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 .میبسم الله الرحمن الرح

 : عاشقانه، مرموزژانر

 :خالصه

 .دغدغه و فکر یاست و باکل یدخترخانواده معمول نیدوم عسل

 یبازم رانیاز هامبورک آلمان به ا یوقت انیاروَند ک ان،یهست و پسر خانواده ک انیباغ خاندان ک داریسر پدرش
عسل  یبرا یمشکالت شخص یخالص شدن از برخ یشود، چراکه اروَند برا یگردد، مشکالت عسل شروع م

 ...دهد یم بیعج شنهادیپ کیکه خود گرفتار است، 

 .حال خطرناک نیو درح زیوسوسه انگ یشنهادیپ

 کنم یگذارم. او را در کنارم حس م یقدم م هرسو

 ...بود و رفتنش لیم یآمدنش ب گرچه

 .اجبار

 ...و در آخر میبستدل  یمجبور ماهردو

 *عسل*

 :را چنگ زدم و میهمراه با حرص گوشه از رخت خوابم پرت کرده و موها کتابم

 . مامان چرا من؟آخ

 :را از نظر گذارندم و همچنان افزودم دورم

 بگم من کار دارم؟ یهم کار... آخه به ک یدرس دارم، کل من

 :را برگرداند و از درگاه در کنار رفت شینگاهم کرد و با اخم رو یرچشمیز مادرم

آن. منم کمر و  یم نجایا دیع التیبه همراه خوانوادش واسه تعط انیک یدونم عسل، بابات گفته آقا ینم من
 .اونجا یزکاریرفتم واسه تم یکنه وگرنه خودم م یزانوم درد م

دادم نطقم  یشتاب م میکه قدم ها ینیبرخاستم و درح میاز جا دهیکش یدرهم شد و پوف میاخم ها ناخواسته
 :را بازکردم

 !بدون اگه امتحانم رو خراب کنم واسه خودم بده ،یرم ول یم باشه

 .رشته مورد عالقم قبول شم یکنم واسه کنکور که حداقل بتونم تو یساله دارم تالش م هی

 یدفلزیسف یها نتیابو سرش را همزمان که به سمت آشپزخانه کوچکمان باطرح ساده ک دیکش یپوف مادرم
 :داد ستادهیرفت جوابم سرتاپا ا یم یمیبه همراه آبچکان قد
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 ؟یکن یبازم توکار خودت و م ،یول یتو درس بخون ستین یبابات راض یدون یخودت م عسل،

 تو دختر؟ هیچ دردت

 :دمیبا حرص از داخل لپم گز میها لبم

 ن؟یکن یکه شماها درکم نم نهیدردم ا د

 بشم، کجاش بده؟ یمن دوست دارم مهندس کشاورز بابا

 زیبه آشپزخانه تم دهیکش یباال انداخت. پوف یکرد، شانه ا یم سیبرنج را در داخل تشت خ یکه قدر همچنان
پشت راه  اطیکه کنار پنجره ح دیاجاق گاز طرح فرسف دویساده سف خچالی کیگشتم.  رهیمان خ یخانه نقل
 :دمیغر رلبیو ز دمیاست راهم د دهیتازه که امروز خر یازهایو پ ینیزم بیدارد. س

 !کنه یدختر بزرگش و داخل آدم حساب م فقط

 عسل!؟ _

پارچه وسلطل و دستکش را برداشته و از هال عبور کردم و  هیچندتک ییجمع شد و با ترش رو میها لب
. نگاهم به دمیکش یقیفس عمشدم و ن اطیخورد و غرولند وارد ح وندیاخمم به شدت پ یجارو برق دنیباد

 .افتاد انیشمس العماره خاندان ک

 یریو گرد گ زیرا تم میحج دیآن عمارت سف دیام با یدرس خوان نیبود که، من با ا یدلم حسرت جانسوز ته
 ...لنگربندازد و نجایا انیشب در م کیسوسولش راحت خود را  یبا آن شوهر ایکنم آن وقت خواهرم لع

 بابا جان؟ ریصبح بخ _

 :گره خورد و باتبسم لب زدم یبه آن عمارت در آمدم و چشمانم به لباس و کاله باغبان رهیفکر و نگاه خ از

 ؟یافت ینکرده ب یو نردبون نشو خدا هیچهارپا یسنت باال نی! چندبار بگم با اسالم

 ده، هان؟ یرو م جوابت

 :انم دادچه دستش را نش لیو ب دیپاش میبر رو یپرمحبت لبخند

 .کردم تا بهتر رشد کنن دخترم یگلدونا رو عوض م خاک

گرفتم و  یدی، بنفشه و مروار یداود یاز گل ها یو انبوه میرپایسنگ فرش ز انیتکان داده و راهم از م یسر
 یدرهم شد و سرفه ها میپا درونش نهادم اخم ها نیکف دستم گشودم و هم دیدرب شمس العماره رو با کل

 .راغم آمدخشک به س

 :دمیغر یرلبیشدم و ز رهیخاک گرفته ُسراندم و پژمرده به سالن بزرگ خ واریدست را به د کف

 بگم؟ یخانم و چ هیانداختنم. جواب رق شگاهیامروزم از آرا ی. لعنتاه
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سرعت داده ام و سلطل آب را از داخل توالت سالن پراز آب کردم وبا تشت  میو به قدم ها دهیکش یآه
راهم داخل توالت قرار دادم و با  ری. جوهر نمک و جرم گختمیکننده ر زیو تم یمتوسط هم مواد ضدباکتر

 انیدهانم را بستم و دست کش ها را هم در دست کرده و بسم الله گو یو جلو میام محکم موها یروسر
 ...دمشروع کر 

کردم و آهنگ مورد نظر را گذاشتم و  یها پل کیموز یو تلفن همراهم را در آورده و رو دمیکش یقیعم نفس
 .خوردم یکردم با خواننده و از ته دل افسوس م یم یهم همخوان یشدم و گاه یریسخت مشغول گرد گ

 .لم داده بودم یوتشنگ یتنها کاناپه اتاق خواب از گرسنگ یبه خود آمده ام که، خسته و کوفته رو یزمان

که دست  ینیترق ترق استخوانم هم درح یبلندشدم که صدا میساعت دهانم باز ماند و متعجب از جا دنیباد
 .و چهره ام جمع شد دمیبه کمر بودم شن

خود  یدلم برا یشد، قدر یم دهیاش د یراهم را به سمت خانه که روشنا دهیو خم دهیکش یکالفه ا پوف
 .سوخت

 یکیکردم، تار یالمپ را روشن م یدهایکل یکی یکیو  دمیجانم سرعت بخش یب یو به قدم ها دمیکش یآه
 .بود و دلهره آور زیباغ خوف برانگ

مامان باعث دل ضعفِ  و عطش من  یپلو مهینهادم، عطر خوشِ  ق نیرا بر زم زهایچ هیکه سطل و بق نیهم
 :را کنار زدم یراست کرده و پرده تورشد. کمر 

 .من اومدم سالم

 .باباجان یخسته نباش _

 :دندیباال پر میهم آنجا بودجفت ابروها ایزده بود و ناصر شوهر لع هیپدرم که به پشت تک دنیباد

 .یخوش اومد د،یآقا وح سالم

 :رو بهم گفت یپوست کنده اش را از وسط قاچ کرد و بانگاه سرسر بیاز س یتکه ا دخانیوح

 ؟یسالم عسل جان. خوب کیعل

 :راهم رو به سمت آشپزخانه کج کرده و همزمان جوابش را دادم شیتفاوت از لحن سرد و بدون گرما یب

 .میماهم خوب ی. شما خوب باشریبخ اوغور

و پدر طفلکم رو به زحمت و  ندازدیلنگر ن نجایع که دلش خواست اام را گرفته باشد و هرموق هیکنا دوارمیام
 .مشقت تنش نلرزاند

حوصله رو به مادر  یدرهم شد و ب میاخم ها ستادهیو مادر سرپا ا یزناهارخورینشسته پشت م ایلع دنیباد
 :خاراندم یسر

 شامت آماده است؟ مامان
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 ؟یم خبرم نکردواسه ناهار ه ینخوردم و حت یزیاز صبح چ یدون یم

 :گونه اش آرام زد یرو دنمیبرگشت و باد ریفاطمه با کفگ مامان

 !من یوا

 ہ۔۔۔نبود ک ادمیمامان جان اصال  شرمنده

 :زدم یپوزخند الیخ یب

نبود واسه  ادمیکنه و  یم یزکاریکنه و تم یاون عمارت جون م یاز صبح گشنه و تشنه داره تو یدختر هی که
 خبرش کنم، درسته؟ یناهار حت

 ؟یهم اضافه کن یا گهید زیچ یخواست یم ای

 با مامان درست حرف بزنا؟ یهو _

 !سالته جدهیه یناسالمت یکینه عل یسالم هیو نه  یرو که قورت داد یو بزرگتر کیکوچ احترام

 ...شوهرکردنه وقت

 :صورت مبهوتش یرفتم و خم شدم رو شیبه کمر چندقدم با اخم روبه رو دست

 از؟یته پ یازیتو سرپ نمیبب

 :صورتش چرخاندم یوار رو رهیچشمانم را دا مردک

 که کنم؟ یکرد یریچه خ یشوهر کرد تو

 هوم؟

 شده کاروانسرا؟ نجایو ا نینجایخداهم که ا شهیهم

 :براندازم کرد یبا اخم و نگاه حرص ایلع

 ؟یبهت نگفتم دُم درآورد یچیه

 نبود؟ لیدسته ب هیو بابا تورو خودسر کردند وگرنه تو االن زبونت قدِ   مامان

 :کش آمد میکردم و همزمان لب ها شیموها یبه کنارها یپراندم و فوت ییابرو

 !نایمامانم ا اوه

 ؟یتورو با کمربند و پتک فرستادن خونه شوهر که سربه راه شد نکهیا نه

 :زشدیدآمیو لحنم تهد ستادمیدفعه صاف ا کی

 .خواهر بزرگه رمیگ یحالت و م یبد ریبهم گ گهیبارد کی



 

 
6 

 .ادیز عزت

 :دیبه گوشم رس یاز بغض الک یمخلوط ،یول یحرص شیزدم و به سمت اتاقم راه افتادم که، صدا کنارش

 ؟ینگفت یزیچرا بهش چ مامان

 شه؟ یبلند م یبزرگ ترش چجور یجلو نیبب

 ...ہک رشماستیتقص

از  یاز عرق ناش ینشد و پراز افسوس خم شدم که مخلوط دهیشن گریبا بستن درِ  اتاقم د شیحرف ها هیبق
رفته و خم  یواریپشت کمرم هم چهره ام را جمع کرد و به ناچار سمت تنها کمد د یسیکار طاقت فرسا و خ

 .را در آوردم میشدم و کشو بلوز و شلوارها

را  میو وارد حمام شدم و رخت لباس ها دهیچیراهرو پ انیخارج شدم و م یحوله از اتاق شش متر باگرفتن
ساده رفتم و آب را باز  یو صابون معطرم را برداشتم و سمت دوش آهن فیتنها سبد صاف قرار داده و ک یرو

 .کردم که حرصم گرفت

 !بود سرد

داغ را باز کرده تا آب ولرم شود و بتوانم دوشم  رآبیل ششد و او یاکو م میبود که صدا یحمام هم طور یفضا
 ...رمیرا بگ

سمت اتاقم راه  دهیآب کش یو با دمپا دمیچیبلند لِختم پ یو حوله را محکم دور موها دمیکش یراحت نفس
 .افتادم

 .نمیتم ببتوانس یرا م میزده بود و نفس ها خیبهار  یهوا یگرفته بود و نوک دماغم هنوز بخاطر سرد لرزم

 :دمیمادرم را شن یکه وارد اتاقم شدم، صدا نیهم

 .کرد مامان جان خیشام...  ایمامان ب عسل

سرم انداختم و کرم مخصوصم را به صورت و دستانم  یرو یبزرگ یرا گرفتم و روسر مینم موها عیو سر تند
 .دادم یو نرم ماساژش م دهیمال

