به لجن کشددیده شددده بود... تولد یک 
شده  سترده  شده بود ... ب ه ی من به خاک  سالگی نوید هم البد فراموش 

 بود!



شوهر من :م و :ور شده بود ... رفیقش خواستار من شده بود!!! ... نامزدش 
خون من تشددنه شددده بود ... دل من روی نیمکت بین دو بلوار ه*و*سددش به 

نون وکتلت شددده بود ... ته زند:ی من اخرت یزید شددده بود! ته دلم خالی 
شده بود ... پشتم خالی شده بود ... کسی از جنس خودم از من غارت شده 

صالتم بازی  صیالتم ... ا صیتم... تح شخ  هبود ... !!! غرورم ... عاطفم... 
 شده بود!!!

 میون این همه آدم... این همه زن ... این همه مرد ... این همه ب ه ...
 چرا با من اینطوری شده بود؟؟؟

 یکی میشه نیاز...
 یکی میشه کسرا...

 یه رفیق میشه ستنتا ...

 یه فامیل میشه زهرا ...
 یه دختر ب ه که ندیده میاد تو دل من ... ندیده میره تو دل خاک ...!

ال این وسددط جالمه دل من روی نیمکت بین دو بلوار ه*و*سددش نون و حا
 کتلت شده بود !!!

 خرید هامو توی جیمم :ذاشتم .
 دستهامو هم تو جیمم فرو کردم.

 وسوسه ی یه سیگار با این کام تلخ من عجید سنخیت داشت!
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به خونه ی پدریم میرسددوند. بی توجه به  با دیدن اتوب*و*سددی که من و 
شت  پاهایی که شش دا سوز شتن و دلی که باز درد و  دیگه جون راه رفتن ندا

 همه جام منتشر میشد، وارد ایستگاه شدم.
 سوار شدم ... روی صندلی ولو شدم...

 سرمو به پنجره تکیه زدم و تو فکرام غرق شدم!
چشمامو بستم به روی تمام خیابون هایی که با کسرا رد شدیم، یا من تنها با 

 !فکر کسرا رد شدم
شنایی کردم . خودمو از  شدن درها ، نگاهی به خیابون آ سوت ترمز و باز  با 

 بین سیل جمعیت به اسفالت انداختم.
سر ب ه :رفته بودم رو خرج کرایه  ست اون پ از توی جیمم هزاری ای که از د

 ی اتوب*و*س کردم .
 اهی کشیدم. رفتن اتوب*و*س رو تماشا کردم.

 ق زدن.چند تا ماشین و تاکسی برام بو
شه رژه ی عقد و جلویی  سمت کوچه ی پدریم رفتم ، مثل همی سته ، به  خ

 که با کسرا داشتم رو مرور کردم ...!
شنا  شنا ... رنگی آ سفالت ، دیدن پالک آ سرم از روی ا به محض بلند کردن 

 ... حضور یه ادم خمیده وآشنا ... یه چهار چرخه ی سفید آشنا!
 اخم و لمخندم با هم یکی شد...

 
شنا  شنا ... رنگی آ سفالت ، دیدن پالک آ سرم از روی ا به محض بلند کردن 

 ... حضور یه ادم خمیده وآشنا ... یه چهار چرخه ی سفید آشنا!



 اخم و لمخندم با هم یکی شد...
با دیدن دویست وشش سفیدش مقابل خونه ... لمخندی به فکر جسور توی 

 نهنم زدم.
 و بی دعوت کنارش نشستم.در ماشین و باز کردم و بی هوا 

 نه عطری ... نه بویی... نه حسی... نه هیچ چیز دیگه!
 سرشو بلند کرد. چشماش خیس بود. یه هاله ی سیاه هم زیر جفت نگاهش.

 عسلی مردمکش عجید کدر شده بود.
 چند تا زخم و کمودی هم زیر ریشش پنهون شده بود!

ا این شمایل!!! هرچند المصد ریشم بهش میومد . بوی شهادت :رفته بود ب
به اسمشم میومد! محمد ... شهید محمد ... برادر محمد ... پسر محمد... 

 رفیق محمد ... پسرعمه محمد ... اما شوهر کسرا!!!
 نیشخندی بهش زدم و :فتم: میزنی و در میری؟

 با صدای دور:ه و :رفته از فریاد فریاد هاش :فت: کجا بودی؟
 فتم خونه ... از کی اینجایی؟هرجا بودم االن داشتم میر-

 کسرا خفه :فت: جراتی کردی اومدی اینجا نشستی! نترسیدی بکشمت ...
پدریم ... میخوای منو  نه ی  چه؟جلوی خو جا؟ تو کو نده :فتم: این با خ

 بکشی؟ میخواستی بکشی میکشتی! حاال دیگه تو حسش نیستی .
 راست میخوام جوابکسرا به رو به رو خیره شد و :فت: یه سوال میترسم ... 

 بدی...
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ولش کن ... بمین بیا جدا شیم. دوستانه ... مهربون بیا جدا شیم. بذارتموم -
 شه.

یده بودم رو دراوردم . نوار طالیی  که خر کت سددیگاری  پا یه  از توی جیمم 
 دورش وباز کردم و یکی دراوردم. بی تعارف :وشه ی لمم :ذاشتم.

 لعنت ... فندکنداشتم!
 کن از فندک این استفاده کنم ... ماشین و روشن-

 کسرا بهت زده و خاموش نگام میکرد.
شدن  سویی و ب رخونم ، پنج دقیقه تا :رم  شم و  شدم خم ب خودم ناچارا 

 فندک ماشین سکوت کردیم.
 بعد از روشن کردن سیگارم ، کسرا اروم :فت: تو واقعا ...

ه زنده داشت... نوسط حرفش :فتم: این بازی ای که تو شروع کردی... نه با
برنده داشددت ... نه مسدداوی... هممون هم اخراج شدددیم. از تیممون . از 
ستم  ستیم. دیگه رفیق نی شوهر نی شمون ... دیگه حتی زن و  طرفمون . از نق
به درد هم  ما  یه نتیجه داشدددت فقط:  یه مردیم ... تهش هم  یه زنیم ...   ...

چیز. منم :ندی که تو زدی نمیخوردیم! یعنی میخوردیم تو :ند زدی به همه 
 و هم زدم ...

 کسرا خفه :فت:ته این حرفات اینه که طالقت بدم؟ نمیدم!!!
 چرا؟میخوای بیشتر عذابم بدی؟-

سگم کمتری  شو ول نمیکنه بره ... از  سگم جفت سرا: تو کم دادی؟ یه ماده  ک
 تو!

 چشمهامو بستمو :فتم: این ماده سک و ول کن... دست از سرش بردار!



با حرص :فت: مگه من مقصددر نیسددتم؟ مگه من نکردم ... خودم  کسددرا
 درستش میکنم... یه فرصت بده ...

یه - یه رودسدددت خورده؟  یه شددوهر؟  یه عاشددق؟  تو االن چی هسددتی؟ 
 جفت؟؟؟

 
 کسرا : من یه پدر داغ دیده م ، تو چی هستی؟

 
مادر بودم... االن هی ی نیسددتم. هی ی  ندی زدم و :فتم: من؟ من  پوزخ
نیستم. یه زن باید یه چیزی باشه...! جنس لطیف باید یه چیزی باشه ! یا باید 
دختر باشدده یا باید دوشددیزه باشدده ... وقتی ازدواج میکنه باید همسددر باشدده 
...بعد مادر باشه ... !!! یه زن باید حتما یه چیزی باشه که زن باشه... باید یه 

 مطلقه شد یا بیوه شد ... باید نقشی باشه تا زن باشه ... حتی ا:ر جدا شد و
یه چیزی باشه... یه زن باید یه نقش داشته باشه . یه صفت داشته باشه... من 
نه دخترم نه همسرم نه مطلقه نه بیوه ... مادرم نیستم ... من هی ی نیستم! یه 
باشددی یعنی پوچی... وقتی پوچ  خالی  خالی... وقتی  خالِی  خالی...  زن 

!!! وقتی هی ی نماشددی... بهانه واسدده مردن زیاد باشددی یعنی هی ی نیسددتی
 داری!

شت به فرمون کوبید و :فت: این همه ... این همه دوره افتادی از  سرا با م ک
یه  مه ...  یه کل بامن حرف نزدی!  مه  یه کل این ... از اون ... بترس بترس... 

 الف نگفتی نیاز... یه الف!!!
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ن ی مگه تقصیر منه :فتن و نگفتدنمال مقصری؟ باشه ... تقصیر من ... ول –
 به تو همیشه درد داشت!

صورتش فوت کردم  سیگارمو تو  شین... دود  ستگیره ی ما ستم رفت به د د
و:فتم: دیگه بسدده کسددرا ... بسدده ... میخوام از زند:یت برم بیرون . تو هم 

 همینو میخوای. کافیه فقط یه بار اینو به زبون بیاری!!!
کمود و سددرخ بریده بریده :فت: بازم منو  دسددتمو :رفت و با چشددمهایی

 بمخش... تو بلدی بمخشی!
 تو اما بلد نیستی بخشیده بشی... -

 کسرا:طالقت نمیدم...
پوفی کردم و:فتم: همین قدر که میدونم واسددم تموم شددددی... همین قدر 
میدونی که واسدددت تموم شددددم ... یعنی طالق... معطل یه خط خورد:ی 

... هرکاری بخوام میتونم بکنم ... چه تو باشددی چه نیسددتم! هیچ وقت نمودم 
 نماشی!

 کسرا:خوشمحالت این همه آزادی!
 عین تو... با خنده :فتم: هر:هی که دلت خواست خوردی!!!-

 کسرا: طالقت نمیدم!
 نده ... میگیرم! حق دادنی نیست... :رفتنیه ...-

 کسرا : مهرتو ندارم بدم!
ي»به شددخص زناکار  لمخندی زدم و :فتم: مهر المغی!!!  میگویند و زني« بغم

 که زناکار است مهري ندارد. این تیتر تحقیقاتت بود ا:ر اشتماه نکنم!
 کسرا پنجه هاشو دور فرمون پیچ داد.



خاطر همین از مرگ ترالن  مه کرد: ب هاشدددو خیس کرد و پرت زمز لم
 خوشحالی... اون حرفا رو زدی که .... با چشمهای دریده و خونیش بهم زل

 زد و :فت: چرا نمیخوای بدونی قمرترالن کجاست؟
و بدون اینکه منتظر جوابم باشه هیستریک و نا:هانی فریاد کشید: یه جوری 
پدرش نمودم؟ ب ه ی من  گار... من  که ان :ذشددتی  مه چیز  حت از ه را

 نمود؟دخترمن نمود ... انقدر راحت از ب ه مون :ذشتی ؟ بخاطر کی؟؟؟
 وزهام :فتم:خونسرد مثل همه ی این ر

 تو؟ دختر تو؟ ب ه ی تو؟ نمیدونم !
 ناخن انگشت اشارم تیز بود.

:وشه اش رو به دندون کشیدم و :فتم: شایدم نمود... یادم نیست اخرین بار 
با کی بودم... دقیق نمیدونم ترالن از کیه ... تو ... ستنتا ... رضا ... سامان... 

 کیوان ... کاوه ... فرزاد!!!
 لمخندی زدم.

 کمود :فت:بسه ... بسه ...
 با فریاد ادامه داد : دروغه!

 چی دروغه؟ رابطم با دوستت؟-
 کسرا خفه :فت: اون ازت خواسته جدا شیم؟

خندیدم و :فتم: آره ... تو این یک سالی که باهاش آشنا شدم ... یعنی ازاول 
 ازدواجمون رابطمو که باهاش شروع کردم!... همینو ازم خواست!

 کسرا خیره شدم و سکوت کردم! به نیم رخ
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:ونه هاش از شدددت انقماض سددرخ وملتهد شددده بود . بین ابروهاش چین 
 افتاده بود .صورتش میلرزید... تک تک اجزای صورتش از حرص میلرزید.

 هنوز داشت به فرمون فشار میاورد ...
 اونقدر فشار میداد که فکرمیکردم هرآن ممکنه فرمون توی دستش خرد بشه.

 قدر فشارش داد که پنجه هاش از شدت زور سفید شده بود...اون 
از شددنمه میفتم دنمال کارای طالق! همه چیز هم فراهمه ... بر:ه ی پزشددک -

قانونی بخاطر ضرب وشتم ... مرگ ترالن! حتی ا:ر دوستت سفته هاتو اجرا 
نامم  به  که  نداز بریم محضددر چیزایی  یادم ب هان ...  بذاره میری زندان ... 

 دی و پست بدم! شاید بتونی قرضشو پس بدی!کر
 کسرا خفه و پرت :فت: هر وقت بهت احتیاج داشتم نمودی!
 لمخندی زدم و :فتم: هر وقت هم بودم بهم احتیاج نداشتی!

کسددرا اهسددته :فت: دوره افتادی این طرف و اون طرف... یه کالم از خودم 
 نترسیدی!!!

 ... هی ی از این حرفهای تکراری :یرت نمیاد-
 کسرا صدا زد: نیاز...

 بی جواب :ذاشتمش و فقط زمزمه کردم: خداحافظ محمد کسرا!!!
 در و باز کردم.
 هوا رو بلعیدم.

 ته سیگارمو یه :وشه انداختم.
 در وکوبیدم ...

 دستهامو تو جید مانتوی عاریه ای کردم :



 حضورت در کنار من معجزه نمود
 

 نمودنت هم فاجعه نیست
 

 ری برای من خواهد بودفردا روِز دیگ
 

 بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت...
 نمودنت خیلی وقت است که فاجعه نیست ... نعمت است ... نعمت!

شونه هاش میلرزیدن از  شته بود.  سرشو روی فرمون :ذا به عقد چرخیدم. 
 :ریه.

 دیگه نه عربده میکشید ... نه فحش میداد ... نه دیوث میگفت ... نه ه*ر*ز*ه
 میگفت ... نه تحقیر میکرد ... نه هیچ چیز دیگه!

 شکسته بود... مثل من ... مثل خودش...
 خسته و نا:زیر شده بود ...

 ارزوی مرگ میکرد...
 تدریجی داشت نابود میشد ... له میشد ... مثل همه ی روزهای من!

 جلوی آیفون ایستادم.
 انگشتمو روی زنک فشار دادم.

 یی تموم میشد ...باالخره باید از یه جا
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سریال...  شی بدم میومد ... عین یه  شدن های بخش بخ چقدر ازا ین تموم 
 میدونستی داره تموم میشه!

 حتی تاریخ پایانشو هم میدونستی!
ولی بازباید انتظار میکشددیدی... مواجه میشدددی... نگاه میکردی... جریان 

 ...میساختی... میرفتی تو بطن ماجرا! با یه انتظار احمقانه 
سینما ... یه پایان باز... مات به پرده خیره  ست مثل وقتی که میرفتی توی  در

 شدی... با سقلمه ی کنار دستیت : بهت زده میگی پس تموم شد؟
 تو عین ناباوری... ولی تموم شد...

 با یه مرگ تدریجی باالخره تموم شد ... تموم تموم!
 این تموم شدن رو دوست داشتم!

 رای تموم شدن رو هم دوست داشتم!حتی این انتظار ب
 فقط نمیدونستم فردای روز تموم شدن چی میشه!

 چه اتفاقی میفته!!!
 این فردای روز تموم شدن منو میترسوند!
 تمام شیرینی تموم شدن رو زایل میکرد!!!

 اون وقت دلت میخواد زند:ی و نفس کشیدن و جریان خون هم تموم بشه!
 نفس عمیقی کشیدم...

 یدن هوا رو هم دوست داشتم!فکر نملع
 میرفتم پیش ترالن!!!شاید ................!

 در و بستم ...
 سوار اسانسور شدم.



 صدای همهمه ی جلوی خونه رو هم از توی اتاقک فلزی اسانسور میشنیدم.
 با توقف جلوی در اپارتمان.

 همه یه نفس راحت کشیدن ...
 کفشهامو دراوردم و وارد خونه شدم!

بابا و نادین و کمند، ماسدددک خونسددردیمو به  با دیدن هول و والی مامان و
صورتم زدم و بی سالم و علیک :فتم: خوبم ... بهتون :فته بودم که بخواین 

 منو بفرستین بخش اعصاب و روان میذارم میرم!
مامان با :ریه لمه ی ممل نشددسددت و:فت: آخه این چه کاریه کردی؟ بذار یه 

صددحمت کنه ... این فکر فرار از بیمارسددتان و ادم  مشدداور تورو بمینه باهات
 عاقل میکنه؟!

حالم داشدددت بهم میخورد از اینکه برای من ادای ادم های عاقل و بالغ رو 
 درمیاوردن!

 من دیگه فرقی با مامان نداشتم.
 منم یه زن بودم.

 شوهر کردم... ب ه دار شدم!
 صد برابر بیشتر مادرم تجربه داشتم!

 و آبغوره :رفتن ها چی بود این وسط؟؟؟ پس دیگه این آه
 کمند درحالی که یه لیوان شربت اب قند رو هم میزد ، به هال بر:شت.

 بابا با دیدنم :فت: کجا رفته بودی ...
 جایی نمودم!-
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 فریاد کشید: جواب منو درست بده ...
 نادین آهسته :فت: بابا ...

 سیدم کجا بودی!!!بابا با دو :ام بلند به طرفم اومد و :فت: ازت پر
 لمهامو تر کردم ... چقدر این رفتار بابا منو یاد زمان مجردیم مینداخت.

شتماه بود ... احتمال اینکه  سرا ا ابروهامو باال دادم. فکر پس دادن خونه به ک
صال اتفاق  شنوم ا سرکوفت وکنایه ب من بخوام با این ها زند:ی کنم و دوباره 

 خوبی نمود.
ودم خونه ی یه دوسددت! بازجوییتون تموم شددده برم یکم اهسددته :فتم: رفته ب

 استراحت کنم .
شنیدم که  صدای مامان رو  شدم ،  شون ، وارد اتاق  و بی توجه به نگاه :نگ
سیما هم خمر بده ... طفلک نگران  انگار به کمند میگفت: کمند جان برو به 

 شده خودشو مقصر میدونه!
 نار...اهی کشیدم ... روسری رو از سرم کشیدم ک

 پایین کمد نشستم.
 به پرده ی اتاقم خیره شدم...

شد به پازل هزارتیکه  شیده  نگام از روی :ل های کدر و دود :رفته ی پرده ک
 از عکسم ... دست انداختم پشت :ردنمو موهامو باز کردم.

یه تیکه از سیاهی قاب قدیمی کوبیسم اهدایی فرزاد هنوز رو دیوار جا مونده 
 بود.



پازل هزار تیکه ی عکسددم که از حدس کسددرا نشددأت میگرفت ، قاب دور 
ضورش روی هیچ  سته بود با ح شونه ... نتون سته بود تمام اون اثر رو بتو نتون

 کدوم از خاطرات من رو سرپوش باشه!
 اهی کشیدم وخیز برداشتم به سمت کمدم...

 دفتری که کسرا برام خریده بود.
 دفتر خاطرات عطری !

برام یه بیت از حافظ با دستخطی که از با تکرار مکررات صفحه ی اولش که 
 دیدنش نابیش از چشمم افتاد:

 "دست از طلد ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید"
 یاد شمی افتادم که برام حافظ خوند تو خونه ی اعیونی برادرش...

 دفترچه رو به سینه چسموندم...
سددائل رو بهم بازبون سدداده تفهیم کنه ... چقدرسددعی چقدر سددعی میکرد م

 میکرد نگاهم نکنه!
سرای محجوب و خجالتی من! که در هر ثانیه از زمان  ستم... ک شمامو ب چ
بهم احترام میذاشت! که هشت ماه اسمم رو خالی و بدون پیشوند و پسوند 

 صدا نزد!
 در هر لحظه به حرفهام :وش میداد ...

 من! کسرای محجوب و خجالتی
که بدون دید زدن چشددمهام ، رژ لمم ، خط چشددمم ... مژه های اغشددته به 

 ریمل و فرخورده ام ، سعی میکرد مسئله ها رو به من یاد بده .
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چقدرحرص میخوردم وقتی حین حل کردن یه مسئله که توش :یرکردم کسرا 
خودکارفشاری تملیغات بانکی که توش سود و سترده داشت رو بیرون میاورد 

ستش! چه احمقانه بود و  تق تق میکرد! یادش بخیرچه حرصی میخوردم از د
که بهم میگفت همیشدده اینکار و میکردم چون یه اخم نمکی بین دو ابروت 

 مینشست و من کیف میکردم از تماشاش!
 کسرای محجوب و خجالتی من !

سلیش یه  شمهای ع ساده ای تن میکرد و عطر نمیزد و چ سرایی که پیراهن  ک
 اص داشت!پاکی خ

 چقدر میگذشت از خواستن اون نگاه و اون کندوی عسل توی چشمهاش!!!
بیشتر از دو سال... تو این دوسال چی شده بود! کن فیکون ... یه چیزی اون 

 ور تر! دیگه حتی :ریه هم نمیکردم!
یعنی نیازی نداشتم ... اونم دیگه نیازی به من نداشت! دیگه خیلی وقت بود 

نیازش مرده بود ... نیازش شددده بود مرده ی متحرک...  که نیازی نداشددت!
 چوب خشک!

 عین یه سیگار شق و رقی که :وشه ی لد میسوخت و خاکستر میشد!!!
 نیازش تموم شده بود داشت میرسید به فیتیله ... باید دور انداخته میشد!

 یه سیگار از توی جیمم دراوردم ...
س ستی های دوران دبیر شیدم. خونه هایی از توی کمد... کارد تانمو بیرون ک

شون خود  ساقه ها ست کرده بودم و درخت هایی که  که با جعمه کمریت در
 کمریت بودن!

 امیدوار بودم روشن بشه...



 به سختی یه خونه و یه درخت رو از صفحه کندم.
 نا امید روشنش کردم... !

 با خرتی روشددن شددد ... لمخندی فاتح زدم و سددیگارمو جلو بردم. دودشددو
 بیرون دادم.

 حرفه ای نمودم ... توی چند ساعت شدم!
 سینم میسوخت... زیر دلم هم... و چشمام از خشکی!

 دیگه هرچی برای رطوبت چشمام زار زده بودم بس بود!
 پلکهامو روی هم :ذاشتم...

 یه پک عمیق از سیگارم :رفتم!
 وینستون بهتر بود...

مردمکش حوض ه ی خون بود از تصویرکسرا ... با اون نگاه عسلی که توی 
نیش زنمورهای کندوش ... مدام جلو چشددمم شددکل میگرفت. پلکهامو باز 

 کردم .
 چشمهام خسته بود .

 
 هر پلکم یه سکانس از زند:یمو نشونم میداد!

یادش بخیر وقتی اولین بار به جای دوسددتت دارم بهم :فت: بهت اعتماد 
 دارم!

 م نرفتیم!یاش بخیر وقتی که هیچ مسافرتی با ه
 یادش بخیر که کسرا بهم میگفت : به زن من نگید درخت ...
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 یادش بخیر که کسرا به زنش :فت: ه*ر*ز*ه!!!
 راستی ...

 کسرا هیچ وقت بهم نگفت دوست دارم!!!
سط خونه  صورت آش و الش و سید بهم میگفت... یکی با  یکی تو دود دو

 بهم میگفت!اش بهم میگفت! یکی وقتی من لماس مدرسه تنم بود و 
 کسرا از اولش نگفت ...

 فقط حرفهایی رو میزد که باورشون نداشت ...
 وای چقدر سخت بود که مقاومت کنم و :ریه نکنم و فکر کنم و فکر نکنم!

عین یه غرید افتاده وسط یه جزیره که ادم هاشو نمیشناسه و هی ی ازشون 
 نمیدونه شده بودم!

زور... کشددون کشددون ... منو آورده بود این انگار تو باغ نمودم ... حاال یکی ب
وسددط! وسددط همه ی فهمیدنی های دنیا ... درسددت همین جا ... جلوی یه 

 بیت از حافظ... سر نقطه ی اول!
 عین یه دایره ی بسته ...

 دایره ای که سر و ته نداره!
 عین یه نقطه ... یه نره ی :رد!

 میشد ...اولش از من شروع شد ... اخرش هم با من تموم 
شی! که  سیدم به آخر... عین یه دایره ی وح سیدم به اول... از اول ر از اخر ر

 مدام خودشو دور میزنه و دور میزنه!
 یه دایره ی خالی ... بسته و تو خالی!

 مثل یه برکه ی :ند ... یه مرداب سرد ...



 ازخودت به خودت میرسی!
بدون اینکه به هیچ جای تو اوج پوچی و بی کسی!!! از اول به اخرش میرسی 

 دیگه ای رسیده باشی!
 مثل اولش...
 عین اولش...

درست اولش... اول همه چیز... شروعش... آغازش... اولش و اخرش یکی 
 شده بود!!!

تاق... یه :وشددده کز کرده بودم و فکر  تاق ... همین ا تاق، توی ا روی فرش ا
! به نابودی پوچی زند:یم میکردم به تماه شدن زند:یم! به َبسِتگی زند:یم... به

 زند:یم...
به لحظه های از دست رفته ... به حرفهای نگفته ... به حس های خاموش... 

 تن های خاموش!!!
به تنی که خیلی وقت بود عطش خواسددتن نداشددت... توان خواسددته شدددن 

 نداشت!
 من همون نیازم... با همون اسم و رسم ... با همون چهره... کمی تکیده تر!

 مون نیازم... با همون فکر و عقیده ... با همون هیکل... کمی چاق تر!من ه
من همون آدمی ام که بخاطر یه نه شددنیدن یه خداحافظ ... خودمو تو همین 
اتاق شددکسددتم ... فرو ریختم... خزیدم ... التماس کردم ... رو فرش همین 

 اتاق!
 !. بمون ... باشرو تک تک تارو پود همین فرش من زار زدم و:فتم: بر:رد ..

http://www.roman4u.ir/


من رو همین فرش بودم که بر:شددت! رو همین فرش باهاش :از :از هندونه 
ی خنک بلعیدم! روی همین فرش به درک شددنیدم ... روی این فرش اومد 

 سراغم ... روی این فرش منو روند ...!
 روی این فرش نشستم...

ی بی هیچ عین دایره... دورزدم و دور زدم ... از فرش به فرش رسددیدم! لعنت
 عرش نشینی من فرش نشین بودم از اول!

روی این تن پوش روی کف پوش، بیت حافظ و بوی بی عطری دفتر عطری 
 رو یاد میارم!

اصددال روی همین فرش من عاشددق شدددم ... قهر کردم ... آشددتی کردم ... 
بریدم! کم آوردم... زانو ب*غ*ل زدم... اسددتخون کاسدده ی زانومو تکیه :اه 

 چونه کردم!
حاال من همون نیازم ... با یه خط ده سددانتی خروجی زیر دلم ... خروج یه 
ادم از تنم ... خروج یه موجود از دلم ... یه خط ده سانتی که شده بود شمکه 

 ی دلم به عمق خاک!
من همون نیازم فقط پوسددت شددکمم ر:ه ر:ه شددده و ترکیده ... بازوهام از 

ر و خشک شدن آویزون شده ... و چاقی شل شده ... سینه هام از تجمع شی
 ... خد من حاال روی همون فرش اتاقم نشستم!

فرش :لمهی... با حاشددیه هایی صددورتی ... و یه ردیف بته جقه که دور تا 
دورشو :رفتن ... ووسط فرش به بته چقه ی خیلی بزرگ ... که درونش یه بته 

 جقه ی خیلی کوچیک فرو رفته!
 ض نشده!فرش همون فرشه .... چیزی عو



 بعضیا رفتن .... اومدن .... بعضیا یعنی دخترم!
بعضددیا اعتماد نداشددتن... هنوزم ندارن... تا اخر عمرشددون هم نخواهند 

 داشت!
 چشمم افتاد به بیت حافظ...

پوسددت لممو کندم، طعم خون و دود سددیگار... با هم یکی شددده بود. حلقم 
 چه مخلوط ویژه ای داشت از بغض وخون و سیگار!

 ... دفتر رو بلند کردم ... به نا کجایی از اتاقم روی فرش پرت کردم.
 وقتی پرت شد خورد به پایه ی تختم... پایین تختم آروم :رفت...

سط  شده و شک  شت افتاده! با دیدن رزهای قرمز خ شده و به پ سط باز  از و
 دفتر... که روی فرش پخش و پال شدن ...

هر حرفش خودش از تجمع دوسددتت و دیدن جمله ی دوسددتت دارم ... که 
 دارم های کوچیکتر بود ...

شددکسددتگی دال ... خم واو... دندونه ی سددین... نقطه های ت ... دوباره 
 شکستگی دال... قامت الف... قوس ر ... فرم میم!!!

 خشک زده فکر کردم:
 این دوست دارم از چند تا دوست دارم تشکیل شده؟

شه بوی رز و اکلیل م شروع میداد این دفتر همی شق میداد! بوی  یداد! بوی ع
خالی از  پاک بود ...  نداشدددت!  خاطره ای  که  یداد ... اولی  ... بوی اول م

 خاطره و نفرت بود!
 ولی میداد ... داد ... تموم شد رفت پی کارش!
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 فصل چهل وششم:
 سامان روی میز ضرب :رفته بود.

صندلی ها ست  شیک چوبی و  ی چرم قهوه ای از دید زدن در و دیوار و میز 
سددوخته و پوسددترهایی کاریکاتوری از طالق و آمار بیکاری و مهریه و سددند 

 جعلی که مطمئن بودم همشون کار و هنر خودشه دست کشیدم.
چشددممو به سددمت کتابخونه ی مجلل و پر مغز و کتاب :وشددده ی دیوار 
تاب  مام آف لد پنجره ح که  هایی  کاکتوس  ری  به سددِ گاهمو  دوختم... و ن

ن ... و چند :لدون پی ک که روی دیوار سیر صعودی داشتن و دو تا میگرفت
 :لدون حسن یوسف که خوشگل بودن، چرخوندم.

 باالخره به حس کنجکاویم از تماشا کردن اتاق فائق اومدم.
 به اخم میون دو ابروش لمخندی زدم و :فتم: دفتر شیکی داری!

 سامان پوفی کرد و چیزی نگفت.
 داشت هم دفتر وکالت!جالد بود هم کافه 

 این که همیشه با ادم ها سر و کار داشت هم خیلی جالد بود!
حاال چرا زودتر بهم نگفتی دفتر داری؟ بمخشددید دسددت خالی اومدم ... -

یا  کافی شددداپ  یه  فکر نمیکردم بخوای منو تو دفترت بمینی... فکر میکردم 
 رستوران باشه!

ودش کافه پیتزا داره بخواد یکی رو ادامه دادم: المته احمقانه است کسی که خ
بمره یه رسددتوران یا کافه ی دیگه ... ولی اخه اصددال فکرشددم نمیکردم دفتر 

 داشته باشی... مگه نگفتی وکالت رو ادامه نمیدی و ؟



هان هرچند یه بار ازت شددنیدم که :فتی برای دوسدددت و آشددنا این کار -
 ومیکنی!

 یکرد.چیزی نگفت. هم نان ساکت داشت منو نگاه م
جا رو...  فه رو میگردونی هم این کا مه هم  جال ندی زدم و :فتم: خیلی  لمخ
هردو هم شددیک... با نام سددتاره! راسددتی چرا تو همه ی این دفتر وکالتها این 

 تابلو طالییشون نوشته: وکیل پایه یک... مگه :واهینامه است؟
 !توقع داشتم بخنده ولی هم نان ساکت و سرخورده زل زده بود به من

اهی کشددیدم و :فتم: همیشدده در قمال تمام موکلینت همینطوری سدداکت 
 میشینی و هی ی نمیگی؟

سددامان نفسددشددو فوت کرد و :فت: باورم نمیشدده ... دختری که یک سددال و 
خرده ای پیش ، میاد تو کافه ی من ... برای نامزدش تولد رمانتیک میگیره ، 

 بگه من طالق میخوام!بیاد با یه بر:ه ی پزشکی قانونی و طول درمان 
لد  یدنم؟ تو یک خر نه؟ ک تت میک حاال چی انی ندی زدم و :فتم:  نیشددخ

 :رفتنم؟ بر:ه ی پزشکی قانونی یا ...
سامان اخمی کرد و :فت: اون آدمی که من دیدم ... ازش تعریف شنیدم ... 

 نمیتونه اهل زدن باشه! دست بزن داشته باشه!
وسددط حرفهاش :فتم: بمین همه چیز به همین سدداد:یه که میمینی... بخوایم 
پی یده اش کنیم :ند زده میشدده تو آبرومون ... خیلی دلیل پشددت این کتک 
ست... ولی نه من دلم  شک و تفرقه و دو دلی هم ه ست ... خیلی  کاری ه

وم ممیخواد پای کس دیگه ای وسط بیاد نه کسرا ... فقط میخوایم همه چیز ت
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بشدده! توافقی...! ا:ر میتونی کمکمون کنی که هی ی... ا:ر نه ... چیزی که 
 تو این شهر زیاده ، وکیل پایه یک داد:ستریه!

و با خودم فکر کردم: واقعا رو این تابلو طالیی های وکالت هیچ وقت ندیدم 
 کسی نوشته باشه :وکیل پایه دوی داد:ستری!

 سامان آه خسته ای کشید.
 یادمه داشتی یه تصویر از چهره اش میکشیدی!خفه :فت: 

هیچ وقت فرصددتشددو نکردم بهش بدم ... حتی نمیدونم اون تصددویر االن -
 کجاست!

سددامان نگاهی به کاغذ پاره هایی که رو به روش :ذاشددته بودم انداخت و 
ستی؟ ا:ر برات  :فت: مردی که پاش به داد:اه برسه تا اخرش میاد ... میدون

.. سددر:رمیه ... بهتره بهت بگم ... زن من درخواسددت طالق تفریحه... فانه.
شو داد که در کافه تعطیل  ست مهر سونه ... درخوا داد که منو از نمودنش بتر
بشه و بر:ردیم سر زند:یمون! ولی فکر لجمازی و قمول و پذیرش منو نکرد ... 
بعد مهرطالق بهم :فت! زنی که درخواسددت طالق میده از نظر یه مرد یعنی 

وندنی در کار نیسددت... بخشددیدنی درکار نیسددت... کنار اومدنی درکار م
یاد  با خودش کل کل کنه اینه که ن یاد خیلی  نیسدددت... براش احضددداریه ب
شه! نیاز  سوم خودش پیگیر می سرموعد قرار... ولی بار دوم قطعی میاد. بار 

 چشماتو باز کن ... حواستو جمع کن ...
 دم و :فتم: میدونم... همشو میدونم!دستمو به نشونه ی بسه باال اور



سامان به صندلیش تکیه زد. قیژی کرد سامان کمی روش تاب خورد و اهسته 
:فت: به عنوان وکیلت باید بدونم که چرا بینتون کتک کاری شددده ! راسددتی 

 ب ه ات کجاست؟
وسددط حرفش :فتم: بمین من و خانوادم شددکایت نداریم ازش . میخوام جدا 

 شم. همین .
 ان پوفی کشید و :فت: مطمئنی همین؟!سام

 میخوام جدا شم... بی سر وصدا ... بی درد سر... این ممکن هست یا نه؟ -
 سامان: مهریه ات.

 میمخشم!-
 سامان پوفی کرد و:فت: این حرف آخرته؟

به تعویق - کار و  باز هم فکرامو بکنم  که من  خاطر این آره... دلم نمیخواد ب
و انجام بده. وکالت نامه هم که داری... ! حق بندازی. هرچه زودتر کاراشدد

 الوکاله ات هم محفو ه! الزمه االن پرداخت کنم؟
 سامان اخمی کرد و :فت: نیاز برم دنمال کاراش پیگیر بشم کسرا دیگه ...

 میدونم ... اونم همینو میخواد!-
سامان خودشو جلو کشید و :فت:بهتر نیست قملش برید پیش یه مشاور... 

 شناس خانواده ... نیاز ... تو...یه روان
 زیر لد زمزمه کردم: روانشناس؟مشاور؟!

 سامان با امید بهم خیره شد و :فت: شاید مشاوره بتونه که ...
 ما تصمیممون رو :رفتیم!-
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 سامان خودکارشو روی میز پرت کرد و من بلند شدم.
 لمخندی زدم و دوباره زمزمه کردم: دکور این دفتر واقعا شیکه!

اله ی ازدواج و شددناسددنامه ام رو دادم به سددامان ، با یه چک سددفید که از قم
 حساب پدرم بود ضمیمه کردم.

 سامان فهمیده بود چقدر جدی ام!
هرچیزی که الزم داشت رو براش نوشته بودم. آدرس ، تلفن... کد پستی ... 

 و هرچیز دیگه که فکرمیکردم الزمه اما سامان میگفت نیازی نیست!
تا امضدددا بهش دادم که بفهمه من واقعا از نو  نامه رو پر کردم و ده  وکالت 

 جدی ام!
 بعد از تموم شدن کارهام ... از دفتر سامان بیرون زدم.

 اول باید میرفتم بانک.
 اخرین باری که از حسابم پول برداشت کرده بودم یادم نمیومد!