 :دمیمادرم به وضوح شن یدرِ  اتاق هم تکان خورد و صدا ریمادرم بلندشد و پشت بندش دستگ یصدا دوباره

من و  یباش و رو یرو نداره... دخترخوب ینذار مامان گناه داره... اونکه به جزما کس ایجان... سربه سرلع عسل
 .ننداز نیزم

 :تکان داد میتاسف برا یبه معن یعقب رفت و سر دهیدفعه گشودم که مادرم ترس کیرو  در

 مثال آره؟ یشد بزرگ

 :و به خودم اشاره کردم دمیکش یپوف
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 زنه دخترتون؟ یم هیو کنا شیشدم که دائم بهم ن بزرگ

 :اخم نگاهم کرد با

 اون خواهربزرگته؟ عسل

 :توجه راهم را کج کردم یب

 ...دست خودشه... درضمن یهرک احترام

 :زدم هیتک واریبه د نهیکه بانگاه منتظرش مواجه شدم و دست به س برگشتم

که  هیچه مال دیآق حم د،یکنم... بعدشم اون داداش احمق وح یم یشوهر شوهر نکنه که قاط یمن ه یجلو
 کنه؟ یواسش سوسو م ایلع

 !نامرد رهیگ یهارو م بهیهمش طرف غر ،یمنم خواهرشم درسته ول یناسالمت

 :اش گذاشت ینیب یغره دستش را جلوباچشم  مادرم

 !شنوه یم سیه

 .نداره که دوتا خواهر به جوون هم افتادن تیبخدا خوب زشته

 :امدمیبهش کرده و راهم را ادامه دادم اما، از حرفم کوتاه ن پشت

 .نه من مادرجان یکن حتیاون و نص دیبزرگه با اون

شد و لبم را  یپلوزعفران خیسفره کنار پدرم نشستم ونگاهم م یبند و پس بند حرف اضافه جلو شیپ بدون
 .درهم گره خورد میو مشت ها دمیمحکم گز

 بخور باباجان؟ _

 مهیق ختنیحرف از گوشه اش شروع کردم به ر یشدم و ب رهیبشقاب برنج بود خ یکه تا انتها یبشقاب پُر به
 .داشت یادیمعروف مامان فاطمه که خواهان ز یها

و با  دمیدوغم را سرکش وانیشد، ل یو در آخر که بشقابم خال دمیجو یراهم کنارم کم کم م یرازیش ساالد
 :بود لب زدم شیرو به مادرم که آرام مشغول غذا یلبخندخاص

 .شهیمثل هم یعال

 :زد و به گوشه لبش اشاره کرد یلبخندمحو

 .جان نوش

و ظرفم را برداشتم و از کنار  دمیعقب کش الیخ یانده بود. بدوغ م یکه، کم دمیلبم کش یدستم را رو متعجب
 :رد شدم که زمزمه آرامش به جانم نشست ایلع
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 !خوره یم لیف نیع

 :در آمد و با اخم عقب برگشتم حرصم

 مگه نه؟ ،یخورد یغذا من و م یبود البد جا یهم اگه از صبح شکمت خال یجنابعال

 :گرد به سمتم برگشت یشده با چشم ها مبهوت

 !وا

 زدم؟ یحرف نیهمچن یک من

 .به تاسف تکان داده و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم یزدم و سر یتلخ پوزخند

شده و بعداز گرفتن  یو شصتم خبردارشد که از دستم عصب دمیتعارف ادامه دادن شام مامان راشن یصدا
 .میدخترناز پرورده اش جنجال دار

مان به سمت آشپزخانه  یظرف ها را از هال شانزده متر یکی یکیرفته و  یی ظرفشوِ نگیس سمت خونسرد
سر  کیکه عصرش امتحان تست داشتم و  ییو فردا دمیکش یم یکشدار یها ازهیکردم و دائم خم یم تیهدا

 شیغرغرها دنیخانم و شن هیرق شگاهیسرزدن به آرا

 

 هیها دادم، رق یحواسم رو به اندک مشتر یرچشمیخانم شدم و ز هیرق شگاهیو وارد آرا دهیکش یقیعم نفس
 :بهم اشاره کرد ییکرده و باترش رو یاخم دنمیخانم با د

 ا؟یب

 :شدم کشیو بدون هراس نزد دمیدهانم را بلع آب

 .خانم هیرق سالم

 :را بندکمرش زد دستش

 ؟ییو... دخترکجا سالم

 من دست تنهام؟ یگ ینم

 .می وامشبم عروس دارِ نجایا یمشتر یبجنب که کل بجنب

 :شدم رهیخ ششیغرق آرا یو به چشم ها دمیکش یپوف

 .یاوک

سرم  یرا باال میکرده و موها ضیحرف چندقدم سمت رختکن رفتم، همان جا هم لباسم را با روپوش تعو یب
 .منتظر راه افتادم یرا پا کردم و به سمت مشتر دمیسفت بستم و صندلِ  سف مهین

 :کج کردم یقرار گرفتم بالبخند سر شیکه جلو نیهم
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 ن؟یدار یچ شما

 :انداخت ومردد گفت میبه سرتاپا ی اجمالِ نگاه

 .مش

 ...یول

 :شدم نهیبه س دست

 ؟یچ یول

 :خانم انداخت و سپس روبهم لب زد هیبه رق یکوتاه نگاه

 .یترسم خراب کن ی... خب میتو شاگردش آخه

خانم هم نداشت و فقط مدرک  هیرق یکه، حت یدارم ، مدرک نگیو کاتور کاپیدانست من مدرک تخصص م ینم
 ادیرا گرفته بود. آن هم بخاطر مشغله ز یشگریآرا پلمید

 .کردم یکار م نجایهم پول ا یو کم یسرگرم یفقط برا من

 :باال رفت میو صدا ستادمیصاف تر ا یدر افکارم غرق نشوم. کم شتریتا ب دمیرا گز لبم

 لحظه لطفا؟ هیخانم  هیرق

 :دیانداخت و کنجکاو پرس یهم به مشتر یبه من و نگاه ینگاه

 شده؟ یچ

 :حوصله گوشم را خاراندم یب

 .ارمیتونم رنگش رو در ب یگه من نم یدونم، م ینم

 :شد و بعد با لبخند لب زد رهیچندلحظه خ یبه مشتر متعجب

واسه  یمیقد یها یاکثرمشتر یمنته نیتصور کرد ینطوریجان توکارش تکه، شما چون بار اولتونه ا عسل
 .نقصه یآن که کارش ب یعسل م

 !شدم رهیخ واریو مات به د دندیباال پر میابروها جفت

 .ازم کرد و دهانِ  همان اندک ها کوتاه شد یخانم دفاع محکم هیبود که، رق بیعج

 ؟یهست یفیواقعا تعر نمیبب ایخب ب _

و ظرف  رهیتکان داده و سمت قسمت رنگ و پودرها رفتم و همزمان که گ یتفاوت سر یهمان زن ب یصدا با
 شیکردم به همراه کالهک مخصوص مِش، لبم را تر کرده و نرم صدا یمخصوص و شانه وبراش رنگ را آماده م

 :زدم
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 ؟یو چه مدل یچه رنگ حاال

 .زدم یحرفش لبخندپهن دنیکرد و با شن یتبسم

 .بر جنگ نهاده شیگونه با موها نیبرخورده که ا یلیرنگ را درخواست داده بود. ظاهرا به او خ نیتر سخت

 .را در آورد شیدرصدمتوسط را برداشته وبه همراه پودر دکلره، زن روسر ونیحرف رنگ و لوس یب

 :زدم هیتک یا شهیش نتیرا جمع کردم و به کاب لبم

 ره؟یبگ یاول موهاتون رو کوتاه کنم تا حجم بهتر نیخوا یم

 .تازه بود میبرا شیو چشمان عسل دشیپوست سف ،یزن ناخوانا بود ول چهره

 .باشه _

رو برس  شیبند رو دور گردنش بستم و شانه و آب پاش رو گرفتم و به سمتش کج شدم، اول نرم موها شیپ
 ...کردم یرو کوتاه م شیانتها یچیو با ق دمیکش

 :لب زد شیشگیبند دور گردنِ  مُلوک خانم بستم که با لبخندهم شیها رو در آورده و پ دستکش

 .بردار کیبار یو کم ابروهام

 :دمیاز پشت سرم شن ییتکان دادم که صدا یحرف سر یب

 خوب باشه؟ نقدیکردم کارت ا یفکرنم

هست، برحسب احترام عقب گرد کرده و همزمان نخ اصالح  یلهمان زن چشم عس دمیلحن و کالمش فهم از
 :راهم دور گردنم گره زدم

 .نیبود ی. خوشحالم از کارم راضدیاز رو ظاهر قضاوت نکن شهیهم

 :زد و دستش رو جلو آورد یلبخندمحو

 .یمراسم ها آمادم کن یخونم برا یایوقتها خودت ب یشم بعض یهستم... خوشحال م یقاسم دهیسپ من

 :لمس کردم دیترد یو دستش ب دمیرو گز لبم

 .رم ینم نایا ونیشن کاپیاسه م یاما، من اصال خونه کس ممنون

 :لبش باال رفت گوشه

 دم، هوم؟ یهمون رو دوبرابر م یکن یدرست م نجایکه ا یمتی... هرقیکن یباش ضرر نم مطمئن

 .یمخصوص بش شگریخوام آرا یم

به دستم داد و  یحرف به تکان دادن سر اکتفا نمودم که، کارت یب نیبنابرا د،یپا یما رو م یرچشمیخانم ز هیرق
 .با لبخند از سالن خارج شد
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 .به کارت انداختم نگاه

 "... و یطراح لباس مجلس یخانم قاسم "

 یچپاندم و به کارم مشغول شدم و دائم نکته ها رو در ذهنم مرور م نمیشلوارج بیکارت رو داخل ج الیخ یب
 .کردم

 مشغول بند انداختن بودم؟ لکسیامروز امتحان هم داشتم و ر یناسالمت

 .نکند یو پاط یتست بزنم تا مغزم قاط یساعت زودتر بروم و قدر کی دیبا

 :شدم کیبود نزد یخانم که سرگرم کوتاه هیرا شستم و به سمت رق میاصالح که تمام شد دست ها کار

 .برم... امتحان دارم دیبا

 :بدون نگاه جواب داد هیرق

 .ایشه دوباره ب یدم غروب شلوغ م ،یول ستین یمشتر فعال

 :زدم یحرف سمت رختکن رفتم و مدام در دل غر م یو ب دمیرا از تو گز لبم

 .زدم یبابام پول داشت واسه خودم مغازه م اگه

 ..یزینه چ یصبح سرکارم نه دستت دردنکنه ا از

 .یبدبخت نیشم از هم یخالص م یخدا ک آه

 .انداختم و از سالن خارج شدم بیبنددارم رو اُر یسرمه ا فیرا تن کرده و ک میلباس ها یعصب

 .آن نشستم تا واحد سربرسد یواحدها قدم زدم و متاثر رو ستگاهیحوصله تا ا یب

 ...دیواحد هم از راه رس یسرد بهار یدهم که شکرخدا در هوا یرو تکان م میو پا دمیآرام کش یا ازهیخم

 

 .که از جلسه امتحان نیهم

 "تک ییبایز شگاهیآرا "افتم سمت  یکشم و باز راه م یم ینفس آسوده ا میآ یم رونیب

کنکور را  یتیتقو یرفتم تا بتوانم خرج کالس ها یم دیبودم با یاگر خسته و خواب آلود م یبودم حت ناچار
 .پاس بدارم

 "...ساعت هشت شب "

 .جان به سمت رختکن رفتم تا مانتوام را برتن کنم یب یو غُلنچ کمرم را گرفتم و با پاها دمیکش یپوف

ادکلنم  شهیش فمیحوصله آن را تن کرده و از داخل ک یمانتو ساده ام انداختم و ب یا دهیبه چروک یسرسر نگاه
 .دمیگردن و شالم پاش یرا در و رو
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 .حاضر شدم یشتریزدم و با سرعت ب یحیلبخندمل مشیگرم و مال یو با بو دمیکش یقیعم نفس

 .دیارز یدادن م هیداشت که آن را هم به سوار شدن و کرا یرو ادهیپ کینبود فقط  یادیخانه راه ز تا

 .انه شتافتمسرعت داده و به سمت خ میقدم ها به

به چشمانم خورد و باعث شد با آرنج  یدفعه نور قو کیرا انداختم، در خود به خود باز شد و  دیکه کل نیهم
 .و باحرص غر بزنم رمیچشمانم را بگ یجلو

 از کجا اومد؟ گهید نیاه ا -

 .یلعنت

 ،یرا که غرش کنان از کنارم گذشت بند دلم را بُرد و متعجب دستم را کنار زدم ول یلیحرکت اتومب یصدا
انداخت و  میبه سرتاپا یاخم نگاه یراینافذ وگ یشد چهره سرد باچشمان یاز کنارم رد م لیکه اتومب ینیدرح

 .پوزخندکنان از کنارم به سرعت گذشت

قدم  یکه صدا دیایزدم تا نفسم در ب هیتک واری. به ددیتپ یم دهیقرار و ترس یقلبم نهادم که ب یرا رو مشتم
 :رو ینازک دختر یو پشت بندش صدا دمیرو شن یزدن شخص

 سا؟یوا اروَند

که خواست در را ببند  نیشد. هم اطیافتاده وارد ح یبا سر یو بعداز اندک دیکوب نیرا محکم بر زم شیپا کی
 :در نهادم یرا ال میپا کی

 .کنم یم یزندگ نجایصبرکن منم ا اع

 :لبانش تکان خورد دهیپر ییمتعجب و رنگ و رو یباچهره ا دخترک

 !؟تو

 :دمیام نفس کش ینیب یسوراخ ها از

 .دختر رحمان آقا بله

 .تفاوت پشت بهم به طرف شمس العماره گام برداشت یراکنار زد و ب در

 :زدم هیدرب را بستم و پشت به در تک دهیکش یپوف

 !دارند یهمه مشکل روان عجبا

شدم و نفس  یدرندشت برداشته و وارد خانه نقل اطیح زیخوف انگ یکیام از در گرفته و به سرعت از تار هیتک
 .را پاک نمودم میشانیپ ینفس زنان عرق رو

 مامان؟ -

 :گفت دنمیفرز از آشپزخانه به سمتم آمد و باد مامان
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 خونه؟ یایوقت شب ب نینداره ا تیبگم دخترخوب زشته خوب چندبار

 :آوردم و درهمال حال هم جوابش رو دادم یرو همراه شالم در م فمیک

 کارکنم؟یچ یگ یم

کردم و ناخن و هزار  یموهاش کار م یرو دیاز اون ور عروس داشت با ادهیز یگه مشتر یخانم م هیرق یوقت
 جواب بدم؟ دیمن با گهیکوفت د

 :تبهم انداخ ینگران نگاه

 سرامتحانت نه؟ یرفت امروزکه

 :تکان دادم یکردم سر یمانتوام را باز م یکه دکمه ها ینیدرح

 .خراب نشد یکی نیرفتم خداروشکر ا آره

 :لب زد یزمزمه کرد و باتشر آرام رلبیز یزیچ

 .شام ایو صورتت رو بشور ب دست

 .گرفته جوابش را دادم یرا باال بردم و باچهره ا دستانم

 ه؟یدست وصورت چ -

 .بکش اومدم گهیربع د کیبرم حموم...  دیده با یعرق م یهمش بو تنم

 .حرف وارد آشپزخانه شد یب مامان

 :یعنیحرکت  نیا

 .و انجام بده کارت

 ...دلخوره

 ...نگرانه

 .ارمیاز دلش درب دیبا

 ...حوله به دست وارد حمام شدم و عیسر

پُر حرف  یشمانم برق زد و با اشتها شروع کردم به تناول و همزمان هم بادهنچ دمیکه آش رشته را د نیهم
 :زدم یم

 .زادیشده دست مر یدردنکنه. عجب آش دستت

 :زدم یزیرا باال گرفتم و باخنده چشمک ر انگشتم
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 .ینامبروان

 :با اخم همراه شد تشرش

 .مثالنا... بادهن پر هم حرف نزن یدختر بزرگ شد زشته

 دم؛یدفعه پرس کی ،یحرف مشغول شدم ول یتکان داده و ب یسر تندتند

 کوش؟ بابا

 :زد رچانهیرا ز دستانش

 باشه؟ یخوا یم کجا

 .و االنم مهمون دارند باباتم رفته کمک دست مستخدما دندیامروز صبح رس انیک خانواده

 :دمیتکان داده و کنجکاو پرس یسر

 ..گفتن یکه دائم م ناستیهم پسر هم رونیکه رفت ب یاون پسر پس

 ...تنهاست بچم

 ...بهیغر بچم

 ...فالنه بچم

 هرکوله که؟ یلیخ نکهیا

 :دماغش گرفت یدستش را جلو مادرم

 !سیه

 شه ها؟ یم کاریشه... بابات بازم ب یفهمنن شر م یوقت م هی... زشته ریبه دهن بگ زبون

 م؟یکرد دایمن و پدرت پ یکارهم به بدبخت نینره ا ادتی عسل

 :را هم برداشتم میبلندشدم و ظرف غذا میگذاشتم وازجا زناهاریم یرو رو دستم

 .چشم نزن من و مامان چشم

 .شستم و سمت اتاقم پناه بردم زیآشم را تم کالسه

 یهرچند ساده برا یزود ازرخت خوابم دل کندم و به سمت آشپزخانه گام برداشتم تا بتوانم صبحانه ا صبح
 .مادرم آماده کنمپدر و

قرار  شیرو یگاز هم بافندک روشن کرده و کتر راجاقیساده گرفتم تا نصفه پر شود. ز رآبیش ریرو ز یکتر
 .دادم
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 دمیپوش یساده دم دست یمانتو کی عیو سر دمیرا گز میبود. لب ها یخال بایزدم که، تقر دیرا د خچالی داخل
 .گذشتم اطیپولم از ح فیو باگرفتن ک

 .دهانم باز ماند بایز یلیخ لیاتومب دنیزدم باد یکه کنجکاو به نما و پنجره ها زل م ینیدرح

 !یزیعجب چ "

 "ده واسه دور دور یم جون

که دوکوچه  ییرا باز کردم و راه افتادم به سمت نانوا یدهانم را با بهت فرو بردم و بانگاه آخر درب اصل آب
 .باالتر بود

درحال عبور از گذرگاه عبور کرده و  یو خودرها یمدرسه ا یتوجه به دخترها یو ب دمیسرعت بخش میقدم ها به
خورد و  یبه مشام م یمختلف یاما، بوها دمیرا در دست سفت چسب فمیک ریو سربه ز دمیچیبه سمت چپ پ

 .شد چهره ام جمع تر شود یباعث م

و در  دهیکش یتعداد کم نفس آسوده ا دنیگرفتم و باد قرار یینانوا یرو به رو دمیآب پر یکه از جو نیهم
 ...ستادمیصف نوبت ا

. سرکوچه مان دمیجو یراه م نیکَندم و در ب یاستشمام کردم و با ذوق تکه ا قیتازه گرم وخوش بو را عم نان
 .میکرد یم دیاز آن خر شهیبود که هم یفروشگاه بزرگ کی

ماهانه شان که  یاز فروشگاه هشان در قرعه کش دیتجمع مردم و خر یسردرد برا یباال لیتوجه به اتومب یب
 یاز کولرگاز یناش یبُرد، گذشتم و پا درون نهادم که حجم از خنک یخاک گرفته را م لیاتومب نیبرنده اش هم

 .ها به صورتم برخورد کرد و گوشه شالم را تکان داد

گذاشتم  یابیقسمت ارز یو خرما برداشتم و رو ریره، شو ک ریصبحانه اش رفته و پن یها خچالیبه سمت  آرام
 .را پرداخت کردم متیو همه را فاکتور گرفت و آن را به سمت صندوق بردم و ق

 .راه بود یا قهیرا برداشته و از آنجا خارج شدم و به سمت خانه مان راه افتادم که ده دق لونینا

 کیخم شده تا از جعبه خرما،  یگریدستم گرفتم و با دست د کیرا در  میها لیرا جمع کردم و تمام وسا لبم
 .راه نوش جان کنم نیدانه تازه و آبدارش را بردارم و ب

 "ناخونک زدن دوست دارم "

به درختان  یگاه میهم ن یبردم و گاه یرا فرو م نشیریخرما را در دهان گذاشته و با لذت طمع ش تیموفق با
 .انداختم یمحل م نیا دهیسربه فلک کش

 یقسمت محل قشر مرفه جامعه بود و آنها هم اکثرن سرکار م نیخلوت و آرام بود چون، ا یلیما خ کوچه
 .کند یهم نبود تا در کوچه ها باز یبودند و بچه ا

داخل آسمان توجه ام رو جلب کرد و سربه باال درب را باز کردم و وارد  ییمایآواز گنجشک ها و هواپ یصدا
 .اثابت کردم یمحکم زیشدم به چ
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 .آخ سرم -

 :زدم یغر م رلبیو ز دمیمال یاز دستم افتاد و بادست راستم سرم را م دیکل

 بود؟ یچ نیا ستین معلوم

 !آدم _

 :گشت و ناخواسته لب زدم شتریبهتم ب راینافذ و گ یچشم ها دنیخم شده سرم را باال گرفتم که باد متعجب

 ؟ییرم تو اونجا یهرجا م چرا

 :خم شد نهیو دست به س دیصورتش بخش یبه پهنا یخاص تیخورد و جذاب وندیپ شیها اخم

 شما؟ ای من

 دیسف کیناخودآگاه نگاهم به کفش ش ،یرا برداشتم ول دمیاز چشمان افسونگرش گرفتم و زانو زدم و کل نگاه
 .اش خورد یو شلوار ورزش

 .ابروانِ  پرپشتش باال رفت و لبش مماس هم شد ییتا کیکه  تادمسیدفعه صاف ا کیو  دمیرا گز لبم

 :را نشانش دادم دمیکل دسته

 ...شد گذاشت فعال ینم دیببخش

 :مخاطبم قرار داد شیخواستم ادامه دهم که صدا یرا م راهم

 د؟یببخش

تکه کوچک از نان  کیآمد و با لبخند  کمینگاهش کردم که با دو قدم نزد یحوصله عقب برگشتم و سوال یب
 :سنگکم را کَند

 .معرکه است بوش

 انیزنم و از م یو آهسته قدم م رمیگ یتنش م اهیشرت جذب س یدهم و چشم از ت یتکان م یسر خونسرد
 .بلعم یآنها را با دل وجان م یعطر خوش بو ،یگذرم ول یم بایشاداب و ز یگل ها

را  میدهایاستکان و بشقاب نان و خر دنیمادرم آن هم در حال چ دنیشوم باد یکه وارد آشپزخانه م نیهم
 .آورم یگذارم و همزمان هم مانتوم را در م یم

گشتم. گرچه مامان فاطمه بارها مرا مواخذه کرده  یبا بلوز وشلوار م دهمیوح یجلو یراحت بودم و حت شهیهم
 .کردم یکار خودم رو م ،یبود ول

 بابا کجاست؟ -

 :آورد جوابم را داد یدر م لونیرا از نا دهایخر که همزمان
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 .آب بده به گال رفته

 :شنوم یشوم که تشرش را م یحرف خارج م یتکان داده و ب یسر

 .سرت بنداز عسل زشته یاون پارچه رو حداقل

هم  انیسرم رها کرده و به سمت گلخانه قدم برداشتم و از م یخم شدم و شالم را چنگ زدم و آزاد رو یکفر
 .دمیاز برگ گل سوسن را کَندم و عطرش رو بو کش یتکه ا