 نفس عمیقی کشیدم.
شده  شغول  ضا م شرکت ر ساب و وقتی تو  بودم افتتاح کرده بودم که این ح

 رضا حقوق ماهیانمو توش بریزه ...
 چند باری هم خودم بهش پولهای پس انداز شدمو واریز کرده بودم.

با شنیدن رقمی که متصدی :فت ابروهام باال رفت. توقع نداشتم اینقدر پول 
 تو حسابم باشه و سود رو سودش اومده باشه!

 یک میلیون و هفتصد ...
 ت شتاب و رمز دوم هم دادم.تقاضای کار



صد تومنشو دستی :رفتم  بعد از یک ساعت معطلی برای صدور کارت، پون
 ... و از بانک بیرون زدم.

 باید یه خط و یه :وشی میخریدم.
با پرس و جو از این و اون ، دفتر امور مشددترکین رو پیدا کردم. خوبیش این 

 بود که چند تا :وشی فروشی هم کنار سازمان بود.
شترکین رفتم. بهم  سیم کارت رند ... به امور م ساده خریدم با یه  شی  یه :و

 قول داد تا شش عصر فعالش کنن!
 :وشیم خوشگل بود. زرشکی بود!

 هم رنک پرده های اتاق خواب ستنتا!
 شماره هایی که حفظ بودم رو توی لیست مخاطمینم نخیره کردم.

 ی ها حفظ نمیشم!شماره ی خط جدیدم رو که میدونستم به این زود
 شماره ی سامان...
 شماره ی ستنتا ...
 شماره ی سیما ...
 شماره ی مادرم ...
 شماره ی پدرم ...
 شماره ی نادین...

 حتی شماره ی کسرا رو هم نخیره کردم!

http://www.roman4u.ir/


شم... رفت به  سه تا بلیط خریدم رفت به ق سافرتی رفتم.  بعد هم به اژانس م
شت از کیش به تهران! . شم و کیش رو کیش... و بر: شور از نمای ق .. یه بور

 برداشتم ...
چند تا هتل و درنظر :رفتم عکسددهاشددون که به نظرخوب میومد .... باید 

 میرفتم یه کافی نت تا براشون اتاق رزرو میکردم!
 یه دربستی :رفتمو به سمت خونه رفتم!

 نزدیکیهای خونه یه کافی نت بود.
پرینت :رفتم و هزینه اش رو ازحسدددابم از همون جا اینترنتی رزرو کردم و 

 واریز کردم و شماره های پیگیری رو برداشتم.
 کیفمو روشونم انداختم.

 بی توجه به درد زیر دلم وارد کوچه شدم.
شده بود   کالفه  سفید خالی که مقابل خونه پارک  شش  ست و با دیدن دوی

به اطراف ماشددین هنوز بود  که خودش نمود ولی  چشددم  پوفی کردم. از این
 چرخوندم!

 نمود که نمود ...
شددونه ای باال انداختم و در و باز کردم که حس کردم بسددته نشددد به عقد 
چرخیدم. با دیدنش که با چشددمهای به خون افتاده در و باز نگه داشددته بود 

 یک لحظه اعتماد به نفسمو از دست دادم و ترسیدم.
 اما خیلی زود به خودم مسلط شدم.

 :رفتم.نگاهمو از چشمهاش 
 :وشه ی لد و بینیش خونین و مالین بود .



قه ی  نه اش و روی ی به روی چو که میکرد  که از بینیش چ مات خونی 
 پیراهنش آروم میگرفت نگاه میکردم.

 خفه :فتم: چی شده؟
شون بیاد تو کوچه با این قیافه  ش سته :فت: فکر نکنم خانوادت خو سرا اه ک

 باهات حرف بزنم.
 تم: ما حرفامونو زدیم!نفس عمیقی کشیدم و :ف

 کسرا نیشخندی زد و :فت: یاد ندارم با هم حرفی زده باشیم!
خواسددتم چیزی بگم که بازومو :رفت و:فت: مجمورم نکن ابرو ریزی کنم 

 ... دیوونه تر از این حرفام!
 دندون قروچه ای کردم و :فتم: آره ... از وجناتت پیداست ... من با تو...

 از سرکوچه میومد حرفمو خوردم.با دیدن همسایمون که 
سرم راه افتاد توی  شت  ستیم... پ شیدم به داخل و در و ب سرا رو ک پیراهن ک
درشددیشدده ای دیدم که یه لمخند رو لمش بود ... یه لمخندی که شددمیه روزای 

 اولش بود! وارد اسانسور شدیم.
 به دیوار اسانسور تکیه زده بود وبه زمین نگاه میکرد.

 ز کردم.در وبا کلید با
 مامان همراه کمند روی ممل نشسته بودن و داشتن تلویزیون نگاه میکردن .

 کسرا خیلی احمقانه :فت: یا الله ...
کمند و مامان با چشمهای از حدقه بیرون زده نگاه من و کسرا کردن ... نادین 

 از دستشویی بیرون اومد. د ر وهله ی اول دیدم که یقه اش پاره شده بود .
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دیدن من چشمهای پر حرص و غضمشو دوخت به کسرا و با حرص و بدون 
شه  شده با سعی میکرد جلوی من و مامان و کمند کامال کنترل  صدایی که 

 :فت: اینجا چه غلطی میکنی؟
 کسرا در وبست و کامال وارد خونه شد و :فت: اومدم با زنم حرف بزنم!

ستاد و:فت: زنت؟ کدوم زنت؟  ست به کمر وای شه نادین د داره ازت جدا می
 ... و رو به من :فت: تو این مرتیکه رو راه دادی تو خونه؟

 
 کسرا پوفی کرد و :فت: اشکالی داره؟ و رو به مادرم :فت: سالم مامان ...

مامان با اخم و چشددمهای خیس اشدددک نگاهی بهش انداخت و نادین به 
 سمتش حمله کرد و :فت: بهت :فتم :مشو برو بیرون .

کسددرا نمودم حتما باز با هم :الویز میشدددن ، فقط جالمیش اینجا ا:ر جلوی 
 بود که صورت نادین یه خراشم برنداشته بود به جز پار:ی یقه ی پیراهنش!

کسددرا پوفی کرد و :فت: این ورم بزن باالنس بشدده ... من باید با نیاز حرف 
 بزنم!

سرا رو :رفت و کوبیدش به در و : مگه  فت: تونادین من وکنار زد و یقه ی ک
گه چی از جونش میخوای؟  گه نزدی لهش نکردی؟؟؟ دی حرفاتو نزدی؟ م
مگه باع  مرگ ب تون نشدی؟ مگه نکشتیش تا زودترازش جدا بشی؟ پس 

 دیگه چه حرفی داری بزنی؟ حرفاتو زدی... عملی!!!
کسددرا با ارامش دسددتهاشددو روی دسددتهای نادین که قفل یقه اش شددده بود 

 باید باهاش حرف بزنم ... :ذاشت و :فت: من فقط
 نادین با مشت توی صورتش کوبید و :فت: چه حرفی؟ هان ؟



 کسراچشماشو بسته بود ... از دهنش همینطور داشت خون بیرون میزد.
 مشت بعدی رو محکم تر کوبید...

 پس سرش خورد به در چوبی ودر تو جا لرزید.
به دیوار تکیه داد ند کیفمو تو کمند و مامان جیغی کشددیدن و من فقط  م. ب

 مشت فشار دادم...
فت: وقتی  به در و : یدش  باره کوب فت و دو قه اشددو :ر با حرص ی نادین 
اینطوری کتکش میزدی هم زنت بود! زنت بود ... میتونسددتی باهاش حرف 
بزنی... نمیتونستی؟ فکر کردی بی کس و کاره هرجور دلت خواست باهاش 

 رفتارکنی؟؟؟ آره پست فطرت؟
 ای بی حالی :فت: تو خواستی...کسرا با چشمه

 نادین داد کشید: من چی خواستم؟
 کسرا چشماشو بست و :فت: تو اومدی سراغم ...

 نادین فریاد زد : کدددددی؟
شده بود :فت:  شدید تر  شار خونریزی بینیش  سرا تو دماغی درحالی که ف ک
هاش حرف بزن ... :فتی  با یا  حالش خوب نیسدددت ... ب :فتی خواهرم 

:رفته ... روزه ی سددکوت :رفته ... تشددنج کرده ... :وشددده ی افسددرد:ی 
ید حالش بهتر شدددد ... خودت اومدی  یا بمینش... شدددا نه ... ب تا بیمارسدد
سددراغم... :فتی بخاطر خواهرم اومدم باهات حرف بزنم ... و:رنه ... و:رنه 

... 
 و به سرفه افتاد.
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 بازوی نادین و :رفتم و کشیدمش عقد...
 هاش فرو کرد و به من خیره شد.نادین دستشو تو مو
 زمزمه کرد: نیاز...

 آب دهنشو قورت داد و فقط تو چشمام خیره شد.
 آهی کشیدم و رو به کسرا :فتم: بیا تو اتاقم حرف بزنیم!

 وکیفمو رو زمین غلتوندم و به اتاقم رفتم ...
 از روی میز آینه ام چند تا دستمال کاغذی بیرون کشیدم.

 وارد اتاقم شد. در و پشت سرش بست.کسرا لنگون لنگون 
به سددمتش  به دیوار تکیه زد و درحالی که حجم دسددتمال کاغذی ها رو 
یه برادر و جلوی  که  کار خوبی نکردی  یدونی اصددال  میگرفتم ، :فتم: م

 خواهرش خراب کردی!
کسرا دست تو جیمش کرد و کلید خونه وسوئیچ ماشین رو به سمتم :رفت و 

 ... من به عشق تو خریدمشون واست!:فت: اینا مال توئه 
 دستهام تو هم قالب شدن.

باز کرد و انداختش توش... لمخندی زد و :فت: :وشددی  کسددرا در کیفمو 
 جدید ممارک باشه.

 بهت یاد ندادن بی اجازه دستت تو کیف و:وشی این و اون نماید ب رخه؟-
 ی باشه؟کسرا: به تو یاد ندادن یه زن شوهر دار پا به ماه نماید با کس

نیشددخندی به باورش زدم و :فتم: تو این مدت رابطه ای که با سددتنتا داشددتم 
شوهرش  شتم به این فکر میکردم خ*ی*ا*ن*ت وجود نداره! ادم از  همش دا
خسته میشه ... تصمیم میگیره برای بقای احساساتش دنمال یه عشق جدید 



ست...خ*ی*ا*ن*ت یع نی به بره ... و خد این هیچ وقت خ*ی*ا*ن*ت نی
شی ... و بری دنمال یه  شی نارو بزنی... وقتی از یکی متنفر ب شق سی که عا ک

 عشق تازه ... خد این هیچ وقت خ*ی*ا*ن*ت معنی نمیشه!
 کسرا: چقدر کثیف حرف میزنی؟

سی که روزی پنج مرتمه تو - شم... ک بهتره بمینی کی یادم داده انقدر کثیف با
تی که ستنتا رو شناختم... خیلی به هفده رکعت دوال راست میشه! تو این مد

که  یدم  مدت فهم قایسددده کردم... تو این  تارای تو فکر کردم ... خیلی م رف
 چقدر آدم نجسی هستی ... چقدر ریاکارو تزویرکاری!

کسددرا پوزخند مسددخره ای زد و :فت: مدت ... ! تو این مدت! چند وقته 
 باهمید؟

ه خودت دوست داری و مثل همیشه که وقتی حرف میزنم همون قسمتی ک-
کات میکنی تا ادامه اش بدی... یادته دوسددت داشددتم اسددم پسددرمو بذارم 

 شایان؟ تو ازم پرسیدی شایان اسم کدوم دوست پسرته ...
 چقدر قمال چیپ بودیم نه؟

 و زدم زیرخنده ...
 کسرا کالفه داشت به من نگاه میکرد.

نمیشددناختمش...  یه جور غرید... عجید. این نیاز و نمیشددناخت ... منم
هرچی که بهش تمدیل شددده بودم باع  درد کسددرا میشددد . این تمدیل رو 

 دوست داشتم.
 پامو رو پام انداختم و :فتم: اما در جواب سوالت...
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 مکثی کردم و نشون دادم دارم فکر میکنم:
 اممم... حدود یک سال... المته هفت هشت ماهه که خیلی جدی شده!-

بینیش فشار داد و چشمهاشو محکم روی هم فشارد کسرا دستمالهارو روی 
اد . چه اصراری داشتم به این که این همه دروغ تحویلش بدم؟! شاید حقش 

 بود.
کسرا زمزمه کرد:شده؟ و چند بار پشت هم تکرار کرد: شده ... شده ... شده 

... 
لمخندی زدم. فعلی که بکار برده بودم کامال غیر ارادی بود حتی اسددتمراری 

نمود! ... اما انگار کسرا میتونست از توش حس استمرار رو بیرون بکشه!  هم
 شده ... میشه ... و این شدن ادامه داره!

فعل های اسددتمراری و مداومت و ادامه دادن و تداوم... این صددفحه ی چند 
کتاب زبان فارسددی بود؟! باید شددروع میکردم به درس خوندن... شدداید دلم 

 میخواست هنر بخونم!
صحمت آه شدم و :فتم: من امروز با وکیلم  سته  سکوت خ شیدم از این  ی ک

 کردم ...
 کسرا با چشم بسته ، سرشو به دیوار تکیه داد و :فت: همون کافه چی نه؟

ضیه کش پیدا کنه ... فکر میکنم - ست ندارم که این ق سامان! من دو آره ... 
 ..تو هم عالقه نداشته باشی که فامیلت بفهمن زنت یه آدِم .

 چشمهاشو نا:هانی باز کرد.
 سرشو به سمتم چرخوند.

 از این نگاه ترسناک غافلگیر شدم .



آب دهنمو قورت دادم و :فتم: بهتره همه چیز چراغ خاموش حل و فصدددل 
 بشه ...

 کسرا از روی زمین بلند شد و رو به روم ایستاد.
 بی اراده دستهام مشت شد.

 ندم؟با صدای دو ر:ه ای :فت: ا:ر طالقت 
 قمال هم بهت :فتم ... من نیازی...-

شی و اخراج کردم...  سه تا من سط حرفم پرید و بی ربط :فت: اون  سرا و ک
سمش  ست ا شم باال سن شون اومده... خیلی هم محترمه ...  یکی دیگه جا

 شکوریه!... یادته از دست منشی قملیهام حرص میخوردی؟
 شی زن خائنت؟منظورت چیه؟ نون اونا رو آجر کردی واسه دلخو-

چشددماشددو بسددت و نفسددش و پر سددر وصدددا بیرون فرسددتاد و :فت: من 
 میمخشمت ... تو هم من و ... بمخش!

شیده  شیدن و بخ شد این حرفها رو بزنه؟ چقدر راحت از بخ واقعا روش می
 شدن حرف میزد!

 خندیدم و :فتم: فکر نمیکنی برای این حرفها خیلی دیر شده؟
 ا هنوزم همدیگرو دوست داریم!کسرا بی رمق زمزمه کرد: م

ما؟ فکر نمی کنی مایی وجود نداره... یعنی اصددال نداشددته ... تو بخاطر -
اصددرار برادرم پیش قدم شدددی... خودت االن :فتی... بخاطر ترحم و حس 

 مسئولیت نسمت به دختری که هشت ماه باهاش رابطه داشتی...

http://www.roman4u.ir/


دیگم پوسددته ی دور  انگشددتمو باال اوردم درحالی که داشددتم با ناخن دسددت
انگشدددت حلقه ی دسدددت چتم رو میکندم :فتم: کاش هیچ وقت پات به 
بیمارستان کشیده نمیشد! فکر میکنم اونطوری هر دو زند:ی بهتری داشتیم! 
در ضمن من ا:ر تو رو دوست داشتم که تو ب*غ*ل یه مرد دیگه نمیرفتم ... 

 میرفتم؟؟؟
اش  به الی دندونهای کلید شده کسرا با کف دست به پیشونیش کوبید واز ال

با فکی منقمض و رگ متورم :ردن و ساعد دستهاش و پرش پر استمرار پلک 
 چتش :فت: اینقدر اینو نگو... اینقدر اینو تکرار نکن!

 چرا؟ تکرار حقیقت انقدردردناکه؟-
کسددرا نگاه خسددته ای بهم کرد . در نهایت احمقانه بودن فکرم ... اما فکر 

شده حرفمو باور نکنه و بگه میکردم ... یع شتم که برای یه بارم که  نی توقع دا
 ... این حقیقت نیست! من مطمئنم تو چنین کاری نمیکنی!

 یک سال تمام برای شنیدن همین جمله ...
وسط خیالهای ممهمم زمزمه کرد: بهم فرصت بده ... همه چیز درست میشه 

... 
ندیدم و :فتم: مرد شددریف زند:ی من! اینطوری لد فرصدددت  خ که تو ط

میکنی... یعنی تو میخوای بزر:واری کنی و زن خائن تو بمخشددی. رل قدیس 
 اصال بهت نمیاد کسرا!

 کسرا : ولی رل هدَـ ... و سکوت کرد.
 ر و ز و ه اخر و خودم به اون َهد اضافه کردم.

 نگام کرد و :فت: درست میشه!!!



 براق :فتم:
رفیق تو بودم قراره درست بشه؟...  چی؟ چی قراره درست بشه؟ اینکه من با-

شه درست  شده که قرار با صال مگه چیزی خراب  ؟چی قراره درست بشه؟ ا
 بشه؟ من که مشکلی ندارم ... تو مشکلی داری؟

کسددرا: تو خیال کردی اون مرتیکه ی احمق سددرحرفهاش میمونه ؟ میخوای 
صددال اینا بری یه عمر مریض داری کنی؟ تو میدونی اون دیابت داره؟ هان؟ ا

رو بهت :فته؟ میدونسددتی تو برلین هم خونه اش دو تا دختر آلمانی بودن؟ 
 اینا رو بهت :فته؟ یا فقط بهت وعده های خام و خالی داده؟؟؟

 همخونه اش یه مرد بوده!-
 کسرا بی هوا :فت: آره رضا هم بوده ولی... وخشکش زد.

 آلمان نه؟نگاهی به من کرد و :فت: تو بخاطررضا میخوای بری 
تا قراره بریم آلمان ... حاال نگران من نماش... من رو زمین - نه من و سددتن

نمیمونم... باالخره یه کافی چی هست ... وکیلمم که شده ... این نشد ستنتا 
... نشد رضا... نشد فرزاد ... نشد کاوه ... نشد کیوان ... نشد .. نگران نماش 

 ... مرد خر تو این دنیا زیاده ...!
 کسرا اب دهنشو قورت داد ... دست توی جیمش کرد.

شید و  شو بیرون ک شت سیدم از اینکه بخواد چاقودربیاره ... اما م یه لحظه تر
:فت: دوست احمق من هنگامه رو ول نمیکنه بیاد با تو... یه ه*و*س بود ... 

 تموم شد رفت پی کارش!
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سط ست دوم ق سمتم :رفت و :فت: یه پراید د ا ی خریدم ... بو حلقه امو به 
فرده ... روزای زوج با این  206لمخند احمقانه ای ادامه داد: این زوجه ... 

برو بیرون ... روزای فرد با اون... منم با مترو میرم سددرکار! برات کارم جور 
میکنم ... اصال بیا برو این دانشکده ها... آزاد که قمول شده بودی ... میتونیم 

 شگاه ...شهریه رو بدیم و بری دان
جلوم زانو زد و دسددتمو :رفت، حلقمو تو دسددتم فرو کرد. پشددت دسددتمو 
ب*و*سید .خسته :فت: بمین ما هنوزم... یعنی من و تو هنوزم .............. 

 چرا اینکارو کردی نیاز؟ من که دوست داشتم...
 پیشونیشو روی زانوهام :ذاشت ...

 آره داشت ... حاال نداشت.
 دیگه نداره ...

 باالخره اینو زبونی :فت ...
 میون نفس های تد دار و خسته اش نالید: نیاز... نیاز...

 هیچ وقت اسممو با این لحن از دهنش نشنیده بودم!
 خفه :فت: من که دوست داشتم ...

 نگاهی به شونه های افتاده اش کردم. :رم شده بود سر زانو هام...
یش من ... رو زانوی من ... مردونه این بار چندم بود ... کسرا جلوی من ... پ

سرا مرد بود توان و قابلیت  شاید چون ک ... برای من ... لفظ ممنوعه ای بود 
:فتن اون کلمه رو ... یا اون اسددمی که به این حال میدادن رو تو نهنم هم 

 نمیتونستم بیان کنم!



ست تو موهاش که بدون واکس و ژل و  شده بود ... دلم میخوا شت  ستم م د
شه ... ولی... به تاف ست می شم و بگم همه چیز در ت خوش حالت بودن بک

قول رضدددا... زبونمو :از :رفتم. لعنت به همشددون! لعنت به این زند:ی... 
 لعنت به من ... لعنت به تو ... لعنت به دنیا!!!

 کسرا بلند شد. بدون اینکه نگام کنه ، از اتاق بیرون زد.
 بیده شد.صدای در ورودی و شنیدم که محکم کو

 دستمو روی زانوم کشیدم... خیس از خون و اشک بود!
ستم درش اوردم... با انزجار  سنگین میتتید ... به حلقم نگاه کردم. از د قلمم 

 توی کیفم پرتش کردم .
 در با تقی باز شد.

 نادین م*س*تاصل وارد اتاقم شد.
 کنارم لمه ی تخت نشست و :فت: خوبی؟

 قی کشیدم و :فتم: ای بد نیستم ...سرمو باال :رفتم و نفس عمی
 نادین دستهاشو تو هم پیچ داد و :فت: من نمیخواستم که ...

لمخندی زدم و :فتم: تو این مدت چیزهایی فهمیدم که این در برابرش هی ه! 
 به معنای واقعی هی ه!

 نادین کالفه موهاشو کشید و :فت: حاال میخوای چیکار کنی؟
 واضح نیست؟-

 وکیلی که بابا برات :رفته ...نادین: اون 
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نه خودم وکیل :رفتم. امروز هم رفته بودم سددراغش... تو کارش وارده... -
 مهمتر از همه اینکه اشناست.

 نادین سری تکون داد و:فت: کاش قلم پام میشکست و اون روز...
 دستشو :رفتم و :فتم: خواستی کمکم کنی!

 ستت :رفتم.نادین لمخندی زد و :فت: ادرسشو از سیما دو
 کاش اینکار و نمیکردی فقط...-

 نادین: من نمیخواستم غرورت...
 لمخندی زدم و :فتم: میدونم ... نادین؟

 نادین: بله؟
 میخوام برام یه کاری کنی... یجور جمران .-

 نادین: چی؟
اولش که دسددت زنتو بگیری و برید ماه عسددل... بعد هم که من میخوام یه -

 مدت نماشم...
 مند منو درک میکه ...نادین: ک

که - ند:یتون و خراب میکنی  نادین ... الکی داری اول ز نه ... بمرش  نمیک
شو بکنید... پس بهتره اینقدر تو  شماها فکر چی؟ من حالم بهتر از اونیه که 
زند:ی من دخالت نکنین ... هی سعی نکنین هوای منو داشته باشید . به این 

 هوا خواهی حاال احتیاجی ندارم ...
شی؟ میخوای بری  سری تکون داد و :فت: منظورت چیه یه مدت نما نادین 

 سفر؟
 نترس... فقط میخوام یه مدت بی خمر از همه جا و همه کس باشم...-



 نادین اخمی کرد و :فت: یعنی چی؟
 یعنی میخوام مقدمات رفتنمو آماده کنم ...-

 نادین از جاش بلند شد و :فت: آخه کجا بری؟
م ... فقط میخوام یه مدت کوتاه نماشم... سعی میکنم بهت جاشو پیدا کرد-

یا برم  باش که یهو غیمم زد ... نرفتم بمیرم  زنک بزنم... همینقدر درجریان 
 مجنون صحرا بشم... حالم خوبه ... رفتم یه جایی تو ارامش فکر کنم!

 نادین دستشو تو موهاش کرد و:فت: نیاز این قضیه که من رفتم به کسرا...
ص- شه... این چیزی که من ا ست خیالت راحت با ضوع نی ال بخاطر این مو

امروز فهمیدم در قمال چیزهایی که این مدت فهمیدم انقدر نره و نقطه است 
که اصددال به چشددم نمیاد . واقعا هم مهم نیسددت. خواسددتی برادری کنی... 
شته باش. یه مدت جو و اروم نگه  شی... حاال هم دا شته با هوای خواهرتو دا

 دار... همین.
 نادین مجاب نشده بود اما مخالفتی هم نکرد.

 فقط پرسید: چند روز؟
روز رند و  20شدداید ده پونزده روز... ا:ر خیلی خوش :ذشددت میکنمش -

 سرراست بشه!
 نادین لمخند محوی زد و :فت: داد:اه و احضاریه چی؟

مه به هاون هم برای بعد بر:شددتنمه ... فقط میخوام برای یه بارم که شددده -
چیز فکر کنم! درسددت تصددمیم بگیرم... دلم نمیخواد مثل حاال که ازدواج 

 هول هولکیم پشیمون بشم... بعدها از طالق سریعم پشیمون بشم!

http://www.roman4u.ir/


 نادین چیزی نگفت.
تا وقتی تو بری ماه عسدددل و بر:ردی هسددتم خیالت  لمخندی زدم و :فتم: 

 راحت!...
رو هتل رو بیرون کشددیدم و و دسددت توی کیفم کردم و بلیط ها و پرینت رز

:فتم:ده روزه است ، پنج روز کیش و پنج روز هم قشم رفت و بر:شت برات 
 بلیط :رفتم... با یه هتل متوسط رو به خوب... سعی کن بهش خوش بگذره!

 نادین شرمنده :فت: نیاز این چه کاریه کردی؟
 ا؟جدرحالی که بلیط هارو نگاه میکرد :فت: یکیش کافی بود... چرا دو 

لمخندی زدم و :فتم: منم ماه عسدددل نرفتم... کمند که همه چی و به دوش 
 کشیده ماه عسل منم همینطور ... اون بره ...

 نادین خندید و :فت: جمران میکنم... دارم واست...
ا:ر ده روز کمه میخواین بیشددتر بمونین بلیط بر:شدددت و عوض کنم... و -

 اخمی کردم و :فتم: بسشه دیگه ...!
 ین با خنده :فت: خواهر شوهر...ناد

پشددت چشددمی نازک کردم و :فتم: از خداشددم هسددت ... به تو که بود تا 
 تابستون به فکرش نمیفتادی...

 نادین با سرخوشی :فت: من اصال مونده بودم کجا بریم!
 و در حالی که از اتاق بیرون میرفت :فت: کمند بیا اینجا ...

مند و ورجه وورجه هاش باع  شد صدای توضیحاتشو نشنیدم ولی جیغ ک
 یه لمخند واقعی بزنم. بعد از مدتها...

 کمند اروم و خجالتی بهش نمیومد انقدرشور و شوق وهیجان داشته باشه.



به  یا ازت ممنون... ا:ر  یک دن یاز  فت: وای ن محکم ب*غ*لم کرد و :
جایی بریم ... و ا ا ا ا ی...  حاال نمیخواسددتیم  حاال  که  داداشدددت بود 

 دددددددددغ ... من تا حاال نه کیش رفتم نه قشم...جی
 

سیدم و :فتم: بخاطر تمام محمتات ممنونم... بخاطرخرید  شو ب*و* :ونه ا
ستم  سیتون نتون ستان ... هم اینکه تو عرو سایلم... هم مراقمت های بیمار و

 کامل باشم... حتی موقع بله برونت هم نمودم... واقعا کار کوچیکیه...
به ی ند ضددر به من  کم یاد:اری و  فت: تو بهترین  بازوم زد و : به  ارومی 

دادی... مطمئنم تا اخر عمرم این سفر یادم نمیره... و چشمکی زد و شیطون 
شه از  شوهرمم... تا با سلمو مدیون خواهر :فت: به همه میرم پز میدم ماه ع

 این خواهر شوهرا ...
 

.. حرفهاشون... مغزم خواهر شوهر؟؟؟ من هم داشتم... دو تا... رفتارشون .
 داشت میترکید!

از این همه خاطره ی پاک نشدددنی... ا:ر هانیه اون روز زنک نمیزد ... من و 
کسددرا هم ماه عسددل داشددتیم!!! یادش بخیر جوجه کماب درسددت میکرد ... 

 یادش بخیر تو جاده :یر کردیم... یادش بخیر...
 

 بوی بارون و جوجه کماب به مشامم رسید...
 بستم.چشمهامو 
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 پلکهامو سخت روی هم فشار دادم!
 ا:رخواهر شوهرم زنک نمیزد ...!!!

سددرمای ویال هنوز تو بدنم بود ... :رمای کسددرا ... برق نگاهش!!! لعنت به 
 هرچی تلفنه!!! لعنت به هرچی حسرته! لعنت به هرچی خاطراته!

 خاطرات
 نه سر دارند

 و نه ته !
 بی هوا می آیند تا خفه َات کنند ...

 میرسند :اهی
 وسط یک فکر

 :آهی وسط یک خیابان
 سردت میکنند
 داغت میکنند

 رگ خوابت را بلدند
 زمینت میزنند

 خاطرات   تمام نمی شوند...
 تمددددامت میکنند...

 
 فصل چهل وهفتم:



باور اینکه من روی تصدمیمم مونده بودم و ثابت قدم شدده بودم و پافشداری 
شتم به طالق و  صرار دا سخت بود . چه میکردم و ا جدایی ، برای خودم هم 

 برسه به بقیه ... !
ستم  منی که یه روز ترس از دسدت دادنشدو داشدتم ... منی که یه روز میخوا
بخاطر حرف طالق پیش کشددیدنش دق کنم و خود کشددی کنم! حاال همون 

 من تصمیم :رفته بودم که به این زند:ی سگی خاتمه بدم!
اهی عصددمانی ... :اهی آروم ... سددعی بقیه هم سدداکت ، :اهی پرحرف ، :

داشددتن هم منو به تصددمیمم مطمئن کنن هم :اهی حتی از ترس آبروشددون 
 میخواستن منو مجاب کنن که به این زودی تصمیم قطعی نگیرم!

 هیچ وقت به حرف بقیه نمودم که حاال بخوام به حرف بقیه :وش بدم!
، کیوان ، نادین و تقریما همه  بقیه یعنی ... سددیما ، خاله ، مامان ، بابا ، کمند

میدونسددتن که من منتظر اینم که وکیلم به من زنک بزنه و روز داد:اه رو بهم 
 خمر بده!

شکوکانه روی رفتارهام  5 شته بود. نادین م شتن نادین و کمند :ذ روز از بر:
فوکوس میکرد ، بیشترین سوغاتی ها برای من بود. نادین چاق شده بود کمند 

بود!... فقط خدا رو شددکر میکردم ازاینکه تونسددتم خاطره سدداز  هم رو اومده
 خوبی باشم!!!

 بخیه هامو کشیده بودم!
 روز از فوت ب م :ذشته بود! 30
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هنوز هم نمیدونسددتم کجا خاکش کردن ، تمدیل شددده بودم به یه تیکه یخ ، 
منجمد و سددرخورده . کمی هم با صددالبت و مقتدر، درسددت عین یخ . با 

سددردی و سددفتی . حتی :اهی چنان میسددوزوندم که در باور همون حجم و 
 خودمم نمیگنجید!

نه :ریه میکردم نه عالقه ای داشددتم که خودم رو ضددعیف نشددون بدم. فقط 
وقت هایی که خاطرات خیلی بهم هجوم میاوردن و حمله میکردن ، سددیگار 

 میکشیدم ! روزی یک پاکت!
یاد جدید مدام مورد  نادین قرار هرچند که بخاطر این اعت با و  با شددماتت 

شتم  شدم اما چاره ی دیگه ای هم ندا شکهای مامان مواجه می میگرفتم یا با ا
 . هیچ قرص و کتسول و مسکنی باع  محو شدن خاطراتم نمیشد!

تمام تالش بقیه برای اینکه من سددیگار و کنار بذارم فقط یه نتیجه داشددت 
 دم!،برای حفظ سالمتی نوید من تو تراس سیگار میکشی

بهرحال دود کردن سیگار ، یخرده نهنمو به چیزهای دیگه سوق میداد . مثال 
 به بعد طالق ... درس خوندن ... حتی ازدواج مجدد!

 هرچند که در خودم نمیدیدم با کس دیگه ای مجدد باشم!
وقتی تصمیم :رفتم با یکی شروع کنم ، و وقتی تصمیم :رفتم با همون یکی 

شروع کردن با تموم کنم ، هیچ دلیل د یگه ای برای فکر کردن به یکی دیگه و 
 یکی دیگه نداشتم!

فعال فقط میخواسددتم که از دسددت یکی اول خالص ... و تاکنون برای این 
 جمله فعل مناسمی نذاشته بودم!

 



 آهی کشیدم و قلمو روی کاغذ کشیدم ...
 فکرهام نظم خاصی نداشتن ، در نتیجه طراحی هام هم شکل و ُبعد خاصی

 نداشتن!
ته  یدادم. الم یل این و اون م مات بی ربطی رو تحو ها کل قت  حتی خیلی و
به :ریمان بودم رو انکار میکردم .  باهاش دسدددت  کامال افسددرد:ی ای که 
هرچی که بود من رو درک میکردن و میذاشددتن به حسدداب از دسددت دادن 

 فرزندم!!!
درصدددشددو  50رو تمام این یک ماهی که به خونه ی پدریم پناه اورده بودم 

توی اتاقم میگذروندم پشددت لپ تاپ فکسددتنی نادین !و بقیشددو روی تراس 
درحال تماشای قدم رو رفتن های کسرا تو کوچه! یا تماشای بی ستاره بودنم 

 تو آسمون ...
 کسرا چند ساعتی میموند و میرفت!

 نمیدونم کشیک چی و میداد!!!
به تراس میاورد تاپ هم  لپ  :اهی حتی  یه فالکس چای و به هرحال  با  م 

خد پاکت سددیگارم وزیر سددیگاری ای که همیشدده بال اسددتفاده تو خونه ی 
 پدریم بود و حاال شده بود پر ته سیگار دختر کوچیک خانواده ی نامجو!

سددرم :رم بود... یا طرح میکشددیدم . یا نقشدده ... یا هم سددوالهای اینو اونو 
 جواب میدادم.

 ودم .یه وبالگ مهندسی راه انداخته ب
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:زارش کارهای دوران دانشددجوییمو تایپ میکردم و در دسددترس ب ه های 
سه ...  سی برام نظر بنوی شو نمیکردم که ک شجو قرار میدادم . اولش فکر دان
سهام  شتم یه مروری روی در شدن و فکر نکردن دا سر:رم  صرفا به خاطر 

 میکردم .
، خیلی زود  از اونجایی که همش آن الین بودم و مطالد رو نشددر میکردم

 کاربر هایی که نظر میدادن و درخواست داشتن باقی وقت روزمو ازم :رفتن.
 انجام دادن طرح های درخواستی هم باع  میشد کمتر به چیزی فکر کنم!

 در واقع اصالفکر نمیکردم ... ولی سیگار پابرجا بود .
شیدن  سیگار ک سرا هم یکی از عادتهایی بود که حین  شمردن قدم های ک و 

 دلم میخواست انجامش بدم! حتی ا:ر نمود!
حتی خیلی وقت ها آهنک وبال:مو عوض میکردم . آهنگهایی که شددمیه من 
شمیه همون مردی بود که متن رو به  سرا شمیه متن ترانه بودم . ک بودن ... من 

 خودش ربط میداد و من تو عمق ترانه غرق میشدم!
 تو عمق شمردن قدم های کسرا ... !

کوچه میرفت و برمیگشددت ... چند بار هم به تنه ی درختی تکیه  چند بار تو
 میزد و به من نگاه میکرد!

 و اخر سر بعد از همه ی این چند بار ، :ورشو :م میکرد و میرفت!
 پیش کی؟

 پیش غزاله؟
 پیش ستنتا؟
 پیش زهرا؟



 یا یه آدم جدید ... !
 میره؟!!!مگه دیگه مهم بود که کجا میره؟پیش کی میره؟ با کی 

وقتی کسرا تموم بود ... دیگه باقیش و مخرج و مقسوم علیهش با من چه کار 
 بود؟!

وقتی یه ادم برای یه ادم دیگه تموم میشه ، فقط تموم میشه ... نه نفس کشیدن 
شه! مگه  شه ...! باالخره :ریه ها تموم می سکوتهاش فریاد می شه ، نه  قطع می

 م میشه؟!غیر از اینه که هرچی خوبه زود تمو
 :رمای دستها زود خنک میشه ...

 برق نگاه ها باالخره خاموش میشه!
 صداها باالخره عادی میشه ... نفرت جایگزین عشق میشه!

 مگه غیر از اینه که هرچی خوبه زود تموم میشه؟!
 تو رو از دور دیدنم عادت میشه...

 اروزها پر پر میشه ...
 التهاب تن سرد میشه!

 میشه...من برای تو تموم 
 تو برای من تموم میشه...