 :را انداختم میصدا دمیکه قامت پدرم رو د نیهم

 ...یزود برم عروسک باز دیصبحونه که با ایب باباجون

دانستم  یرا نم لشیدل ،یگفت عروسک باز یم شهیهم شگاهمیو پدرم به کار آر دمیخند یغش غش م خودم
 .ب بودجال میبرا ،یول

 :اش آرام زدم دهیشانه پهن و خم یدست رو دمیرس کشیکه نزد نیهم

 بشه همدمت؟ ارمیناز رو واست ب یعروسکا نیاز هم یکی یخوا یم

 :آرام گفت رلبیز

 ہ۔۔۔جان زشت عسل

 ؟یکن یهم م یسنت عروسک باز نیبه به با ا _

که  ییدرست به او یقلبم نشست و باچشم ها یو دستم رو دهیکش دهیترس ینیه دمیکه از پشت سرم شن ی
 .ستمیبود نگر رهیبهم خ یگر یبا موذ

 :و با اخم دست به کمر شدم دمیکش یپوف

 !روح شدم آقا قبض

 :پرصالبت نگاهم کرد و رو به پدرم لب زد رکنندهیخ

 .میزن یبعدا درموردش حرف م نیبفرما شما

رخم را برگرداندم با لبخندمختص خودش  میکه ن نیرم گذشت، همکج شده کمر صاف کرد و از کنا یبا سر پدر
 .گام برداشت یبهم فرستاد و قهقه کنان از کنارم به سمت راه خروج یچشمک جذاب

 :دمیغر رلبیُسراندم و ز یمشک یگُرگرفت و دستانِ  عرق کرده ام رو به شلوار پارچه ا تنم

 !و هالله درد

 .چشم رو یب یموذ مردک



 

 
18 

با  عیسر دم،یکه مادرم را د نیشدم وهم کیدرندشت نزد اطیتوجه با چندقدم به سمت خانه گوشه ح یب
 .و به سمت اتاقم پناه بردم دمیبلع یسرسر یصبحانه ا یقاب گرفته وارد آشپزخانه شده و اجمال یدستان

که با زحمت پس انداز  شمیرالوازم آ لیکنم و از وسا یطناز یتوانستم قدر ینبود پس م یاز امتحان خبر امروز
 .کرده بودم تا آنها را بخرم استفاده کنم

 .... دمیگوش را کش یگونه تا انتها یو رژگونه هم ط دمیبامهارت مال عیپودر را سر کرم

سه ربع را در  یکرم یرا گشودم و مانتو یواریعقب گرد کردم و کمد د تیو با رضا دمیمات رو مال یصورت رژلب
 .خورد یم یفقط بندپارچه ا شیآوردم که جلو

ام برداشتم و ادکلن مخصوصم رو زدم و  یدست فیک اهمیو با انداختن شالِ  س دمیلوله راهم پوش یل شلوار
 .رو بستم یساعت چرم

ست گرفتم و کفش پاشنه بلندم را محکم در د نیکس نبود، بنابرا چیو آماده از اتاق خارج شدم . هال ه حاضر
 یشگیمادرم را با لحن هم یکه زانو زدم تا کفشم را بپوشم صدا نینوک پا راه رفتم و هم یبه سمت درِ  رو

 :دمیشن

 ؟یر یم یدار شیخرمن آرا هیبا  باز

 کنن چه خبره؟ یفکر م ننیبب یم هیوقت در وهمسا هیصدبار گفتم زشته  عسل

و پرده  ستادمیدرگاه صاف ا رکیبندش را محکم بستم و با گرفتن تو  دمیرا پوش میکفش ها یبا ناراحت یعصب
 :رو کنار زدم یتور

 .جون عسل الیخیحرف هست، پس ب میهم کن یمن، ما هرکار مامان

 :گرداند یبرم یتکان داده و رو یبه تاسف سر دنمیباد

 به اون آت وآشغاال؟ ینقص خودت چشه که رو کرد یدونم صورت ب ینم

 :کردم بیشانه ام ک یرو فمیدست خودم نبود، ک پوزخندم

 .باشم یطور نی... عادت کن مادرمن... من دوست دارم انینطوریهمه ا واال

مخصوص خرمان خرمان خودم را رساندم و  یکردم و با عشوه ها یگذر م اطیح انیاز م یا گهیحرف د یب
 یکیها را  کیتوبوس ها راه افتادم و هدفون زده موزا ستگاهیتعلل سمت ا یکه درب را چفت کردم، ب نیهم

 .بود نییمورد نظر برسم و سرم پا کیکردم تا به موز یرد م یگریپس د

 ...کردم یتکرارش م رلبیخورد و ز یهمزمان با خواننده محبوبم تکان م مینشستم و لب ها ستگاهیا گوشه

 عسل اون حوله رو بده بهم؟ _

گرفتم و حوله رو از داخل کشو برداشته و سمتش گام  میرو به رو یخانم چشم از دختردماغ عمل هیرق یباصدا
 .برداشتم و به دستش دادم
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 .یمرس _

 .داخل سالن هم تنم را کوره آتش کرده بود ییرفع عطش کردم و گرما یآبسردکن قدر از

 :خانم رو مخاطب قرار دادم هیبه کولر انداختم و رق ینگاه

 خانم؟ هیکولر درسته رق نیا

 :باال فرستاد یانداخت و شانه ا یرو به کولر باد نگاهش

 .درست کنه ادیب میگم فردا صبح مشت رح یم

 .کردم یتکان داده و به سمت دخترک گام برداشتم و همزمان آدامس داخل دهانم را باد م یسر

 :دمیکه مشغول تلفنش بود که سر رس دخترهم

 ؟یخوا یم یزانیه چه ددستت و بد خب

 :لب زد شیتودماغ یبرنزه اش رو دراز کرد و باصدا فینگاه بهم، دست ظر بدون

 .یساحل طرح

 .یاوک -

بخاطر عطر تند و تهوع آورش سرفه  یرو برداشتم ومشغول شدم و گاه یطراح ازیمورد ن لیشدم و وسا خم
 .کردم و چهره ام از حرص جمع شده بود یخشک م یها

 "نداختم یاگه مغازه خودم بود قطعنا کارش رو راه نم "

به تنم دادم و سپس به سمت  یبرخاستم و کش وقوس میکار رو تمام کرده و ازجا عیآمدم و سر رونیفکر ب از
 .مو رفتم یکوتاه

 :بلندشد مینجوا رلبیو بامکث سرم را باال فرستادم وز دمیچرخ یم اطیوار دور ح کالفه

 به مامانم بگم من کنکور رد شدم؟ یحاال چجور ایخدا

دانشگاهم افتاده جنوب  هیمن چ ریخب تقص ،یشه، من تمام تالشم و کردم ول یبفهمه که ناراحت م اگه
 ...کشور

 .گرفتم یکردم و جا دایدرخت سنوبر پ هیسا ریدنج ز یجا کیو  دمیکش یپوف

 :به دستانم افزودم هیو تک دمیرا دراز کرده و شالم کش میپاها

مامانم مخالف  یدم منته یکنم بازم کنکور م یخونم و تالش م یهم درس م گهیسال د هی ستیمهم ن برام
 :گه یدرس خونده... م

 (ادا آوردن)
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 !بره خونه شوهر... وا مادر دیتا ترگله با دختر

 !ستیگر دیبه حالش با دیرس ستیکه، به ب دختر

 :شت اشاره ام را تکان دادمبه کمر با اخم انگ دست

 !بده ادی) عسل( اومده من  نیهاتا... خوبه خوبه ا یلوس باز نیباز از ا نشنوم

 .یزوفرنیو ش یدختر توهم کینمونه بارز  _

 .شد دهیشده مردک نگاهم به سمت اروند کش خشک

 مینگاهش خوردم و از جا ینیاز سنگ یفیشد، تکان خف رهیصورتم خ یطرفه اش به اجزا کیلبخندخاص  با
 :حرف از کنارش گذشتم که یبلندشدم و ب

 .تونم کمکت کنم یم من

 :باز آمد شیبدون حرف به سمت کلبه مان راه افتادم که، صدا ،یشدم ول متعجب

 .میش یم ریبه  ری یطور نیکنم تو بمن. ا یبه تو کمک م من

 انیو جر نمیتدارک بب یاتاقم شدم تا شام مفصل یم راهدخترانه ا یو بافکرها دمیاش خند یدل به گستاخ در
 میرا به مادر وپدرم بگو

 :دیمادرم متعجب رس یگذاشتم صدا شیکه در قابلمه رو نیهم

 عسل؟ هیخبر

 .و مشغول کف زدنشان شدم ختهیر نگیرا درون س یلیچرب و چ یکردم و ظرف ها ینوچ

 مامانم؟ یدمن تاحاال براتون شام نذاشتم که تعجب کر  -

 :شد کمیرا در آورد و نزد یفرنگ اروگوجهیرفت، خ خچالیبه سمت  میتوجه به حرف پرمعنا یب مامان

 .چسبه یپلوت م ایلوب نیساالد درست کنم که با ا یکمیبدونم واال... بزار اون کاسه بزرگ رو بردارم  چه

 .جا گرفت و مشغول شد یخور زناهاریم یدرنگ رو یکه، ظرف متوسط را برداشت و ب دمیکش کنار

پاک  وارید یو درون آبچکان قرار دادم و دستانم را با حوله رو دهیبشقاب را آب کش نیو آخر دمیرا جو لبم
 .نمودم

 .حرف از اتاق به سمت اتاقم راه افتادم یچرخاندم و ب یدورتا دور آشپزخانه نقل نگاهم

 ...کرد یقطعنا حالم را بهتر م میدوش مال کی

 یقینفس عم دم،یام پوش یگل گل یباشلوار پارچه ا کوتاهمنیآست یرا با حوله آرام گرفتم و بلوز آب میموها نم
 .دمیبه هال رفتم که پدرم را د اقیشد و با اشت یلبانم جار یرو یو لبخندپهن دمیاز عطر کرمِ  صورتم کش
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 :دمیکرد، سمتش رفتم و باخنده پرس یخبر را بادقت نگاه م برنامه

  نه؟ِ یجانیه یلیخ

 :که، برگشت سمتم باخنده کنارش نشستم نیهم

 باباجون؟

 :دیبر سرم کش زیمحبت آم یدست

 بابا؟ جانم

 :لب زدم دیکاو یکه نگاهم صورتش را م ینیگوشه لباسش ور رفتم و درح با

 ...کنکور رد شدم من

 .ماجراست هیمنتظر بق دمیفهم دم،یسکوت پدرم را شن ،یانداختم وقت نییرا پا سرم

 :را تر کردم و دستانم شرم وار درهم قالب کردم لبم

 .قبول شدم ستانیس یعنیجنوب کشور  راستش

 :دیکرد و در آخر مردد پرس تبسم

 اونجا؟ یبر یخوا ینم توکه

 :بلندشد شیزمزمه کرد و ازجا یزیچ رلبینه تکان دادم که ز یبه معن یو سر دمیدهانم را به زور بلع آب

 .بخون بلزم کنکور بده گهیسال د کینداره  یبیع

 :رنگ ولبانم بغض آلود چفت شد یام ب چهره

 ؟یمامان چ یول

 :چپش باال رفت دست

 .نگو تا سرفرصت باهاش حرف بزنم یزیبهش چ فعال

 .پلو هم برسد سیتا د دمیبشقاب ها را چ عیتکان داده و به دنبالش وارد آشپزخانه شدم و سر یسر

 :شدم که، مخاطب پدرم قرار گرفتم ختنیدر آوردم و مشغول ر خچالیو ساالد از  آب

 .براش ببرم زیجان واسه پسرمهندس هم بر عسل

 :سرم را باال آوردم متعجب

 ؟یموناون با خانوادش نرفتن مه مگه
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حرفم را  ختمیر یم یرازیکه ساالدش ینیکردم و درح یمادرم مواجه شدم که، سرفه کوتاه زشدهیر یها باچشم
 :اصالح کردم