 
آخرش یعنی : همینجایی که باالخره تموم میشددده! یعنی تد یه رابطه عادت 

 میشه!
 آهی کشیدم . کسرا به پرایدش تکیه زده بود.
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شمیه اون پراید قملی نمود! وقتی دیگه هیچ چیز مثل قمل نمود!  شم  حتی پراید
ت من هش مثل قمل نمود! هیمحتی ضربان قلمشم مثل قمل نمود ، کهربای نگا

 زنونگی قمل نمود ... هضم این همه اصرار هم درتوان من نمود!
نفسددمو مثل آه از سددینه خارج کردم . خوبیش این بود که خونه خالی بود . 

 بهترین موقعیت .
 :وشی تلفنم رو برداشتم و به ستنتا زنک زدم .

 بعد از چهار تا بوق جواب داد.
 بله؟-
 نیازم!-

 لحنش عوض شد و دوستانه :فت:سالم ...ستنتا 
 خوبی؟-

 ستنتا:ممنون . ازاین ورا؟
 میخواستم بدونم هنوزم میتونم برم به اون اپارتمان یا نه؟-

 ستنتا خندید و :فت: والله کلیداش هنوز دست توئه!
 پس هنوز میتونم؟-

نه . یه ک ستنتا : آره ... حتما. اتفاقا هرهفته یه کار:ر فرستادم تا اونجا رو تمیز
مشت وسایل هم برات :ذاشتم . همه چی هم فراهمه ... یخ ال وفریزر ... 

 وسایل ارتماطی . ماهواره ...

 میون حرفش :فتم: ستنتا ...
 ستنتا نفس عمیقی کشید و :فت:بله؟



ممنون بخاطر این لطفات . میدونی که هیچ وقت نمیتونیم اینکاراتو جمران -
 کنیم!

 ؟! باز فیلت یادهندستون کرده؟ستنتا: چرا جمع میمندی
خندیدم و:فتم: فیلم فعال هر روز جلوی در خونمون کشددیک منو میکشدده! 

 ممادا با تو قرار مدار نذارم ...
ستنتا فورا منظور مطلممو :رفت و :فت: باشه دست به سرش میکنم ... کی 

 میخوای بری اونجا ... ؟
 سه روز دیگه ... بین ساعت چهار و شیش!-

 باشه ... ردیفش میکنم ...ستنتا: 
میدونی که میخوام تنها باشددم! نه کسددی بدونه ... نه بفهمه ... نه سددراغمو -

 بگیره!
 ستنتا خندید و :فت: میدونم استثنایی هم واست وجود نداره!

 زیر لد زمزمه کردم: خیلی وقته!
با این حال تشددکری کردم و :فتم:برای اینکه کسددرا رو به سددمت خودت 

 نه هم داری!بکشونی بها
ستنتا با حرصی که تو صداش کامال برام محرز بود :فت: بهانه؟ من به اندازه 
سرا رو ازاونجا دور کنم... ما دوتا هنوز کارمون باهم  ی کافی دلیل دارم که ک

 تموم نشده!
 خوش به حال شما دو تا رفیق!-
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عصددمی خندید. طوری که صدددای قهقهه اش برای لحظه ای ته دلمو خالی 
. سددعی کردم بح  و منحرف کنم. لحن سددتنتا کم کم داشدددت رنک کرد

شی  صمانیت به خودش میگرفت بعید نمود از حرص اون منم کنترل و آرام ع
 که سی روز پس اندازش کرده بودم رو از دست بدم.

 با ارامش :فتم: یه شماره حساب هم میخوام ازت!
 ستنتا خندید اما خیلی زود صدای خنده اش قطع شد.

 جدی :فت: شماره حساب برای چی؟ کامال
 کالفه :فتم:

 بگو یادداشت میکنم ...-
 ستنتا با صدای متعجمی :فت: آخه نیاز برای چی...

 با صالبتی که کمتر تو صدام بود اسمشو پای تلفن :فتم.
 ستددددنددتددا...-

 .....88ستنتا فورا :فت: باشه ... اخه میخوای چیکار؟ 
ندارم بهت بدم ... به اندازه ی یک ماه اجاره ی نترس پول بدهی کسددرا رو -

 خونه ات به حسابت واریز میکنم!
 ستنتا پوفی کرد.

شاید چند سالی که تو آلمان زند:ی کرده بود باع  شده بود خصلت تعارف 
کردنش رو از دسددت بده . بهرحال من دلم نمیخواسددت زیر دین دوسددت 

با دلیل و بی دلیل ب*غ*لم  شددوهرم که اتفاقا چندان هم از من بدش نمیاد و
 میزنه برم!

 به هرحال خوشحال بودم مجمور نمودم سر حقش باهاش چونه بزنم!



 ستنتا نفس عمیقی کشید و :فت: :فتی کی برات کسرا رو دور کنم؟
جوری حرف میزد که انگار میخواسددت از زمین محوش کنه .به صددفحه ی 

 بود.دقیقه  15:وشی خیره شدم. مدت مکالممون حدود 
ابرو هامو باال دادم و :فتم: مطمئنم چهار دقیقه هم از جملم نگذشته ... کم 

 حافظه شدی!
 خندید و :فت: ساعتشو فراموش کردم.

 لمخندی زدم و :فتم: نکنه با کممود بهانه مواجه شدی!
 ستنتا زمزمه کرد: بهانه؟ چه بهانه ای؟

سمت خودت داری! یکی دو - شوندنش  ساعت بین بهانه ی خوبی برای ک
 تا شش عصر... سه روز دیگه! 4ساعت 

 ستنتا: مثال ...
شون بده ! مطمئنم  سرا ن سخرتو حتما به ک سی دی نمایش م با تحکم :فتم: 

 برای دیدنش حتما میاد سراغت!
قدام نکردی و هنوز  خاطرهمین هنوز برای طالق ا فت: ب با نیش : تا  سددتن

 داد:اه نرفتی نه؟! هنوزم دوستش داری!
زدم و فکر کردم : دوسددت داشددتن؟ چه عمارت بی ربط و بیهوده زهرخندی 

 ای!!!
آهی کشیدم و جوابشو ندادم. :ذاشتم فکر کنه : آره ... من مردی رو دوست 

 دارم که ... که ... که ...
 فکرم نه خمری شد نه سوالی... نه تعجمی!
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 اصال بی ادامه موند.
 حرف ستنتا مانع شد...

نطوری میخوای ... من همه چیز و براش توضددیح :فته بود: باشدده ا:ر تو ای
 میدم.

انتهای جمله اش هم موضددوع پرتی انتخاب کرد و :فت: سددیگار هنوزم 
 میکشی؟

 یادم نمیومد تو عالم فکر به همسر عزیزم چه جوابی بهش دادم .
 ناچار شدم بگم: چی :فتی؟

 ستنتا تکرار کرد: سیگارهنوزم میکشی؟
 بیرون اومدم و :فتم: از اون حال و هوای متفکرانه

 حرفه ای شدم!-
 ستنتا خندیدو :فت: آدامس نیکوتین بجو ... باع  میشه کمتر بکشی!

 ممنون از پیشنهادت . راهنمایی هات همیشه خوب جواب میده!-
 ستنتا : کدوم راهنمایی ها؟

 مثال معکوس شمردن ... اونم :اهی کمکم میکنه .-
 ستنتا با خنده :فت: هنوز یادته؟!

شت بهم  با شدن خیلی ابلهانه بود! حالم دا شوهرم در:یر معنی هنوز  رفیق 
 میخورد!

 دلم خواست قطع کنم.
 لحنم اعالم خداحافظی داشت.



سفارش هایی مربوط به  شنیدن چند جمله ی کاری نداری و  بعد از :فتن و 
خونه .خداحافظی کردم! تلفنمو توی کیفم پرت کردم. صدددای برخورد کلید 

 ی :وشی جدیدم باع  شد چشمهامو چند لحظه بمندم!ها به بدنه 
دم دمای سدداعت ده شددد بود ... تمام وقتمو با بازی کردن با نوید :ذرونده 

 بودم ... با فکر نکردن ... و هفت تایی سیگارکشیدن!
شه تا کل  شده و تاخیرم موجد می شدار میداد که :رسنه اش  صدای نوید ه

 و خیلی وقت بود آماده کرده بودم.خونه رو روی سرش بذاره!... شیرش ر
ستم امتحان کردم. حرارتش خوب  شت د شو پ طمق عادت مامان باز هم کمی

 بود.
 وارد اتاق نادین شدم.که حاال مال نوید شده بود،

با دیدنم خنده ی شیرینی کرد . توی تختش نشسته بود. موهاش باال رفته بود 
ست خودش دا شه اش رو د شی شده بود .  سیخی  سیخ  دم. پایین تختش و 

شکیش درحالی که بین دو  شت و م شمهای در شید و با چ ستم. دراز ک ش ن
ابروشو یه پشه ی ناجنس خورده بودو یه جوش قرمز زده بود به من خیره شد 
سر شیشه اش رو توی دهنش کرد . صدای نفسهاش زیاد از حد شیرین بود 

. 
 ..دستمو از الی نرده های محافظ تختش فرستادم الی موهاش.

 موهای نرم و خوشموش...
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موهای مشکیش، عین نادین بود. هرچی بیشتر میگذشت بیشتر شمیه نادین 
میشددد. با اون تاپ و شددلوارک سددورمه ای که روش یه آرم قرمز خورده بود و 

 پاهای تتل و :وشتیش خوردنی شده بود.
 مچ پاشو :رفتم و به سر شصتش یه ب*و*سه زدم .

 وندم ...پیشونیمو به حفاظ تخت چسم
 زیر لد زمزمه کردم:

 الال، ال ال :ل، دشتي **** همه رفتن تو بر:شتي
 ال ال ال ال :لم، باشي **** بزرگ شي همدمم باشي

 الال، الال، :ل صدپر**** بخواب ای نازنین دلمر
 الال :ل الله**** یه :ل دارم یه :هواره

 الال :ل مینا ****:ل نازم :ل زیما
 **** سرت بگذار لمت ب*و*سمسوسنالال، الال، :ل 

 **** که با :ل :فتگو داره لمت ب*و*سم که بو داره
 الال، الال، :ل زیره **** چرا خوابت نمی :یره؟

 که خواهر قربونت میره...
 

 الال، الال، :ل نر:س***** بال بر تو نیاد هر:ز
 الالالال :لم باشی**** همیشه در برم باشی

 ****بمونی مونسم باشیتو درمون دلم باشی 
 الال :ل بادوم ****:ل نازم بگیر آروم ...
 الال :ل نر:س**** بال بر تو نیاد هر:ز...



 خداوندا تو پیرش کن **** خط قران نصیمش کن
 تو پیرش کن **** زیارت ها نصیمش کن… کالم ا

 خداوندا تو ستاري **** همه خوابن تو بیداري
 ا نگه داري ...به حق خواب بیداري **** عزیزم ر

 الال ، ال ال ، :ل زردم **** نمینم داغ فرزندم !!!...
 در من زنی هست

 که هر شد
 رخت می شوید ،

 
 رخت فرزند مُرده اش را

 ای وای ا:ر
 بند دلم پاره شود...

 
... 

 با صدای زنک :وشیم، زیرپیاز داغ ها رو خاموش کردم .
نمیفهمم اون موقع که بهش تا نیم سدداعت دیگه مامان به خونه میومد واقعا 

اصددرار میکردم دوباره کارشددو تو دانشددگاه ادامه بده ، پیش خودم چه خیالی 
 داشتم ؟

درحالی که من هنوز اندر خم یک کوچه مشددغول باال و پایین شدددن برای 
 پختن یه خوراک مرغ ساده برای نهار بودم!
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م رو یبه سددمت اتاق رفتم ، نوید داشددت با تلویزیون صددحمت میکرد. :وشدد
 برداشتم.

 این شماره ی جدیدم رو به سامان هم داده بودم.
 سه بار تماس بی پاسخ، هر سه هم ازجاند سامان!

شینش چرخش دراومده  صمانیت نوید که ما شتم به ع ستم بود دا شی تو د :و
 بود نگاه میکردم که :وشی تو دستم لرزید.

 یه پیام از طرف سامان.
برای کسددرا هم احضدداریه فرسددتاده شددده.  "چند روز دیگه نوبت داد:اهتونه.

 احتماال به دستش رسیده."
 یه لحظه یخ بستم.

چشمم به متن بود که حس کردم بوی سوختگی کل خونه رو برداشته ... دود 
ید جیغ میکشددید ... صددددای  بدرنگی کل اشددتزخونه رو پر کرده بود. نو

 تلویزون هم تو سرم بود!
 در به تندی باز شد.هنوز چشمم روی متن ارسالی بود که 

مامان با مقنعه و مانتو و چند تا پوشدده و کیف دسددتی خودشددو به داخل پرت 
 کرد و :فت: نیاز چی سوخته؟

 :وشی رو با هل پشتم قایم کردم و :فتم: چی؟ فکر کنم پیاز...
ولی مامان به اشتزخونه دوید ... ماهی تابه رو توی سینک :ذاشت . صدای 

 ه بود.فیسش کل خونه رو برداشت
سته بود و چرخ کامیونش رو  ش سط هال ن ساکت و نوید با توجه به موقعیت 

 لیس میزد . پوفی کردم .



 مامان با اخم تهویه و هود رو روشن کرد و :فت: حواست کجاست نیاز؟
 لمخندی زدم و :فتم: پیاز نداریم ... میرم بخرم.

رداشددت. مامان در ورودی و بسددت و وسددایلشددو که همونجا پرت کرده بود ب
ید میرفت و ب*غ*لش میکرد :فت: حاضددری  به سددمت نو درحالی که 

 درست کن.
ضری هم یه پیاز میخواد دیگه ... تا بری یه دوش بگیری من یه کوکویی - حا

 درست میکنم .
 مامان نگاهی بهم کرد . خفه پرسید:حالت خوبه؟

 خوبم ... خوبی؟ خوب بود روز اول کاری؟ :ذاشتی ب ه ها تقلد کنن...-
نوید جیغ میکشددید تا بر:رده پیش کامیون هاش، اما مامان انگار*ق*صددد 

 کرده بود تا اونو حموم بده.
 لمخند بی زاویه ای زد و :فت: یه نیمرو درست کن.

 چشمکی زدم و :فتم: دو مین میرم برمیگردم...
و بی توجه به چشمهای نگران مامان که بهم دوخته شده بود و المته من بهش 

شتم. نیازی  سرم :ذا شالی هم به  شتم به اتاقم رفتم. مانتویی تنم کردم و ندا
 کیف پولم رو برداشتم. کلید های خونه دستمو لمس کردن .

 عالقه ای به اینکه حتی بخوام بهشون نگاه کنم نداشتم.
 از خونه بیرون زدم . کوچه مثل هر وقت دیگه خلوت بود.

به سایه ی کوتاهم که کف  افتاب صالة  هر م*س*تقیم وسط سرم میخورد.
 اسفالت کوچه نقش بسته بود خیره شدم.

http://www.roman4u.ir/


 صدای دم پایی های لژ دار انگشتیم توی سرم میتی ید .
سایه و دم پایی برداشتم ، سرکوچه اون سمت خیابون یه تره  نگاهمو از روی 
سیس میخریدم با کمی  سو شاید بهتر بود  سوپر،  شی نقلی بود و یه  بار فرو

نی هم داشتیم ... سوسیس بندری درست میکردم المته سس پیاز ، سید زمی
 مایونز فرانسوی عشق من با خیارشور هم نماید فراموش میکردم با نون با:ت!

از این فکر لمخندی به لمم نشددسددت محتویات کیف پولم رو چک کردم .به 
 اندازه ی خرید نهار  هر داشتم .

شدم ... از تره بار پیاز، از  شور. از خیابون رد  سیس خریدم و خیار سو مغازه 
سفید بخرم ،چند قدم اونطرف تر از یه  شدم  شت ناچار  سوی ندا سس فران

 نونوایی با:ت و کیک یزدی برای نوید خریدم.
نایلون هارو متعادل بین دو دستم تقسیم کردم . وارد کوچه که شدم ... حس 

و ة  هر هنوز تکردم سایم دو تا شده ... قدش بلند تر شده بود ... آفتاب صال
 سرم بود. حس کردم قدم هام صداش چهار تاشده ...

سر و  شت منو :رفت و از پس  ستی از پ ضافه کنم که د سرعتم ا ستم به  خوا
 کمر کوبیده شدم به دیوار...

... 
سرخ  شمهایی  شفته و چ سرا با بکراند پر ریش و موهایی ا صورت کمود ک

 باع  شد یه لحظه نفسم تو سینه حمس بشه ...
صورتش. پلکش میترید .  شماش دریای خون بود . موهاش ریخته بود تو  چ

 فکش منقمض بود.



شو بگیرم میون  صورت ست نایلون خرید ها رو پرت کنم و  یه لحظه دلم خوا
 دستهامو بگم: آروم باش مددرد!!!

 کسرا نفس نفس میزد.
 بازومو محکم تو مشتش :رفته بود.

شوره ی سر... بوی بدی نمیداد ... سردوش پیراهنش پر بود از نمک عرق و 
که ه*و*س  یی  :و مرد دروغ  یه  فن  ع ت بوی  یداد ...  م ن فی  ی ث ک بوی 

 خ*ی*ا*ن*ت کرده بود و زنشو امتحان کرده بود رو هم نمیداد!
 نفس کالفه ای کشیدم ...

 تقال نکردم فقط تو چشمهاش خیره شدم.
 ر! شایدچشمهایی که چروک شده بودن از شدت تابش نور افتاب صالة  ه

 هم چروکیشون از چیز دیگه ای بود...
 کمودی وورم صورتش بهتر شده بود .

 دستشو باال اورد ... موهایی که تو صورتم ریخته بود رو آروم کنار زد .
 نفسش میلرزید عین تمام تنش...

شت میلرزید ... این مرد ... این آدم  صالة  هر دا زیر نورم*س*تقیم آفتاب 
 ... دوست... کسرا! محمد...... این شوهر! همسر

 سکوت و با جرات شکستم و :فتم: ولم کن ...
ضاریه  صدای مردونه وبم زخم :رفته اش :فت: برام اح بازومو ول کرد و با 

 اومده...
 آب دهنمو قورت دادم و :فتم: خد...
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با حرص میون نفسددهاش :فت: تو به من خ*ی*ا*ن*ت کردی تازه تویی که 
 برام احضاریه میفرستی؟

نه منتظر  ندی زدم و :فتم:  ما  اهری پوزخ از حرفش دلی براق شددددم ا
یه بفرسددتی... کسددراجان ... عزیزم... داره تموم  میموندم تو برام احضدددار

 میشه...
 بازومو محکم تر فشرد و :فت: تو میخوای بعدش با کی باشی؟

 جواب بدم راحت تری؟-
 کسرا:طالقت نمیدم ...

 قمال هم :فتم...-
بازومو :رفت و منو به دیوار پشددت سددرم کوبید و :فت: حق نداری محکم 

:ند بزنی به من و همه چیز! حق نداری اینطوری بذاری بری... حق نداری 
 نیاز ... تو مال منی... زنمی... من هنوزم دوست دارم ...

 من چی؟ من مهم نیستم؟ حس من؟ فکر من؟-
لحظه های من ...  تو چشددمهاش خیره شدددم و :فتم:خواسددته های من ...

 لذت های من ...دوست داشتن من ... حق من؟ مهم نیست؟
 کسرا: ستنتا حقت نیست... ولت میکنه ...

 تو دلم فکر کردم : تو ولم کردی!
 کسرا خفه :فت: قمال میخاستی خودتو بکشی ا:ر قصد طالق داشتیم!

ت نقمال نمیدونستم که تو هرروز داری سعی میکنی به خودت ثابت کنی ز -
 یه ه*ر*ز*ه است!



کسددرا نفس خسددته ای کشددید و :فت:بمین ... بمین سددتنتا نامزد داره ... عقد 
 میکنن چند وقت دیگه...

 لمخندی زدم و چیزی نگفتم.
کسرا دست ازادشو کرد تو موهاش، از ته چاه :فت:ا:ر ولت کرد بر:رد، ا:ر 

 . خد؟نیومد سراغت ... بر:رد پیش من ... من منتظرت میمونم. خد؟..
داشددت :ریه میکرد؟ نمیدونم ... ا:رم میکرد اشددکهاش الی ریش هاش :م 

 میشد !... وباز من نمیدونستم!
فقط میدونستم من با چند قطره توی چشمم در:یر بودم! حضورشون نگاهمو 

 تار کرده بودن!
 چند تا قطره ی سمج تو چشمهام حلقه ی عمو زنجیر باف زده بودن ...

 :یر کرده بودن...
 یعنی :یرشون داده بودم الی مژه هام و مردمکم که نریزن پایین!

 بی هوا ... جلوی کسرا!
 کسرا دوباره :رفته :فت : بگو خد...

 تکونم داد نایلون سس بی هوا از دستم افتاد. بازوم ِسر شده بود.
 سس با صدا توی نایلونش کف اسفالت پیاده روی کوچه،شکست.

 فتی خد...کسرا زمزمه کرد : ن....نم نگ
خفه :فت: حلقتم که ن....نم ننداختی... هنوز که جدا نشدیم... ! ت تم تازه 
احضاریه اومده ... دوبار من نمیام ...یه بار ... تو چشمام خیره شد و :فت: 

 شاید یه بارم تو نیای ... بعدم...
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 لممو :زیدم ... دستمو ول کرد.
ش ست می ستش میکنم...نگام کرد وبا تته پته :فت:بر:رد ... در باهم  ه... در

 ... دم دم درستش میکنیم.
لمم میلرزید. چونم هم... بدنم به تمعیت از چونه و لمم ... مغزم مرتعش بود 

 ... با لرز نفس میکشیدم و با لرز بغضمو خفه کرده بودم.
 خم شد... نایلون و نگاهی کرد و :فت: شکسته ...

 ولم کرد. دیگه نگاهمم نکرد.
 میخوای سوسیس بندری درست کنی؟آهسته :فت: 

نفسمو حمس کردم ... سینم خالی میشد چشمهامم خالی میشدن و صورتم 
 خیس و :لوم از بغض خودشو خالی میکرد!

 رفت سمت خیابون.
افتاده ... سالنه سالنه ... شونه هاش دیگه مثل قمل شق و رق نمودن ... خم 

صداف راه نمیرفت.سداده راه شدده بود . قوز کرده بود... سدرش پایین بود ... 
 نمیرفت. هر قدمش انگار نیشتر بود تو جون من!

اشددکهام آروم غلتیدن رو همون جایی که انگشددت کسددرا رد شددد تا موهام و 
 کنار بزنه ، نموند بشنوه بهش بگم : خد... !

 نموند تا بشنوه بگم : اره ... میخوام سوسیس بندری درست کنم!
 با خرید هام وارد خونه شدم.

 نوید خواب بود، بوی سوختگی توی خونه هنوز مونده بود.
 مامان هم حموم بود.

 خرید ها رو روی پیشخون :ذاشتم.



نون ها روی توی سددفره، مامان تابه ای که چند دقیقه پیش توش پیاز ها رو 
 سوزونده بودم شسته بود و توی جا  رفی :ذاشته بود .

ستم ...  ش شتم.  سید زمینی و پیاز بردا ست کندم... خرد کردم ... چند  پو
 توی تابه ریختم. :ذاشتم روی :از... روغن... شعله!

 اشکهام روی پوستم خشک شده بود.
 مامان با خنده :فت: این یکی و نسوزونی...

 تالشی برای پاک کردن جای اشکهام نکردم . میرفت به حساب پیاز!
 نفس کالفه ای کشیدم که زنک درورودی خورد.

 ه تابه موند و من به سمت در ورودی رفتم.مامان حواسش ب
 کیه؟-

با دیدن نگهمان ساختمون از توی چشمی ، شالمو فورا روی سرم انداختم و 
 درو باز کردم.

با دیدنم لمخندی زد و :فت: دخترم اینو یه اقای جوونی داد :فت مثل اینکه 
 تو سوپر جا :ذاشتید!

مده بود ا:ر به این مجتمع او تازه  قای جوون؟  مان قملی شددوهر منو آ نه نگه
 میشناخت!

 با دیدن  رف شیشه ای سس مایونز فرانسوی!
یدونسدددت چی  یدم ...آب دهنمو قورت دادم ... هنوز م نفس عمیقی کشدد

 دوست دارم!!!
 بهتر بگم ... چیو با چی دوست دارم!
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 فصل چهل وهشتم:
 موعد قرار رسیده بود.

 خودش! قرار تنهاییم با خودم ... قرار تنهایی کسرابا
ید. همه به منزل عزیز رفته بودن ، من سددردرد و  کسددی خونه نمود. حتی نو
به وعده اش عمل کنه ، نگران  باید  نادین فهمیده بود که  بهانه کرده بودم و 
یان  فارش کرد: درجر ندن و خودش فقط سدد تا بهم :یر  یه رو راهی کرد  بق

 بذار...
 قول نداده بودم اما :فته بودم: خد...

دیگه سددداک و وسدددایل هامو کنترل کردم ممادا از حواس خوش پرتم یه بار 
ستم پیچ دادم و  شوهرمو تو د شین اهدایی  سوئیچ ما شه!  چیزی یادم رفته با
کلید منزل اهدایی موقت دوست شوهرمم چک کردم! کیف دستی و کوله ی 
شیر اب رو نگاه  شعله های :از و  شتم. کلید برق ،  ساکم رو بردا لپ تاپ و 

 .. مامان اینا دیر وقت میومدن!کردم .
 نفس عمیقی کشیدم و از خونه بیرون زدم.

در وقفل کردم و کلیدشددو توی جیمم فرسددتادم. این همه کلید داشددتم اما یه 
 قفلی تو زند:یم بود که با هیچ کلیدی وا نمیشد!جالد بود واقعا!!!

 دستهام میلرزید. به نرده تکیه زدم یه وقت نیفتم ...
 دیگه نوبت داد:اهمون بود!چهار روز 

 بین نرفتن و رفتن دو دل نمودم، چون میدونستم نمیرم ...!
 در ورودی مجتمع رو باز کردم.

 دویست وشیش هنوز همون جا پارک بود.



باز کردم .  به سددمتش رفتم. درشددو  به دور و اطراف م*س*تقیم  بی توجه 
 وسایلمو توش :ذاشتم و پشت فرمون نشستم.

 طابق قدم تنظیم کردم ...آینه وصندلی و م
 نفس عمیقی کشیدم.

 ستنتا هم به قولش عمل کرده بود.
ماشین و روشن کردم ... دنده رو جا زدم... راهنما ... سخت حرکت میکرد. 

 لعنتی ترمز دستی و نخوابونده بودم!
 آب دهنمو قورت دادم و فکرکردم: باید آروم باشی... باید!!!

 به سمت آدرس حرکت کردم.
 جمعه ی بی ترافیک ، کمتر از چهل دقیقه رسیدم.صمح 

نگاهی اجمالی به برج و کوچه وبرج های دیگه انداختم، سددوتی کشددیدم و 
 :فتم: چه غلطا!

تازه سدداخت بود . بوی رنگش همه جا پی یده بود. حتی توی کوچه... بوی 
 سیمان و سنک مرمر نمای کلیش!

 با دیدنم :فت: بفرمایید.با دیدن نگهمانی ، یک تای ابرومو باال دادم 
 اهمی کردم و :فتم: اقای زارع قمال از من برای شما نگفتن؟

 لمخندی زد و خیلی جنتلمنانه پرسید: اسمتون؟
 نامجو هستم.-

سمت ... اجازه  سری تکون داد و :فت:بله خانم نامجو ... بفرمایید از این 
 بدید ساکتون رو براتون بیارم.
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 ه دادم!ابروهامو باال دادم و اجاز
وارد اسددانسددور شدددیم . جلوی واحد شددرقی پیاده شدددم. این نما منو یاد یه 

 چیزی مینداخت.
باز کردم. بعد از اینکه دید من واقعا کلید  با کلید خودم  تشددکرکردم. در و

 واحد رو دارم و کلکی توی کارم نیست من و تنها :ذاشت.
ساعت ها  ست  شتم جوری که دلم میخوا ست دا توی راهرو بوی رنک و دو

 بایستم!
 در و باز کردم.

شم ، ولی یه  صد خالی رو به رو ب صددر  شتم با یه خونه ی کامال و  توقع دا
 فرش و میز تلویزیون و یه ممل تخت خواب شو وسط هال قرار داشت.

کامال وارد خونه شدددم ... هال وپذیرایی به حال ال مانند بود و با پنج پله ی 
میرسید... چشم بسته میدونستم که سه اتاق توی  باریک و کوتاه به یه راهرو

سرم بود . کنار در ورودی  شت  شتزخونه هم دقیقا پ راهرو وجود داره و ... ا
.... 

شدن یا  صد :ل خونه  شه ای بود به ق شی سیون  شتی کنار یه پان سرویس بهدا
صرف عصرونه تو یه تراس با در و دیوار شیشه ای و دیدن منظره ی خیابون و 

شه های آینه ای مزین پارک!.. شی شتی با  سیونی که به ویوی کوچه ی پ . پان
 بود!

 اینجا همون خونه ای بود که طرحشو من کشیده بودم ...



شون داده بودم و تاییدم  ستنتا ن طرح و نماش ... این طرحی بود که به رضا و 
نکرده بودن و بهش خندیده بودن! طرح برج رمانتیک خطابش کرده بودن و 

 ن من زیادی رویا پردازم!:فته بود
این طرحی بود که اون زمان من توی شددرکت بودم توی کامتیوتر شددرکت 

 کشیده بودم مطرحش کرده بودم و کسی استقمال نکرد!
شونش بدم، بهش بگم اون دختری  سرا هم ن ست به ک طرحی که دلم میخوا
که بلد نمود قلم معمار:ونه دسددتش بگیره و تو با خودکارفشدداریت حرصددش 

 دادی ، حاال میتونه از زاییده ی نهنش خونه بسازه، سقف طراحی کنه ...!می
سقفی که خودش صاحمش نمود اما دلش خوش بود یه روزی با تو زیر سقف 

 میره ...
 سقفی از جنس عشق!

به قول فرهاد مقواییش هم شددرف داشددت به سددقفی از جنس نزول و هوو و 
 هان کاری و... لعنتی !!!اثمات هرز:ی های من و رنک آبی و دروغ و پن

یه دوری توی خونه زدم . کنار تلفن بی سددیم پر بود از شددماره های اشددتراک 
 رستوران و درمانگاه و تاکسی ...

شتزخونه رفتم. چند تا  رف و  روف الزم  شالمو روی کاناپه انداختم و به آ
توی کابینت بود، اجاق :از صددفحه ای و یخ ال و هود ... حتی ماشددین 

 ویی!لماسش
 جهازم کامل بود ...

 نیشخندی به فکرم زدم و در یخ ال و فریزر و همزمان باز کردم.
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 :ذری نگاهی به محتویاتش کردم .
:وشددت و مرغ و ماهی و سددمزی های خرد شددده و خیلی چیزهای دیگه ... 

 بسته بندی... بهداشتی... اماده!
 میکردم!هزینه ی این خرید هاشو هم بایدبا اجاره خونه اش پرداخت 

ستم و به هال رفتم. روی کاناپه  کالفه از اینکه زیردینش بودم ، دریخ ال و ب
 نشستم میزان نرمی و راحتیشو سنجیدم.

 انصافا خوب بود .
با دیدن کنترل ماهواره و تلویزیون که روی یه میز عسلی کوچیک قرار داشت 

شمم شن کنم که چ ستم تلویزیون رو رو که به یه تی ، ابروهامو باال دادم. خوا
 کاغذ افتاد.

 روی زمین مقابل میز تلویزیون افتاده بود.
 دستخط ستنتا بود!

شدداید باهاش تو شددرکت همکار نمودم هیچ وقت متوجه فرصددت دید زدن 
 دستخطشو پیدا نمیکردم.

 یه لحظه حس کردم چقدر خط دو تا رفیق شمیه همه !
 عین خط من و سیما ...

 مینوشتیم!هردومون "ی" رو شکسته 
 و حاال خط ستنتا و کسرا...

 هر دو روی بلندای الف تاکید داشتن و آی با کاله رو بی کاله مینوشتن!
اصددرارشددون هم به میم سددرپایین بود ... قلنمه ی میم رو باال نمینوشددتن! زیر 

 مینوشتن ... دال و رشون هم نمیشد از هم تشخیص داد!



 یی خاصی داشت!درهر صورت کسرا خوش خط تر بود . خوانا
 د:مه ی تلویزیون رو زدم و دنده عقد روی کاناپه نشستم.

 خط اول سالم و احوال پرسی بود.
که طرحش از  پاتو تو خونه ای میذاری  یدونم کی  خط دوم هم :فته بود نم
ضر کردم!  خودته... به هرحال همه چیز و برای اومدنت و خلوت کردنت حا

 امیدوارم کم و کسری نداشته باشی.
 خط سوم و چهارم و پنجم در مورد یخ ال و :از و شماره تلفن ها بود.

خط شددشددم راجع به این بود که ا:ر کاری داشددتم به اقا فرامرزی نگهمان 
 مجتمع بگم .

شخص کرده بود و  سیگار تو کابینت رو م و خط هفتم برام جای پاکت های 
 آدامس های نیکوتین ... و توصیه ای برای ترک کردن!

شتم شت و  خط ه شوی میز تلویزیون قرار دا درمورد فیلم هایی بود که تو ک
فلش پر پوشه از فیلم های خارجی! و خط نهم... اصل ماجرا از اینجا شروع 

 میشد:
میدونم اشددتماه کردم ... هم من ... هم کسددرا! تصددمیمم برای تموم کردن با 

 نامزدم قطعی شده!
داره دروغم به واقعیت تمدیل جالمه که با دروغ به تو بهت نزدیک شدددم اما 

میشدده! اشددتماه کردیم خیلی زیاد ولی تو هم کم خطا نمودی. نمیدونم بعد از 
یک ماه تصمیمت چی میتونه باشه ، فقط میدونم که بر:شتن پیش ادمی مثل 

 کسرا ...
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 کاغذ و م اله کردم . حوصله ی خوندن ادامه اشو نداشتم .
ماه این یک  نه برای  تا  یک  یت میکرد. من وقتی همون خطوط  جا بودن کفا

برای دخالت تو زند:ی بقیه و فکر کردن به زند:ی بقیه نداشددتم! من پس فردا 
داد:اه داشتم ولی قصد رفتنشو نداشتم ... به اشتزخونه رفتم . یه بسته از قاقا 
لی لی هایی که تو کابینت بود برداشددتم . پاکت سددیگار وینسددتون ... تو این 

شروع کرده بودم مدت کم فهمیده بو شاید چون با این  دم از این خوشم میاد 
به کشددیدن ... بسددته ی عجید و غرید آدامس رو برداشددتم و بازش کردم. 

 یکی و تو دهنم :ذاشتم ... بد نمود!!! به اینم میشد عادت کرد ...
 نیشخندی زدم و با بسته ی پاستیلم به هال بر:شتم.

 .یکی از فلش ها رو به تی وی نصد کردم
صله ی  شدم . حو شه ها  شغول باال و پایین کردن پو شتم و م شو بردا کنترل

 دراوردن مانتوم هم نداشتم. فقط د:مه هاشو باز کردم!
 خد ... اینم از این! اومدم اینجا ... تنها باشم!

 حاال چی؟
 بعدش چی؟
 آخرش چی؟

 تهش چی؟
 اصال ته داشت؟ اصال آخر داشت؟؟؟ واقعا بعدی هم وجود داشت؟

 ا فکرم خالی بود؟ چرا هیچ چیزی تو نهنم رژه نمیرفت؟چر
پس اون خاطرات :اه و بیگاه که با هر تلنگری تو نهنم سددوت میکشددیدن و 

 قدم میزدن کجا بودن؟



 چرا مغزم خالی بود؟
 انگار همشون دود شده بودن و محو شده بودن !

به  اوردنشوناز وسط صحنه ی زند:یم متواری شده بودن که یه وقت فکر یاد 
 سرم خطور نکنه!

 خد اومدم اینجا که چی بشه؟
 از دست شمردن قدم های کسرا که کوچه رو متر میکرد خالص بشم؟

 یا از دست نصیحت های مادرانه ی مامان؟
 یا اخم های پدرانه ی بابا ...

 یا دلسوزی برادرانه ی نادین...
 یا حرفهای پر ارزو و آینده دار کمند ...

 یه های نوید ؟!!!یا از شد :ر
 من اومده بودم خونه ی دوست شوهرم، بدون اطالع شوهرم!

بعد در مورد دوسددت شددوهرم در خونه ی دوسددت شددوهرم با فکر شددوهرم 
 خلوت کنم! ... با خودم ... با زند:یم ... با خاطرات شوهرم!

 اون وقت حاال همه ی مغزم خالی شده بود... از همه چیز!
 وجود نداشت.اصال انگار هیچ چیزی 

 هیچ مردی برای امتحان کردن نمود!
 هیچ شوهر شکاکی تو زند:ی من نمود!