 .دمیبابا گفت همه شون رفتند واسه اون پرس یعصر خب،

 .دل اعتراف کردم در

 "فالگوش من بود اطیغروب هم کنار ح کیالبته نزد "

خوردن که خودش تازه  یساالد قرار داد وبه همراه سبز الهیبه همراه پ ینیس یبشقاب خودش را رو پدرم
 .بود دهیخر

 .را برداشت و از آشپزخانه خارج شد ینیس

 .میو صبرکردم پدرم از راه برسد تا باهم شام تناول کن دمیکش یقیعم نفس

 .و صفحه اش روشن شد دمیحرف به سمت هال رفتم و تلفنم را از شارژر کش یهمراهم زنگ خورد و ب تلفن

 .ام یمیبود. دوست صم کوین

 .اش را گشودم امکیپ

 "؟ییآ یتوام م یکوه نورد میسالم عسل. فردا قراره بر "

 .اطراف اُپن را چک کردم تا مادرم نباشد زیت یها را جمع کردم و باچشم لبم

 .نوشتم شیبرا

 ".رمیاز بابام اجازه بگ دیدونم با ینم "

 .تا عطشم رفع شود دمیآب خنک چش ینشستم و کم میخونسرد دوباره برگشتم و سرجا یو با ظاهر فرستادم

مادرم تمام مدت  یرچشمیو با نگاهِ  ز میگرفت همه مشغول شد یجا شیو سرجا دیکه پدرم رس نیهم
 .خونسرد بودم

 :نقش ونگار فرش و بابغض چشمانم بسته شد یوُسرخورد ر نیشرمگ نگاهم

 یرم کتابخانه و بکوب م یزنم... بازم م یداره بازم تست م یکنم، چه اشکال یمامان من بازم تالشم رو م یول
 ...خونم و

را درهم قفل کردم و نگاهم شمات بار به  میتشربلند مادرم خفه خان گرفتم و در خود جمع شدم وپاها یباصدا
 :دیمادرم نفس ام را بُر یخونسرد بود که، جمله بعد ایلع

 .یازدواج کن دیبا حم دیبا

 :زدم شیوار سرم باالرفت و بهت زده صدا کیاتومات
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 !؟مامان

 :کرد ایحرف بامن رو به لع یکاسه زانوانِ  خسته اش زد و ب یرا رو دستش

کم نداره... تنش  یزیازدواج کنه... الحمدالله از مال ومنان چ دیباحم دیاگه من دوست داره با یگ یم بهش
 .و اون نشه نیلقمه نون بهش بده و محتاج ا کیتونه  یسالمه و م

و خدا زده به سمت اتاق کوچک خودشان رفت و من ماندم و  ستهینگاه به منِ  گر یو ب دیرا کش راهش
 .ستینبود ون یکیدلش بامن  یکه، ازخواهر یخواهر

 :شد و دستم را نرم گرفت کیبهم انداخت و به سمتم نزد ینگاه آکنده از غم تصنع ایلع

 چشه؟ دیخواد... مگه حم یجان. مامان که بد تورو نم عسل

بزاره  دیشا یدیادامه داد( اصال خدارو چه د زیرسه... ) وسوسه انگ یداره، پول داره، دستش به دهنش م کار
 ...یبرات اجاره کنه که خانم خودت باش یمغازه نقل هیاست وهم و یتوام درست رو بخون

 :را نشانم داد مایهواپ یباال برد و ادا نیرا نماد دستش

 ؟یخر یدلت خواست م یخورنا... هرچ یو م تیاون باالها... همه حسرت زندگ یر یم

 :وحسرت بار افزود دیکش یآه

 .استیواست مه یخواست یهرچ

 .خواد. تنور گرمه توام نونت رو بزن روش تمام یم یلیطرف خاطرت خ بابا

 :کنان با التماس پشت درِ  اتاق مادرم مکث کردم و با زجه ناله کردم هیبلندشدم و گر میحوصله ازجا یب

 .خوامش یقسم بخورم من نم یجان. به ک مامان

 برنخوره ها( یکس چیده) به ه یگند گوسفند م یبو یسرم وقت یپولش فدا بابا

 :دندیلبانم لغز ییام درهم شد و باترش رو چهره

 تحمل کنم؟ شیگند عرق وگوسفند رو به خاطره پولدار یشب به شب بو دیبدبخت با من

 .ابدا

 :شد انیمادرم در درگاه نما نیباره باز شد و چهره خشمگ کیشدم که درِ  اتاق  نهیبه س دست

 !نه

 دود و مواد بده؟ یآد شوهرت هرشب بو یخوشت م پس

 کوفت وزهرمار؟ یوکبود کنه واسه خمار اهیهرشب تنت و س یدوست دار انهی

 :دیباال رفت و بلندتر داد کش دستش
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 !احمق شانس زده به در خونت د

 .یزد یپسش نم یبود یدخترعاقل

 :حرفم را زدم یقیگرفت و با نفس عم حرصم

 .حرف منه نیکنم ا یباهاش ازدواج نم من

 :گفت رکانهیبه کمر شد و ز دست

دم دخترم برم اون خراب شده که معلوم  یاجازه نم گهیمنم د ی. اگه قبولش نکنتیآد خواستگار یم فرداشب
 .آن. تمام یم مونیو ا نید یچندتا آدم ب ستین

 ،خشم وفکر رها کرد دیاز ترد یایرا آرام بست و مرا بادن درب

 یو ناخواسته آهشدم رهیبه لبخندمادرم خ یرچشمی عرق کرده ام را محکم درهم قالب کردم و زِ دستان
 :هرچند زورگو شدم یکه، مخاطب جمع گرم خانواده ا دمیکش

 د؟یحرف بزن دجانیو با حم اطیح دیباهم بر ستیخانم بهترن عسل

 .شد یرمیکمرم سوز وگدار سراز رکیت یعرق رو اریانداخت و ش یخونم را به غلتان م دیکلمه وحبه  کلمه

حرف بلندشدم و باگرفتن  یب میجنباند و به ناچار ازجا یبه پدرم نگاه کردم که نامحسوس سر مغموم
و  هیبدون نگاه به بق ریو سربه ز چاندمیکه به زور مادرم سرکرده بودم رو شل دور خودم پ یقد دیچادرسف
 .پاشنه تختم را پاکردم یصورت ییدمپابشابشان از هال خارج شدم و  یچهره ا

زل  دیپروا به حم یپا انداختم و ب یعقب و پا رو دمیهوا چادرم رو کش یبه سمت تاب دونفره رفتم و ب آهسته
 .زدم

ها خم  یکه، با لحن الت دیاش کش یشانیبه پ یرا باز کرد و دست راهنشیجاخورده بود و دکمه اول پ ازحالتم
 :شدم

 چخبر؟ یمشت اوه

 :به صورتش کردم یشدم و فوت کشینزد طنتیدرهم شد و با فاصله کنارم نشست که، باش شیها اخم

 !یآقارو... چه خجالت اوهو

 :دیو لرزان رس یعصب شیصدا

 ست؟یحالتون خوب ن نکهیمثل ا شما

 :تاب را هل دادم و همزمان هم نطقم باز شد میعقب تر نشستم و باپا الیخ یب

 داره؟ یبی... مگه عضمیکن مرتوفکر  خب

 :نگاهم کرد تیگفت و باجد یاستغفرالله ا رلبیز
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 ن؟یخانم تر بود قبالنا

 .رفتم یاعصابش سورتمه م یدر واقع داشتم رو رخنده،یزدم ز مستانه

 :پراندم یشاد ابرو یبادل

 ...نیهم شما موجه تر بود قبالنا

 :ام شد رهیو خ دیباره سمتم چرخ کیحرفم کامل شود و  نذاشت

 چرا؟

 :هراس چشم درچشم لب زدم یب

 ؟یریزن بگ یخوا یو حاال بازم م یتوقبال زن داشت یول ه،یدونم فازت چ ینم

 :جوابم را داد دیتن یکه دستانش را درهم م ینیبه جلو درح رهیو خ دیرا باتبسم گز لبش

 تونم؟ یتونم تنها باشم، م یکه نم امروزیاون خداب بعداز

 :تکان دادم یتعارف سر یب

 .فهمم ینم یاز زندگ یچیسالمه و ه جدهیبرو دنبال مطلقه ها نه من دخترکه فقط ه یول یتون یم

 :به سمتم برگشت یقیکرد و بعداز دقا شهیپ سکوت

 .ایزنم... فقط باهام راه ب یبه نامت م یبخوا یتوهرچ

 :بلندشدم میلبم باال رفت و ازجا گوشه

 .شم ینم یواست زن زندگ یری... واال من رو بگگهید یکیخب برو دنبال  ست،ین ییدردت تنها مگه

 :مداراکنان لب لرزاند ،یدرهم ول شیدرشت شد و اخم ها چشمانش

 کم دارم؟ یمگه من چ چرا

 :دیاش انداختم و کالفه لبانم لغز یوشلوار پارچه مشک ی ساده آبِ راهنی،پ ششیر مهیبه صورتِ  ن ینگاه

 .یتا آسمون فرق دار نیکنم زم یکه من فکر م یزیچ با

 .همه صراحت کالم داشته باشم و با او مدارا کنم نیکرد ا یشد، البد فکرش راهم نم شوکه

توجه به من راهش به سمت خانه مان کج  یبلندشد و ب شیکاسه زانو قفل شد و با اخم ازجا یرو دستانش
 .کرد

کنار رفت و من وحشت زده و سرم را باعجز باال بردم تا ناله کنم که پرده اتاق شمس العماره  دمیکش یپوف
 .دمیدو زیخوف برانگ
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 .ام نباشد یامثال آن در پ ایُسم مانند  یزیزدم تا چ یم دینفس زنان پشت سرم را د نفس

 (ایخولیمال )

هم چفت شده بود، حاالتم دست خودم نبود و تمام فکر  یلرزان رو میگرد و حدقه زده بود و لب ها شمانمچ
 وذکرم پرده اتاق بود که چرا کنار رفت؟

و  دیها را پرت کرده و وارد هال شدم که حجم مبارک باد به گوشم رس یچاق کردم دمپا یکه نفس نیهم
 .وفعال شد زیت میشاخک ها

مرا درآغوش  یشد و درکمال ناباور کیبه سمتم نزد ینیریبا جعبه ش ایو رفتم که مادرم به همراه لعجل متعجب
که همانند خان زاده نشسته و  دخانیبه سمت حم یکرد و نگاهم شکار دیاخمم را تشد شیگرفت و زمزمه ها

 .شدم رهیخ ست،ینگر یمرا م روزیپ

 .نبود شیجمع جا یجلو نجایا ،یکرد ول یرا طلب م هیباران و گر یهوا دلم

 .میو به خانواده ام بگو رمیازدواج مسخره را بگ نیا یدانستم چگونه جلو ینم

 "!هرکول نیقبال زن داشته بابا.. من چه به ا اروی نیبابا ا "

سخت و  یآمد را گرفتم و باظاهر یکه بادست مادرم به سمت دهانم م ینیریحرف ش یو ب دمیرا گز لبم
 :زدم منقبض لب

 .خورم. من برم بخوابم فردا عروس دارم یم بعدا

 :دیمادرنه اش گونه ام را بوس یو بادعا دیخند رلبیز

 .دابتیخودت با اون سرخاب وسف یرخت عروس یاله

 یحرف از جمع متظاهر فاصله گرفتم و وارد اتاق امن خود شدم و باحرص عروسک ها یزدم و ب یتلخ یپوزخند
را  میکمدپرت کرده و با هق هق کنج اتاق زانو زدم و دست بر دهان شدم تا صدا یرنگاو وارنگم را از رو