 هیچ ب ه ای تو دل من نمود!
 هیچ مردی نگاهش عسلی نمود ...
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 هیچ مردی نگاهش آبی نمود ...
صورتم فوتش کنه و بگه:  سی تو  شت تا ک سیمی هم وجود ندا حتی هیچ دو

 دوست دارم!
ه ای رو تخت چوبی که صددددای بید میداد و انگار هیچ دختر نوزده سدددال

قالی ه ای پر از سددوختگی از نغال  نه از درون پوکش کرده بود روی  یا مور
قلیون ننشسته بود تا مرد جوونی تو صورتش دوست داشتن و با طعم دوسید 

 و دود و فوت کنه!
شتم ... انگار هیچ دختر  سیگارمو تو حلقم نگه دا ساله ای نمود زیر  22دود 

چیق زیر اسمون زیر نگاه ستاره ها و ماه زیر :وشش :فته نشده بود: بهت اال
 اعتماد دارم!

سالگی با یه مرد چشم آبی تو نور قرمز یه دکه آب  23انگار هیچ زنی نمود تو 
 انار بخوره ... !

 دود سیگارمو از بینیم بیرون دادم .
ضورش تا  شواهد ح گی کامال ماه 9هیچ ب ه ای هم درکار نمود ... هرچند 

 موجود بود ور:ه های بودنش تو جونم بیداد میکرد!
 ولی...

 دود سیگارمو حلقه حلقه بیرون دادم!
برای کسی که قلیون میکشید و به شوهرش میگفت نمیکشم، وینستون دود 

 کردن کار آسونی بود!هرچند تازه کار...!
خد سددیگارم داشددت به تهش میرسددید ... حاال چی؟بعدش چی؟ آخرش 

 چی؟؟؟



سمو میجوییدم روی کاناپه  سیگاری خاموش کردم. ادام سیگارمو توی زیر
لم دادم ... با کنترل فیلم ها رو باال و پایین میشدددم ! باید فکر میکردم ... اما 

 به چی؟!!!
 دم دمای ساعت ده شد بود .

که چیزی از هیچ کدومش  3 تا فیلم پشدددت سددر هم دیده بودم ، هرچند 
 :ذشته بود.نفهمیده بودم اما وقتم 

سته بودم و  ش شکی ن شد بود، رو به روی لپ تاپ وایوی م ساعت ده و نیم 
 فکر میکردم من از تاریکی و تنهایی نمیترسم!!!

سرمو :رم  شده بودم... باید فقط  ساس  صدا و قدم ها ح سر و  فقط الکی به 
 میکردم ،چی بهتر از سر زدن به وبالگ و پیج اف بی !

شد ، سه طی می شدم  باید این پرو مهم نمود به چه قیمتی ... من باید تنها می
 ... کسرا هم باید تنها میشد .

صفحه ی  سرشو بکراند  ستانه ی طالق عکس هم ولی احمقانه بود زنی در آ
 لپ تابش کنه!

ته بودم فکر نمیکردم هر  که این عکس و ازش :رف به هرحال ... اون وقتی 
و سددحر میکنه یه  روز بخواد به خودش ثابت کنه کسددی که باهاش شددد

 ه*ر*ز*ه است و آماده برای به اغوش رفتن غریمه هاست ...
 بره اطالعات کسد کنه درمورد چگونگی طالق دادن این زن ...

 چگونگی در رفتن از زیر بار مهر این زن ...
 چگونگی تلف کردن طفل این زن!
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 چگونگی ازار دادن این زن...
 و خیلی چگونگی های دیگه!

شتزخونه رفتم ... اونقدر خرت و پرت خورده بودم که از جام بلند  شدم، به ا
 میلی به غذا نداشتم.

دریخ ال و بی هدف باز کردم و بسددتم،به هال بر:شددتم ... از توی سدداکم 
مسواکمو برداشتم. از وقتی رسیده بودم :وشیمو چک نکرده بودم. مسواکمو 

ملی حس های توی دهنم :ذاشددتم و درحالی که از طعم خمیردندون های ق
چشدداییم فعال میشدددن، با دیدن یازده تا میس کال که همگی از سددتنتا بود. 

 ابروهام باال رفتن، یحتمل میدونست که من اومدم اینجا ...
 عالقه ای به پاسخ دادن بهش نداشتم. مشغول مسواک زدن شدم.

شه ای ماتش که هاله ای از انعکاس  شی شویی رفتم ... از دیوارهای  ست به د
ی کاری های کف آبی داشت ، خوشم میومد. یه جورایی دلم میخواست کاش

 یکی دوساعتی تو دستشویی باشم!
شتی  شویی بود رو باز کردم. با دیدن پد های بهدا سه ایی که باالی رو در قف

 فکر کردم ستنتا فکر همه چیز و کرده!
 از این که فکر همه جاشو کرده بود یذره خجالت کشیدم .

 وستش برای زنش...کسرا میفهمید د
لممو :زیدم ... عین دیوونه ها زدم زیر خنده ... صدددام اکوشددد... تو آینه به 

 خودم نگاه میکردم و میخندیدم.
 کسرا ...
 کسرا...



 محمد کسرا!
 خمیردندون روی چونم چکیده بود ... زبونم میسوخت ...

 چشمام یه لحظه ازسوزش زبونم از تندی نعنای خمیردندون پر اشک شد.
 دهنم از خنده هنوز به پهنای صورت باز بود ...

 تمام اشکم از سوختن نوک زبونم از تندی نعنا نمود!
شمها  سوزونه ... و چ یعنی مگه نعنای خمیردندون چقدر میتونه زبون ادمو ب

 رو پر اشک کنه!
 اونم اشکی که وسط خنده باشه!

 حاضر برای چکیدن ...
کردم . دهنمو شستم... در قفسه رو  توی روشویی تف کردم . مسواکمو تمیز

 با پوف بلند باالیی بستم ...
 از اونجا بیرون زدم. خواستم چراغ و خاموش کنم.

 یه لحظه از سکوت خونه دلم هری ریخت.
ستم آهنگی رو توی لپ تابم  شدم، حتی الزم میدون شی چراغ  بیخیال خامو

 ت و تنهای... !پلی کنم و تا صمح ریتتش کنم ... و:رنه ... این همه سکو
شه ... یعنی انقدر احمق بود که  شاید جلوی در با ستنتا  یه لحظه فکر کردم 

 مثل کسرا کشیک منو بکشه؟
 نه ... هیچ کس مثل کسرا نمیشه!

 یعنی میشه؟
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سعی کردم روی رخت خوابی  ست،  ش ضحکی رو لمم ن از فکرم خنده ی م
 که ستنتا برام فراهم کرده بود کمی آرامش بگیرم.

 ای زنک در پلکهای بهم چسمیدمو باز کردم.با صد
 نور لوستر و خورشید م*س*تقیم تو چشمم بود.

 دستمو به سرم :رفتم و نیم خیز شدم.
شالمو روی  شتم و  سرد :ذا صدا دراومد. پاهامو روی پارکت  زنک دوباره به 

 سرم انداختم. از چشمی نگاه کردم.
 فرامرزی بود ... نگهمان مجتمع!

 در و باز کردم.
با دیدنم متعجد :فت: میمخشددید بیدارتون کردم ... مهندس فرموده بودن 
خانم چیزی  نده دیشدددد فراموش کردم .  بدم. شددرم ها رو بهتون  که این 

 خواستید سفارشی داشتید در خدمتم.
 دهنم خشک بود.

 ولی سری تکون دادم و سمد و ازش :رفتم.
 خداحافظی :فت و سوار اسانسور شد.

ل خونه بر:شتم. درو قفل کردم ، زانومو باال اوردم وسمد رو من با سمد به داخ
روش :ذاشتم، بازش کردم ... یه مشت مجله و کتاب و رمان و روانشانسی 

 و ...!
 پوفی کردم و سمد و یه :وشه :ذاشتم. وسط خونه کش و قوسی اومدم!

 واقعا دیشد تنها خوابیده بودم انگار...



میخوردم ... با اینکه سدداعت یازده بود اما به اشددتزخونه رفتم . باید صددمحانه 
ه*و*س پنیر و نون و :وجه عجید به سددرم افتاده بود! با یه لیوان شددیرعسددل 

 داغ! دستهامو تو سینک  رفشویی اشتزخونه با مایع  رفشویی شستم.
ضافه کاری هم کرده بود!  شد بی اره زیاد کار کرده بود. حتی ا :لوی من دی

 ... بس ک هق زدم!
تارهای روان پریشم خندم :رفته بود ... تلویزیون رو روشن کردم. برنامه از رف

ی کودک شمکه دو با نازک کردن صدای چهارتا مردی اجرا میشد که همسن 
 پدر من بودن!

 با این حال از سکوت خونه بهتر بود .
لیوان شددیرعسددلمو برداشددتم وبه هال رفتم. سددمد و با پا به سددمت کاناپه هل 

 دادم.
گه چه خوابی برام دیده بود؟! قفسه ی باالی روشویی دستشویی کافی باز دی

 بود برام!
مجله ها رو کنار زدم ... با دیدن دفترچه های تملیغاتی ، یکیشددونو برداشددتم 

... 
 به چندتا ادرس نیازداشتم! کد اشتراک کافی نمود!

 درحالی که تصویرقالیشویی و مرکز اپیالسیون و مشاوره هایی برای جراحی
یه باشددگاه ... چشددمهام روی  با دیدن عکس  زیمایی بینی رو رد میکردم، 

 تصویردستگاه های بدن سازی ایست کردن، این بد فکری نمود.
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و المته کنارعکس که ارایشددگاه مجللی به نظر میومد و تصددویرناخن های 
 کاشته شده با طرح های مختلف به هرحال هر زنی رو ترغید میکرد!

باید ترغید میشدددم... فعال باشددگاه رو بدم نمیومد روش شدداید منم به طمع 
فکر کنم! هرچند که سربسته از این و اون شنیده بودم عمل سزارین سنگینه و 

 تا مدت ها نماید کارهای سخت انجام بدم!
 به هرحال دیگه حوصله ی موندن تو این خونه ی خالی رو نداشتم!

د ل باید دستم میومد ... شایباید حاضر میشدم و بیرون میرفتم. نقشه ی مح
 باید میزان مسافت جاهای مختلف تا اینجا رو هم محاسمه میکردم.

 به هرحال باید وقتمو میگذروندم!
ساعت دوازه  هر!!! بهتر از فکر کردن به محتویات تو  چی بهتر از پیاده روی 
 قفسه ی باالی روشویی بود که دوست شوهرم برای زن دوستش خریده بود!

شته بودم و کیفمو  شمم :ذا سفت کردم  عینک افتابیمو روی چ شونه  روی 
 سعی میکردم از درخت های بلند و سراشیمی های بلند تر لذت بمرم!

 نیاوران ...
 اسم قدیمش نی آوران بود ...

 یه روزی به قول بابا شاپور اینجا بیابون بود حاال شده باالی شهر!
ر پرتد و داغ افتاب رنگشددون به دسددتهامو تو جیمم فرو کردم تا از :زند نو

 تیر:ی نزنه، هراز چندباری پشت سرمو نگاه میکردم.
فکر و توهم اینکه کسددی دنمالم افتاده باشدده ... تعقیمم کنه ... دیگه تنها یک 

 فکر ساده نمود، عادت بود!



شیدم و به نمای خونه ها نگاه میکردم، به کوچه ... آدم ها ... کار:رای  آهی ک
 ، ماشین ها ... راننده ها ...مشغول ساخت 

اصال متوجه این نشده بودم که به خیابون اصلی رسیدم ، درحالی که داشتم 
شمم رو  شتم چ شمرده برمیدا به اطراف نگاه میکردم و تو پیاده رو قدم هامو 

 یه تابلویی که کج شده بود ثابت موند.
 بی اراده یه لحظه ایستادم.

سددر عابرا بیفته ، روش دو تیتر نوشددته شددده این تابلو ممکن بود هر آن روی 
مانی و مشددداوره ی زند:ی " و " مرکز توانمخشددی و  یک روان در بود: "کلین

 روانتزشناسی بیماری های خاص :وهر"
اخمی کردم و فکرکردم باید بهشددون بگم که تابلوشددون کجه و ممکنه بوم... 

... شدداید بخوره تو سددر یه عابر! اون وقت چطوری میخواسددتن مشدداوره بدن
 شگردشون همین بوده ، جابه جایی مغز و بعد مشاوره ی روانشناسی!

 از در داخل شدم.
شه ایش چهار  شی ساز بود، پله هارو باال میرفتم در  سمتا قدیمی  ساختمون ن
طاق باز بود. دخترجوونی درحالی که یه فنجون ملوان زبل دستش بود وسط 

 موند!سالن ایستاده بود و نگاهش رو من ثابت 
 وارد سالن شدم.

یه فضدددای چهار ضددلعی مربعی ... که رو به روی من دقیقا جایی شددمیه 
شت ، کل در و دیوار هم  سه در، در اطراف وجود دا شت و  شتزخونه قرار دا ا

 پر بود از پیام های موفقیت و شعارهای روانشناسی!
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ج ن:ردا:رد فضددا، صددندلی چیده شددده بود و یه میز و کامتیوتر قدیمی هم ک
 دیوار.

قد بودن قهوه اش از  که مرا ند درحالی  با لمخ مد و  با دیدنم جلو او دختر 
 فنجونش سر ریز نشه :فت: برای استخدام اومدید؟

شت و  شتی دا شکی در شمهای م سمزه بود ، چ صورتش نگاه میکردم.  به 
موهای مشکی فرق از وسط، یه مقنعه ی مشکی سرش بود که برق نگاهشو 

بدون هیچ بیش از پیش جلوه د نازک!  های  ته ای و لم ار میکرد . بینی کوف
کل  یادی تیره بود . بینیش هم بزرگ بود. در  نک پوسددتش ز آرایشددی... ر

 معمولی بود!
 روی روپوش سفیدش هم لکه ی قهوه بود.

و هنوز از زیر فنجونی که تو دستش بود داشت قطره های قهوه رو زمین چکه 
 میکرد.

 باید فرم پر کنید ... اجازه بدید ... دختر با هیجان :فت: خد اول
و فنجونشو قلتی ازش خورد و زیر لد غر زد: سرد شد... روی میز :ذاشت 

 و :فت: بفرمایید بنشینید...
سربه هواییش نگاه میکردم که در به در  شتم به  حرکاتش کامال :یج بود ... دا

 تو کشوی میز دنمال فرم بود.
سری مقابل میز رفتم به بر:ه هایی که  سر شده بودن نگاهی  روی میز پخش 

 کردم و :فتم: فرم منظورتون اینه؟
 ابروشو باال داد و :فت: حناق ...

 اخم کردم و :فتم: بله؟



خندید و :فت: با شما نمودم ... بله فرم همینه ... ! راستش این کلینیک رو ما 
ن هاتوتازه دایرکردیم ... و چون هنوز اونطور باید و شدداید مشددتری نداریم با

 درصدی حساب میکنیم ... روزانه موافقید؟ الدن خودکارا رو کجا :ذاشتی!
پوفی کرد و خم شدددد تو کشددو، درحالی که از حرکتش لمخند میزدم :فت: 

 خد دیتلم هستید؟
 خیر...-

 با کشف خودکار نیشش باز شدو :فت: سیکل؟
 نه لیسانس معماری ام!-
 

عد میخوای ماری؟ ب فت: لیسدددانس مع جد : ما با تع یک  ن منشددی کلین
سد  شید؟مطمئنید؟ خیلی برای ناامیدی دیره... بهتره برید دنمال کاری منا ب

 برای رشتتون بگردید ...
 لمخندی زدم و چیزی نگفتم.

 با اخم :فت: این کار در شأن شما نیست ...
واقعا هرچی میگذشدددت بیشددتر فکر میکردم اخالق و تن صددددای جیغ و 

 میکنه. شیطونش به جذابیت صورتش کمک
شریف آوردید؟ ... ای  شاوره ت بهش نگاهی کردم و یه آن :فت: نکنه برای م

 خدا ... بمخشید تو رو خدا ... من فکر کردم شما برای استخدام اومدید ...!
 فرم و با سر انگشت به سمت خودم کشیدم و :فتم: میتونم پرش کنم ...

 با تعجد :فت: چرا؟
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 خد شاید شانس بهم رو کرده!-
نگاه من میکرد که صندلی ای رو به سمت میز کشیدم و روش نشستم. :یج 

 واقعا بد فکری نمود. تو این چند وقت سرم :رم میشد!
 دستهاشو تو هم قفل کرد و :فت: برای مشاوره بهتره به اتاقم بیاید ...

بهش نگاهی کردم وفکر کردم : این یه نشددونه اسددت؟ یعنی حتما باید اون 
 من بیام به صاحمان اینجا تذکر بدم و بعد ...تابلو کج میمود تا 

عین نشددونه ای که تو اتاق کسددرا من با :نجه ی مخفیش اشددنا شدددم ... با 
 عکس ستنتا رو به رو شدم! و بعد ...

 دستم لرزش نامحسوسی :رفت.
 داشتم مفادشو پر میکردم که :فت: مطمئنید میخواید این کار و انجام بدید؟

 بیکاری بهتره... لمخندی زدم و :فتم: از
 اما آخه...-

فرم رو به سددمت خودش هل دادم و :فت: فکر میکنم برای مشدداوره اومده 
 باشید ... اینطور نیست!

نه من فقط اومدم بهتون بگم که تابلویی که نصدددد کردید کجه ...ممکنه -
 حادثه پیش بیاد!

 به پشتی مملش تکیه داد و پقی زد زیر خنده ...
 و :فتم: حرف خنده داری بود؟ از خندش لمخندی زدم

اشک :وشه ی چشمشو :رفت و :فت: نه ... شما سومین نفری هستید که 
امروز اینو به ما تذکر داده و من و همکارم هم یا با منشی اشتماهش :رفتیم یا 

 با مراجع...



لمخندی زدم و :فت: ممنون خانم ولی اون مدلشه... ا:ر از پشت نگاه کنید 
آهن سددفت و سددخت متصددله و احتمال افتادنش صددفره ...  میمینید که به یه

سی نمیدید  ست تابلو رو ک شده ا شینی  ساختمون اینجا کمی عقد ن چون 
 مجمور شدیم این ترفند و اجرا کنیم.

درحالی که نیم خیز شددده بود برای بدرقه کردن من، :فتم: برای مشدداوره هم 
 باید فرم پرکنم؟!

 قمل از ازدواج؟سرجاش نشست و پرسید: مشاوره ی 
 نه...-

 درخودکار و یه بار دراورد و دوباره سرکرد و :فت: مشاوره ی زند:ی پس؟
 مشاوره ی طالق ندارید؟!-

لمخند نرمالی زد و بلند شددد. رو به روم ایسددتاد و:فت: بفرمایید به اتاقم ... 
 رها هستم.

 نیاز...-
 مینو رها ... خندید و :فت: نه ... فامیلیم رهاست ... اسمم مینوئه ...

 لمخندی زدمو :فتم: ولی من اسمم نیازه...
 سری تکون داد و با هم به اتاقش رفتیم.

فنجون ملوان زبلشو سرد و یه نفس سر کشید و :فت: خد خیلی خوشحالم 
که با شما اشنا میشم... تو پنجمین روز کاری فکر میکنم شروع خوبی باشه 

 ... ... با یه مهندس معمار! با یه اسم زیما
 روی ممل چرمی نشستم و رو به روم نشست.
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فضددای اتاق خالی بود. جز میز و همون دو ممل چرمی رو به روی هم و میز 
 عسلی رو به روش چیز خاصی چشممو نگرفت.

 رها نگاهی بهم کرد و:فت:خد چه کمکی ازم ساخته است...
ه چهار بیمارستان سنمیدونم من بار اولمه میام پیش مشاور ... المته قمال تو -

نفری سددعی کردن بهم مشدداوره بدن و باهام صددحمت کنن ...ولی هیچ وقت 
 خودم نخواستم که همکاری کنم!

 رها ابروشو باال داد و :فت: بیمارستان یعنی ...
شگاه نمودم هیچ وقت ... هنوز کارم به اونجاها - سای بیمارستان معمولی... آ

 نرسیده ...
 ورم این نمود ...لمخندی زد و :فت: نه منظ

شار و این - شوک های روانی کارم به افت ف سری  من یکی دو بار بخاطر یه 
 چیزها رسید که خد از خود بیمارستان ...

 وسط حرفم پرید و :فت: بله بله متوجه شدم... چند وقته ازدواج کردید؟
 یک سال و چند ماه ... اما بیشتر از دو ساله باهاش آشنام.-

د و پاشو روی پاش انداخت. یه جین سورمه ای پاش بود دستهاشو قالب کر
 با کتونی های آل استار سورمه ای.

دست به سینه بهم نگاه کرد و :فت: میتونم راحت باشم باهات؟ نیاز صدات 
 کنم؟

 المته ...-
 رها لمخندی زد و :فت: خد ... چند سالته؟

-23 – 24 ... 



 خندید و :فت: شش سال ازم کوچیکتری...
 ی زدم و :فتم: جدی؟ کم سن بنظر میرسید.لمخند

سه ی  صدا بزنی... چون جل ستی تو هم منو میتونی مینو  خندید و :فت: را
صی نداریم... المته کمی هم تازه کاریم ...  ست پرونده یا چیز خا اولمون ه
ولی خد... دوسددت داری ازت سددوال کنم یا خودت ترجیح میدی شددروع 

 کنی؟
 ع کنم...نمیدونم باید از کجا شرو-

 مینو لمخندی زد و :فت:از اولش...
 

 نفس عمیقی کشیدم.
ست میده،  سم حس بازجویی بهت د سوال بتر مینو کمکم کرد و :فت: ا:ر 

 خودت از هرجایی که مایلی بگو ...
 لممو با زبون تر کردم و :فتم:

شروعا بود ... فکر میکردم با همه فرق داره ... حتی - شروعش مثل همه ی 
 میکنم با همه فرق داشت... و داره! االنم فکر

مینو اوهومی کرد و من فکر کردم: باید حرف بزنم؟ چی بگم؟! به سددداعتم 
 نگاه کردم ... یک بعد از هر بود. بدم نمیومد وقتم بگذره!

 مینو منتظر به من نگاه میکرد.
یدونم ...  یدونم یهو چی شدددد ... یعنی م اب دهنمو قورت دادم و:فتم: نم

 ورش کنم ...نمیتونم با
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 مینو چیزی نمیگفت. سکوتش کمکم میکرد تا فکرهامو متمرکز کنم.
آهی کشددیدم و :فتم: فکر میکنه بهش خ*ی*ا*ن*ت کردم ... یعنی خودم 
ما  گه بودم ... ا یه مرد دی با  عا  که من واق ندم  بهش اینطوری :فتم ... قمولو

اون باور کرد که اون... اون یه کاری کرد که اصددال در باورم نمیگنجید ... 
صراحت کلمه  ست بر:ردم ... به  بهش خ*ی*ا*ن*ت کردم ... ولی ازم خوا
:فت میمخشددمت بر:رد! من درخواسددت طالق دادم... داشددت با نگاهش 
شنیدن  ست؟! مردی که با  سم میکرد که بر:ردم ... این خیلی عجیمه نی التما

یه جانی شددد  چند تا جمله از دهن من در یک لحظه ... یک ثانیه تمدیل به
... حاال چطور میتونه انقدر راحت حرف از درست شدن همه چیز بزنه! من 
ماه کرد میدونه و  یدونم ... خیلی اشددت ماه کردم ... م تو زند:یم خیلی اشددت
میدونم ... اما االن ... نه وجدانم بهم این اجازه رو میده که اینقدر راحت تو 

شرایط به حال خودش رها کنم ... نه ا سم ... نه عقلم! حتی ازش این  سا ح
 میترسم که باز جنون آنی بهش دست بده و یه کار اشتماه دیگه ازش سر بزنه!

 مینو سری تکون داد و :فت:خد...
نار... توهین و  به ک باورش  نار...  به ک نا  مه ی ای پوفی کردم و:فتم: ه

م غتحقیرهایی که منم جوابشددو دادم هم به کنار... درک اینکه باز اومده سددرا
 برای من خیلی مشکله!

 مینو لمهاشو با زبون تر کرد و :فت:شاید هنوز دوست داره!
آره... خندیدم و :فتم: مشددکل ما هم دقیقا همینه ... که ... که... ما هنوز -

همدیگه رو دوسددت داریم! یعنی میدونی ... با این همه اتفاق... ما هنوز... 
کسددی که بهم بی اعتماده و منو یه این احمقانه اسددت. این واقعا درد داره که 



ه*ر*ز*ه ی تمام و کمال میدونه هنوز دوسددتم داشددته باشدده ... حس میکنم 
هنوز دچار تد جنونشدده ... بخاطرهمین ازم میخواد بر:ردم! ا:ر بر:ردم این 

 بار معلوم نیست زنده از خونه اش بیرون بیام یا نه!
:لومو فشددار داد  پوفی کردم و دسددتمو روی صددورتم کشددیدم. از کی بغض

 نفهمیدم!
این خیلی احمقانه به نظر میاد میدونم ... ولی شددوهر من نه معتاده... نه -

حتی اهل سیگار کشیدنه ، اهل دود و خانم بازی و این چیزا هم نیست واقعا 
... نه جنون جنسددی داره ... فقط یه وقتایی خیلی عصددمانی میشددده متوجه 

ه تو عصددمانیت ولی ... وقتی خوب حرفهاش نیسددت ... خیلی توهین میکن
بدی هم داره ...  که خوبی داره  ندازه  به! یعنی همون ا عا خو باشددده ... واق
میدونی ... تازه من فکر میکنم که ... که ... خد تو عصددمانیت نقل پخش 
ما تو فقر وبی پولی  تا اون میگه ... من میگم ... نمیدونم...  نمیکنن ... دو 

شد! اون تحقیرم میکرد ولی حمایتمم نمودیم... یهو کارمون ب شیده  ه اینجا ک
میکرد، دعوا میکرد ولی آشددتی هم میکرد. ا:ر بهم زخم میزد پانسددمانشددم 
سرجمع هم دوبار ازش کتک خوردم ... یهو هم ... بمین ... من فکر  میکرد! 

 کنم بهتر باشه برم ...
 ه؟چیخواستم نیم خیز بشم که مینو با تعجد :فت: مشکل بین شما 

 ممل چرمی با نشستن دوباره ی من فیسی کرد . واقعا مشکل ما چی بود؟
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خسددته :فتم: بهم شددک داشددت... از روز اول ... خیلی هم شددک داشددت. 
طوری که فکر میکرد شداید حتی دوشدیزه هم نماشدم! خواهرش منو پرکرد با 

 این حرف که رسم خانواده است ... و منو پیش دکتر زنان بردن!
نده :فت: آره میفهمم ... مادر منم قمل از ازدواجم مجمورم کرد که مینو با خ

 حتما برم اون بر:ه رو بگیرم ... خد شکش بی دلیل بود؟
 نگاهی به مینو کردم ... متاهل بود؟!

 جواب دادم:
 نه ...-

 مینو: نه؟
 من قمل از آشناییم باهاش، دوست پسرداشتم...-

 به صورت مینو نگاه کردم.
 صورتش نمود. همین شاید ترغیمم میکرد که ادامه بدم! هیچ حالتی تو

اینکه بعد از یک سال سکوت تصمیم :رفته بودم به حرف زدن ... اون هم با 
 یه مشاور!

 شاید باالخره یه کارم درست بود. شاید هم باز راه و اشتماه پیش :رفته بودم.
زدم! ولی ن میدونی دوست پسرم تا سر عقدمم اومد. میتونستم بهم بزنم ...-

شغول به  شکدم ... م سی ها و هم دوره ای های دان بعد رفتم با تمام هم کال
 کار شدم. دوست پسرمم شده بود مدیرم!

 مینو حاال ابروهاشو باال داده بود .



آهی کشیدم و :فتم: اون برای اینکه بتونه بهم اعتماد کنه ... یکی و اجیر کرد 
دوسددت صددمیمیش بود!... و سددعی که از خودش بهتر بود اجیرکرده اش هم 

 کرد من عاشق اون آدم بشم!
 مینو:شدی؟

صال حتی یک بارم بهش فکر  شک :فتم: نه ... ا شمهای پر ا خندیدم و با چ
نکردم ... یعنی کسرا اصال وقتی واسه فکر کردن به بقیه برای من نمیذاشت. 

 انقدری که من به اون فکر میکردم ...
 نفسمو با بغضم فرو دادم.

 مینو لمخندی زدو :فت:اسمش کسراست؟
محمد کسرا ... اسمشم مثل شخصیتش دو بخشیه ... شایدم شخصیتش -

مثل اسددمش دو بخشددیه ... عین دو روی سددکه اسددت ... وقتی خوبه خیلی 
 خوبه ... وقتی بد میشه هم خیلی بد میشه!

 مینو سکوت کرد و با تکون سر حرفمو تایید کرد.
همین چند وقت پیش... اما واقعا ب مو نمیخواستم.  من ب ه دار شدم ... تا-

از صمیم قلمم خوشحالم که نموند ... نمیتونم بگم دوستش نداشتم ... ولی 
واقعا ... به دنیا اومدنش تو این شرایط صالح نمود ، ما اماد:یشو نداشتیم... 
نمیخوام فکر کنی من مادر بی رحمی ام ... زن بی رحمی ام . ولی شددرایط 

ی من در عین نرمال بودن نامتعادل بود!... یه ب ه این وسددط ... فقط یه زند:
مدت این فکرها رو به تعویق مینداخت و بعد دوباره شددروع میشددد!... فکر 
اینکه کسرا میخواست بر:ه ی ژنتیک ب ه رو بگیره ... دیوانم میکرد ...شاید 
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.. ه باشه ولی .اصال این فکرم کرده باشه و دی ان ای ب ه ی مردمون رو :رفت
 حداقل میدونم ب ه ای تو کار نیست که پدرش بهش شک داشته باشه!

 مینو:تو درخواست طالق دادی؟
 آره ...-

 مینو:داد:اهی هم برات تشکیل شد؟
 نه ... من تصمیم :رفتم نرم داد:اه!-
 

 مینو هومی کشید و چیزی نگفت.
ید بغض میلرز با کف دستهام صورتمو لمس کردم و با صدایی که کم کم از

شاید تنها  شک داریم  شوهرم هر دو بهم  ست که من و  سخره ا :فتم: این م
تفاهممون همین باشددده... هردو بهم بی اعتمادیم! اما من مشددکلم اینه که 
باشددم و  بمو فراموش کنم ... میخوام ازش متنفر  خاطرات خو نمیتونم 

شکنه رد و مینمخشمش اما نمیتونم ... سعی میکنم بدترین حرفهایی که یه م
رو بهش بزنم ... اما بهم درجوابش فقط میگه دوسدت دارم! و من باورمیکنم 
ستاده ... بخاطر من مقابل  ستم داره ... پای من وای که اره با تمام اتفاقات دو
خانوادش... رفیقش ... ایستاد ... بخاطرمن تا یازده شد جون میکند ... من 

ری نمیکردم .... چون... چون اونم خستگی و تنهاییشو میدیدم ولی براش کا
تنهایی منو میدید ... ولی نتونست کاری برای من بکنه ... آدم پر توقعی بودم 

 ... ولی تمام توقعم بعد فقط شد یه جو اعتماد!
 مینو بح  وعوض کرد و :فت: مشکل کم خوابی یا؟

 درحالی که شقیقه هامو میمالوندم :فتم:



ندارم - ... قمال کاب*و*س میدیدم ... ولی ... نه هی ی... هیچ مشددکلی 
 االن هیچ مشکلی ندارم . جز اینکه نمیدونم بایدچیکار کنم!

 مینو: هیچ وقت این حرفا رو به خودش :فتی؟
پوزخندی زدم و :فتم: اون حاضددر نمود :وش بده ... منم :وینده ی خوبی 

ه گنمودم ... حتی شدنونده ی خوبی هم نمودم که اونم هیچ وقت نخواسدت ب
صیر  صیر منه ... تق ست ... تق سی که ه صیر هرک شکلی داریم تق ... ما یه م
اونه یا هرکس دیگه ... ما یه مشددکل داریم. یه مشددکلی که الکی پی یدش 
کردیم... واینسددتادیم حلش کنیم... هی بهش دامن زدیم ... بعد حاال هم 

سرا میخواد فراموشش کن شکلمون رو میذاریم و میریم ... ک ه ... من داریم م
 دارم فرارمیکنم! وباز هم حل نشده ...

مینو لمخندی زد و :فت: تو خیلی خوب اینو فهمیدی... هرچند چیز زیادی 
 از حرفات دستگیرم نشده ... ولی نتیجه ی خوبیه که بهش رسیدی!

اشکی که تو چشمم حلقه زده بود و با سرانگشت :رفتم و :فتم: تجربه است 
چیکتر باشم ولی... چیزهایی تجربه کردم که ... ... شاید شش سال ازت کو

 نمیدونم!
با صدای کوبیده شدن در شیشه ای، و صدای یه دختر که بلند میگفت: مینو 

 ... مینو کجایی؟؟؟ این کامتیوتر داداش منو به امان خدا ول کردی...
 در اتاق تند باز شد.

شو ستم الدن ... ای ستمینو با خنده :فت: معرفی میکنم ... دو ن نم ... نیاز ه
 ... منشی جدید شرکت!
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 و چشمکی بهم زد.
 خندیدم و اشکهامو پاک کردم.

سته که رژ لد  شمهای ریز و تتلش و لمهای برج سفید و چ الدن با چهره ی 
 ازش می کید ابروهاشو باال داد و :فت:خوبید شما...

ند شدددد و :فت: چقدر دیرکردی... سددداعت دو و نیمه ... مردم از  مینو بل
 شنگی!:

نگاهی به سدداعت کردم. اصددال متوجه :ذر زمان نشددده بودم، مینو با خنده 
شور :وجه ها رو خرد کن ...  شو بیا کمک این خیار شرکت پا شی  :فت: من

 من هممر:را رو سرخ میکنم  تو هم الدن لیوانا رو بشور...
 من نمیمونم .-

بهت می ربه ... مینو خندید و :فت: چرا میمونی... دو به یکیم ... زورمون 
 و مشتی به بازوی تتل الدن زد و :فت: مگه نه الدن!

 مینو بلند :فت:بدویید دخترا و:رنه از :رسنگی غش میکنم!
 تعارفی نمودن تعارف کنم!

 تنها بودم ... نمیشناختمشون ولی تنها بودم!
 نمیشناختن منو... ولی باز من تنها بودم!

به خونه و فکر یارن و سددلول های نمیخواسددتم تنها بر:ردم  ها بهم هجوم ب
مغزمو دونه دونه له کنن و سددیگار بکشددم و سددلول های ریه امو تک تک به 
ستم بزاق دهنم طعم نیکوتین  ستر تمدیل کنم ... آدامس بجوم و نمیخوا خاک

 خیاالت مسموممو بدن!



شدم حتی در مقام یک  شنا می شون آ پس باید میموندم پیش غریمه ها و باها
. !کیفمو روی همون ممل چرم انداختم و به اشددتزخونه ی مهندس منشددی..

 محقرشون رفتم.
الدن درحالی که تو  رف شویی سعی داشت لیوان ها رو تمیز بشوره :فت: 
تت  عا چرا دادم دسدد گاه کن! من عقلمو واق خدا ن کت و تو رو  دکترای ممل

 مینو؟! هان؟ چرا؟
ها رو خرد میکردم مینو جواب  که داشددتم :وجه  داد: بمونی پیش درحالی 

 داداش من مخشو بخوری که چی بشه؟! حداقل اینجا یه فعالیتی میکنی!
 الدن:فعالیت یعنی مگس پروندن؟!

 مینو چشم غره ای بهش رفت و من :فتم: خواهر شوهر و عروسید؟
فه ... چون منم خواهرشددوهرش  ته دو طر فت: اره ... الم با غرغر : الدن 

 حساب میشم!
 تمون برادرامونو به هم قالد کردیم ...مینو خندید و:فت: جف

هردو باهم بلند خندیدند و من فکر کردم، یهو چی شدددد؟! من چرا سددر از 
اینجا دراوردم ... قراره بهم کمک بشدده؟! یا من قراره کمک کنم ؟ یا هم نان 

 باید درجا بزنم؟!!! آهان من از سر تنهایی پناه اوردم به غریمه ها!
های اماده، روی میز منشی که تو سالن قرار داشت بعد از سرخ کردن هممر:ر

 یه روزنامه ی همشهری پهن کردن و هرکی یه طرفش نشست و مشغول شد.
 مینو بهم تعارف کرد:سس قرمز نمیزنی؟

 نه مرسی...-
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کل میزونی  جد هی یدی البد ... ولی ع ثل من عشددق سددف الدن: تو هم م
 داری... بیا تو جای من سس بخور...

 م: من سس فرانسوی دوست دارم . مرسی!خندیدم و :فت
 مینو چشمکی زدو :فت: از فردا ...
 الدن:حاال کار بلدی؟ دیتلم داری؟

 مینو پس :ردنی ای به الدن زد و:فت:طرف مهندس معماره ...
 الدن: شوخی نکن ... خد بابا خداپدرت بیامرزه ، برو سراغ یه کار دیگه ...

 بشه ... به نفعم میشه ... اومدم مشاوره هم بشم، از حقوقم کم-
 الدن لمخندی زد و چیزی نگفت.