 .نشنوند

 چرا قبول کرد؟ پدرم

 پدر بود و دل رحم؟ نکهیکند، مگرنه ا یقیتوف دیشا میبا او سخن بگو اگر

 آغشته باغم ودرد سربه بالشت نهادم و چشمانم بسته شد یفکر با

 .رفت شیبایز لیرا گره زدم اروند هم از شمس العماره خارج شد و به سمت اتومب میکه بندکفش ها نیهم

 :به مغزم خطور کرد. قد راست کردم باچندقدم بلند به سمتش گام برداشتم یبافکر

 ان؟یک آقا

 :ه اش ُسراندتاف زدِ یموها یاش را باال یآفتاب نکیو متعجب ع دیو به سمتم چرخ ستادیحرکت ا از
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 بله؟

 :تکان خورد میو من من کنان لب ها دمیدهانم را به زور بلع آب

 ...شنهادیپ هیکه... که  نیگفت یعنی.. یگفت بهم

 :باال آمد و عالمت سکوت را نشانم داد دستانش

 .سوارشو

به  لشیبا اتومب عیحرکت سر کیدرب را گشود و خود نشست و با  دیق یچشمانم درشت شد که، ب متعجب
 :نگاه بهم لب زد یوپنجره اش بازشد و ب دیرس میپهلو

 .شو سوار

 ینرم و گرم، بو یشدم و با نشستن در جا متشیگران ق لیفکر سوار اتومب یو ب دمیکش یاما تند قیعم نفس
 .شدم رهیبه دم و دستگاه دکمه ها خ یداد مسرور شدم و باکنجکاو یام را قلقلک م ینیکه ب یخوب و مطبوع

 .است و اروند بامهارت مشغول بود نگونهیبودم که ا دهیبودم اما، تاحاال ند دهیشن کیاتومات دنده

 :رخ جذابش شدم مین خیبرداشته و م یدست از کنجکاو شیباصدا

 ...ستین یمعمول شنهادیپ هیمن  شنهادیپ

 .کند که با آن دو دوتا و چهارتا کند دایخواست چم مرا پ یکرد و انگار م یتبسم

 .کردم تا ادامه دهد یبودم و سکوت معنادار دهیمن هم مارگز ،یبود ول زرنگ

 :حواله من کرد ینگاهمیو ن دیو فرمان را سفت چسب دیکش یتند نفس

 .من شو پارتنر

 یو داد ناخن ها غیو با ج بنا کرد یو کوره آتش سوز دیو در وهله دوم شلعه کش دیدر وهله اول بُر نفسم
 :بلندشد ادمیفرو دادم و همزمان فر شیبلندم را در بازو

 ؟یفکر کرد یراجب من چ عشوریب کثافت

 ؟یگ یو م نیمن عروسکم که ا مگه

 

 :با اخمش در تضاد بود شیمتعجب و گنگ شد و لب ها نگاهش

 ؟یرم کرد چته

 نیبحث ا یباشم منته یکه بتونم باهرکدومش علن ختهیبود... بعدشم تا دلت بخواد دختر ر شنهادیپ هی بابا
 .میشخص لیاز دال یآدم مطمئنم واسه پروژه هام و بععض هیدنبال  ستیحرفا ن
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 :شدم نهیبودم و دست به س ینرم تر شدم اما، هنوز از دستش عصبان یکم

 .دار نگه

 .شدم که، جمله اش مرا وا داشت ادهیحدقه زده پ یب نگه داشت و باچشمانآ یکنار جو یسیرودروا یب عیسر

بعدش  انیدم بعداز جر یهم بهت م یشرکا و ...) مکث( پول خوب هیبق یجلو یمنته یش یپارتنر من م _
 . خودشِ یره س یم یهرک

 .از منِ  شوکه دور شد عیگاز گذاشته و سر یرا حواله ام کرد و پارو شینگاه پرمعنا نیآخر

تمام فکر وذکرم  یاتوبوس ها به سمتش وا رفته قدم برداشتم منته ستگاهیا دنیرا اطراف چرخاندم و باد سرم
 .اروند بود زیوسوسه انگ یحولِ  حرف ها

انجام  میهرچند کوچک برا ییتوانست کارها یبتوانم با او معامله کنم. دستش در کار بود و قطعنا م دیشا
 .هدد

و جبرانش  ستیمخصمه بزرگ میچرخند که اگر به آن برو بال ده یدر سر م یادیز یفکرها یدر زمان نوجوان )
 (سخت

مختلف غذا شامم را نوازش کرد و متعجب منشاء بو  یاز گرما وبوها یمیکه وارد خانه شدم باحجم عظ نیهم
 .دمیکه، به آشپزخانه مان رس را دنبال کردم

 :زدم هیباال رفته به اُپن تک یابرو با

 ه؟یخبر

 :کرد انیرا ب شیگفته ها یسمتم برگشت و سرسر عیسر میباصدا مادرم

بهم  یکمک هیتوام  ایمهمون دارند خانمش هم بهم گفته شامشون رو بزارم... ب نایجان امشب مهندس ا عسل
 .کن مامان جان

 :را با زبان تر کردم و شال و مانتوام را دانه دانه باز کردم لبم

 .یاوک

 !راحت شد که بله دادم الشیناراحت بود. خ دیحم هینه انگار که باهام سرِ  قض انگار

 :زد میدرآوردم که، مورد صدا ایرا باز کرده وبسته الزان نتی. با تامل درکابندیدر خواب بب دخانیحم

 عسل؟

 !خورد: آخ نتیکاب یلندشدم سرم به باالکه ب نیهم

 :دیپرس متعجب

 شد؟ یچ
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 :قرار دادم زیم یرا رو ایبسته الزان دمیمال یکه سرم را م ینیو با اخم درح دمیرا گز لبم

 !خورد نتیبه کاب سرم

 :به تاسف تکان داد یسر

 .حواست و جمع کن کمی

 .درآوردم زیتوجه بسته گوشت چرخ کرده به همراه قارچ خرد شده را از فر یب

همه  یا شهیدرشت برداشتم و درکاسه ش ییوفلفل دلمه چندتا یقرار داده و گوجه فرنگ خچالیدرون  تزایرپیپن
 .و مشغول خردکردنش هم شدم ساندمیرا خ

شت چرخ کرده را به همراه گوجه رنده شده زدم، گو یمامان هم ناخنک م یبه کوکوسبز یهمراهش گاه به
 .اضافه کردم اتی( را هم به محتوازچهیو پ زیمعطر) گشن یتفت دادم و سبز

پهن  یا شهیدرون ظرف ش یکی یکیقرار دادم، بعد به نوبت  قهیپنج دق یآماده را درون آب معمول مهین ایالزان
 تزایرپیهم پن شیو رو ختمیمواد ُسس را مخلوط رچرب باشه تا به کف ظرف نچسبه(  دیکردم) البته قبلش با

 .کرده و منتظر آماده شدنش شدم نییو فلفل دلمه تز

زل زدم و کنجکاو سرش را برداشتم که، خورشت فسنجان با رنگ و لعاب وسوسه  یبه قابلمه کنار متعجب
 .بهم چشمک زد زیانگ

 .دمیازش چش یقاشق برداشته و کم کی شخندیبان

 .بود یملس وجاافتاده ا مزه

 به غذاها؟ یآد ناخونک بزن یعسل صدبار نگفتم خوشم نم _

 :را پشت گوشم زدم میموها یرا جمع کردم و طره ا لبم

 .گشنم بود خب

 :دلخورش به لبخند مبدل شد لحن

 ؟یدرست کرد یتکرار نشه... تو چ ینداره ول یبیذره ع هی حاال

 :دمیبه روزش پاش یلبخندپهن

 .عسل پز یایالزان

 :به افسوس تکان داد یسر

 نه؟ یش ینم توآدم

 .را خاراندم سرم
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 .خب من فعال بچم -

 .بود میمال تشرش

 .دارن یحرف نباشه هم قد تو االن بچه دارن شوهر وزندگ _

 :بحث ها رو ترش کردم نیاز ا یعصب

 داره خونه شوهر؟ ینفع چه

 تا بشه آدم؟ ارهیازدواج کنه و بچه ب دیدختر فقط با یعنی

خوام درس بخونم  ی... من منیبهم گفت ایگرفتم از بس چپ و راست شما و لع یبه کلمه ازدواج آلرژ بابا
 ...چاه و مثل شما دائم حسرت داشته باشم ک یخوام چشم بسته برم تو ینم داکنم،یروپ ندمیوخودم شوهرآ

 .ماندم ریشدن طرف سمت چپِ  گونه ام مات و متح دهیکوب با

 بار هم مرا نزده بود وحال؟ کیاالن  تا

 من؟ دنیکوب یناراحت اینفس زدنش از حرص بود  نفس

نگاه به سمت اتاقم روانه  یحرف بسته شد و ب یبازم ب مهیگونه ام نشست و دهان ن یرو دهیخشک دستم
 .شدم

 !حرف بزنم چک نثارم شد آمدم

 .یعجب روزگار پوف

 !نقدیدانستم مادرم متعصب است اما، نه ا یم

کرد و دلکم هم  دنیبار یمهابا چشمانم تمنا یب دمیکه درِ  اتاق آرام کوب نیو زودرنج شده بود. هم حساس
 .آغوش غم و غصه

 .رمیاس من

 دل رهیاس رخاک،یاس

 و در غلتانم ریبند رسومات غلط زنج در

 یعیبد ستیضعف دختربودنم

 .در کجا پرواز کند و من، در کنج اتاقم المیخ

 .یو نکبت یپوشال یزندگ نیکن از ا میرها

 یم شیرا خوردم پا میزندگ یلیس نینرفتم، حاالکه اول رونیشام هم ب یبرا یو حت دمیچیوار در خود پ نیجن
 .اگر حماقت باشد یمانم حت
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خشک  میاشک ها یحال و خسته صورتم که، جا یشد، ب ها خاموش تمام المپ یقبل از خواب وقت شب
پنهان از هال پابرهنه خارج شدم و با نور تلفن همراهم  یسوخت را شستم و با حرص یم شیشده بود و جا

 .افتمیساعت  میاتاق اروند را پس از ن

 :پرتاب کردم و یا شهیبرداشتم و آرام به پنجره ش یزیسنگ ر تکه

 !تق

 :متعجبش آمد یبردارم که صدا یو باز خم شد تا سنگ دمیرا جو لبم

 !؟تو

 .را باال بردم تا بشنود میصدا یرا جمع کردم و کم لبم

 .اومدم باهات حرف بزنم -

 :حوصله سرش را خاراند یب

 فردا، خب؟ یذاشت یم

 :حرف به او پشت کردم که، لحنش راسخ شد یدر آمد و ب حرصم

 .صبرکن

 .ماه بود رهیشد که من نگاهم خ کمینزد یشد و زمان شیدایپ قهیبعداز چند دق ستادم،یحرکت ا یب

که برتن کرده بود و  یوجذابش کردم و چشمم به سوشرت رینگاهم معطوف رخ نفس گ شیقدم ها یباصدا
 .گشت رهیانداخته بود خ شیموها یکالهش را رو

 :تکان خورد میلب ها یاز هرحس یالافشونم و با نگاهِ  خ یموها یرفت سمت طره ا دستم

 ...قبوله

 :کنم ینجوا م رلبیو ز میگشا یرا سرد م چشمانم

 ؟یبا جسم و بدن من ندار یکه کار یتعهد بد دیقبلش با فقط

 :تکان داد یانداخت و سر میبه سرتاپا یباال رفته نگاه ییخونسرد همراه با ابرو اروَند

 ...نکهینه ا یتو قراره پارتنر من بش یول ،یاوک

 :نشست میلب ها یبا اندوه باالرفت و رو دستانم

 ہ۔۔۔نه ک یظاهر یول درسته

 یفشرود و مرا در آغوش چفت کرد و دم گوشم هرم نفس ها رومندشین یرا در پنجه ها کمیدفعه کمر بار کی
 :داغش نشست
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 .تفاوت باشم یب یکنارم یوقت سخته