سه ی اولمو پرداخت کنم که مینو  ستم هزینه ی جل صرف غذا ، خوا بعداز 
 :فت: از حقوق ماهت کم میکنم ... فردا منتظرتیم!
 الدن با خنده :فت: اره کمترم حوصلمون سر میره!

 من فقط خندیده بودم، ادم های جالمی بودن!
شنا بشم، حتی ا:ر بعد از  شتم با ادم های جدیدی آ مدت ها ... واقعا نیاز دا

 فکر کنند که دیتلمه باشم!
هرچی که بود ... قسمت ، تقدیر یا هرچیز دیگه ... خلوت من اینطوری رقم 
شم و  شی با شاوره و درمانی و من صمح ، برم تو کلینیک م شت  خورد که از ه

صاص داشته باشه تا از نا:فته های یک ساعت تایم دکتر مینو رها به من اخت
 زند:یم بگم و کمکم کنه و راهنماییم کنه!



به :فته ی خودشون اونجا یک هفته بود که باز شده بود ... و هر روز یکی دو 
نفری میومدن تا جا:یری بد تابلو رو تذکر بدن، به هرحال کم کم داشددت پا 

 میگرفت.
اشددون شددده بود حاال به هر حداقل سدده چهار نفری در طول هفته ی اول پید

 دلیلی!
شکل بود . ولی  شم، برای خودمم م سر کرده با باور اینکه یک هفته رو تنها 
هرچیزی که بود من به قرار داد:اه نرفتم سددامان از این کارم کلی نوق کرد، 
حتی اینکه کسددرا هم نرفته بود کمی خوشددحالم میکرد! مینو هم از این کارم 

 از حسم نسمت به کسرا خمر داشت!استقمال کرد. شاید چون 
سمت به زند:ی مثمت تر کنه و  سعی میکرد با حرفهاش دید منو ن هرچند که 
با توجه به چیزهایی که تو کتاب ها و دانشکده ها یاد :رفته بود منو راهنمایی 
کنه، اما چیزی که واقعیت داشدددت این بود که این رابطه از جاند دو طرف 

ستش کنم! خراب بود، و من یه تنه ن ستم که در ستم و المته نمیخوا  50میتون
درصد وجودم خواستار تموم شدن بود ... پنجاه درصد باقی مونده ... دودل 

درصددد هم میترسددید و  25درصددد دوسددت داشددت بر:رده و  25بود یعنی 
 میگفت ولش کن... ! و این یعنی طعم واقعی ندونستن!!!

 
... 
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ر یفی که تو این یک هفته رو هم تلنماصددمح جمعه بود، باید تمام  رفهای کث
کرده بودم رو میشستم و اشغال ها رو جمع میکردم، به معنای واقعی :ند زده 

 بودم خونه ی مردم!
المته تقصددیر خودمم نمود... من هیچ وقت م*س*تاجر نمودم! حتی بعد از 

 ازدواج!!!
فا رو ای به هرحال تمام هنرم در این یک هفته این بود که خوب نقش یه منشی

 میکردم!
 واقعا حس میکنم نشونه ای از طرف خدا بود!

وقتی رفتم خونه ی سیما برای کمک هم نشونه داد که قراره با این مرد زند:یتو 
 شروع کنی! نیشخندی به افکار درویش مآبانه ام زدم ...

درحالی که یه نایلون زباله ی بزرگ رو کول میکردم و تو چند متر فضای هال 
 م و ات اشغال هامو جمع میکردم، صدای زنک ورودی بلند شد.می رخید

شمی نگاه  سمت در رفتم. از چ شتم و به  نایلون زباله رو به حال خودش :ذا
 کردم یه خانم بود.

 در و باز کردم. با دیدن هنگامه ، یک لحظه خشکم زد!
 با دیدنم لمخندی زد و :فت: سالم. روزتون بخیر...

ن چهره ی جذاب ... و چشمهایی نافذ! موهاشو صدای لطیفی داشت با همو
 به حالت قشنگی فر داده بود و توی صورتش ریخته بود!

دسددتشددو تو جید مانتوش که فیت تنش بود کرد و:فت: کلید داشددتم ... اما 
 فکر کردم شاید خونه خالی نماشه! فکرمم انگار درست بود.

 بفرمایید داخل...-



 میتونم؟ هنگامی سری تکون داد و :فت:باکفش
 ابرومو باال دادم و :فتم: تا دم قالی ه بله!

نماز نمیخوندم ولی بدم میومد کسددی با کفش بیاد رو فرش! اهانی کرد و تا 
 دم قالی ه ای که پهن بود با کفش اومد و کفش هاشو دراورد و روش ایستاد.

نگاهی به نایلون زباله انداخت و منم شددونه ای پرت کردم باال! منتظرمهمون 
 نمودم.

 به سمت اشتزخونه رفتم و :فتم: چایی یا شربت؟
 نگاهشو از نایلون زباله باال :رفت و :فت:یه لیوان اب ... ا:ر ممکنه ...

سری تکون دادم و بعد فراهم کردن یه لیوان آب خنک ،روی کاناپه نشست و 
 بهم خیره شد.

کردم نمیپیش دستی محتوی لیوان اب رو روی زانوش :ذاشت و :فت: فکر 
 واقعا اینجا باشید...

 چیزی نگفتم.
جار  با خودم کلن فت:خیلی  خت و: ندا به اطرافش ا مالی  گاه اج مه ن گا هن

 رفتم، تا بتونم بیام باهاتون رو در رو حرف بزنم!
 لمخندی زدم و ساکت بهش خیره شدم.

هنگامه کمی از ابش سرکشید و روی میزی که لپ تاپم روش بود :ذاشت و 
 حاشیه برم... :فت: نمیخوام

چشددمهاشددو از نگاه :یجم :رفت ،کیفشددو که کنارش بود رو روی زانوش 
 :ذاشت. زیتشو باز کردو یه کارت ازش بیرون کشید.
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 به سمتم :رفت.
 :رفتمشو :فتم: ممارکه!

 کارت عروسی بود!
 هنگامه آهسته :فت: این تنها کارتیه که بین دوست و آشنا پخش نشده!

 نگاهی به خط روش کردم!
 میتونستم حدس بزنم چرا ...

 هنگامه آب دهنشو قورت داد و :فت: مطمئن نیستم جشنی درکار باشه!
 چطور؟-

هنگامه نفس عمیقی کشددید و :فت: نمیدونم دقیقا از کی سددایه ی تو رو تو 
 زند:یم حس کردم ... ولی میدونم وقتی بود که کار از کار :ذشته بود!

 بمخشید من متوجه منظورتون نمیشم!-
هنگامه پوفی کرد و :فت: آدم کم و کوچیکی نیستم ... ستنتا هم همینطور... 
قل میدونیم که بخاطر  با هم سددنخیت داریم... جوریم... حدا یه جورایی 

 اموال هم، قسمت همدیگه نشدیم!
 تو چشمهاش خیره شدم و :فتم: خد؟

 هنگامه نفس خسته ای کشید و:فت: چک بدم از زند:یم میری بیرون؟
 ی زدم و :فتم: یه چک هشتصد میلیونی میتونی بنویسی؟لمخند

هنگامه چشمهاش چهارتا شد ولی خیلی زود سرشو تکون داد و تلخ :فت: 
 اره ... با انقدر کارت راه میفتی؟! با انقدر ستنتا رو بهم میفروشی؟

 این چک و بنویس بده به ستنتا .بگو بدهی شوهرنیاز صاف شد!-
 شتزخونه رفتم.و از جام بلند شدم و به ا



 
 اما شنیدم که زیر لد لفظ شوهرو زمزمه کرد!

توی یخ ال ، موز و خیار بود، دخل هرچی شددلیل و :یالس بود شددخصددا 
دراورده بودم، خیارها رو شستم و موز ها رو توی یه  رف چیدم، پیش دستی 

 و چاقویی رو برداشتم و به هال بر:شتم.
 مات نگاه من کرد و:فت: تو متاهلی!

دسددتی و مقابلش :ذاشددتم . دو تا خیار قلمی و موز رو توی  رفش پیش 
شم که بازومو :رفت و با حرص  ستم بلند ب شتم، نمک یادم رفته بود خوا :ذا

 :فت: تو متاهلی؟!
دسددت توی کیفم که کنارممل افتاده بود کردم و شددناسددنامه ام رو دراوردم. 

 مقابلش :رفتم و :فتم: میتونی بمینی!
کرد ... چشددمهاش پر اشددک شددد و :فت: پس چطوری  شددناسددنامه رو باز

 تونستی...
 ادامه دادم : که نامزدتو ازت بگیرم؟!

 شناسنامه رو پرت کرد طرفم و :فت: خالیق هرچه الیق!
 با حرص خواست بلند بشه که :فتم: نامزد تو وسط زند:ی من پیداش شد!

 سرجاش نشست و :فت: میشنوم!
 برو از خودش بشنو!-

 و :فت:خودش جواب درست نمیده ... لمهاش لرزید
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شاره کردم و - شوهرم بود ! و به کارت ا ست  ستنتا دو شنوی؟  چی میخوای ب
:فتم:این کارتم مربوط به ماسددت، به هرحال تو یه شددرکت هم باهاش کار 

 میکردم ... شراکتش با رضا ...
و فکر کردم چند وقت پیش کارت عروسددیشددون رو سددفارش دادن که کسددرا 

 ا دوست و برادر بوده!!!برای ستنت
 هنگامه اهسته :فت: تو هم تو اون شرکت بودی؟!

 خیلی زود رفتم ... تو چقدر منو میشناسی؟!-
هنگامه با انگشت هاش دو طرف شقیقه اش رو ماساژ داد و :فت: فقط چند 

 بار پیام هاتو دیدم ... زنک هاتو شنیدم ... آیدی تو ... پیج اف بی !
 میکنی که ستنتا رو ازت ربودم!!!با همینا منو متهم -

 و فکر کردم چه فعل بامزه ای: ربودن!!!
از فعلی که به کار بردم خوشددم اومد. نیشددخندی زدم و هنگامه :فت: وقتی 
شونه های  سوق پیدا کنه ... تنها ن سمت یکی دیگه  فکر نامزدت یهو از تو به 

 دم دستم هم... تو بودی!
 مدی سراغم که چی؟نفس عمیقی کشیدم و :فتم: حاال او

هنگامه براق شددد و :فت: تو وسددط خونه ی من نشددسددتی بهم میگی اومدم 
سددراغت که چی؟ تو زند:ی من چیکار میکنی؟ یا بهتر بگم با زند:ی من 

 چیکار کردی ک بهم بعد دو سال میگه: نمیخوامت!
لمخندی زدم و :فتم: طرح این خونه رو من کشیدم! نزدیک یک سال پیش... 

 شرکت.تو همون 



جاره اش کردم ...  ماه هم ا یک  ندازه ی  به ا گاه من کرد و :فتم:  مه ن گا هن
میخواسددتم برای زند:یم یه تصددمیم مهم بگیرم... از سددتنتا خواهش کردم 

 ادرس جایی رو بهم بده که بتونم یخرده تمرکز کنم!
هنگامه پوزخندی زد و :فت:کس دیگه ای بجز سدتنتا نمود که تو ب*غ*لش 

 غش کنی؟
 جام بلند شدم ... مطمئن بودم ا:ر میموندم لهش میکردم! از

یه کارت دعوت :رفته بود دسددتش ... اومده بود سددراغ من که چی بگه؟ که 
چی بخواد؟ تا نرسددیدن به انقضددای جشددنشددون ... تا قمل از فاسددد شدددن 
مل از ابرو ریزی توی  مل از بهم خوردن جشددنشددون! ق جشددنشددون... ق

 جشنشون!...
خش نشددده ... اومده سددراغ زن اغوا :ری که با وجود شددوهر با یه کارت پ

شون بده تا بگه قمل از  شون رو ن شن شونده ،تاریخ ج نامزدش رو به راه کج ک
 این تاریخ... این موعد... این قرار!

 بیا یه کاری بکن!
 یه حرفی بزن تا ممادا... یه وقت ابر و ریزی نشه تو اون تاریخ!

لیوان به اشددتزخونه رفتم ، درحالی که لمه ی  به بهانه ی بردن پیش دسددتی و
پاک میکردم از ده  با اسددکاچ  لیوان و از اثر رژلد مات کالماسددی رنگش 
سی که رو کاناپه ی تخت  شمردم!جالد بود این ترفند و از نامزد ک معکوس 

 خواب شوی دو هفته ای من نشسته بود یاد :رفتم!
 نامزدی که تو قفسه ی دستشویی...!
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 اهش کردم... تو فکر رفته بود.زیرچشمی نگ
شک میکردم به  ستهامو خ شتم، درحالی که د شویی :ذا لیوان و توی  رف 
شغال ها رو توی نایلون زباله میریختم حوصله ی بح   شتم. باقی ا هال بر:

 نداشتم . هنگامه روی من زوم کرده بود.
 اهمیتی به نگاهش ندادم. به هرحال من منتظر مهمون نمودم!

ممل خزوند به سددمت من و :فت: تو میخوای طالق بگیری؟  خودشددو روی
 بعد بری سراغ ستنتا؟

 من حتی طالقم بگیرم با ادمی مثل ستنتا قصد ندارم ادامه بدم!-
 هنگامه : چون ستنتا دوست شوهرته؟

 نه ... دالیل خودمو دارم!-
هنگامه تکیه زد به پشتی ممل و:فت: پس داری جدا میشی ... لقمه ی چربی 

 ستنتا نصیمت شده! مثل
 خندیدم و چیزی نگفتم .

شش خوندی که  ست ... چی تو :و هنگامه با حرص :فت: آره خنده دارم ه
... 
 بمین من هنوز طالق نگرفتم! قصدشم ندارم!هنوز شوهرمو دوست دارم!-

 نفهمیدم دروغ :فتم یا ...!
سیمون بهم شد و :فت: میدونی ممکنه بخاطر تو عرو  هنگامه از جاش بلند 

 بخوره!
 من باید چیکار کنم؟-



هنگامه لمخندی زد و نفس عمیقی کشید و درحالی که سعی داشت خودشو 
صحمت کن ... آبروی  شن  :فت: تو باهاش  شکهاش جاری ن کنترل کنه تا ا
ست که یه بار بگه میخوام ... یه  من و خانوادم بازی ه ی اون احمق دیوونه نی

 بار بگه نمیخوام!
 م و بهش بگم که ستنتا هیچ وقت تورو نخواسته!نخواستم دلشو بشکن

با این حال :فتم: تو داری از زنی که حس میکنی نامزدتو اغوا کرده میخوای 
 که به نامزدت بگه که باهات ازدواج کنه؟! مطمئنی این روش جواب میده؟!

هنگامه با چشددمهای پر اشدددک از جاش بلند شدددد. رو به روم ایسددتاد و 
 کرده نه؟! :فت:بوی پولش م*س*تت

یه چیزی از اون تو رو هم م*س*ت میکرد ...  کاش  ندی زدم و :فتم:  لمخ
نداری بیخود  نک نمیزدی بهش! ا:ر دوسددتش  قت از ترس آبروت چ اون و
زند:ی تو خراب نکن ... من با عشق شروع کردم کارم به اینجا رسید، رفتنی 

 و بذار بره! چون بازورم نمیمونه!
و بدون اینکه چیز دیگه ای بهم بگه، از خونه  کیفشددو رو شددونه اش انداخت

 زد بیرون و در و کوبید.
 

 پوفی کردم و زیر لد به تقلید فیلمی که دیده بودم :فتم: وحشی!!!
 روی ممل نشستم.

ضاع بحرانی  عجد عطری زده بود، با احتیاط زیر ب*غ*لمو بو کردم نه ، او
 نمود!
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 ود.زباله، کشیدمش بیرون . مینو ببا صدای موبایلم، به سختی از زیر نایلون 
 با هل :فتم: سالم دکتر...

 مینو خندید و :فت: کوفت دکتر... امروز نمیای؟
ستخونم فرو  شوهرم تا مغز ا ست  سرد نامزد دو شیدم. بوی  نفس عمیقی ک

 رفت!
 با غرغر :فت: کجایی تو ؟

شتم :فتم: مینو جان فکر شوهرم دا ست   خسته از دوئل لفظی که با نامزد دو
 نکنم امروز جور بشه بیام ...

 باید فکر میکردم به حرفهای چند دقیقه پیش!
 مینو اهسته :فت: چیزی شده؟

 نه همه چیز نرماله ... فقط امروز یخرده سرم شلوغ شده!-
 مینو: من :وشیم دم دستمه ... هرچیزی شد یا دلت خواست چیزی بگی...

 باشه...-
 مینو:مطمئن باشم؟

شدده به مریض هاتون مشدداوره ی خصددوصددی غیر از خانم دکتر شددما همی-
 ساعت کاری میدید؟

شون میده که  سمک جمله هات ن خندید و :فت: نه مثل اینکه خوبی... این 
 خوبی!

شت  شاید هم دا شت  سمک ندا خندیدم وتو خنده فکر کردم جمله هام قمال 
شید و  سمک جمله هام بیرون ک سه ی  سی متوجهش نمود! مینو منو از خل ک

 یشاال هفته ی بعد ... فکر میکردم اینجابرات مفید باشه.:فت: ا



 میدونم خانم دکتر... تجویز خوبی بود ولی وقتم پر شد...-
مینو خندید و :فت: باشددده ... شددنمه حالتو میگیرم بابت این بدقولی... از 

 حقوقت کم میشه ...
 خندیدم و :فتم: باشه... فعال!

 ن. هرساعتی از شمانه روز...مینو جدی :فت: ا:ر کاری داشتی زنک بز
باشددده خانم دکتری تحویلش دادم و کوفت خانم دکتری شددنیدم و باالخره 

 رضایت داد قطع کنه!
 روی ممل ولو شدم.

سیگارمو  شتم و  شتم. یه آدامس تو دهنم :ذا سیگارمو بردا پاکت آدامس و 
 :وشه ی لمم روشن کردم.

 اسددتم بر:ردم؟! این چهپس سددرمو به پشددتی ممل تکیه دادم . من واقعا میخو
 حرفی بود که به هنگامه زدم!

شه که بیاد  ضر ب شه، باید اون هم حا شتنی هم با به قول مینو ... ا:ر بنا به بر:
 پیش مشاور، من یه تنه نمیتونستم بر:ردم!!!

کارت عروسددیشددونو توی دسددتم :رفتم، یه کارت مربعی یاسددی رنک بود با 
 پاپیون صدفی، توشو باز کردم .

یدن متن کارتش یه لحظه حس کردم مور مور شددم ... به سدقف نگاهی با د
شمال میگفتم ! از  شتم برای مینو از جاده ی  کردم ، همین چند وقت پیش دا

 ماه عسلی که هر:ز نرفتم!
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به دود سددیگارم خیره شددددم وفکر کردم: همین چند وقت پیش بود که زیر 
 مشت و لگد هاش ...

ستم: همین چند وقت شمهامو ب پیش بود که بخاطر خواهرش به خانواده  چ
 ی من ...

 چشمهامو باز کردم: ستنتا ... کسرا!
 سیگارمو توی جا سیگاری انداختم وفکر کردم: من باید بر:ردم ... اما کی؟!

 با صدای آیفون، از جا بلند شدم.
 پوفی کشیدم مینو بود.
 با حرص :فتم:الو...

 فونه ... بتوش منتظرتم.مینو مسخره :فت:خانم جان تلفن نیست، آی
با این حال عین  دلم میخواسدددت کله ی مینو رو بکنم! آدم انقدر سددمج!!! 
دوسدداله ها پا به زمین کوبیدم وپانچ مشددکیمو تنم کردم وشددالمو هم سددرم 

 :ذاشتم، بی جوراب کالج های جیرمشکیمو پام کردم و کیفمو برداشتم!
 ی خونه بکشم!در و قفل کردم ... امروزم نشد دستی به سرو رو

با دیدنم  پارک کرده بود .  مالوییش جلوی در  با دویسدددت و شددیش آل مینو 
 عینکشو باال داد و :فت: چه جتی حاضر شدی ها ... نه خوشم اومد!

 سوار شدم و :فتم:الدن کجاست؟
 مینو: پسرش ابله مرغون :رفته نمیاد ... کمربند!

تادی فکر م ندمو بسددتم و :فتم: چرا دیر راه اف جکمرب ید اون با ا یکردم االنا 
 باشی...



یق  عت تعو یک سدددا عالی  ناب  خاطرج فت:ب مینو غرغری کرد و :
 انداختمش...

شحال از اینکه بجای تنها جدل کردن با فکرهام،  شیدم و خو نفس عمیقی ک
میتونم با مینو حرف بزنم و تک تک افکارمو به زبون بیارم ، لمخندی زدم و 

 تا اومده بودسراغم!بی حاشیه :فتم: امروز نامزد ستن
شت حرکت  سری تکون داد و درحالیکه برای یه راننده ای که خالف دا مینو 

 میکرد بوق زد :فت:خد...
 ازم خواست با ستنتا صحمت کنم ...-

مینو اوهومی کرد و :فت: به نظر نمیومد حرفای سددتنتا ... درسدددت میگم 
 اسمشو؟

جا زد و :فت: درمورد بهم  سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم و مینو دنده رو
 زدن جشنش صحت داشته باشه!

 آره ... !-
 مینو نیم نگاهی بهم انداخت و :فت:بح  کردید؟

 
نه... ولی حس کردم اونم عالقه ای به سددتنتا نداره ... عالقه ی آتشددین ... -

 میفهمی چی میگم؟!
 مینو : خد؟ بعدش چی شد؟

 ازم کمک خواست من قمول نکردم.-
 مینو: چرا؟
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 به من ربطی نداشت.-
شی و از  شته با صی دا ستنتا حس خا شه که رو  شم میتونه این با مینو: یه دلیل

 این خمر خوشحال بشی!
 دستهامو مشت کردم ناخن هام توی کف دستم فرو میرفت.

 مینو اهسته :فت: چرا کمکش نکردی؟
با اخم :فتم: چون به من مربوط نمود . من با سددتنتا خداحافظی کردم و همه 
چیز تموم شددده ... عالقه ای هم ندارم باهاش درمورد مسددئله ای که به من 

 هیچ ربطی نداره صحمت کنم!
 مینو:واقعا از بهم خوردن جشنشون خوشحال نشدی...

یاقتش بهتراز هنگامه و امثال  تا ل نه که سددتن کالفه :فتم: خوشددحالیم از ای
 است.هنگامه است! حتی لیاقت هنگامه هم یه مردی بهتر از ستنت

 مینو:االن اینو داری از صمیم قلد میگی...!
 غریدم: برای چی اینطوری مواخذه میکنی؟

 مینو: آروم باش... داریم عادی حرف میزنیم!
 هیچ شماهتی به جریان عادی :فتگو نداره ...-

 مینو:چون تو مشوشی نه من!
ا دی بمینو راهنما زد و :فت:به هرحال به هر زنی اعتماد به نفس میده ... مر

ویژ:ی های سددتنتا به خاطر تو بخواد از جشددن عقدش بگذره و منصددرف 
بشدده... شدداید هنگامه به این دلیل اومد سددراغت که تو سددتنتا رو از جواب 

 قطعی خودت مطمئن کنی!
 عروسیشون آخر این ماهه!-



 مینو:خد...
 من بر:ردم پیش کسرا ،ستنتا از جوابم مطمئن میشه!-

 یگه ای نگفت!مینو لمخندی زد و چیز د
شوهرم بهم هیچ اعتماد به  ست  شن عقد دو و من فکر کردم بهم خوردن ج

 نفسی نمیده!!!
با دیدن سردر بهزیستی، همون فکرهای تلخ همیشگی که راجع به این جور 

 جاها میکردم به سرم اومد.
اینجور جاها یعنی آسایشگاه سالمندان و پرورشگاه هم همین رنک و لعاب 

 تداعی میکرد! تلخ رو تو نهنم
مینو اینجا برای زنان بزهکار و بی سددرپناه که اکثرشددون هم مطلقه بودن ، 

 سخنرانی داشت.
یه محوطه ی بزرگ پر درخت، بایه ساختمون قدیمی ساز چند طمقه که شمیه 
سنگینی  ضای  سه بود ... اونقدرها هم تلخ نمود ولی خد... یه جو و ف مدر

 داشت.
ج یدم . مینو ا که نفس عمیقی کشدد با خودم خلوت کنم، عالوه براین ازه داد 

 مشاورم بود دوست خوبی هم شده بود. فقط دو هفته!
 لمخندی زدم و داشتم به آدم ها نگاه میکردم که :وشی موبایلم زنک خورد.

 با هول ازتوی کیفم درش آوردم.
 سامان بود.

 سالم وکیل...-
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 بدی؟ سامان با حرص :فت: ده مرتمه باید زنک بخوره تا جواب
 خندیدم و :فتم: خیلی خد چه عصمانی چی شده استاد؟!

زیر لد غرغری کرد و شددروع کرد از طی کردن مراحل قانونی حرف زدن و 
 حقوق زن و مهریه و چیزهای دیگه!

و من تقریما انقدر محو :لکاری و فضددای محیط شددده بودم و به خانم هایی 
 هی ی از حرفهای سامانکه شربت وشیرینی پخش میکردن نگاه میکردم که 

 رو نفهمیدم.
 دست اخر کالفه :فت:اصال حواست با منه؟ الو؟

 الو ... بله استاد ... درحد یه لیسانس معماری بگو بمینم دردت چیه؟-
 سامان پوفی کرد و :فت: تا االن داشتم یاسین تو :وش خر میخوندم؟

 خندیدم و :فتم: دور از جون خر...
 فت: برای احضاریه ی مجدد اقدام کنم؟سامان باالخره خندید و :

 نفس عمیقی کشیدم ... خانمی سینی شربت رو به سمتم :رفت.
تشددکری کردم و برداشددتم، درحالی که مزه ی تلخ پرتقالیش دهنم و حس 

 های چشاییمو تحریک میکرد تا یک نفس سر بکشمش ، :فتم: نه ...
 سامان خودشو به نشنیدن زد و :فت:چی؟

 نه ... خندیدم و :فتم:
 سامان هیجان زده :فت: خیلی خد... پس قطعی فعال دست نگه دارم!

 پوفی کردم و لیوان و سر کشیدم.
با حرص به دیواره اش فشار وارد کردم توی دستم شکست و قطره ی ته مونده 

 ی اب پرتقال کف دستمو لمس کرد!



. .با حس چسمونکی پوستم و نوچ شدن دستم :فتم: اره فعال دست نگه دار.
 اول باید باهاش حرف بزنم!

 سامان: چه عجد یه حرف عاقالنه زدی این مدت!
 خندیدم و :فتم:خمر نداری یه کار عاقالنه هم کردم؟

 سامان:چیکار؟
 رفتم پیش مشاور...-

 سامان نوق زده :فت:شوخی میکنی؟!
 
 باور کن...-

صحمت سامان از هیجان نمیدونست چی بگه ... ولی مثل هردفعه که باهام 
میکرد ، کلی غرو لند میکرد که زود تصددمیم نگیرم ولی این بار مهربون در 
مورد پیامد های طالق حرف زد. که بازم بخاطر قلنمه سددلنمه حرف زدنش 
چیزی سردرنیاوردم آخرش نزدیک بود از خوشحالی قربون صدقم بره ... در 

 دقیقه مکالمه، رضایت داد قطع کنه! 14هر صورت بعد از 
 میقی کشیدم لیوان و توی یه سطل انداختم!نفس ع

 به قول مینو وضعم از اینا که بدتر نمود!
یه صندلی رو انتخاب کردم و نشستم، چشمهامو به جایگاه چوبی سخنرانی 

 دوختم و فکر کردم : مینو خیلی خوب صحمت میکنه!
 در مورد موفقیت، آرزوها... هدف... تصمیم :یری درست ... مشورت!
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کشددیدم ، حین صددرف میان وعده مینو کنارم اومد و :فت: بیا  نفس عمیقی
 میخوام با یکی آشنات کنم ...

شت با یه عینک  سوری دا سمتا ک لی که ریش پرف با دیدن مرد بلند قامت و ن
باشددده ،  ته  کاری بهم داشدد مادا  که م چارا از ترس هیمتش  نا م*س*تطیلی، 

سر شون هم لمخندی زدم و مینو :فت: خد معرفی میکنم ... هم م علی... ای
 نیاز... همونی که درموردش صحمت کردم.

 با صدای رسایی سالم کرد و :فت: خوشمختم ...
شوهرش کردم و مینو لمخندی  شوکه :فتم: منم همینطور... نگاهی به مینو و
زد و :فت: خد علی با تو کار داشددت ... من در مورد مشددکلت با کسددرا 

صحمت صحمت کردم ... باهات یه  سیاه باهاش  ی داره ... من برم بمینم نخود 
 پیدا میشه یا نه ...

 لمخندی زدم.
 علی دستهاشو توی جیمش کرد و :فت: نشسته راحت ترید یا قدم بزنیم؟

 نفس عمیقی کشیدم و :فتم: فکر کنم بشینیم!
فت: من و مینو هم  جا کرد و: به  جا  ندی زد و عینکشددو روی بینیش  لمخ

 یم .دانشکده ای و هم رشته ای بود
 ابروهامو باال دادم.

 کمی راحت تر نشسته بودم.
با لحن رسددداش :فت: درمورد مشددکالتتون مینو با من صددحمت کرده ... 

 درمورد اینکه ته دلتون میخواد که زند:یتون ...
 من فقط نمیخوام زند:یم اینطوری تموم بشه!-



صحمت کنید .. سرتون   .لمخندی زد و :فت: پس باید در وهله ی اول با هم
ست مثل  شاور و راهنما نیاز داره! در بعد هم متقاعدش کنید که اون هم به م

 شما!
 درست مثل من؟-

 با لمخند و ارامش در جواب :فت: المته ...
 نفس عمیقی کشیدم و کمی سرجام جا به جا شدم و :فتم: ولی اون نمیاد!

ستید؟ طمق :فته  شو ریز کرد و :فت: از کجا اینقدر مطمئن ه شمها علی چ
حال  ین  با ا کرده ولی  باور  ما رو  های شددد نو ... اون دروغ  ی م های 
ضره  ست. این یعنی برای بقای زند:یتون ... برای ادامه اش حا شما ستار خوا

 هرکاری بکنه!
 من االن تو شرایطی نیستم که به متقاعد کردن کسرا هم فکر کنم!-

شما رو  سعی داره  شما دارید ... اون  شرایطیه که هردوی  متقاعد علی:این 
کنه که بمخشیدش... و شما سعی دارید اون رو متقاعد کنید که دروغ هاتون 
رو باور کنه تا عذاب بکشدده شدداید دلیل قانع کننده ای برای رفتار شددما پیدا 
نشه. شاید با منطق من و خیلی های دیگه این اساس انتخابی شما بی جواب 

ه ی شما ی و المته :ذشتبمونه و ما تنها بتونیم ربطش بدیم به مشکالت جانم
و خد خودمون رو مجاب کنیم چون شددما در شددرایط روحی و جسددمی 
مناسمی نمودید به جای رفع اتهام خودتون رو بیشتر مجرم القا کردید اما همه 
شتید ولی خد....  سرتون دا شی پیامد های تلِخ اتفاقاتیه که با هم ی اینها نا

شما با یک خاطره ی ست که آخرش  سئله اینجا شید! با  م تلخ ازهم جدا می
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شترک! یک  سمت به بقیه ی افراد ... نهنیت بد درمورد زند:ی م یک دید بد ن
 فکر بد درمورد بنیاد زند:ی مشترک ...

نفس عمیقی کشددیدم و علی :فت: همسددرتون کافیه یک بار برای مالقات با 
من یا هر مشدداور دیگه ای پیش قدم بشدده ... دفعات بعدی خودش زودتر از 

 ا حاضر میشه ... شما اصل زند:ی رو فراموش کردید ... هردوتون!شم
 پوفی کردم و :فتم: این حرفا رو مینو جان هم میتونستن به من بزنن!

علی پاشددو روی پاش انداخت و :فت: خانمی که از منشددی های شددرکت 
شاور زن  شو پیش یه م شوهر شی نداره هیچ وقت  شوهرش چندان دل خو

 م بگم تو این شرایط میتونید رو من حساب کنید.نمیفرسته! صرفا خواست
 با دهن باز :فتم: ولی من ...

علی خندید و:فت: فکر میکنم مینو کارتون داشته باشه. به هرحال از آشنایی 
 با شما خوشحال شدم!

 یه لحظه... شما چرا میخواین به من کمک کنید؟-
 

شما چرا  ست...  ستید معمار علی لمخندی زد و :فت: این و یفه ی ما خوا
 بشید؟ در قمال این و یفه مطمئنا مزدمون رو هم میگیریم!

 نفس عمیقی کشیدم.
 علی با حفظ لمخندش :فت: با اجازتون من مرخص بشم...

سددعی کردم با خوش رویی جواب خداحافظشددو بدم ولی واقعا نمیدونسددتم 
 چی بگم!



ستن تار و پو صلت روانشناس ها بود که انقدر خوب میتون و د آدم ها راین خ
 شناسایی کنن وحرفهاشون رو تو تک تک سلولهای آدم ها بگنجونن؟!

 به سمت مینو رفتم. از پشت بازوشو بشکونی :رفتم که نفس :رفت.
 با جیغ خفیفی :فت: شوهرم وحشیت کرده؟ تو که اینطوری نمودی...

شم  شم. بعد شوهرت آچمز ب با غر ولند :فتم: اینطوریه؟ قرار نمود من پیش 
 ا همیشه اسرار مریض هاتو پهلو شهرت سفره میندازی؟!شم

شه  ستادم بوده ... هم من همی مینو پقی زد زیر خنده و :فت: علی خد هم ا
شاور  سرا حتما به م شورت میگیرم . هم اینکه منو علی فکر میکنیم ک ازش م
نه...  فت و شددنود ک با یکی هم جنس خودش : چه بهتره  یاز داره . پس  ن

 شم ابروی منم نمیشه!اینطوری عاشق چ
 و با قدم های تندی ازم فاصله :رفت.

از خنده شددونه هام میلرزیدن. میون خنده هام :فتم: اعتماد به نفسدددت تو 
 ستون فقراتم!

شت و  شده کنارم بر: شیدم ، مینو بعد از اینکه دید جوم آروم  نفس عمیقی ک
 :فت: همه چیز خوبه؟

 شمیه یه اردو میمونه! لمخندی زدم و :فتم: آره ... اینجا بیشتر
آهی کشددید و:فت: همشددون میتونسددتن با انتخاب یه راه درسددت االن سددر 

 زند:ی هاشون باشن ...!
سرش هوو میاره ... راه درستی که براش  شوهرش  پوفی کردم و:فتم: زنی که 

 میمونه چیه؟
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 مینو خونسرد :فت:پناه به قانون ...

ید .- با پول خر حت میشددده  مدارا رو را به نفع قانون  جا  قانون این مام  .. ت
 مرداست!

شه  شو خاروند و :فت: با تاش به نفع مردا... چهارتاش که به  10مینو بینی 
نفع ماست ... تو ا:ر شوهرت ازدادن نفقه بهت امتناع میکرد ... ا:ر تو خونه 
ستی از  صحیح اجتماعی رو نداد میتون ست کرد و بهت اجازه ی فعالیت  حم

 !نظرقانونی پیگیر بشی
مینو دلت خوشدده ... به قول وکیلم ا:ر مردی کارش به داد:اه بکشدده، دیگه -

 اون زن و زند:ی رو میذاره کنار!
مه زنی از حقوق  فت: فکرمیکنی ... مردی ا:ر بفه ندی زد و : مینو لمخ
:اهی داره کمتر زنشددو انیت میکنه ... زند:یشددون  طمیعی و قانونی خودش آ

اهی داشددته باشدده زند:یش به لجن کشددیده منطقی تر پیش میره! آدم ا:ر آ:
 نمیشه!

 نفسمو فوت کردم.
مینو دستشو روی شونم :ذاشت و :فت: سعی نکن از زیر تقصیراتت شونه 
خالی کنی... تو در قمال تمام رفتارهات مسئولی! یعنی همه ی آدم ها در قمال 

ون شتمام رفتار هاشون مسئولن ... در قمال افکارشون ... لحنشون ... جمالت
... اعمالشون و قضاوتشون!!!... به قول معروف هرچی بکاری همون رو درو 

 میکنی!



اخم هام توی هم :ره خورد و :فت: من از زیر بار تقصددیراتم شددونه خالی 
 نکردم...

و درحالی که به سددنک ریزه ی جلوی پام ضددربه ی ارومی زدم و :فتم: همه 
 ی گ*ن*ا*ها که پای من نیست ...

 فتم پای توئه ... ولی زن کانون ارامش خانواده است.مینو :منم نگ
 این یه شعار احمقانه است!-

صادق بودی... ا:ر  مینو خندید و :فت: ا:ر باهاش حرف میزدی ا:رباهاش 
به سددمتش برمیداشددتی، حاال ... امروز حداقل ...  خودت از اول یه قدم 

 اینطور پریشون و اشفته نمودی!
 کسرا یه دیوونه ی ...-

شو نگه داری...  سعی کن احترام ست  مینو اهسته :فت:هیس... حتی ا:ر نی
صداقت  شنه ی  شنه ی احترامن! ت سعی کن احترامش کنی. مردا ت شه  همی
ورو راسددتی... دلشددون میخواد معما زود حل شددود. قمل از اینکه به جواب 
برسند راه حل پیدا کنن ... زنشون... شریکشون اونها رو م*س*تقیم بمره سر 

 جواب درست!
 بمین این درمورد همه ی مردهاست! کسرا با همه ی مرد ها فرق میکنه!-

مینو سددرشددو تکون داد و :فت:فرق کسددرا با بقیه چیه؟ این زنایی که اینجا 
میمینی... چند درصدشون راه درست رفتن؟ اره ... مرد بد داریم... اصال ادم 

 کرد ... چرا غلط. بد و خوب داریم. ولی وقتی میشه راه درست و پیدا
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باشه کسرا آدم بد ولی تو راه درست و رفتی؟؟؟ باشه اون خیلی مشکل داره 
شت یه بار یه روش  ضرری ندا شکاکه بد دله و خیلی چیزای دیگه . ولی   ...
درسدت و امتحان کنی هان؟ تو یه بار سدعی کردی بهش نزدیک بشدی؟ اون 

سمش...  شنا شه خودخوری کرد. بمین من حتی نمی ولی تو بجای اینکه همی
مانع افکارش بشی... به تمام افکارش دامن زدی... بجای اینکه این خاکستر 

 زیر اتیش وخاموش کنی بهش هیزم زدی... نیاز تو ...
کسددرا بیماره مینو ... میفهمی؟یه بیمار عقده ای... پر از حسددرت ... پر از -

 نفرت ... پراز انتقام!
ردم با ماساژ شقیقم و راه های مدیتیشنی دستهامو به سرم چسموندم و سعی ک

 که مینو بهم یاد داده بود به نمض تو سرم مسلط بشم.
مینو نفس عمیقی کشددید و :فت: دختر یه کم کوتاه بیا . یه زن عاقل هیچ 
وقت تصددمیماتی که تو در این مدت :رفتی و نمیگیرهه! ا:ر کسددرا بیماره ... 

 ه جانی...بهش به چشم یه بیمار نگاه کن ... نه ی
 اون باع  مرگ ب م بود!-

مینو : بمین ... نیاز... ب ه ی تو ... جنین نموده . ا:ر مصددمد مر:ش کسددرا 
 باشه ... اون پس مرتکد قتل عمد شده ...

 دستمو از دو طرف سرم برداشتم و به مینو نگاه کردم.
 ابروهاشو داد باال و :فت: جای قاتل کجاست؟

 چی میخوای بگی؟-
شده مینو: حرفم شوهرت فوت  شتم  ضرب و  و زدم ... ا:ر ب ه ی تو بخاطر 

 باشه، نمیتونه راست راست تو کوچه و خیابون راه بره ... میتونه؟!



 بهت زده بهش خیره شدم.
 مینو لمخندی بهم زد و :فت:خوبی؟

 میتونم یه سیگار بکشم؟!-
به  با خودت خلوت کن ...  یذارم  هات م فت: تن مینو سددری تکون دادو :

ست با یه هرحا صفانه نی سرا حرف بزنی... من صمیمی باید با ک ل قمل از هر ت
مشت دروغ اینهمه عذابش بدی! همونقدری که تو زجر کشیدی اونم کشید 

 ... همونقدری که تو از هوا سهم میمری اونم میمره ...
 سری تکون دادم و سیگارمو :وشه ی لمم :ذاشتم.

سددیگار میکشددید خیره نگاه درحالی که به زن جوونی که داشددت مثل من 
 میکردم روشنش کردم!

من باید با کسددرا حرف میزدم! مینو درسدددت میگفت. حتی شددوهرش هم 
 درست میگفت!

 نفس عمیقی کشیدم .
 روز درکل خوبی بود!

 منهای اومدن هنگامه به خلوت تنهایی من !
 اما به نظر میرسید همه چیز همونطوریه که باید پیش میرفت!

 ها باشم. خد تنها بودم! اما این تنهایی هم حتی درست بود!من قرار بود تن
صرفا به جهت اینکه و یفه و  صی،  شدم که بدون دلیل خا شنا  با آدم هایی آ

 شغلشونه داشتند کمکم میکردن!
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آدم هایی که معمولی بودن ... هر روز تو خیابون نمونه اشددون رو میتونسددتم 
 بمینم!

 چشم آبی و عسلی نمودن!
 دوسید هم نمیکشیدن!شاید حتی 

 شاید حتی مثل فرزاد ومهسا اخر هفته هاشون رو توی دربند میگذروندن!
 آدم هایی که از جنس نون و کتلت خوشی میکردن!

 لمخندی به افکارم زدم.
 چقدر از آدم معمولی بودنم فاصله :رفته بودم!

 کسرا چقدر از آدم معمولی بودنش فاصله :رفته بود ...
 حتی هنگامه هم!!! و ستنتا حتی ...

 نفس عمیقم طعم دود میداد!
کسرا کجا بود؟ چیکار میکرد؟ چی میگفت؟ حدس مینو در موردش درست 

 بود؟ هنوز هم در خونه کشیک منو میکشید؟
 هنوز هم حاضر بود من رو به خاطر آش نخورده اما دلی پر از تاول بمخشه؟!

ون رو حل من حاضددر بودم که بمخشددمش و متقاعدش کنم که مشددکالتم
 کنیم؟!

 نمیدونم چقدر دیگه باید با خودم خلوت میکردم...
 اما اینو میدونستم که طالق راه حل نمود!

 فرار از مشکل بود...
 من طالق میگرفتم بعدش چی میشد؟!



کسددرا ازم جدا میشددد بعدش چی میشددد؟! شدداید میرفت با یه زن دیگه هم 
 همین کار و میکرد؟!

 خودشو خانوادشو نابود میکرد! شاید با تمام خودخوری هاش
 میتونستم خودمو بمخشم؟

 میتونستم خودمو بمخشم که همسرم...
 غریمه ای که شده بود همه ی کسم... فاتح وجودم ... تنم ... پدر دخترم ...

به معنای عمق  یازش... واقعا  باور کنه که من... زنش... ن با تمام وجودش 
ن چه حسددی داشددتم از این کلمه بهش خ*ی*ا*ن*ت کرده   اون وقت م

 باور؟! نماید بهم احساس یه زن خراب رو میداد؟
ضعف  شتماه کردم ... من با مردهای زیادی مراوده کردم ... من از نقطه  من ا

 همسرم سو استفاده کردم ...
 و در عوضش...

 زند:یم نابود شد . من هم یه پای این قضیه بودم!
بودم قسددم بخورم ادم هایی مثل  و کسددرا هم یه پای این قضددیه ... و حاضددر

رضددا و سددتنتا وفرزاد و هنگامه و زهرا ... فقط و فقط نقش و نگار حاشددیه ی 
 فرش زند:یمون رو رنگی میکردن!

 من چی بودم؟
 غلط رفته بودم ... ولی درست هم داشتم!
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من حتی قمر دخترم هم نمیدونستم کجاست! و این نشونه ی بی رحمی منی 
یک فکر که مادر نمودم ، نم تار یه نقطه ی  به  ود ... من تمام این روزها فقط 

 میکردم ... مسمد مرگ دخترم پدرش بود!
 و نهایت درد این سمد شک به ترالن بود ... این وجودمو میسوزوند!

 مادر نمودم ... اما باید از نطفه ی حالل دخترم دفاع میکردم!
 ا دفاع میکردم!همسر نمودم ... اما باید از اسم توی شناسنامه ی کسر

یدا  به این وقفه برای پ به این زمان ...  من کی بودم؟ هویتمو :م کرده بودم! 
 کردن خودم نیاز داشتم!

یه زنی که روزای  یه زن بی دفاع که پر شدددده از فکر دفاع! ...  من کیم؟؟؟ 
 سختی در پیش داره تا خرابه ها وویرونه های زند:یشو از نو بسازه ... !

ش شم ... اما من یه شاید مادر نما شیزه نما شم، دو شم، دختر نما سر نما م، هم
 زنم ... آبدیده شدم ... سخت شدم... بزرگ شدم!

 من یه زنم ...
 یه زن یک ساله!!! تنها... دلمرده ... حس مرده!

سته  شده! خ شده! هدف دار  شده ... چند ماهه پر امید  ساله بزرگ  اما یک 
 شده اما مأیوس نشده ...!

 قانه از عشقش کم نشده!!!حتی... احم
 فصل چهل ونهم:

 نفسمو یکماره از سینه خالی کردم.
لرزی که تو پاهام و دسددتهام و صدددام برپا شددده بود خیلی وقت بود که برجا 

 آروم :رفته بود !



شن و آبی که  سمون رو شتم وبه آ صورت تد دارم :ذا ستهای یخمو روی  د
 اد نگاهی کردم!ماه رو از شد :ذشته به یاد:ار هنوز نشون مید

با صددددای  ما  مه کردم . ا بار زمز ندمین  یدم برای چ خدا رو شددکر و نفهم
سط عمور و مرور کنار  سد کرده بودم ، خودمو از و شو  سی که من راه امموالن

 کشیدم و از محوطه ی بیمارستان خارج شدم.
 با دیدن یه بر:ه روی برف پاک کن ماشین اه از نهادم بلند شد!

 صمحم رو یه بر:ه ی جریمه نمیتونست خراب کنه!اتفاق خوب اول 
سوار شدم و به سمت کلینیک رفتم. تا رسیدن به نیاوران مطمئنا مینو و الدن 

 بساط صمحانه رو آماده کرده بودن.
شیرینی رو  سته :ل و  با دیدن تابلوی کج و معوج کلینیک ، لمخندی زدم . د

 دم.از روی صندلی شا:رد برداشتم و کمربندمو باز کر
 خیلی تند از خیابون رد شدم.

 
بوی چای داغ کل فضددای سددالن رو پر کرده بود. الدن وسددط خمیازه اش 

 :فت: به به ... منشی شرکت!
 خندیدم و :فتم: سالم صمح بخیر...

 الدن :سالم به روی ماهت ... چه شیک و پیک کردی؟ خمریه؟
 بجای جواب فقط پرسیدم: مینو نیومده ...

 بلند :فت: چرا من اینجام... الدن خوشگل شده؟ مینو از دستشویی
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و همون لحظه با حوله ی زردی در و باز کرد و با دیدن مانتو و لماسددم :فت: 
 نه ... بهت ساخته یه ماه ...

یل الدن دادم و الدن درحالی که زیرزیرکی از  دسددته :ل وشددیرینی رو تحو
ون خامه نم که ن:وشدده ی جعمه محتویات توشددو نگاه میکرد :فت: به به میمی

 ای هم خریدی ... رولت کجاست پس؟
 درحالی که شالمو درست میکردم :فتم: اون :وشه اشه ...

 الدن عین ب ه ها نوق کرد و :فت:من رفتم صمحونه ...
 و به ابدارخونه رفت و درو هم تق، کوبید.

 مینو لمخندی بهم زد و:فت: یه ارایشگاه هم برو ...
 فکرش هستم. سری تکون دادم و:فتم: تو

مینو خیلی جدی :فت: زمانت تموم شده ! باید بری و باهاش حرف بزنی... 
!!! 

 نفس عمیقی کشیدم و مینو با خنده :فت:اعتماد به نفس داشته باش دختر!
 حق با تو بود مینو ...-

 لمخندی بهم زد و :فت: سعی کن یه جای خلوت باهاش صحمت کنی.
 نونم...اهسته :فتم: بخاطرهمه چیز ازت مم

مینو ب*غ*لم کرد و :فت: میدونی که هنوز به جلسات مشاوره نیاز داری... 
 امیدوارم دو تایی با هم برید پیش علی...

 بازوهاشو فشاردادم و :فتم: دعام کن مینو ...
یخرده بیشددتر فشدددارم داد و :فت: به خدا توکل کن . یه وقتا بهتر از علم و 

 شعار جواب میده!



 
 دا شدم و:فتم:بخاطرهمه چیز ازت ممنونم.خندیدم و ازش ج

مینو ضربه ی ارومی به شونم زد و :فت: پاقدم تو بود ... مشتری هامون زیاد 
 شده... دفتردستک هامون هم مرتد.

شیرینی و کمی اختالط زنونه از  صرف چای و  ست دادم و بعد از  باهاش د
 جفتشون خداحافظی کردم.

 استرس داشتم.
 وع کنم.نمیدونستم از کجا شر

 کجا برم ... چی بگم ... چی بشنوم ...
شگاه  صال تیتمم که خوب... ارای شه ... ا سراغش... بمینمش... با خد برم 

 هم که برم ... تهش چی؟
 من چی قرار بود بهش بگم! چی قراربود بشنوم؟!

 بعد از سی و دو روز بی خمری!
چقدر توش غرید به خودم که اومدم مقابل خونه ای بودم که در بدو ورودم 

 بودم!
 آب دهنمو قورت دادم.

 جلو رفتم و زنک ایفون رو فشار دادم.
 نفسم تو سینه حمس شده بود.
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ست  شه ... با اینکه دلم میخوا صمح بود ... مطمئن نمودم خونه با ساعت ده 
سین  شم و تمام راهکارهای تک سعی میکردم منطقی با باهاش حرف بزنم و 

 تحان میکردم.دهنده رو داشتم روی خودم ام
 توی ایفون صدای خواب الود شیما که :فت: کیه ...
 تمام بنیاد و اساس منطق و ارامشم و درهم شکست.

 دهنم خشک شده بود .
 به سختی :فتم: نیازم شیما.

 از مکثش میتونستم بفهمم که شوکه شده!
 در به روم باز شد.

 باز کردم با دیدن خدا خدا میکردم که خونه نماشه ... وقتی در حیاط و اهسته
شیما که با چشم های :رد شده بهم زل زده بود، ناچارا لمخندی زدم و :فتم: 

 سالم.
شیما فهمید قصد اومدن به داخل رو ندارم. دم پایی هاشو پوشید و لک لک 

 کنان به سمتم اومد.
 اهسته :فت: نمیای تو زن داداش؟

م: مونس لمخند :فت از لفظ بکار برده اش ریتم نفسهام سرجاش بر:شت . با
 جون نیست؟

 شیما:نه رفته تره بار... میادش.
 دهنم خشک شده بود بزاقی برای ترکردن حلقم نداشتم . خفه :فتم: کسرا؟

 شیما به طرز واضحی جا خورد و :فت: االن شرکته!
 نفس عمیقی کشیدم و:فتم: باشه ... پس میرم شرکت .



 :فتم:خداحافظ.شیما کمی بر و بر بهم نگاه کرد و درنهایت 
شیما خواست عقد بکشه و در و بمنده ولی ... یه لحظه صدام کرد و :فت: 

 زن داداش...
 جوابش رو با تعلل دادم . هنوز زن داداشش بودم؟

 بخاطر تاخیرم دوباره صدام زد: نیاز جون؟
 بله؟-

 شیما اهسته :فت: به داداش خمر بدم میرید شرکت؟
دم ... با حس زخمت بودن پوست لمم   زبون عین چوبم رو روی لمهام کشی

انگشت اشاره و شستم رو برای کندن اون پوسته ی خشک به لمم چسموندم و 
 :فتم: آره ... ا:ر دوست داری.

 شیما تعارفی زد و :فت: نمیای تو؟
سرمو به عالمت نه تکون دادم و خیلی زود خداحافظ رو بلغور کردم و سوار 

 ماشین شدم.
 من نگاه میکرد.شیما هنوز داشت به 

 به منی که دستتاچه باز فراموش کرده بودم ترمز دستی رو بخوابونم!
 میدونستم ... مطمئن بودم که این ساعت خونه نیست!

 فقط میخواستم کسی بهش از اومدن من خمر بده ...
 شاید همین... شاید هم ...

 اهی کشیدم. از بی هدف روندن تو خیابون خسته شده بودم!
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بابام  به خانوادم زنک زده بودم ... طفلک مامانم چقدر :ریه کرد. هرچند 
سرم میارند که  فقط پای تلفن داد میزد که کافیه پام به خونه برسه... بالیی به 
شید : که حق ندارم  سرش نا پیدا ... و ال به الی حرفهاش هم فریاد میک اون 

 برم سراغ شوهر عوضیم!
 اما کی میخواست به بعد من فکر کنه؟

 الن نرم سراغش...ا
 االن طالق بگیرم؟

 بعدش چی؟ برم دنمال یه زند:ی جدید؟
شه  صر نما سروقت یه زند:ی دیگه که مق ادمی بعد طالق راحت و آروم میره 
... حداقل خودشو مقصر ندونه! اما من چی؟ من بغض و عجز کسرارو مگه 

شش رو فرا شوی شونی و ت وش ممیتونم فراموش کنم؟ من مگه میتونم این پری
 کنم ... من مگه میتونم همینطوری بذارم برم و عقد بکشم ؟...!

هرچند سعی نکردم پدرمو متقاعد کنم که بعد از طالق ادامه دادن زند:یم به 
طور نرمال ممکن نیست ولی با سکوتم بهش فهموندم که قصد کوتاه اومدن 

 ندارم.
 به هرحال از نادین ممنون بودم.

نه و مهربون سددعی کرده بود جو خونه رو آروم چون خیلی خونسددرد و برادرا
شرکته ... چیزی که  سرا توی  سته :ریخته هم بهم ندا داده بود که ک کنه! و ج
خودم هم میدونسددتم. حتی بیشددتر از نادین میدونسددتم که کسددرا منتظرم هم 
هسددت! تمام خمر خوب نادین این بود که همسددرم تمام این سددی و دو روز 

 کنه! سعی کرده که منو پیدا



 از دکه ی روزنامه فروشی یه پاکت سیگار خریدم ...
شین  شه ی ما شی ستم رو از  شتم و درحالی که د سمو تو ی دهنم :ذا ادام
بیرون :رفته بودم تا دودش فضددای دویسددت وشددیش رو پر نکنه فکرکردم ... 

 بعد از سی و دو روز چی شد!
که دو روز اخر فقط تمام چیزی که از این یک ماه ویک روز یادم بود این بود 

 باید :ند تو خونه رو جمع میکردم و انصافا از اولش بهتر شده بود!
با یاد اوری کلید های خونه، ته مونده ی سددیگارمو عین یه ادم نامتشددخص 

 توی خیابون پرت کردم.
یل مش رحیم  به سددمت جردن تغییر مسددیر دادم ... باید کلید ها رو تحو

 گه میفهمید که من از ریاضت بر:شتم!میدادم . احتماال ستنتا هم دی
اجاره ی سی و دو روز هم پرسون پرسون تقریمی از این بنگاه و اون معامالت 

 ملکی حساب کرده بودم.
ست  ساب دو ساب پدرجان، واریز کردم به ح با کمک برادر محترم هم از ح

 شوهر فعلیم!
 نفس عمیقی کشیدم.

 ه خانم ...بعد از رفتن سر زده پیش ارایشگرمحموبم نفیس
 باز هم دل و دماغ رفتن به این ساختمون رو نداشتم!

 نفس عمیقی کشیدم.
 بعد از رفتن سر زده پیش ارایشگرمحموبم نفیسه خانم ...

 باز هم دل و دماغ رفتن به این ساختمون رو نداشتم!
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نمیدونم چند سدداعت اونجا کشددیک دادم و چقدر با خودم کلنجار رفتم و 
شم و به خودم قول دادم از کوره در حرفهامو مرور کردم  سعی کردم اروم با و

 نرم!
نمیدونم چقدر توی اینه ی ماشددین سددالم علیک و جمله بندی هامو تمرین 
ستم این بود. من باید حرف میزدم!کاری که  کردم . ولی تنها چیزی که میدون

 .یک سال بود انجامش نداده بودم! من باید میگفتم ... نهنیاتو دردو دالمو ..
که پیش میره ممکن  با چیزی  که فکر میکنم  ند مطمئن بودم چیزی  هرچ
نیست! ... دست از تمرین و تکرار و مرور برداشتم. ولی وقتی بود که آسمون 

 داشت ماه رو جلوی خورشید به نمایش میذاشت!
 به ساعت ماشین نگاه کردم.

ه :ذشددت با اینکه نهار نخورده بودم و از خوردن اون دو شددیرینی صددمح خیلی
 بود ولی هیچ حس :رسنگی نداشتم!

ستگیره رفت. اما  ستم به د سی کردم ... د توی اینه برای بار هزارم خودمو وار
 پاهام ...!

 نفسمو حمس کردم.
 از ماشین پیاده شدم.

بادیدن نمای شرکت نفس عمیقی کشیدم. دسته :لی از لیلیوم های رنگی رو 
 توی دستم مرتد کردم!

دم، یه مانتوی کرم با کمربند طالیی، شددلوار کشددی لوله نگاهی به لماسددم کر
سی مالیمم هارمونی  شال بژ رنک ، با موهام و آرایش م تفنگی خردلی و یه 
داشددت. دسددتی توی موهام کشددیدم. به موهای تازه رنک شددده ی هایالیت 



شده با ارایش نرمال و کم! کفش های  صالح  صورت ا شدم،  بلوطیم خیره 
ی کرم رنگم با کیف سددت م ی ... پوف! چقدر این پاشددنه بلند پوسددت مار

 قیافه برام نا آشنا بود.
 نفسمو یکماره خالی کردم!

 وارد شرکت شدم.خیلی آدم ها نمودند و آدم هایی که بودند رو نمیشناختم.
زن سی و خرده ای ساله ی ساده ای پشت میز نشسته بود. اسمش چی بود! 

لقک رو اخراج کرده و این و شددکری؟! شدداکری؟ کسددرا :فته بود سدده تا د
 جاشون :ذاشته.

 با مقنعه ی طوسی روشن ... با دیدنم اخمی کرد و:فت:بفرمایید.
 مهندس تشریف دارن؟-

 به پشتی صندلیش تکیه زد و :فت: قرار قملی دارید؟
 فکر کردم چی جوابشو بدم!

 شیما حتما :فته بود.
 و کسرا حتما منتظرم بود.

 اری نداشتم پس :فتم:با این حال شخصا باهاش قر
 خیر...-

 لمخندی زد و :فت: اقای مهندس امروز وقتشون پره ... شاید برای...
 ونگاهی به تقویم روی میزش کرد.

مهم نمود مهندس برای من وقت نداشت، این من بودم که برای مهندس وقت 
 داشتم.
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بی توجه به :شددت و :ذارش توی صددفحه های تقویم رو میزی ، به سددمت 
 رفتم.اتاقش 

 اتاقی که بوی کیک زنجمیلیش هنوز توی دماغم بود.
 دستم به دستگیره رسید که منشی فورا بلند شد.

 در و باز کردم ...
 عطر تلخ نا آشنایی زده بود!

 منشی شرکت با غرغر و صدای بلند میگفت:
خانم... خانم عزیز ...شما نمیتونین همینطوری سرتونو بندازین پایین وارد -

 بشین ، اقای مهندس االن وقت ندارن...! اتاق رییس
بی توجه به تذکرش وارد اتاق شددددم ، دنمالم اومد ورو به اون :فت: اقای 

 مهندس من بهشون :فتم که وقت شما...
سرشو باال :رفت و نگاه خالی و بی روح و بی تعجمش و از روی صورت من 

 ری...به چشمهای خانم شکوری دوخت و :فت: شما بفرمایید خانم شکو
 شکوری چشم غره ای بهم رفت واز اتاق خارج شد.

دسدته :لم رو روی میز :ذاشدتم . روی صدندلی جلوی میزش نشدسدتم وبه 
 چشمهاش خیره شد.

 خشک :فت: امری داشتید...
 جوابشو ندادم.

 ادامه داد و:فت: مشکلی دارین؟
 بله تنهایی...!!!-

 به پشتی صندلیش تکیه داد و:فت: چرا بر:شتی؟



 ... بهم سالم نکردیم...!سالم-
 خودکارشو برداشت وسرشو مدام فشار میداد و تق تق میکرد.

 _جواب سالم واجمه... المته میدونم که اول :فتنش م*س*تحمه ...!
 خیره تو چشمام زل زده بود و هنوز داشت تق تق میکرد.

 چشمامو بستم و:فتم: این کار ونکن...
 مسخره :فت: هنوز حرص میخوری؟

 ؟نخورم-
 خودکار و پرت کرد روی میز و:فت: فکراتو کردی؟

 اره...-
از جاش بلند شددد ولمه های کتشددو عقد دادو دسددتهاشددو توی جید جین 

 سیاهی که دو ماه پیش خریده بودم فرو کرد و :فت: حرف اخرت چیه؟
 حرف اخرم چیزی نیست که تو دوست داری بشنوی...-

شو با بی قیدی باال انداخت و:فت:  خوبه ... به هر حال مهریه ات شونه ها
 اماده است... هر وقت اماده بودی بگو بریم اقدام کنیم...

 من حرفی از طالق زدم؟-
با تعجد بهم خیره شد از سر شونه بهم نگاه میکرد ، با همون خیر:ی :فت: 

 پس چی؟
 بر:شتم...-

 با طعنه :فت:
 بعد از سی و دوروز... لطف کردی...!-
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 قابلی نداشت...!!!خواهش میکنم... -
 به سمت پنجره رفت و:فت: کجا بودی؟

قت - با اون و ماه و دو روز و  یک  مام این  تا بودم و ت فکر کن پیش سددتن
میگذروندم.... بدون اینکه هیچ عذاب وجدانی داشددته باشددم... شددد تا 

 صمح. صمح تا شد...
 تند به سمتم چرخید و:فت: نیدددددددداز...

و دادم و:فتم: این چیزی نمود که دوسددت با لمخند جواب حرص صددورتشدد
 داشتی بشنوی...؟

 دندوناشو روی هم سایید و :فت:
 این چیزیه که خودت دوست داری بگی...-
مردا غیر قابل پیش بینی ان... در عینی که دوست دارن به شکشون اطمینان -

شه...  شون یه دروغ محض با شک ست دارن  پیدا کنن اما به همون اندازه دو
 نیست اقای... این طور

 سرشو تکون داد و:فت: حرفای پر کنایه ات کی میخواد تموم بشه...
 هروقت شک وابهام تو تموم بشه... اقای مهندس...-

 با عصمانیت :فت: به من نگو اقای مهندس...!
 تو اینم شک داری؟-
 نیاز...-
صابتو تحت کنترلت - ستی که حتی نمیتونی چند لحظه اع چه جور ادمی ه

 اشی...داشته ب



شدم  صندلیش... از جام بلند  شو پرت کرد روی  شرد و خود شو ف شقیقه ها
یک لیوان اب براش ریختم و:فتم: کاش اونقدر که دیگران واروم میکردی  و
خودتم میتونسددتی اروم کنی... همیشدده همینی... سددعی میکنی برای دیگران 

رچند ی... هبری باالی منمر ولی هیچ وقت به حرفهایی که میزنی اعتقاد ندار
من اشددتماه میکنم انگار ... قمال هم نه بقیه رو اروم میکردی ... نه منو... نه 

 خودتو... نه ستنتا رو...!
 به صورتم خیره شد و:فت: چرا بر:شتی؟

 _چون زنتم!
سال پیش  شاره اش رو دور تا دور لیوان چرخوند و:فت: ا:ه یک  شت ا انگ

 بود میگفتی چون دوستم داری...
به خیابون و رفت امد پر ازدحام اتوممیلها و ادم ها خیره  کرکره رو کنار زدم و

 شدم و:فتم: یک سال پیش ؟
"یک سددال پیش و تو نهنم پررنک کردم ... عدد یک که به سددال چسددمیده 
صرفا  سال پیش، اما نه  شه یا حتی دو  سال ونیم پی شاید منظور یک  بود... 

 تمام و کمال ، فقط یک سال پیش."
و ادامه دادم:یک سال پیش؟ ... یک سال پیش یه عاشق پیشه ی  اهی کشیدم

 احمق بودم...
 حاال چی هستی؟-
 یه احمق عاشق پیشه...!-

 بهم نگاه کرد و:فت: از ستنتا چه خمر؟
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 دیشد خیلی هات بود ... میخواست بیاد سراغم...-
 نددددیدددددداز...-
ساعت و - شت  سی یک ثانیه ... چیه؟ به اندازه ی یک ماه و چهار روز و ه

 سی دو ... سی وسه... سی وچهار... سی و پنج... سی و شیش...
 بس کن...-
شدم - شوشش خیره  شمهای م سِت ... مکثی کردم . به چ به این اندازه از دو

 اهسته :فتم: ... خیالت راحت باشه اقای مهندس!...
 به من نگو اقای مهندس...-
 به مهندس بودنتم شک داری؟-

 فقط بهم خیره شد.چیزی نگفت و
 میز ودور زدم . به سمت قفسه ی کتابخونه که در کنج اتاق قرار داشت رفتم .

یه سوال ... به مهندس بودنت بیشتر شک داری یا به خ*ی*ا*ن*ت من با  -
 ستنتا که از قضا صمیمی ترین دوست شوهر فعلیمه؟

 کالفه موهاشو تو چنگش :رفت وجوابمو نداد.
ستم و:ف ش شت لمه ی میز ن شک دا ستنتا بودم اونم به تو  تم: اون موقع که با 

وبه اینکه ممادا من باتو رابطه ای داشته باشم... مسخره است نه؟ حاال همین 
شددک وتو داری... زند:ی من شددده شددک ... تردید... شددک... تردید... 

 ابروهامو باال دادم و به چهره ی دمغش نگاه کردم.
 نیاز...-
 هوم؟-
 کجا بودی؟-



 خونه ی یه دوست...-
 یک ماه تمام... چطور تونستی بی خمر بذاری وبری؟-
میخواستم فکر کنم... میخواستم فکر کنی... میخواستم در ارامش تصمیم -

 بگیرم... میدونستی زنده ام... همین کافی بود.
 نیاز...-

بهش نگاه کردم. عصددمی بود... پشددت پلکش می پرید.فکش منقمض شددده 
شتر  بود.اینا همه ی شتر و بی شونم میداد داره هر لحظه بی حالتهایی بود که ن
 عصمی میشه...

 چرا اینقدر اسممو صدا میزنی...-
با عصمانیت از جاش بلند شد . رو به روم ایستاد و :فت: یک ماه تمام معلوم 

 نیست کدوم :وری بودی...
 بخاطر همین اسممو مدام صدا میزنی؟-
 لعنت به تو... که...-
 .هیششش..-

چشمامو بستم وباز کردم ... نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به معکوس 
 شمردن:ده... نه... هشت... هفت ...!...

بلند سددرم داد کشددید: نیاز خفه شددو... تمام این مدت کجا بودی؟ سددرت به 
بذاری وبری... حتی  ماه تموم بی خمر  یک  مه؟ چطور تونسددتی  چی :ر
نمیدونم زنم کجا رفته... کجا بوده؟ میدونی کل شددهر ودنمالت :شددتم... از 
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بیمارسددتان و خونه ی اقوام واشددنا بگیر تا پزشددکی قانونی.... فکر میکردم 
 دزدیدنت....

 البد ستنتا...-
 دستشو برد باال که بزنه تو صورتم...

شقیقه اش رو بمینم...  سته روی  ش ستم عرق ن چهره اش منقمض بود. میتون
 دستش با فاصله ی کمی از صورتم هنوز باال بود ، میخواست بزنه ...
 خیره تو چشمهام بود و منم منتظر که دستش روی صورتم فرود بیاد .

 ... اروم دستشو پایین اورد ... در اتاق باز شد.اما نزد.
 شکوری اهسته پرسید: حالتون خوبه اقای مهندس؟ طوری شده؟

 با حرص :فت: شما بفرمایید خانم شکوری.... بیرون ...
 شکوری با حرص در و بست و :فت: چشم...

 به سمت صندلی رفتم وروش نشستم.
 سیگار وینستون دراوردم .از توی کیفم ... ادامس نیکوتین و همراه با 

با مسخره :فتم: ستنتا بهم ادامسشو معرفی کرد که سیگارشو ترک کنم...! به 
شم که ادامس نیکوتین رو ترک  سیگار میک شدم ... دوباره  سش معتاد  ادام
ندس  قای مه مه ا جال بذارم...  نار  کدوم و ک گه نمیتونم هیچ  کنم... االنم دی

میکشم... بمین به کجا رسیدم که با سیگار مگه نه؟... حاال هم میجوم... هم 
 و ادامس اروم میشم!!!

 سرشو با حرص تکون داد و:فت: برمیگردی خونه؟
 نه تا صمح میخوام تو شرکتت بمونم.سیگار بکشم و ادامس بجوم!-



یه شدددامی  فت: بریم  ته : عد اهسدد ظه ب ند لح فت . چ تاق راه ر کمی در ا
 تکلیفمو با تو روشن کنم...بخوریم... بعدمیریم خونه... امشد باید 

 ُا ُا ... تو تنها کسی نیستی که برای این زند:ی تصمیم میگیری...-
شین داری... بریم  شین دارم... تو هم که ما شدم و:فتم: من ما واز جام بلند 

 رستوران )...( دلم شیشلیک میخواد.
 چیزی نگفت و منم از اتاقش رفتم بیرون.

ت پاتوق همیشگیمون میروندم. اونم پشت توی ماشین نشسته بودم . به سم
 سرم میومد.

 با صدای موبایلم خم شدم تا از داشمورد برش دارم.... ستنتا بود.
 بله؟-
 سالم...-
 چیکار داری؟-
 کلید ها رو کجا :ذاشتی؟-
 دادم به مش رحیم...-
 چه خمر؟-

 حرفی نزدم!
 نمیتونی حرف بزنی...-
 بزنم...بتونمم میلی ندارم با تو حرفی -
 فقط خواستم بگم ...-

 میون حرفش پریدم و:فتم:
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 خداحافظ...-
شو تا  صدا شتم و شین :ذا سی دی تو ما شمورد ویه  :وشیمو پرت کردم تو دا

 اخر بلند کردم.
 از ماشین پیاده شدم... دنمالم اومد و:فت: کی بهت زنک زد؟

شدددم... همونی که یه ماه و دوروز خونه اش بودم... وبه چشددمهاش خیره -
 تاکی میخواست این شک و از خودش دور کنه... تاکی میخواست؟!

 با هم وارد رستوران شدیم... :ره ی کراواتشو شل کرد و:فت: چی میخوری؟
به سددداعت م یم نگاه کردم و:فتم: دقیقا چهل و پنج دقیقه ی پیش بهت 

دقیقه هم  45:فتم که ه*و*س شددیشددلیک کردم... حافظه ات به اندازه ی 
 ی نمیکنه؟یار

صدا  شد و شت از کنار میزمون رد می شو فوت کرد وپیش خدمتی وکه دا س نف
 زد.

 سفارش غذا و مخلفاتشو داد ... از جام بلند شدم تا دست و رومو بشورم.
به اینه خیره شدم ... موهای هایالیتمو زیر شالم فرستادم... رژ :ونه ام کامال 

گاه کردم... نفسددمو فوت محو شددده بود. دسددتهامو شددسددتم وباز به خودم ن
شته  ضی که تو :لوم بود اجازه ی خروج دا ست بغ صال دلم نمیخوا کردم. ا
باشه... اشکهایی که :یر کرده بودن، اجازه ی فرود داشته باشن! نفس عمیق 
سه ... چهار... پنج...  شمردن... یک ... دو...  شروع کردم تا ده  شیدم و ک

 شش ... هفت... هشت ... نه... ده!
 ستشویی بیرون اومدم.از د



شیدم و مقابلش  صندلی و عقد ک ستش بود.  اخمهاش تو هم بود. :وشیم د
 نشستم.

 تمام صورتش منقمض بود.
 با عصمانیت :فت: ستنتا بهت زنک زده بود؟

 تو که داری می بینی... هنوزم شک داری ؟ ا:ه بگم نه خوشحال میشی؟-
یش اون م این مدت وپباعصمانیت کف دستشو به میز کوبید و:فت: پس تما

 عوضی بودی...
 عوضی اونه یا تو؟-

 چیزی نگفت.
 نگاهشو ازم :رفت...

 زمزمه کردم:
 اون عوضیه یا تو که زنتو بهش معرفی کردی؟...-

 نفس پرحرصی کشید و با دو دست موهاشو عقد کشید.
ست که چقدر  ضولی میکرد بهم میخورد. اینم میدون حالم از اینکه تو کارم ف

مثل موش و :ربه رفتار کنیم... اما هنوز تو شک بود و تردید... هنوز  بدم میاد
 بهم اعتماد نداشت.

 بیزار بودم از این حرکتاش... ازاین بی اعتمادیش!
 :وشیمو پرت کرد سمتمو :فت: خیلی اشغالی...

نه به اندازه ی تو که به زنتم رحم نکردی... یا بهتر بگم . به دوسددتت رحم -
 نکردی!
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همیشدده از این شدداخه به اون شدداخه پرید با پوف بلند باالیی بح  و مثل 
 خاتمه داد و حرف دیگه ای رو پیش کشید.

با لحن خاصی :فت: چرا دروغ :فتی که دو ماه و چهار روز و هشت ساعت 
 ازش خمری نداری؟

 به ساعت م یم نگاه کردم...
 یک ساعت پیش این حرف و زده بودم.