به سوشرتش زدم و او  یمحبوس شد و چنگ نهیشدم که نفسم در س رهیخ شیبه چشمانِ  ناخوانا جیو گ گنگ
 :و باغضب نگاهش کردمرا که گونه ام را گاز گرفته بود هل دادم

 !؟شیکند یروان

 :باال داده نگاهم کرد یو با سر دیبه لبش کش یدست یلبخندخاص با

 .ستیهان یراحت نیپس پاش بمون. پارتنر بودن به هم یقبول نکرد مگه

 :سبز شد و راهم را سد کرد میجلو رو عیشمس العماره کج کردم که سر واریمالحظه راهم را از کنج د یب

 کجا؟

 :دست گرفت و مشکافانه لب زد کیدر عقب راندش بودم که مچ هر دو دستم را با  یسع فمیظر بادستان

 چته؟

 :عاجزانه شدتوداده لحنم  یباران را پشت پلکانم پنهان کردم و با سر نم

 .کشه یکنه باهات برگردم... خب خب مامانم که بشنوه من و م یقبول نم زایچ نیبدون عقد ا بابام

 :ملتمس به نگاه نافذش گره خورد نگاهم

 .زنم. ولم کن یحرفش هم نم گهیبود د تیکردم تو ببخش. خر حماقت

 :را جلو آورد و دم گوش چپم نجوا کرد سرش

 .زنم ی... باپدرت هم حرف مسایپاش وا یکرد قبول

 .دمینبض گردن ملتهبش خورد و خودم لرز یلبم رو قایدق ،یشدم و ناخواسته سرم کج شد ول ریمتح ازجانبش

گشت و گرمش مدهوشم کرده بود و چشمانم ناخواسته خمار نیعطر دلنش یو بو میبود یدر حالت بد هردو
 :شد رهیبهم خ یو جد دیکش یرا کم میکه بازو

 ...رو بگم زهایچ یسر هی دیخونم با یاومد یوقت

 :وار افزود دیلبانم تاک رهیخ

کنن  یکارشون کالفم م نیآد و ا یبدم م زونیآو یمن به شدت از دخترا یبش کینزد بهم یحق ندار گهید
 ؟یدیفهم

 :را ندادم که آمرانه شمرده شمرده غُراند جوابش

 انه؟ی یدیفهم

 :شدم رهیبه او خ باجسارت
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 .شمینم کیهرگز بهت نزد من

زدم و مقابلش  یجست عیحرف بهم پشت کرد که سر یب یرنگ بهت و تعجب گرفت و بعد با سرفه ا نگاهش
 :ستادمیا

 شرطم رو نگفتم؟ من

 :شد رهیاخم بهم خ با

 .آد یبگو خوابم م زود

 :دندان گرفتم ریرا ز ناخنم

 .دانشگاه تهران قبول بشم یتو یکن یکار دیبا اوم

 :اش خونسرد شد و فکش سفت چهره

 .یبرس ییبا زحمت خود به جا دیکنم تو با ینم یباز ی. من هرگز پارتمحاله

 :به گردنم دادم یتاب بیو دلفر یگربه ا یاستدالل متنفر بودم، باچشمان نیا از

 کنما؟ یتورو قبول م یبه جاش شرطا خب

شمس العماره  یهل داد و راهش را به سمت ورود یحرکت مرا به کنار کیانداخت و با  یبه چانه نگاه دست
 .کج کرد

نور تلفنم را منعکس کرده و به سمت اتاقم  عیو ترس سر یکیرا پرصدا رها ساختم و با علم به تار نفسم
 .دواندم

کرد وا جوانب  یهم مدام بهم گوشزد م یحس قو کیبود و  زیانگ جانیمتفاوت و ه یپراز حس ها درونم
 ... بود و دیفکرم خالص شدن از دست حم یبا اروند را بسنجم منته اطیاحت

 ادشدهیها ز یالبته بخاطر فصل بهار عروس دم،یبه خانه رس رترید یلیبه واکنش پدرومادرم شب خ نگران
 .کرده بود ادیما را ز یها یمشتر نمیبودند و هم

کنجکاو داخل  زیدوحرکت هلش دادم و خود ن کیرا چرخاندم و با  دیکل یقیبانفس عم دمیرسدرب که،  پشت
 .شدم

 !آرام بود یچ همه

همزمان هم سرم را به اطراف  نم،یرا بب میانداختم تا جلوپا میپا یو نور تلفن همراهم جلو دمیدهانم را بلع آب
 .نشود کمینزد یزیجنباندم تا چ یم

 .دانم پدر مرا در آورده بود یترس از کجا نشات گرفته اما، م نیدانم ا ینم
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پاشنه  یکفش ها عیدهم و سر یشتاب م میکشم و به قدم ها یم ینگرم نفس راحت یکه نور هال را م نیهم
 .آورم یبلندم را در م

 .شوم یو مات زده خانواده ام مواجه م نیغمگ یکنم که، باچهره ها یزنم و با لبخند سالم م یرا کنار م پرده

 :زنم یآهسته لب م رلبیمالم و ز یم میدستم را به کناره پا کف

 شده؟یچ

 :کند یخم م یسر انهیبازجو سیدر ف سیو ف دیآ یسمتم م زیخ کیکند اما، مادرم با  یم یتبسم پدرم

 بابات؟ شیپسره چرا اومده پ نیبگو ا راستش

 :فشارم یهم م یمحکم رو یپلک

 د؟یزن ی. در مورد کدوم پسر حرف مفهمم ینم

 :وار گفت دینگاهم کرد و تاک زیت

 ...بود یپسرمهندس، اسمش چ نیهم

 .کشت یگفتم اروند قطعنا مرا م یکرده بودم، اگر م سکوت

 :مداخله کرد پدرم

 بچه رو؟ یزن. چکارش دار نیبش

 :دمیو حق به جانب پرس دمیکش یتوام عصب یقیکرد، نفس عم ینیعقب نش یکه مامان کم نیهم

 ه؟یچ انیجر نیبگ شهیم

 :دیپرس رکانهیکوتاه کرد و روبهم ز یتبسم پدرم

 نه؟ یدیامروز پسرمهندس و د تو

 .تکان دادم یآب دهان خشک شده ام را فرو دادم وسر نامحسوس

 :بسته اش درهم چفت کرد هیو پن دهیچروک دستان

 بهت نزد؟ یحرف

 :باال فرستادم یرا خاراندم و شانه ا سرم

 گفت؟ یبهم م دیبا ی. چنه

 :رو به مادرم گفت یقیرا تکان داد و بانفس عم سرش

 .حرف نزنه گهیزنم تا پسرش د ینباش من باخود مهندس حرف م نگران
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 .دمیشن یم را شانیزمزمه ها ،یبه سمت اتاقم پناه بردم ول رافتادهیز یو باسر دندیباال پر میابروها

کرده  لهیپ ب؛یعج ،یدرهم از ذهنم فرار کند ول یمانتو و شلوارم را در آوردم و به حمام رفتم تا فکرها باحرص
 .کامل مرا داشتند بیبودند و قصدتخر

بود.  مانیبرخورد قاشق به بشقاب ها و هرم نفس ها یو فقط صدا میهمه در سکوت مشغول بود زیسرم
ساله پدرم هم  نیها نبود و امکان به خطرافتادن شغل چند یراحت نیاتفاق به ا نیا میدانست یهمه م ییگو

 .همه مان را به وحشت انداخته بود

 یرفتم. وقت یتاآخرش م دینبود و با یچاره ا کن،یرا قبول کردم ل ییکذا شنهادیکرده بودم و آن پ تیخر
 کردم؟ یچه م دیبا رفتندیپذ یخانواده ام حرف مرا نم

و باحوله  دمیشست وشو کردم و دستانم را آب کش نکیشده را درون س یچرب و روغن یاتمام ظرف ها بعداز
 .دمیخشک

و به همراه خرماخشک به سمتِ   ختهیخوش دست ر یچهارضلع یدم شده را درون استکان ها یحرف چا یب
 .هال قدم برداشتم

فکرش مشغول و  یلیبود از پلک نزدنش معلوم است خ یگرید یحواسش جا ،ینگاهش به اخبار بود ول پدرم
 .است ختهیبهم ر

حرف به سمت اتاقم  یبود، قرار دادم و ب ینییتز لیوسا یرو یسمت مادرم که مشغول بافتن ینیحرف س یب
 .آهسته قدم برداشته و در را آرام بستم و نفس حبس شده ام را رها ساختم

 .گرفتم تا اروند تا متقاعد کنم از حرفش برگردد میو درآخر تصم درون اتاق چندبار قدم زدم کالفه

 .گرفتم یخود رختم را پهن کردم و آرام جا الیخ به

که خراب  یجاها یو بع   دمیجلوه بخش یو کاغذ رنگ یبود که خود باذوق با استفاده از گون یدر واقع انبار اتاقم
 .رست کردد میبرا کیو نم گرفته بود را پدرم با گچ و موزا

 یوصل م رونیاز ب میهمانند ماه داشت و المپش با س یشکل اتاق بود که هالل یروانیبه سقفِ  ش نگاهم
 .شد

چپم  رگوشیرا در پهلو جمع کردم و دستم را ز میو چشم از اتاق کوچکم گرفتم و پاها دمیکش یقیعم نفس
 .قرار دادم

 *...ایصبح کافه در *

 یم یهم به اطراف نظر یدندان گرفتم و با استرس مشغول کندنش بودم و گاه ریکوچکم را ناخنش ز انگشت
 .خورد یتکان م میو همزمان پاانداختم

 دهینکش هیثان کیبه پاکنند و مرا به  ییغوغا ندیآن هم با پسرمهندشان بب نجایکه خانواده ام مرا ا نیهم
 .نشاند یم دخانیبرسفره عقد حم
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 .کرده بود ریساعت د میشدم که، ن رهیقرار به ساعتش خ یهمراهم را در آوردم و ب نتلف

اش را  یآفتاب نکیمعرکه اش داخل شد و ع پیشده بودم که، درِ  کالفه تکان خورد و اروند با آن ت دلواپس
 یشد و ب کینزدقرار داد و بانگاه به اطراف متوجه ام شد و باچندقدم آرام سمتم  شیموها یطبق عادت باال

 .نشست شیعقب زد و رو یحرف صندل

قرار شده و دائم  یبار دگر مست و ب ویافترش یو بو یکتانِ  شکالت راهنیادکلن خاص اش با پ یبو حجم
 .کردم یم یخوددار

 ؟یسفارش داد یزیچ _

 :سرم باال رفت و لبم را با زبان تر کردم شیباصدا

 ن؟یدار لیم یدونم شما چ ینم یخودم قهوه سفارش دادم منته واسه

 :رشدینگاه حواله منِ  سربه ز میباالرفت و با انگشت اشاره اش به گارسون اشاره زد و ن شیابرو ییتا کی

 .قهوه تُرک لطفا کی

 :را بعداز سفارش سمتم کج کرد سرش

 ؟یخور یم یا گهید زیچ

 :کردمرا کج لبم

 .گالسه کافه

تکان داد و سفارش ها عنوان کرد و بعداز رفتن گارسون، سمتم صاف نشست و  یسر یزیچ ایتعجب  بدون
 :دیپرس

 خب؟

 :زدم هیتک نهیدست به س یصندل به

 .خانوادم مخالفن و به شدت حساس شدند خب،

 نگاهم کرد که دستم را باال بردم و آرام تر لب زدم قیو عم رهیخ

 .گم یم یجد

 :انداختم نییو سرم را پا دمیرا گز لبم

 .نیایخوان با پدرتون حرف بزنن که از خواستون کوتاه ب یم

 :کرد جوابم را داد یم یقرار داد و همزمان که با تلفنش باز زیم یهمراهش رو تلفن

 ش؟یبق خب
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 :لب زدم یتوجه حرص یداد وب یفیخف یام صدا یکه صندل دمیبه جانب خودم را جلو کش حق