قیقا شددصددت دقیقه قمل :فته بودم که ه*و*س کردم بهش نگاه کردمو :فتم: د
ساعت  ستنتا حد اقل نیم  شلیک بخورم... این مدت زمان بی خمری از  شی

 قمل تر از ه*و*س شیشلیک بود... اون یادت بود اما این نه...
 نفسشو تند بیرون فرستاد .

تا همین - نداشددتم...  ندس... من ازش هیچ خمری  قای مه دروغ نگفتم ا
 دقیقه پیش...تماس چند 

 پس چرا :فتی دوستی که تو توی خونه ی خراب شده اش بودی...-
ستت... - ستم.... یا بهتر بگم... خونه ی دو خونه ی اون بودم... خونه ی دو

 و بهش نگاه کردم .
از بهتش هیچ عکس العملی نشون ندادم... نفسمو فوت کردم و کمی دلستر 

 واییش :رم کردم...توی جام ریختمو سرمو با نوشیدن طعم است
 هنوز میخ بود... هنوز شوک بود.

یه لمخند کج زدمو:فتم: چرا همتون نهن کثیفی دارید.... فقط داری به این 
فکر میکنی که یک ماه ودو روز و با سددتنتا بودم.... حتی یک لحظه هم به 

 نهنت خطور نکرد که شاید اون تو خونه نموده باشه ....



 ت: نمی فهممت نیاز....چشماشو بست وباز کرد و:ف
یدم و - که خودم طرحش و کشدد نه ای  ید خو منم تو رو نمی فهمم... کل

سابقمو ندیدم... به جز تو با هیچ احد دیگه ای هم رابطه  ست  شتم... دو دا
سمت باال  شاره امو به  شت ا شتمو انگ سینه ام :ذا ستمو روی  شتم... د ندا

 :رفتمو :فتم: به خودش قسم... من خمطی نکردم...
سم.... به بارالهی متعالی.... من به  سین ق شمامو بستم و:فتم: به تمام قدی چ
به اتش بکش  تو خ*ی*ا*ن*ت نکردم... آه ای پرورد:ار... من را هم اکنون 

 ا:ر دروغ سرخ بر زبان جاری میکنم...
 نیاز .... تمومش کن!-
به اتش وعذاب :رفتار - نداری؟ دیدی  چیه... معجزه ی خدا رو هم قمول 

 نشدم؟
 محض رضای خدا جدی باش!-
 جدی باشم که تو هم نان به مزخرفاتت ادامه بدی؟-

سته :فتم: نمیخوای تمومش کنی؟ بذار برای یه  سمو بیرون فرستادم... اه نف
 بارم که شده در ارامش غذامونو بخوریم....

 _ هیچ وقت فکر نمیکردم زند:یم به این روز بیفته...
 اضی هستی؟چرا؟ اینقدر از حضورم نار-
 عذاب وجدان دارم...-
 به خاطر ستنتا ؟-
 من و اون درست مثل برادر بودیم...-
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 سرتو باالتر بگیر...و بیخیال باش!-
 اهی کشید و:فت: همیشه سایه اشو روی زند:یم حس میکنم...

 _میتونی بگی از کی این سایه رو زند:یت افتاد؟
 نگاهشو ازم :رفت.

میدونی چی جالمه؟ اینکه جفتتون از زند:ی میدونی جفتتون عین همید... -
خودتون حرف میزنید.... نه زند:ی مشدترک که یه طرفش منم.... انگار هیچ 

 مردی نمیتونه واژه ها رو جمع ادا کنه....
 همیشه به خاطر مسائل کوچیک ناراحت میشی...-

خواسددتم حرفی بزنم که غذامونو اوردن.... پیش خدمت به خاطر اینکه دیر 
 رو سرو کرد عذرخواهی کرد.غذا 

 مشغول شدم... اونم با بی میلی با غذاش بازی میکرد.
یه کمی از دلسددترش خورد و:فت: تو این مدت که نمودی خیلی بهت فکر 

 کردم...
 به نتیجه ای هم رسیدی؟-

 بهم نگاه کرد و:فت: چرا با ستنتا نموندی؟
 این نتیجه نیست.... سواله...-
 

و خودم حس میکردم. میلی نداشددتم که باز هم به هنوز سددنگینی نگاهشددو ر
سواالت پر از شک و تردیدش جوابی بدم. خسته شده بودم بس که باید دلیل 

 و توجیه میاوردم.
 به چشمهای خسته اش خیره شدم. لد به غذاش نزده بود.



 چرا نمیخوری؟-
نفس عمیقی کشددید و:فت: یک سددداله دارم باهات زند:ی میکنم ... هیچ 

 نستم واکنش هاتو پیش بینی کنم...وقت نتو
 بخاطر همین غذا نمیخوری...-

شه یه چیزی و به یه  شقابش پرت کرد و:فت: همی شو توی ب با حرص چنگال
 موضوع بی ربط و مزخرف ربط میدی...

اقای مهندس طمق فرمایش خودتون ... رو زمین که وایسی به اسمونم ربط -
. همه چیز مثل یه زنجیره اسددت داری... نفس که بکشددی به هوا ربط داری..

 که بهم ربط دارن... تو این دنیا هیچ چیزی نیست که بی ربط باشه...
 فلسفه بافیت رو هم نمیتونم درک کنم...-
 مهم نیست... من درک میکنم که تو منو درک نمیکنی...-

 ابروهاشو داد باال و:فت: جدی؟
 اره... درک کردن یه مرد چندان کار سختی نیست...-
 ولی درکم نمیکنی!-
تا بتونم تو رو بفهمم... این - باید خودمو نمینم  چون دلم نمیخواد .... چون 

 کار مشکلیه...
 پوزخندی زد و جوابمو نداد.

 غذام تموم شده بود ... بهم خیره شد و:فت: بلند شو بریم...
 تو نخوردی؟-
 من میل ندارم... بلند شو...-
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مت صددددا زدم و:فتم:  خد به پیش  یه  رف پالسددتیکی برامون رو  نه  ممک
 بیارید؟

 پیش خدمت سرشو تکون داد و کسرابا بهت :فت: نیاز ...
 دیگه نمیترسم شأنم بیاد پایین...-

 سرشو تکون داد و:فت: خوبه... پرهیزکار شدی...
 _:اهی از رفتارات سرسام میگیرم کسرا!!!...

 کسرا: من چی؟ من باید از رفتارای تو چی بگیرم؟
 ندادم مشغول شدم و غذاشو توی  رف ریختم. جوابشو

... 
در وبا کلید خودم باز کردم، کلیدی که یک ماه بیشتر بالاستفاده آستر کیفمو 
نخ کش کرده بود . نفس عمیقی کشددیدم، بوی نمودنم تو خونه بیداد میکرد. 
شت  شت. پ شی میذا شو توی جا کف شت کفش ها شدم ، اونم دا وارد خونه 

 م حضور و :رمای تن و نفس هاش و حس کنم...سرم بود ومیتونست
 حتی میتونستم نگاه پر از شکش رو که روی من ثابت بود و حس کنم!

بدون تماشای دکور خونه ای که بیشتر از سی و دوز نمودنمو به رخم میکشید 
 به اتاق رفتم.

لماس هامو عوض کردم ، آینه ی جدیدی به میز کنسددول نصددد شددده بود، 
وم کرم زدم و از دستشویی توی اتاق استفاده کردم ،رغمتی کمی به دست و ر

شتی که کنج  سرویس بهدا سواکم از  شدن م شتم به هال برم بعد از تموم  ندا
اتاق بود بیرون اومدم .روی تخت دراز کشددیده بودم... کسددرا وارد اتاق شددد 

 اروم کنارم دراز کشید و:فت: بیداری؟



 اره...-
 به چی فکر میکنی؟-
 ستنتا...به -

 با غیظ :فت: ممکنه مسخره بازی وبذاری کنار؟
 این چیزیه که تو دوست داری بشنوی...-
ست دارم - شی نه اینکه چیزی وبگی که من دو صادق با من دلم میخواد تو 

 بشنوم....
پس اعتراف میکنی که دلت میخواست بشنوی من دارم به ستنتا فکر میکنم -

 عوا و بح  بودی؟ مگه نه؟و احتماال دنمال یه بهانه برای د
 روی تخت نشست و:فت: تو مشکلت چیه؟

حال ایراد :رفتنی... و فقط - مدام در  که  ندارم.... این تویی  من مشددکلی 
جا  به این کار  که مقصددری  وفقط خودتو میمنی وخودتو قمول داری... تویی 

 بکشه.
 نفس عمیقی کشید و:فت:بر:شتی بمونی؟

 _میترسی که بمونم؟
 ای کشید... جوابمو نداد!نفس کالفه 

 _از چی میترسی کسرا؟
 کسرا روی تخت خودشو پرت کرد و:فت: از تو نیاز... از تو میترسم!

نفس عمیقی کشیدم. چراغ خواب کنار تخت و روشن کردم . کسرا بهم نگاه 
 میکرد.
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 آه خسته ای کشیدم و پرسیدم:هنوز دوستم داری کسرا؟
 . بهش نگاه کردم. بهم خیره بود...پوزخند تلخی زد و بغضی :لومو :رفت

کمی از نور توی صورتش افتاده بود. چشمهای عسلیش برق میزد. با اخم و 
فکی منقمض... نگاه سردش باع  لرزم شد.با این همه لمخندی زدم . دست 

 توی کیفم کردم . پاکتی از توی کیفم که درست کنار پاتختی بود در اوردم.
 ازم :رفت. به ارنجش تکیه داد و پاکت و

سرا به همراه  ست و برادرم ک شده بود: "برای دو شته  شی نو روش با خط خو
 بانو"

 اروم و یه دستی کارت و از پاکت بیرون کشید.
 شوق فشردن دستهای شما برایمان انتظاری است شیرین.

 
 "به نام خالق عشق"

 هنگامه و ستنتا
 بس که لمریزم از تو، مي خواهم

 زمچون غماري ز خود فرو ری
 زیر پاي تو سر نهم آرام
 به سمك سایه تو آویزم

 
 آري، آغاز دوست داشتن است

 :ر چه پایان راه ناپیداست
 من به پایان د:ر نیندیشم



 که همین دوست داشتن زیماست...
 "فروغ.فرخزاد"

 
 زند:ی تنها یاد:اری از محمت هاست.

 دست در دست هم نهادیم وسفر دوستی اغاز کردیم
 :رم و صمیمانه ی شما هستیم. در انتظار حضور

 
 سمیع زاده و زارع

 فصل پنجاه:
 

 ابروهاشو به حالت خاصی باال داد و :فت: متن کارتش...
دستهامو زیر سرم جمع کردم و روی مالفه ی ساتن لیز خوردمو و سرمو توی 
بالش فرو کردم و :فتم: اره ... متن کارتش یه سوگ نامه است واسه شروع یه 

میدونم از تو باید بترسم چرا متن کارت عروسی ستنتا و هنگامه بدبختی...! ن
 شمیه کارت عروسی منه ... یا از ستنتا!

 پشت و روش کرد و دوباره روی تیتر دعوتش زوم کرد.
با زهرخند خاصددی :فتم: فکر میکنی تاریخش مال کی باشدده که اون موقع 

 هنوز ستنتا تو رو دوست و برادرش میدونسته؟!
دی زد و پاکت و به :وشددده ای پرت کرد و کنار من جا خوش کسددرا پوزخن

 کرد...
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شون؟ هفته ی دیگه  سی با همون زهرخند ادامه دادم: نظرت چیه که بریم عرو
 است!

 کسرا با صدای نفس بلندش بهم فهموند عالقه ای به بح  در این باره نداره!
 منم در سکوت کنارش دراز کشیدم!

 و به سقف نگاه میکردیم. جفتمون طاق باز خوابیده بودیم
 یه سکوت عجید بینمون بود...

 یه ارامش عجید...
 یه فضای عجید سرد و عجید ساکن ...

 انگار که جفتمون دنمال یه جرقه بودیم واسه ی ترکیدن !
 کسرا نفس عمیقی کشید.

 :رمای تنشو حس میکردم... صدای قلمش و ریتم نفسهاشو میشنیدم....
:فتم: بعضی وقتا فکر میکنم کاش هیچ وقت با تو بودن مکثی کردم و اهسته 
 و تجربه نمیکردم ...

 کسرا : حتما حس بهتری داشتی...
 با تایید :فتم: حتما...

شنا  کسرا بهم خیره شده بود و منم داشتم بهش نگاه میکردم... دنمال یه جز ا
میگشددتم... توی صددورتش... تو نگاهش.. توی لمهاش... اما هی ی... من 

 ن مرد و نمیشناختم!!!ای
 این کندوی خالی از عسل... خالی از نیش زنمور!

 نمیدونم چقدر در سکوت :ذشت که صدای الله اکمر توی اتاق پی ید.
 کسرا به ارومی از جاش بلند شد.



فهمیدن اینکه به اندازه ی چند ماه دلش برام تنک شده اصال برام سخت نمود 
 اون چند روز نیاز داشتم؟ یا میفهمید که ...... اما اون میفهمید که چقدر به 
 صدای نماز خوندش بلندشد...

 بسم الله الرحمن الرحیم ...
وقتی نماز میخوند به چی فکر میکرد؟ به من ؟ به نمازش؟؟؟ به خدا... به 
چی فکر میکرد؟ به سددتنتا؟ به رضددا؟ به فرزاد؟ به کیوان؟ به سددامان؟؟؟ به 

 چی فکر میکرد؟
 فت...داشت رکوع میر

 سمحان الله ... سمحان الله ... سمحان الله...
 خدا رو میترستید؟

 بهش اعتقاد داشت؟؟؟
سجده میگفت  سین کردن نکرهایی که تو  سین  صدای  ستم...  شمامو ب چ

 :وشمو نوازش میکرد...
 صدای ترق استخونهاش موقع بلند شدن...

 یا وقتی قنوت میگرفت... ومثال خودشو تقدیم خدا میکرد؟؟؟
یه ی ب با بق به بودن من  به خ*ی*ا*ن*ت من؟؟؟  ه چی فکر میکرد ؟ 

 مردها؟؟؟
 کسرا به چی فکر میکنه؟؟؟

 صدای تشهدش اومد... به چی شهادت میداد؟؟؟
 و صدای سالمش...
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 خدا اینو میتذیره؟؟؟
 سرشو به چپ و راست تکون داد و دوبار روی زانوهاش زد...

 چی نکر میگه؟؟؟ و حاال صدای تق تق تسمیحش... کسرا برای
خدا چی  ته؟؟؟ از  خدا رو میترسدد گه؟؟؟ واسددده ی چی  اصددال چی می

 میخواد؟؟؟
مغزم داشدددت میترکید... در تمام این مدت فکر و خیال میکردم که چطور 

 باهاش حرف بزنم!...
 تمام این مدت دنمال آرامش نسمی بودم.

 وی تختسعی میکردم پس اندازش کنم ... تا جلوی کسرا کم نیارم! حاال ر
مال ارامش  جا دن تاق خودم... چرا این نه ی خودم... توی ا خودم... توی خو

 بودم؟؟؟ من اینجا چیکار میکنم؟
 خسته از دراز کشیدن ،نیم خیز شدم...

کسرا هنوز سر سجاده اش بود و نکر میگفت... و من هنوز نمیدونستم برای 
 چی داره نکر میگه ...!

 انگار هیچ اتفاقی نیفتاده ...
وزخندی زدم و اروم از کنارش رد شدددم... توی چهار چوب ایسددتادم... به پ

کنج اتاق نگاه کردم... حد فاصددل کمد و میز اینه ... کسددرا هم به من نگاه 
 میکرد.

 کم کم متوجه نگاهم به اون نقطه ی خاص شد...
 تو کسری از ثانیه فهمید که باید به همون جا نگاه کنه...



حد فاصددل کمد و میز اینه به صددورت من ب رخه از  قمل از اینکه نگاهش از
 اتاق بیرون رفتم.

 به سمت دستشویی توی هال... دست و رومو شستم.
و سی دقیقه ی صمح بود. خوابم نمرد! غذای درست و حسابی هم  4ساعت 

 نخورده بودم!
:از رو روشددن کردم، کتری رو روش  به اشددتزخونه رفتم.  پوفی کردم... و 

 :ذاشتم!
یخ ال قالد پنیر و کره رو برداشددتم. بوی شددیشددلیک کل یخ ال و  از توی

 برداشته بود.
 روی میز چهار نفره :ذاشتم... و بعد برای هر کدوم دو تا کارد کوچیک ...

 دو تا لیوان از اویز هایی که به کابینت وصل بود برداشتم و روی میز :ذاشتم.
برداشتم و نون و داخل ماکرویو نون بربری های برش خورده رو از توی فریزر 

 داغ کردم.
 کسرا به اپن تکیه داده بود و به من نگاه میکرد.

شیر جوش  شیر رو از داخل یخ ال دراوردم... بدون اطمینان بهش،  پاکت 
شتم و محتویات پاکت رو داخلش خالی کردم. کتری  سینک بردا رو از توی 

شن :ذاشتم و حینی و کنار :ذاشتم و شیر جوش رو روی همون شعله ی رو
که منتظر بودم تا دلمه بمنده اما نمسدددت... ابروهامو باال دادم... پس شددیر 

 جدید بود؟؟؟
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شتزخونه بدنم مور  سرامیک ا صندلی روی  شدن پایه های  شیده  صدای ک با 
 مور شد و کسرا مشغول شد.

 شیرجوش رو برداشتم و تو لیوان ها شیر ریختم.
 دم.رو به روی کسرا نشستم ومشغول ش

 
 کسرا بهم نگاه میکرد.

 پوفی کردم و:فتم: میشه لقمه های منو نشماری؟
کسرا چشمهاشو باریک کرد... با کالفگی که تو صداش و قیافش موج میزد 

 :فت: منظورت چیه؟
 کاردی که اغشته به کره بود رو روی نون مالیدم و:فتم: زند:ی... !

 نمیگی؟کسرا کف دستهاشو روی میز :ذاشت و :فت: جدی که 
 چرا فکر میکنی شوخی میکنم؟!-

 کسرا با تعجد :فت: یعنی ... یعنی همه چیز وفراموش کردی؟
 از بر:شتنم اینطور به نظر نمیرسید؟-

شم زن دلمخواه  شو تو موهاش فرو برد و ادامه دادم: می ست سرا با کالفگی د ک
ار ده بتو.... میمونم تو خونه ... میشددورم و میروبم و میسددابم... تو میتونی 

بگی میشددورم و میروبم و میسدددابم؟؟؟ من قراره هر روز همین کارو بکنم: 
بشددورم و بروبم و بسددابم... بشددورم و بروبم و بسددابم... بشددورم و بروبم و 

 بسابم...
 کسرا با داد :فت: بددددس کن...



سرد :فتم: چرا؟؟؟  شتم و خون سفره :ذا ستم بود رو روی  لقمه ای که توی د
عزیزم درکم کن .... شددسددتن و پختن و سددابیدن کار چیو بس کنم؟ خد 

اسددونی نیسددت... من هر روز میخوام این کارارو انجام بدم...هر روز... هر 
ساعت ... هر لحظه... عین یه ماشین جوجه کشی سالی یه ب ه هم میندازم 

 کنج خونه ...خوبه؟!
 کسرا هی ی نگفت.

شم یه زن مطیع ...از اون زنا  لقممو خوردم و با دهن پر :فتم: میخوام برات ب
شوهره  شونه ... بمینن  شوهرا شون به دهن  شم که بوی پیاز داغ میدن ... چ
چی میگه و اونا هم فوری انجامش بدن یا تاییدش کنن .... میخوام بشددم 
شد رفتن رستوران کمابیه...  شنمه  شون ... پنج  عین این زنا که تمام دلخوشی

با دوغ ابعلی.. یاز وریحون...  قدر با پ عد آروق بزنن و فکر کنن وای چ . ب
 خوشمختن!

 کسرا پیشونیشو مالید و :فت: ندیددداز...
 با کف دستهام روی میز کوبیدم و :فتم: مدددددددددددرگ!

کسرا بهم نگاه کرد شوکه بود. توقع این جرقه ی نا:هانی رو نداشت. ولی کم 
 نیاورد ... با حرص :فت: کجا بودی؟

 قمرستون!-
 رم باهات عین ادم حرف میزنم...کسرا : دا

 تو از کی تاحاال از حیوون بودن استفعا دادی که من نفهمیدم؟؟؟-
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سینه  شدم زیر کتری رو خاموش کردم و  شد و منم بلند  سرا از جاش بلند  ک
 به سینه اش ایستادم و:فتم: هان؟؟؟ چیه؟؟؟ واسه من سینه جلو میدی؟؟؟

خودم فکر کردم باالخره شروع  نفسهای داغش تو صورتم میخورد و من پیش
 شد!

سمتم :رفت و  شو تهدید امیز به  شاره ا شت ا شو باال اورد... انگ ست سرا د ک
 :فت: یه سوال ازت میترسم عین ادم جواب بده...

 چیزی نگفتم و کسرا مقطع :فت: تو ... با ستنتا ... بودی یا نه؟
صیه پوزخند زدم و:فتم: کال تو فکرت جز این چیز دیگه ای نی ال ست نه؟ ا

 کسرا تو کال فکر میکنی؟؟؟ اصال میدونی فکر چیه؟؟؟
پوفی کردم و به سددمت هال رفتم ، روی ممل ها نگاهمو چرخوندم ... ممل 

 سه نفره ای که به دیوار تکیه داده بود و کنجش کنترل تلویزیون قرارداشت.
 کاناپه ی خوبی بود برای نشیمن و تماشای فیلم وسریال مورد عالقه!

به پ بد نگذرونده ... روی کاناپه ای که  س کسددرا تو این مدت چندان هم 
اینچ اشددراف کامل داشددت، لم دادن و صددمحانه رو با شددیرتازه  40تلویزیون 

 اغاز کردن چندان سخت :ذروندن رو معنی نمیکرد!
شو کمی باال میمردم تا بحثمون  صدا شن میکردم و حینی که تلویزیون رو رو

 برنامه های صمح :م بشه، نگاهش کردم.این وقت بامداد توی 
 به دیوار اشتزخونه توی چهارچوب تکیه داده بود. دست به سینه ...

 وسط حال ایستادم و استفهامی پرسیدم: هان؟ چیه؟
 کسرا خسته :فت: سوال منو جواب بده!



من هم دسددت به سددینه ایسددتادم. یه پیراهن سدداده ی حلقه ای ابی تنم بود! و 
 سفید و شلوار سورمه ای! کسرا یه تی شرت

 کسرا چشمهاشو یه لحظه بست و همونطور چشم بسته :فت: آره؟
تو فکر میکنی کسددرا؟ تو اصددال تا حاال شددده یه بار این مخیله اتو به کار  -

 بندازی؟
صال تو مغز  ضربه زدم و:فتم: تا حاال مغزتو بکار انداختی؟ ا شقیقه ام  و به 

 داری کسرا؟؟؟
شتزخونه ب سرا از ا شوفاژ ک یرون اومد و این بار از کمر به دیواری که پایینش 

 نصد بود تکیه زد و :فت: یه سوال پرسیدم یه جواب میخوام...
 سوالت چیه؟؟؟ چی بگم؟؟؟ چی دوست داری بگم؟؟؟ هوم؟؟؟-

 کسرا با حرص :فت: نیاز حال منو خراب نکن...
ها میکنم تو نه تنعزیزم تو فکرت خرابه... میدونی کسددرا ... من همش فکر -

 فکر نداشته ات خرابه... که کال نهنت خرابه...
 کسرا به دو :ام بلند جلوی من ایستاد و :فت: نیاز عصمیم نکن...

گه - چه غلطی میکنی؟ منو میزنی؟لهم میکنی؟؟؟ م عصددمی بشددی 
 باراولته؟؟؟ هان؟؟؟

 با حرص :فتم: مگه بار اولته؟
 بودی یا نه؟کسرا بازومو :رفت و :فت: با ستنتا 

 آره...-
 نا:هانی یه سیلی زد تو :وشم و :فت: بودی یا نه؟
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 دوباره :فتم: آره ...
 یه سیلی دیگه زد و :فت: نیدددددددددداز...

ستش  ضرب د ستم  صورتم :ز :ز میکرد و ندیده میدون ست  خندیدم ... پو
 سرخم کرده ... اما هم نان خونسرد :فتم: کسرا میگم خرابی نگو نه ...

حرص :فت: چرا دیوونم میکنی؟ سددرم عربده کشددید و:فت: چرا دیوونم با 
 میکنی لعنتی؟ چرا ؟؟؟ مگه چی کم داشتی؟

دو تا بازوهامو محکم تو دسددتهاش فشددار داد منو به سددمت باال کشددید ... 
شد وحینی که  شمهام خیره  شونیم نزدیک چونه اش بود. م*س*تقیم تو چ پی

زدی به این زند:ی؟؟؟ چرا خ*ی*ا*ن*ت تکونم میداد با داد :فت: چرا :ند 
 کردی؟

تو نکردی؟؟؟ تو نخواسددتی سددر من بخاطر یه قرون دوزار هوو بیاری؟... -
 زنتو احمق و حیوون فرضش کردی که سرش هوو بیاری؟!

 کسرا با حرص :فت: آوردم؟؟؟ آوردم؟
 بی اره ای... بدبختی...

 کسرا: من میخواستم تو رو به ارزوهات برسونم!
زن دیگه؟؟؟ بری صددیغه اش کنی که منو به ارزوهام برسددونی؟ منو به  با یه-

سته ...  سیدن به خوا شه ر سم ه*و*س تو می سونی؟ چطور ا سته هام بر خوا
 کارای من همه قمح داره؟ کارای من همه خ*ی*ا*ن*ته؟

 کسرا: اره ... من دستمم به اون زن نخورد!
راد! ... عجیمه که  تو خیلی خودتو دسددت باال :رفتی اقای محمد کسددرای-

ستن ... تو میخوای کیو :ول بزنی؟ منو؟  شک ست می سر و د شتن  برای تو دا



بخاطر خواسددته های من ه*و*س کردی شددلوارعوض کنی؟ منو کمک فرض 
ست به  ستی د کردی؟ منی که هنوز مردا دنمالم موس موس میکنن رو میخوا

 سرکنی بری پیش کی؟! هان؟
ونا که دنمالتن، اینجا چه :هی میخوری؟ کسددرا با عربده :فت: برو پیش هم

سیدی؟ ...  شون ال شون ندادی؟ مگه کم باها سمز ن مگه نرفتی؟ مگه چراغ 
 من خواستم برات خونه بگیرم ... برات ماشین بگیرم...

 جیغ کشیدم:
 
سقفی که - ساختی...  سقف  سه من  شت این خونه حرومه ... وا شت خ خ

 توش بوی زن بده؟ بوی حرومی بده!!!
که  کسددرا یده ... تو  یده ...! فکرت بوی مرد م نت بوی مرد م که ت : تو 

احساساتت بوی حرومی میده! من خواستم تورو به آرزوهات برسونم ... تو 
 چیکار کردی؟ رفتی ب*غ*ل یکی دیگه!

از چنگش بیرون اومدم و با داد :فتم: تو دیوونه ای...تو مریضی... سادیسم 
یا داری... تو کث یفی... تو مشددکل داری... من میخواسددتم با داری... پارانو

عشق زند:یموشروع کنم... میخواستم خوشمخت بشم اما تو چی؟ تو واسه 
چه :هی خوردی؟؟؟ هی ی... همش شدددک ... همش دو  ند:ی  ی این ز
دلی... همش ترس... از من میترسددیدی از خودت میترسددیدی... از فکرت 

یدی... همش نگران یدی... از فکرم میترسدد بودی... همش تنش  میترسدد
درسددت کردی... یک سددال نذاشددتی یه اب خوش از :لومون پایین بره .. 
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بدبخت روانی... من که چیزی ازت نخواسددتم... من که میخواسددتم زند:ی 
کنم... تو :ه زدی به این زند:ی... کردیش لجن... همه چیو خراب کردی... 

تارات ... بارف با حرفات...  کارات ...  با  .. تو کثیفی... لجنی. با فکرات... 
اشغالی... تویی که :ند زدی نه من... میفهمی؟؟؟ تویی... میخواستی یکی 
وبدبخت کنی دم دسددت تر از من پیدا نکردی... من خاک بر سددر و بگو که 
ضش چی  شتم.... من احمق و بگو که همه چی تحمل کردم . عو ست دا دو

زیر دسددت تو... تو منو :یرم اومد؟ جز زجر... بدبختی ، تنهایی... پوسددیدم 
بدم... کیو انیت  بدم... کیو حرص  با خودت :فتی کیو زجر  داغون کردی! 
کنم لذت بمرم... دم دسددت ترین ادمی که توی زند:یت بود من بودم... منو 
بدبختم کردی... به خاک سیاه نشوندی... با این فکرای کثیف ولجنت ... یه 

تم با تو خوشمخت بشم... من روز خوش واسم نذاشتی... من وبگو میخواس
 احمق و بگو که خودمو حروم تو کردم ...

و بهش حمله کردم هیچ کاری نکرد راست ایستاد و من مشت توی سینه اش 
شده بود ... تار  شک  شمام پر از ا صدام از بغض میلرزید ... چ کوبیدم ... 

 میدیدمش...! خدایا بسه دیگه!
ش سوار  شده بودم ، انگار یه کوه  سته  ونه هام کرده بودن و من مجمور بودم خ

 راه برم و حملش کنم... تا باالخره این راند هم تموم بشه!!!
سینه  ضربه هایی که به  شتهام از  شید من آروم :رفتم. م سرا نفس عمیقی ک ک

 اش کوبیده بودم درد میگرفت.
خاطر تو از  مل کردم، ب مه رو تح لک خواهر و ه خاطر تو مت فه :فتم: ب خ
ماد پسدددت فطرتتون مرد صددددام  درس خوندن :ذشددتم... ب م بخاطر دا



به هر تحقیری دادم... ولی تو چیکار کردی؟؟؟  به خاطر تو تن  درنیومد... 
من واست همه کار کردم... با چنک و دندون چسمیدم به این زند:ی لجن... 

به لجن و کثافت واسددده ی این تو چی کار کردی کسددرا؟؟؟ جز فکر کردن 
زند:ی چیکار کردی؟؟؟ جز اینکه نهنتو هر روز و هر روز مسددموم تر کنی 
چیکار کردی؟؟؟ هر روز انیتم کردی... عذابم دادی... میدونسددتی رو زهرا 
شریک  شدی! رفتی خونه رو با زهرا  سم، عمدا با اون جیک تو جیک  سا ح

شدی  شدی که منو صمیمی  شی هات بخاطر آزار من  دق مرگ کنی... با من
... تو هم خواستی خ*ی*ا*ن*ت کنی!... همه چی فهمیدم سکوت کردم... 
خواسدتم فراموش کنم! صددام در نیومد چون دوسدت داشدتم، عکس رفیقتو 
شد! ... تو  پیدا کردم ... خفه خون :رفتم . :فتم به جهنم یه چیزی بود تموم 

ند بکارت منو :رفتی ... کثددددددددددددافت... قابش میکردی چی؟؟؟ رفتی س
میزدی به دیوار... رفتی قانون زنا کتی کردی؟واسه کجا؟ داد:اه؟ تو که زودتر 
از من به فکر طالق بودی... تو که حق قانونیتم میدونسددتی... تو که سددرچ و 
با  قانون و بکوبی تو صددورتم و من و  تحقیقتم کردی... چرا ، چون حق و 

یکسددان کنی! اخه لجن ... کی به تو :فته که این نمازی که تو میخونی خاک 
قموله؟؟؟ تو به کدوم قمله سجده میکنی؟ تو کی هستی؟؟؟ چی هستی؟؟؟ 

 به چی فکر میکنی؟؟؟ لعنت خدا به تو...
 کسرا:همه ی این حرفا رو زدی که آخرش با یه مرد دیگه رابطتو شروع کنی؟

 ه ... میخواستم خالء زند:یمو پر کنم!اشکهامو پاک کردم و :فتم: آر
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کسددرا: یک سدداله باهاش رابطتتو شددروع کردی... از آینده و زند:ی باهاش 
:فتی... خواسددتین منو کنار بزنین... من... شددوهرت ... همسددر قانونیت تو 
ضافه بودم؟ آره!!! حاال کارت به جایی  ضافی بود؟ من تو زند:یت ا رابطتت ا

 نزدیکی تو با شوهرت شک داشته باشه!رسیده که دوست پسرت به 
 تو برای من چیکار کردی که انقدر ادعات میشه! شوهر شوهر میکنی؟-

 کسرا: چیکار باید میکردم که نکردم ...
 نه انصافا حق شوهری و به جا اوردی ! هوو هم که داشتی سرم میاوردی!-

. .کسددرا خسددته :فت: خودتم میدونی که هی ی نموده الکی بزر:ش میکنی.
خودتم میدونی... می دونم که میدونی اهلش نمودم! فقط خواسددتم تو رو به 

 ارزوهات برسونم ... من همه کار برات کردم! همه کار...
ستم ... حتی وقتی که - همه کار؟ توهم داری؟ کدوم کار؟ هی ی ازت نخوا

خواسددتم خودم قدم از قدم بردارم... تعقیمم کردی. تهدیدم کردی... یادت 
حمسددم کرده بودی ... یک بار بهم اعتماد نکردی! هر بار بخشددیدمت  رفته؟

 ... هربار کوتاه اومدم! هر بار... عوضش تو چی کار کردی؟
 کسرا: اینا دلیل اینه که خودتو توجیه کنی که حق داشتی آره؟

 نه فقط تویی که تو این زند:ی سگی حق داری! فقط تو حق داری...-
شت کرد و درحالی سرا بهم پ سی به دیوار  ک صدای خی شوبا  ست که کف د

 کوبید و :فت: فقط بهم بگو چرا ...
 :فتم که ... کَری؟ خالء داشتم ...!-

با صددمیمی ترین رفیق  با اون عوضددی پر میکردی؟  ید  با کسددرا:خالئتو 
 مدددددن؟!



 پوزخندی زدم و:فتم: مگه من میدونستم رفیق توئه؟!!!
 .نفسشو تیکه تیکه از سینه اش خارج کرد 

شو پرت کرد و با حرص و نفس  سهای داغ صورتم نف شونه اش تو  سمت  از 
به  فت: خالء داشددتی ... :ورتو :م میکردی... چرا آبروی منو  نفس زد و :

 لجن کشیدی!
آبروی تو؟ فقط این وسددط آبروی تو مهم بود؟ آبروی من چی؟؟؟ من این -

...  با منوسط قاق بودم؟؟؟ من برات چی ام لعنتی؟؟؟ تو چطوری تونستی 
با زنت ... با کسددی که براش همه کس بودی اینکار و کنی؟ توی غریمه که 
شدددی همه کس وکار من... شدددی شددوهرم... شدددی کسددی که تا آخر عمر 
دددر؟ ... من  د ددا؟ همسد د د د بهش بله :فتم ... تو با من چی کار کردی؟ آق

ن و خطا برای تو چی بودم؟ لعنتی واسددده من امتحان بر:زار کردی؟؟؟ آزمو
:ذاشددتی؟؟؟ یک بار تو این کثافت کاری فکر من بدبخت و کردی؟! توی 
هام داشددتم  با خال که  یاد سددمتم...! و:رنه من  که ب لعنتی اونو اجیرکردی 
میسدوختم و میسداختم ... من که همیشده کوتاه میومدم ... من احمق که ... 

 من که... من...
سر  ستم ادامه بدم. به اولین مملی که  ستمو نتون ش و  رام بود پناه بردم. روش ن

 فکر کردم هنوزم خالء دارم!
 با کف دست به چشمام فشار اوردم.

 کسرا هنوز همونجور ایستاده بود .
 از اینکه هی ی تو صورتش نمود حرصم :رفت.
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آخرین قطره ی اشددکمو از چشددمم فرود نیومده :رفتم و :فتم: االن داری به 
 رضا؟؟؟ به فرزاد ... شایدم به سامان ...چی فکر میکنی؟ به ستنتا .... به 

 کسرا پوزخندی زد و :فت: میمینی چقدر زیادن؟؟؟
با - نه زند:ی کردن  یدو نا هم عین توئن... عین تو کثیفن ... کی م اره ... او

اونا چه جهنمی باشدده... وقتی تو که مثال خوبه بودی این شدددی... وای به 
میکنن... میدونی کسددرا ... تو با پات حال اونا ... اونا هم البد عین تو فکر 

گار تو  ها... چون ان ته حق هم داری  جه میگیری... الم فکر میکنی... نتی
زند:ی واسددت شددده عادت ... این لجن بودن واسددت شددده عادت ... کل 
شتی که حال  سرا ... ا:ر دا صال تو مغز نداری ک شته ... ا هیکلتو کثافت بردا

 وروزت این نمود بی اره ...
 ا پوفی کرد و :فت: نیاز دهنتو بمند تا خودم نمستمش...کسر

چیه؟ به تریش قمات برخورد؟؟؟ چی شده؟؟؟ یک سال حرف زدی :وش -
 دادم یک ساعت میخوام حرف بزنم ... تو :وش بده ... میتونی؟؟؟

 کسرا نفسشو با حرص بیرون داد و:فت: سوال منو جواب بده ...
ستنتا از تو بهتر بود ... داغ تر.. قوی  چیو جواب بدم؟ مگه جواب ندادم...-

 تر...
صورتم نگه  صله با  شو با فا ست سمتم هجوم اورد و حینی که د سرا فورا به  ک
داشددته بود :فت: میزنم دهنتو پر خون میکنما ... ه*ر*ز*ه ی نفهم! عین ادم 

 روز معلوم نموده کدوم :ورستونی بودی... 32جواب بده... 
 جونت بودم... با حرص :فتم:سر قمر زهرا



کسددرا دسددت برد زیر :لوم و بلندم کرد منو چرخوند. به همون دیواری که تا 
االن بهش تکیه داده بود و دسددت میکوبید منو کوبید ... خفه :فت: جرات 

 داری یه بار دیگه بگو...
شی... همون زن  شق سر قمر زهراجونت ... همون که عا با خنده :فتم: رفتم 

 هاش میالسیدی...شوهر داری که تو هم با
انگشددتهای کسددرا دور :لوم محکم تر و محکم تر فشددرده میشددد. منو باال 

 کشیده بود . انگار روی هوا معلق بودم . روی نوک پنجه هام!
 داشتم به خر خر میفتم ...

کسرا از چشماش اتیش میمارید... حدقه ی نگاه عسلی کمودش سرخ سرخ 
تن نیشش میزدن! سرخش میکردن بود! باز زنمورهای کندوی احساساتش داش

 ... کمودش میکردن!
پره های بینیش باز وبسته میشد... رگ :ردنش برجسته بود ... عین من که از 

 نفس کم اوردن داشتم ، کمود میشدم ، کمود شده بود!
 با خس خس :فتم: منو بکش کسرا ... منو بکش راحتم کن...

 م به خر خر میفتادم...یه لحظه فشار دستاش کم شد اما من هنوزم داشت
با خر خر :فتم: یه نره ... دیگه ... بیشتر .... فددددددددد....شار بده .... منو .... 

 بکش... ک...س...ر... ا....من... و ... بکدد...ش....
کسرا پیشونیشو به پیشونیم چسموند و با صدای خفه ای :فت: چرا این کارو 

 کردی؟
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ن نفس نفس هاش پرسددید: چرا چونه اشددو روی موهام :ذاشددت و اروم میو
 نیاز؟ چرا ...

چشمام داشت بسته میشد... هجوم خون و تو سرم حس میکردم... چشمام 
 داشت انگار از حدقه میفتادن بیرون ...

 اب دهنمو نمیتونستم قورت بدم...
 با خر خر :فتم: چرا تمومش نمیکنی؟؟؟

 کسرا حلقه ی دستشو باز محکم کرد و من چشمامو بستم...
 همون حال :فتم: من ... مایه ی ننک توام... پس خالصم کن!...تو

 نفسای کسراطوفانی تو صورتم میخورد...
اروم :فت: نمیتونم... و دسددتشددو کامل از زیر :لوم برداشددت... لیز خوردم 
یدم ... :لوم  تا نفس عمیق کشدد ند  تادم... چ فه اف به سددر روی زمین... و 

 حکم تو سینه میکوبید!میسوخت... سرم :یج میرفت ... قلمم م
 کسرا هم اروم ، دو زانو جلوم نشست...

سرد و  شوفاژ  شتمو به  شمام پایین میومد رو پاک کردم ... پ شکی که از چ ا
 خنک چسموندم.

سوزه...  شید... حس میکردم دلم براش می ستی تو موهاش ک سته د سراخ ک
 حس میکردم دل اونم واسه من میسوزه!

 ومد؟بهم نگاه کرد و :فت: دردت ا
 بهش نگاه کردم و چیزی نگفتم...

 کسرا نفسشو کالفه فوت کرد و :فت: تو قراره اینجا بمونی؟



پوزخندی زدم و:فتم: اسددتانه ی دردم بلند شددده ... یا میمونم ... یا میرم... 
 موضوع اینه که هر دو تاش درد داره!!!

ه ی خودشددو به کنارم کشددید و سددرشددو از پشددت به شددوفاژ تکیه داد ، بعد از
شت اومد  سکوت طوالنی ... پرت :فت: هیچ وقت نگفتی از این خونه خو

 یا نه ...
اره... اینجا رو دوسددت دارم.. بامزه اسددت... نقشدده اش... طرحش... همه -

 چیش خوبه ... فقط حرومه!
 کسرا اهسته :فت: ا:ر ستنتا پولو نمیداد حروم بود! حاال نیست ...

 پس خونه ی قرضیه وغصمی... نه؟!-
 کسرا خفه :فت: حسین قراره کمکم کنه ... بدهیمو پس میدم! خیلی زود!

 پوزخندی زدم و زمزمه کردم: زود! چه مفهوم مزخرفی داشت!
زانوهاشو تو شکمش جمع کرد و ارنج هاشو سر زانوهاش :ذاشت و سرشو 

 میون کف دستهاش :رفت .
 بهش نگاه کردم و :فتم: نمودنم تو این خونه بهت مزه داد؟

جا رو  مه  که بر:ردی...! ه فت: هر روز منتظرت بودم ...  ندی زد و: زهرخ
دنمالت :شتم ... جایی نمود که نرم... کسی نموند که ازش نترسم... حتی... 

 حتی از فرزاد و ستنتا و سامان ...
و یهو با یه نگاه خاص بهم خیره شددد و:فت: بین رضددا و فرزاد کی و بیشددتر 

 دوست داری؟
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منتظر جوابم باشه اهسته :فت: بین رضا و فرزاد و سامان ... و و بدون اینکه 
 دستی تو پیشونیش کشید و :فت:بین رضا و فرزاد و سامان و کیوان ...

صورتم قاب کرد  شو دور  ستها شید و رو به روم اومد... د شی ک ونفس مرتع
و:فت: بین رضا و فرزاد و سامان وکیوان و ستنتا ... کیو بیشتر از همه دوست 

 اری؟د
دستهای یخمو روی دستهای داغش :ذاشتم و :فتم:هیچ کدومشونو دوست 

 ندارم ... از همشون بیزارم...
کسرا با دست چتش محکم فکمو فشار داد، سرم از پشت خورد تو فلز سرد 
شددوفاژ از صدددای عمیقی که داد ، اشددک توچشددمام جمع شددد. کسددرا داد 

 زد:دروغ میگی؟
 :فتم ... به سختی جواب دادم: آره دروغ

 چشماش :رد شد واز فشار دستش هم کم شد.
 با بهت بهم زل زد و:فتم: رضا رو از همه بیشتر دوست داشتم!

 کسرا خفه پرسید: چرا؟
 بی تفاوت زمزمه کردم:

 نمیدونم ... میخواست منو بمره برلین ...!-
 کسرا اروم :فت:ستنتا چی؟

 خندیدم و:فتم: اونوکه عاشقشم...
 پرسید: با اون بودن خوبه؟ کسرا با نفس نفس

 با لحن کش داری :فتم: تدددددوپ... خیلی عاشقانه باهام رفتار میکرد...
 کسرا دو بار با کف دست زد تو پیشونیش و :فت: داری دروغ میگی؟؟؟



 دوست داری دروغ بگم؟-
 کسرا پوفی کرد و:فت:وقیحی... خیلی وقیحی...

 شده بهت راستشو میگم! پوزخندی زدم و :فتم:دارم برای یه بارم که
 کسرا زانوشو تو شکمش کشید و :فت :دلم خوش بود به حاشا کردنت ...

ادما وقتی دروغ میگن که چیزی برای از دسددت دادن داشددته باشددن ... من -
 خیلی وقته تو رو از دست دادم!!!

شتم!!! من که  ست دا شید و تو روم :فت: کثافت من که دو سرا باز عربده ک ک
ت کردم ...خونه خواسددتی خریدم برات ... ماشددین خواسددتی همه کار واسدد

 خریدم برات... سرتا پاتو طال :رفتم... عشق خواستی که... که...
 یه جو اعتماد چی؟؟؟-

صف  شده من صف باش ... محض رضای خدا ... برای یه بارم که  سرا: من ک
 باش! من واست کم نذاشته بودم که تا مرز رخت خوابش رفتی!

 تند :فتم:براق شدم و 
مگه من واسدددت کم :ذاشددتم؟؟؟ از جونم برات :ذاشددتم... زند:یمو... 
به پات :ذاشددتم، غرورمو شددکسددتم ... طعم حقارت  ایندمو... همه رو 
باورم کنی...  یدم... هی ی ازت نخواسددتم... فقط التماسدددت کردم  چشدد
به چی این زند:ی خوش میکردم  باورم کردی؟؟؟ دلمو  بار  یه  کردی؟؟؟ 

به اعتمادت خوش میکردم یا خوش بینیت؟؟؟ ها؟؟؟ چرا دیگه  ؟؟؟ دلمو
دروغ بگم... میخوای بکشددی بکش... ِد بکش خالصددم کن ... من با همه 
بودم ، فقط سددتنتا که نمود !... من با رضددا بودم با فرزاد بودم با کاوه بودم با 
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 هسددامان بودم... اصددال میدونی چیه .... بکارتمم ترمیمی بود ... خیلی وقت
حالم ازت بهم میخوره ... ازت متنفرم... دلم میخواد روت باال بیارم... وقتی 
به این فکر میکنم که این همه وقت ، وقتمو ... روزامو ... لحظه هامو به پای 

 تو حروم کردم از خودم و حقارتم بیزار میشم ...
 

کاوه ... کسددرا اروم زمزمه کرد: کاوه؟؟؟ اره ... یادم اومد... فرزاد و رضددا و 
تا ... ا:ر بخایم اولیت بندی کنیم  بعد سدددامان ... بعد کیوان ... بعدسددتن
سامان ...  ضا، بعد فرزاد ... بعد  شه: اول کیوان بعد کاوه ، بعد ر اینطوری می

 بعد ستنتا ...نه؟
 
 خودتو حساب نمیکنی؟؟؟-

و بلند بلند زدم زیر خنده.... هیسددتریک... عصددمی... بغض داشددتم اما 
 دم!میخندی

 کسرا اروم :فت: تو دیوونه شدی!
هان؟؟؟ تو دیوونم کردی... خودت  با جیغ :فتم: کی دیوونم کرده؟؟؟

 دیوونه ای ... منم دیوونه کردی!!!
کسددرا از جاش بلند شددد و شددروع کرد به راه رفتن ... جفت دسددتهاشددو تو 
موهاش کرده بود و اونا رو میکشید... سرپنجه هاش سفید شده بود ... بس 

ه داشت به سرش فشار میاورد. عین سر من که داشت میترکید... اونم انگار ک
 داشت سرشو نگه میداشت به زور که نترکه!

 کسرا باحرص :فت:دلم میخواد بمیرم!



 بازمزمه :فتم: منم...
 بهش نگاه کردم و :فتم: بیا با هم بمیریم!

سه خاک حیفی آخه! و ادا ست کرد تو جیمش و :فت:تو وا : مه دادخندید و د
ستنتا و بقیه حالتو بکنی ... بعد ... و با تحکم و لحن متفاوتی :فت:  بذار با 

 سیگار میکشی؟
ستون دراورد و:فت: کنت بهتره  سته وین بهش نگاه کردم و از توی جیمش یه ب
سی که  ستی ک ستون و دوس داری انگار نه؟ یعنی به قول یه دو ... ولی تو وین

 همون هم ادامه میده!با وینستون شروع کنه ... با 
 هی ی نگفتم ... دستشو به سمتم دراز کرد.

 فقط داشتم به پاکت سیگاری که دستش بود نگاه میکردم.
 دستش هنوز به سمتم درازبود ... پوفی کرد و دستمو کشید و بلندم کرد.

صمح و  سوز  شترکمون برد در تراس و باز کرد.  شون من و به اتاق م شون ک ک
. منو به داخل تراس هل داد کنارم ایسددتاد ... پاکت سددحر به صددورتم خورد
 سیگار و به سمتم :رفت.

 یکی برداشتم.
 یکی برداشت.

شو جلوی  صورت شن کرد.  شو رو از تو جیمش فندکی دراوردو اول مال خود
 صورتم :رفت. نگاهشو به نگاهم کوک زد!
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تو نگاهم دنمال چی بود که اینطور چشددمهاشددو خالص بهم دوخته بود؟ که 
ید! مردمکش تکون میخورد ... تحرک مردمکش غیرطمیعی  مردمکش میلرز

 بود ...
از نگاهم چی میخواست انقدر مردمکش داشت حرص میزد و درشت میشد 

 و کوچیک میشد؟!
مردمکش از مردمک من چی میخواسددت که اینقدر تالش داشددت تا پیداش 

 کنه!
 دستمو دخالت دادم ...

 سیگارمو :وشه ی لمم :ذاشتم.
ای چند لحظه نگاهش اروم :رفت. خاموش شد. تاریک شد. کدر شد ... بر

با مال خودش مال منو روشن کرد و درحالی که تو چشمهام نگاه میکرد دود 
 اولین پک سیگارشو تو صورتم خالی کرد.

 روشو ازم :رفت.
 به رو به رو خیره شدم.

ی زیر دشهر تو خاموشی و تک و توک تو روشنایی بود! کی میدونست چه :ن
 این چراغ های روشن این وقت سحر بود!

با پوزخند خاصددی من و از خلسدده ی روشددنایی دم سددحر بیرون کشددید و 
حاال  با تو توی این تراس بود! ...  چایی خوردن  هام  مه  فت:یکی از برنا :
سیگار کشیدنم بد فکری نیست، سیگار کشیدن تو هوای ازاد یه مزه ی دیگه 

 داره نه؟
 ورت دادم و :فتم: از کی سیگار میکشی؟!نفسمو با بغضم ق



کسددرا خندید و پکی به سددیگارش زد و :فت: قمال دوبار کشددیده بودم یادت 
 نیست؟!

 فقط یه بارشو یادمه باهاش پس سر یکی و سوزوندی! نکشیدی...-
 کسرا:یه بارم شد خواستگاریم از تو بود! یعنی اون بار اولم بود ...

 
 یکشم... اون منو میکشه!احمقانه :فت:االنم سیگار نم

 از کی دوباره شروع کردی ؟!-
شد ... !  ستی رو تختش ولی هی ی ن ش ستنتا بهم :فت... ن سرا: از وقتی  ک

 عکسشو پیدا کردی و باهاش بازی کردی تا بفهمی چی شده!
شا کردم!  سخره ی رفیقمو تما بهم نگاهی کرد و :فت: از وقتی اون نمایش م

 تزریق انسولین!
 و باور کردی؟ شاید ساختگی باشه؟! چطور فیلم-

 کسرا:نمود...
 با پوزخند :فتم:تحقیق کردی؟

 کسرا:اره...
تا رو - که من سددتن گذره  یادی می های ز خد اون فیلم واقعی ... ! روز

 میشناسم... یا رضا ... یا سامان ... یا...
 کسرا خفه :فت: تو باکسی بودی؟!!!

ا:ر بگم نه باور میکنی؟ ا:ر بگم آره چی؟ باور میکنی...؟ یا نه اصددال من -
شیدی... حاال چی؟  شد رفت تو هم منو بخ به تو خ*ی*ا*ن*ت کردم تموم 
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سرم... خانم ... بانو...  سالگرد بگیری؟ نیاز... عزیزم ... هم میخوای براش 
تاریخ بودی... ولی من  با فالن آدم در آن  مرد بزر:واری ام تو در فالن روز، 

 که بخشیدمت!!!
کسرا خسته :فت: ا:ر با ستنتا رابطه نداشتی... چرا اصرار داری که این همه 
شکیل بدین!  ستین با هم زند:ی ت دروغ بگی ... چرا وانمود میکنی که میخوا
اصرار داری که نشون بدی با هم راجع به جزییات زند:یتون هم حرف زدین 

ی کذایی اضافی ام؟ تو که با ستنتا رابطه ای نداشتی ... چرا من تو این رابطه 
 که از شک اون به من حرف میزنی؟

 لمخندی زدم و چیزی نگفتم.
شروع  سمت خودش چرخوند و باز مردمک بازی  سرا با یه حرکت منو به  ک

 شد.
خفه :فت: چرا داری دروغ میگی؟ اصددال اون شددد چرا دروغ :فتی؟ چرا 

 دیوونم کردی؟!
شتی از دروغام  پوزخندی زدم و شدی! باورم دا شتی دیوونه نمی :فتم:باورم دا

 غول نمیساختی! :ند نمیزدی...!!!
کسرا نفسشو با طعم وینستون تو صورتم خالی کرد و :فت: چرابر:شتی؟تو 

 که قید همه چیز و زده بودی... تو که رفته بودی...
فاوت ... دو معن- نه! دو مصددددر مت ندن خیلی فرق میک با مو ی بر:شددتن 

 متفاوت!!!
 بهت زده بهم خیره شد.



تاریخ انقضدددای  ح  و عوض کردم و :فتم: چرا  گارم زدم، ب به سددی پکی 
 شیرنگذشته بود؟

 کسرا:منتظرت بودم!
 پوزخندی زدم و :فتم: جدا؟!!!

 کسرا خونسرد نگاهی بهم کرد و :فت: اره ... هر روز منتظرت بودم.
 نگاهمو به کسرا دوختم.

 ه سیگارشو نگه داشته بود ...بین انگشت وسط و اشار
 من اما با شصت و سمابه سیگارمو نگه میداشتم!

 تمام تفاهم من وکسرا انگشت اشاره بود برای حفظ سیگار!
 به دست چتش خیره شدم.

 با دیدن حلقه ی تو دستش... نفس عمیقی کشیدم!
 نمیدونم چرا ... یه لمخند تو دلی زدم!
 زدم.پک یکی مونده به آخرمو به سیگارم 

 کف دستمو لمه ی تراس :ذاشتم .آفتاب کم کم داشت باال میومد.
شید رو میدیدم! اون هم  شیدم ... اولین بار بود که طلوع خور نفس عمیقی ک

 کناِر ...!
پوفی کردم و به سیگار توی دستم خیره شدم! درحالی که م*س*تقیم رو نگاه 

 دود! میکردم ... دستمو باالاوردم ... اخرین پک ... اخرین
 نیکدددوتین سیددگار

 آدم هددا رو جددذب نمیددکنه
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 آدم هددا به دود سیدددگار معدتاد میشن...؟!!
 خیددره میشن بدده دود و...
 غدددددرق در خدددداطرات

 آدم هددا معتاد خدداطدددرات میشدن؟
شتم... همزمان با ادای جمله ای  سیگارمو تو حلقم نگه دا ته مونده ی طعم 

 :فتنش بر:شته بودم آب دهن نیکوتین دارمو قورت دادم ...که برای 
 حاضری بیای پیش مشاور؟!-

 کسرا:مشاورخانواده؟!
 آره ...-

 کسرا: بریم مشکالتمون رو حل کنیم؟
 آره ...-

 کسرا: فکر میکنی اینطوری همه چیز درست میشه؟!
 شاید ...-

 کسرا: یعنی اینو امتحان کنیم؟!
 اوهوم ...-

 ات چی؟کسرا:خانواده 
 چی؟-

 کسرا: اونها من و قمول ندارن!
 وسط حرفش :فتم: مهم نیست ...

 کسرا:تو قمولم داری؟
 :ذاشتمش تو سکوت! ولی واقعیت این بود: نمیدونستم!



 کسرا:برات افت نداره؟
 چی؟-

 کسرا:رفتن پیش مشاور؟
سخره نمیکنه - شاور متهم نمیکنه! م سو برای رفتن پیش م هیچ کس هیچ ک

 یحی هم نیست!... کار قم
 کسرا چیزی نگفت.

 منم سکوت کردم. جوابش برام مهم نمود!
 کسرا هم سیگارشو خاموش کرد!

 قمل از اینکه از تراس خارج بشم کسرا بلند :فت: آره!
 بهش از سمت شونه نگاه کردم و :فتم: آره چی؟!

شکالتمونو  شاور که م ضرم بیام پیش م سرا نگام کرد و :فت: آره یعنی حا ک
 کنیم!حل 

سرا  سایلم کردم. ک ساک و و شتی زدم، نگاهی به  سری تکون دادم تو اتاق :
 هنوز توی تراس بود.

 حلقمو از توی کیفم برداشتم.
 کسرا با دیدنش جلو اومد و بهم نگاه کرد.

 به سمتش :رفتم.
 :نک ازم :رفت.

 خواست دستمو بگیره تا بندازه توی دست چتم.
 اما دستمو پس کشیدم.
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 گام کرد.کسرا مات ن
اهسددته :فتم: این حلقه ای که بهم دادی پیش خودت باشدده!... حلقه ی من 

 وتو اعتماد بود ... هر وقت پیداش کردی بندازش دستم!
 کسرا با ناباوری نگام میکرد.

 رومو ازش :رفتم.
 کسرا حلقه رو میون انگشتهای مردونه اش بازی داد.

کردم. کسددرا به حلقه نگاه به تصددویرم توی اینه ی تازه نصددد شددده نگاهی 
 میکرد.

 این زوج ... این همسر وشوهر... این زن و مرد!
کسرا عقد عقد رفت و به دیوار تکیه داد هنوز داشت با انگشتر بازی میکرد 

... 
شده بودن  سوار  در کمد رو باز کردم، چند تا از لماس هام نامیزون روی هم 

 دم ...... دست انداختم همرو از توی کمد بیرون اور
سته :فت: من  سهام ، اه صدای نایلون لما صدای در کمد و  شنیدن  سرا با  ک

 میخوام مشکلمونو حل کنیم...
محلی بهش نذاشددتم ... باید شددلوار ها و بلوز ها و دامن ها رو هر کدوم رو 
سوا روی چوب لماسی اویزون میکردم و روشون کاور میکشیدم. روی لماس 

هم باید کاورمیکشددیدم. باید لماس های های مجلسددیم و روی مانتو هام 
ست و پا :یر  سترس خارج میکردم تا د ستون از د زم*س*تونیم رو تا اخر تاب

 نماشن!
 کسرا کنارم ایستاد و :فت: مگه برنگشتی؟ مگه نخواستی که ...



 به چشمهاش که نگرانی توش دو دو میزد خیره شدم .
 :ذاشت.دستشو روی دستم که چوب لماسی رو مشت کرده بودم 

 خسته :فت: چرا داری جمع میکنی؟!
 دستمو از زیر حجم دستش پس کشیدم . جوابشو ندادم...

 کسرا :فت: مگه برنگشتی؟
 بر:شته بودم... ولی!

 همیشه یه ولی وجود داشت!
 آهی کشیدم و به سکوتم ادامه دادم. اون هم دیگه اصراری نکرد.

 به دیوار تکیه زد.
 بود . چشمهاش از بی خوابی سرخ شده

دستهاشو تو جیمش کرد و از همون جایی که ایستاده بود از در شیشه ای باز 
 تراس به اسمون خیره شد.

 لماس های مرتد شده رو به کمد بر:ردوندم.
 با تعجد بهم نگاه کرد.

صورتش چه راحت  سعی کردم فکر نکنم زاویه های  شیدم و  نفس عمیقی ک
 از هم باز شدن!

 س رفت.کسرا پوفی کرد و به ترا
 دیدمش که یه سیگار دیگه روشن کرد.

 سعی کردم نهنمو خالی کنم ... خلوت ... حاال چی؟!
 نمیدونم چقدر :ذشت. اخرین مانتوم رو به کمد بر:ردوندم!
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شتم که چی تو  شدم . واقعا یاد ندا سایل دراور  شغول تمیز کردن و بعد هم م
 کدوم کشو هست یا نیست!

هام ... بدلیجاتم .سرویس زمردم ... همشون با دیدن وسایلم ... سنجاق سر
 رو تک به تک به خودم امتحان کردم.

 با دیدن هر کدوم فرصت فکر کردن ازم :رفته میشد.
 با پیدا کردن هرکدوم خاطره ی اون" کدوم "برام زنده میشد!

با این تصویر جدیدی که برای خودم ساخته بودم ، هرکدوم از این "کدوم ها" 
 لوه میکردن!طور دیگه ای ج

 خاطراتشون ... این بار... رنک و لعاب دیگه ای رو مو و :ردنم داشتن!
بعد از جمع و جور کردن وسددایل و یافتن و کشددف چیزهایی که داشددتم اما 
مدت ها بود که از داشددتنشددون بی خمر بودم حتی جای درسددتشددون رو 

 نمیدونستم، خسته و :رسنه کش و قوسی به :ردن و تنم دادم.
 از :رسنگی به صدا افتاده بود.شکمم 

 از جام بلند شدم.
 کسرا تند از تراس بیرون اومد.

شتر از حرکت  شت زمان بی صت تعجد کردن رو به خودم ندادم چون :ذ فر
 کسرا باع  بهتم شد!

 نگاهی بهم کرد و :فت: تموم شد!
 و من فکر کردم چی؟

 لماس؟
 جواهر؟



 سیگار؟
 یا زند:ی...!

برداشتم ... چند تماس بی پاسخ از ستنتا! به سمت  جوابشو ندادم موبایلمو
 آشتزخونه رفتم! :وشیمو روی اپن :ذاشتم.

 باید یه چیزی حاضر میکردم . :رسنه بودم ... یا بودیم!
 صدام :رفته بود... تک سرفه ای کردم ...!

 کسرا دنمالم میومد.
 از سکوت انگار خسته شده بود ... تو تراس به چی فکر کرده بود!

نفسشو سنگین بیرون فرستاد و:فت: نیاز... یه روزی... یه وقتی... تو از من 
 برای با من بودن فرصت خواستی... حاال یه فرصت به من بدهکاری!

 رومو ازش :رفتم و کتری پر آب رو روی شعله ی :از :ذاشتم.
ازپشت خودشو به من نزدیک کرد ... صدای نفسهاش به :وشم وداغیشون 

 ورد میکرد ...به :ردنم برخ
 دستهاشو بی هوا زیر سینه هام قالب کرد و موهامو بو کشید!

تقالیی نکردم. حس کردم یه ستون سفت و محکم ب*غ*لم کرده ... همون 
 ستونی که تا دقایقی پیش دور :لوم چفت شده بود وقالب شده بود!

 همون ستونی که خرد شده بود و خردم کرده بود!
که بر:شددتی یعنی بهم ولی تقالیی نکردم ... فق که :فت:این  ط پوفی کردم 

 داری فرصت میدی...
 چیزی نگفتم! چون نمیدونستم ... واقعا اسمش فرصت هست یا نه!
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 کسرا اروم زیر :وشم :فت: آب جوش برای چیه؟
 چایی ...-

 کسرا: چایی؟ چایی چه وقتی؟
 بعد از غذا می سمه!-

 کسرا زیر لد :فت: ا:ر غذایی در کار باشه!
 من فقط زمزمه کردم: چای در هر حالتی می سمه! صمحم نخوردیم!و 

 کسرا :آهن غذا رو از بین میمره ...
خودموازش جدا کردم و:فتم: یه بار طوری نمیشددده ... برو یه کیلو سددید 

 زمینی و پیاز بخر ...
 کسرا نگاهی بهم کرد و :فت: میخوای نهار درست کنی؟

 اوهوم...-
 کسرا:چی؟

 کردم و:فتم: یازده و نیمه ... توقع قرمه سمزی که نداری؟!به ساعت نگاهی 
 لمخندی زد و :فت: نه ...

دریخ ال و باز کردم و سددوسددیس ها رو بیرون کشددیدم و :فتم:برو دیگه ... 
 چرا ایستادی هنوز؟!

کسرا چشمشو روی رشته ی سوسیس های متصل :ردوند و بهم :فت:سسم 
 بگیرم؟

 آره...-
 کسرا: فرانسوی؟



شتم و حین بیرون نفس ع سوسیس ها رو روی پیشخون :ذا شیدم و  میقی ک
 کشیدن تابه از توی  رفشویی، :فتم: آره فرانسوی...

 کسرا با نگاهش دنماله روی حرکاتم بود.
 اهسته پرسید: چیز دیگه ای نمیخوای؟

 بهش نگاه کردم.
 کف دستهاشو به اپن چسمونده بود.

 م*س*تقیم بهم خیره شده بود.
 مهاشو انداخته بود تو چشمهای من!سایه ی چش

 زیاد نتونستم تاب بیارم ... چشمهامو به انگشتهای پیچ خوردم انداختم.
 رد حلقه ام هنوز بعد از این همه وقت روی دستم مونده بود!

ست دیگم ... کمی اون رد رو نوازش کردم و زیر  شاره ی د شت ا سر انگ با 
 لد زمزمه کردم:

 خیارشور و با:ت!-
 وشابه هم میگیرم...کسرا: ن

 سری تکون دادم و :فتم:باشه...
 خواست از در:اه اشتزخونه خارج بشه که نگاهی بهم کرد .

 نگاهی که وادارم کرد نگاهش کنم.
 آب دهنمو قورت دادم.
 دستشو به دیوار :رفت.

 از سرشونه اش بهم خیره شده بود.
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کتری که روی صدای هوت کشیدن آبی که بزودی جوش میومد رو از لوله ی 
 شعله ی اجاق :از بود ، از پشت سرم میشنیدم.

 کسرا صدا زد: نیدداز...
 دلم براش یه لحظه سوخت! ...

 اروم :فت: بخشیدی که بر:شتی؟
 تو بخشیدی که منتظرم موندی شیرتازه خریدی؟!-

 کسرا:بخشیدم اما فراموش نکردم ...
 اشتزخونه!چشمهام روی زمین افتادن! روی کف پوش سفید 

یه  یادم نمیره ... هی ی... همه چیز عین  ما  مثل من ... منم بخشددیدم ... ا
 فیلم جلوی چشمم رژه میره ... کی قراره فراموش کنم؟

 چند روز دیگه؟
 چند سال دیگه؟

 چند صد سال دیگه؟؟؟
میتونم این همه بهت ونا باوری و از یاد بمرم؟؟؟ میتونم این همه خرد شدددن 

 اد بمرم؟؟؟ من چرا بر:شتم؟؟؟ من چرا قراره بمونم؟؟؟ من ...و تحقیر واز ی
 کسرا صدام زد: نیدداز؟

 پلکهام صورتشو نشونه :رفتن و تارهای صوتیم بی اراده :فتن:
 بله؟-

 کسرا اهسته :فت: میتونیم از اول شروع کنیم نه؟
 پلک نمیزد.

 مردمکش تنک شده بود.



 قفسه ی سینش ثابت!
 نمیخواست صدای بازدمشو بشنوه!برای شنیدن جوابم حتی 

 نمی توان بر:شت و آغاز خوبی داشت!
 ولی...

 میتوان تغییر مسیر داد و پایان خوبی ساخت!
 اولین صادقانه ی بر:شتم رو به زبون نیاوردم اما ...

 سری به عالمت ندونستن تکون دادم...!
 کسرا دستشو از دیوار :رفت و دوباره صدا زد: نیدداز؟!

 ت پر اشک میشد.چشمهام داش
 اهسته :فتم: بله؟

 لمخند محوی زد و :فت: من امیدوارم ، درست میکنیمش... باهم!
 نفس عمیقی کشیدم و صدام زد دوباره و :فت: نیدداز؟

 بله؟-
 کسرا خونسرد :فت: :فتی سس فرانسوی بگیرم ؟!!!

 رومو ازش :رفتم و :فتم: آره ...
 عوض کنه ... کسرا از اشتزخونه بیرون رفت تالماس هاشو

 چشمهامو بستم! اشکهای مزاحم!
چند وقت دیگه باز به بهونه و بی بهونه قراره تمام من به تاراج یک غریزه بره و 
شت این تهمت بمونم  شم و پ من تک وتنها انک مادری وپی خودم یدک بک
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و پیش کسددرا بمونم؟؟؟ کتری سددوت میکشددید... به بخاری که از لوله اش 
 دم.بیرون میزد خیره ش

 :وشیم روی اپن داشت میلرزید از تماس یه مخاطد ...
کسددرا درحالی که یقه ی کتش رو مرتد میکرد وسددط هال ایسددتاد و به من 
شت ...  سید ، یه بر:ه روی اپن :ذا شخون ر خیره بود. با چند قدم بلند به پی
درحالی که ویمره ی :وشددیم موزیک متن فضددای بین من و کسددرا بود :فت: 

شو قورت داد  ب مون بخاطر سی ... آب دهن ضربه نمرد ... بخاطر زجر تنف
شه طرف  شه بدونی با مردی که قاتل ب  شروع بهتر با و:فت: فکر کنم برای 
نیسددتی! ... از حرص سددماجت مخاطد که هنوز صدددای لرزشددش از بی 
جوابی تو اشددتزخونه میتی ید، چشددمهاشددو لحظه ای بسددت و :فت: اینو 

 مطمئنم که نمیدونستی؟
ه تندش به :وشددیم بعد از باز شدددن پلکهاش و :ره شددده ابروهاش با هم نگا

 سنخیت داشت! به هرحال من میدونستم...!
شو به روی پیام  سرا به من بود ... یه لحظه نیم نگاه شد. نگاه ک شیم قطع  :و

 صفحه ی :وشیم حس کردم . پیامی از سمت ستنتا!
شو بده ... ازش بترس چرا م سته :فت: جواب سرا اه شو ک سی تن کارت عرو

 عین کارت...
شد  صدای تلفن خونه نگاهش از روی من کنده  حرفش نیمه کاره موند... با 

 به تلفن بی سیم نقره ای !
شت نگاه  شت. فقط دا سخ دادن ندا شتم نگاهش میکردم . تمایلی برای پا دا

 میکرد!



 زنک تلفن قطع شد و رفت روی پیغام :یر، ستنتا بود!
سی ای سالم نیاز ... من ف- سم عرو شه برمیگردم آلمان ، مرا ردا برای همی

درکار نیسددت!... توقع احمقانه ایه که شدداید انتخابت من باشددم... نمیدونم 
چی :فتی یا چی شنیدی... هرچی که هست... ا:ر بیای خوشحال میشم ، 
مثل اسددتقمال رضددا ... حاال هم بدرقه ی من! توقع زیادی ندارم . همین... 

 و :فت: امیدوارم بمینمت! .................! نفس عمیقی کشید
اهسددته :فت: فعال ...! و نگفت خداحافظ... به رسددم کالم رفیقش نگفت 

 خداحافظ! نخواست امید دوباره دیدن رو از خودش بگیره!
چشددمهامو بسددتم وباز کردم... کسددرا توی هال نمود. به جاش صدددای در 

 ورودی اومد! نفس عمیقی کشیدم ... !
 زن کسرام...هنوز 

 هنوز کسرا چشماش عسلیه!
 هنوز به من شک داره ...

 هنوز به این زند:ی امید داره!
 هنوز جای زخمام تیر میکشه...

هنوز خروجی فرزندمون که هیچ وقت در آغوشددش نگرفتیم، زیر دلم خود 
 نمایی میکنه ...

 هنوز تلفن بوق میزنه ...
 هنوز کتری سوت میکشه ...!

 منم که پر از دردم!!! هنوز در َدم این
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 موخره:

 در پشت سکوت
 شاید هم در پناهش

 و نگاه تلخ تو
 شاید هم در پناهش

 باتو
 شاید هم در پناه تو ...

 دم با تو خرج میکنم
 میگذرد و میگذرد

 و در شاهد شد
 و سو:ندی غریمانه به ماه

 من را هدیه میکنم به غریزه ات
 آن دم ، درَدم... بی فوت وقت می پذیری

 بی چرا
 بی شک
 بی چون
 بی زیرا

... 
 رخوت هذیان هایت در تنم می پی د

 و دردم،در َدم در ناله ای :م میشود!



 صدای :رمت
 نوای رحمی که به من داری

 و تالطم نمض های داغت
 همه و همه دردم را مسکوت میکند ...

 شد است... شاهد ما
 ودر ناله ی جیرجیرک ها

 بی شک و بی چرا
 با خود میگویم
 تو عاشق ترینی

 اما...
 بی شک کذب محض است...

 صمح میشود وباز اغاز بازنگری لحظات قمل تر از شد
 هذیان نمیگویی

 شاهدی نیست
 پر از شک وچرا

 پر از خالی...
 اما بازمیگویم تو عاشق ترینی...

 درپناه بی پناهی ها
 هر لحظه نکر زبانم دوستت دارم جاری میکنم

 تا باورکنی...
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 اما...
 من...

 باور نمیکنم...
 و دوستت دارم...

 من ِ بی منم را پیش تو امانت میدهم
 تا در بی قراری فردا

 بی پناهی ها
 زیر سلطه ی جمع من و تو

 فردا روزی
 در صمِح خود صمح

 بی غریزه
 نه به یاد قمل تراز شد

 جان نثار که نه
 یک محمت بی غریزه نثارم کنی

 یک ب*و*سه ی بی ه*و*س
 ی بی هویت !!!یک ب*و*سه 

 تا باشد صمحی دل انگیز
 بی هیچ شمی

 شک طلد نکنی!

 .ر☼



. 

. 

. 

خورشددید.ر با سددتاس فراوان از ☼ن به قلم  1392تیر 16، 22:30یکشددنمه 
 Khanom golدوست خوبم فرناز. 

پیشددکشددی ناچیز برای حضددور پر ارزش تو مهربان . دوسددتار همیشددگی 
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