 .نیاشتباه من بش الیخ یتونم جلوشون حرف بزنم... پس لطفا ب یناراحتن و منم نم همه

کرد و به ناچار سکوت کردم و  یام م یحالتش عصب نیرفت و ا یتوجه با تلفنش ور م یرا باال داد و ب سرش
 .دیانداختم که سفارش هام رس ریسرم را ز

 :تفاوت گفت یمزه کرد و ب یا جرعه

 .بخوام و بهش نرسم یزیقبول کنه چون من تاحاال نشده چ مجبوره

 .برد ماتم

 گفت؟ چه

 ح؟یتوج ایکرد  میتهد

 :دندیلرزان لغز لبانم

 ه؟یچ منظورت

 :کرد یمعنادار تامل

 .شه یکار م یب پدرت

 .میهمه ما از آن داشت یشد، ترس یم دیآن چه نبا شد

 :شد دهیهمانند پتک برسرم کوب شیتوجه حرف ها یب

 ستیپدرمم از خواسته ام خبر داره و مخالف هم ن نکهیو ا یچون قبول کرد یمجبور یچه نخوا یچه بخوا تو
 کیزنم و با  یکه خواست به نامش م یهرمنطقه ا یمجزا تک تو تیسو کیاگه پدرت قبول کنه براش  ،یول

 مغازه... چطوره؟

 .دور شد زیبلندشد و از م شیجاخورد و ازجا دنمیبود که باد دهیپر رنگم

 .دمیلبم را جو یو عصب زیم یرا قفل سرم کرده و خم شدم رو دستانم

 .نبود یزیچ تیکه کرده بودم جز خر یمحض ام، کار تیبودم از خودم از خر کالفه

 آپارتمان و مغازه بود!؟ کیام  ندهیو آ یزندگ یبها

 .بادستان خود سرنوشتم را خراب کردم ایخدا

 یبرا یخواهد پافشار یمرا م میکه بگو دیبار یازدواج داشت، از نگاهش عشق و عالقه نم نیبه ا یراراص چه
 دانم؟ یهست که نم یزیآن است، پس چه چ

 :دمیشن میرو یجلو یآب وانیآرامش را همراه ل یپشت کمرم نشست و بعدصدا یشخص دست
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 .حتمافشارت افتاده بخورش

 یزد و چشمانم لحظه ا یذوق م یتو ادشیز ینیریش دم،یسرکش جاکیرا از دستش رفتم و  وانیحوصله ل یب
 :دم گوشم، مور مورم کرد شیبستم که نجوا

 ؟یبهتر

نشست و قهوه اش را مزه کرد و چهره اش  شیسرجا یتکان دادم و که، با خونسرد یو سر دمیعقب کش یکم
 :شدبلند شیدرهم شد و فنجانش را هل داد و از جا

 .شده، فعال رمیرم چون د یم گهید من

 .و مبهوت ماندم مات

 خواست مرا برساند؟ ینم

حرف به اکتفا کردن سرم بسنده کردم و خود را مشغول کافه گالسه ام کردم که دوتا  یکج شدند و ب میها اخم
 .رفت ینگاه و حرف به سمت خروج یاسکناس درشت سبز گذاشت و ب

 .اش را تحمل کنم خیدادم و به فکر فرو رفتم که، چگونه اخالقِ   رونیکالفه ب نفسم

 ...شده که زانشیهم آو ی. مگر دختردیآ یبدش م زانیآو یبود از دخترها گفته

 :لب زدم یثیزدم و باخنده خب یبشکن

 .بچه پرو ارمیحاال حالت وجا م نیآفر

 .دمیقاشقم را پرکرده و بالذت آن را بلع یبالبخندفاتح

 یمادرم جلو یکردم که چهره عصب یم یلب خون کیو همزمان با موز دمیکش یمانتوم م یاتورو رو ینرم به
 .اشاره زد شیدرگاه اتاق ظاهرشد و بادست به گوش ها

 :دندیلبانش لرز مهیهدفون ها را در آوردم که سراس کنجکاو

 ؟یبدبخت شد عسل

 :سرم را تکان دادم کنجکاو

 شده؟یمگه چ چرا،

 :زد هیو با تامل داخل شد و در اتاق را بست و بهش تک دیرا گز لبش

که دخترمون نامزد داره از  میاصرار کرد ی... البته ماهرچبره نجایاز ا دیبابات با نیگفته اگه قبول نکن مهندس
 .به بابات گفت که فکرهاش و بکنه یحرفها... قبول نکرد و جد نیا

 .بار اروند و پدرش دادم که، تن و بدن پدرومادرم را آب کردند یدل ناسزا در
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شد و تا خواستم  یچشمانم تداع یجلو ینه که، چهرهِ  پدرم باناراحت ای اورمیرا بر زبان ب قتیبودم تا حق مانده
 :زبان باز کنم کالم مادرم مرا به فکر فرو برُد

 .ستیفقط هم کُفر ما ن یِ گم عسل اروند پسر خوب یم

 :دمیکرد و با افسوس زمزمه اش را شن یتبسم

 .با باز... کبوتر با کبوتر باز

 :کمد قرار دادم و همزمان جوابش را دادم یحوصله اتو را صاف کردم و مانتو ام را در چوب لباس یب

 من چکارکنم؟ نیگ یم

 :کنان لب زد دیزد و ترد یدو دو م چشمانش

 گه؟یحرفا د نیدونم بگو نامزد مه از ا یچه م ای یرو دوست دار گهینفر د هیباهاش حرف بزن بگو  خودت

 !ساده من مادر

 :آهسته باز شد لبانم

 .دم یم حیزن مُرده ترج دیپسر مهندس به اون حم نیا من

 :محکم برگونه اش کوباند و ناباور لب زد دستانش

 !؟عسل

 .را از کشو درآورده و مشغول اتوشدم نمیبه او خم شدم و شلوار ج پشت

 کیمغشوش ماندم که دستم  یحسرت وار از اتاق خارج شد و من با فکر یحرف نگاهم کرد و درآخر با آه یب
خانم را گرفتم تا  هیشماره رق یو محکم انگشتم را داخل دهانم فرو دادم و بامکث دمیدفعه سوخت و لبم را گز
 .دارمکار  یاطالع دهم فردا جمعه کم

 .حرف به سمت رخت خوابش رفت یشامش را خورد و ب یعاد یکمتر از روزها یلیشام پدرم خ موقع

 ؟یکردم اما چه کار یم یکار دی پدرم را نداشتم، باِ ینگاه مادرم و سکوت پرمعنا ینیسنگ طاقت

شدم و طبق  سیسرووارد  ردندانیآمد، ظرف ها را که شستم باگرفتن مسواک و خم یاز من برنم یکار چیه
 .عادت شروع کردم

 یبخاطر خستگ میمامان و بابا بایتوجهم را جلب کرد، شب بود و تقر ییدست وصورتم را زدم که صدا کرم
 .بودند دهیخواب

و از پنجره آشپزخانه به  دمیرا پوش میها یبا گرفتن مانتوم هول شده دمپا دمیتلفنم را سفت چسب کنجکاو
و به سمت سرمنشا صدا  دمیباال پر حرکتکی یط نیبنابراشد ینم دهید یزیچ ،یشدم ول رهیسمت صدا خ
 .قدم برداشتم
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 .شد یشدم صداها واضح تر م یم کینزد شتریب یهرچ

 ...حاال انصافه که تو تو میتا باهم ازدواج کن یایمن االن چندساله منتظرم توب یکنم بابا لعنت یخواهش م _

چنان برمن غلبه کرده بود که، ترس را فراموش کرده بودم،  ییداشت، کنجکاو هق ادامه حرفش را باز هق
 .شدم کشانیگشت و دست بر دهان آرام نزد شیشخص بهتم افزا یباصدا

 .میخور یمن و تو بدرد هم نم یفراموشم کن دیبا سویگ _

 .سوزناک شیدختر همراه عجز شد و ضجه ها فیظر یصدا

 ه؟ی... اون کیکن یم ینامرد یدار یخوامت... لعنت یم یلیقسم بخورم که خ یاروند به ک _

 که تونسته توِ  مغرور رو رام خودش کنه؟ هیک

 :باالشد و لحنش خشدار شیصدا دفعهکی

 بهتره؟ ازمن

 ؟یدوست دار ایدونه چ یم

 خبرداره عادتا رو؟ انهی

 .اروند ینفرم اونم تو کیمن فقط متعلق به  یچه پسم بزن یمن آماده ام، چه تو من بخوا نیبب

 :دمیکالفه اروند را شن یجمع شد که صدا لبانم

 .سویگ یکن یم تمیاذ یدار

کرد، چهره  یم یمهتاب طناز رنوریافتاد که ز یباینگاهم به دخترک ز یفرار گرفت و بعد در کمال ناباور یسکوت
 .داشت یبیهمانند قرص ماه بود ونگاه شفافش درخشش عج دشیسف

 :مملوس از خواستن و عشق شد شیباره خود را آغوش اروند افکند و صدا کیبود و  ستادهیاروند ا یجلو

 سوزن، هوم؟ هیقد  یحت یشه عاشقم باش یم یچ

 :ُسراند شیدست چپش داخل موها یعصب اروند

 ه؟ی... دردت چسویگ یکرد کالفم

 :لب زد وسانهیما سویگ

 !ییتو دردم

 کو، کجاس؟ یول ینامزد دار یگ یو به همه م یکه بعدِ  ده سال اومد ییتو

 نه؟یبب یکس یکه نذاشت یاون دختر کجاس
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 ...ای ینامزد کرد ی... راستش و بگو با دختریکرد شیبرات بوده که تاحاال مخف یافتنیاونقد دست ن البد

 کالفه اروند حواسم را پرت کرد اما؛ پوف

 .نامزدم رو ننیتا همه بب میریبگ یکیجمعه قراره جشن کوچ نیا آره

دانم درعمق چشمانش چه  یشد و نم رهیمات شده از آغوش سرد اروند فاصله گرفت و به چشمانش خ سویگ
 .و ضجه از باغ خارج شد هیمهابا با گر یکه ب دید

دست  ،یبکشم ول غیخواستم ج دهیشد و ترس دهیدفعه دستم کش کیکه،  دمیکش یاما حرص قیعم نفس
 :لبانم چفت شد و زمزمه آرام اروند دم گوشم نجوا شد یرو رومندشیپهن و ن

 .منم

 :دیپرس زیر یباچشمان رکانهیرا بستم وآرام گرفتم که دستش را برداشت و ز چشمانم

 ؟یکرد یفقط بگو چرا فَضول یدیدونم شن یم

 :شدم نهیصدا فرو دادم و دست به س یدهانم را ب آب

 .نذاشت بخوابم صداتون

گرم  یشدم و درج ا دهیحرف پشت به او کردم اما به شدت کش یو ب دمیکش یپرنفود نگاهم کرد که پوف قیعم
 .فرو رفتم یوسفت

م نشست که، داشت که دستش آرام پشت کمر  یجالب یسمفون شیتندنفس ها یقلبش همراه با نوا کوبش
 .کرد دایو تنم لرزش پ دمیدر خود لرز

 :کمرم حرکت داد یکرد و انگشتانش ماهرانه از نو نوازش وار بر رو یمکث

 .ندارم فقط آروم باش تیکار ست،ین یزیآروم باش... چ سیه

 گرفتم اش آرام بانهیدانم چرا در آغوش غر ینم

 رهیو به چشمانم خ دیمرا عقب کش یخورد و بادست کم یفیکه، تکان خف میحرف در آغوش هم بود یب هردو
 :شد

 .بخواب برو

 .حرف راه آمده را دوباره برگشتم یتکان دادم و ب یجمع شد و سر لبانم

 زد؟ یرا پس م سویگ یبایبه ز یو مرموز بود، چراکه دختر بیعج اریپسر بس نیا

 زن وبچه دارد که، از همه پنهان کرده؟ بیدر آن کشور غر نکند

 گندباال آورده؟ دیشود بگو ینم شیرو ای
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 :به خود تشر زدم رلبیو ز دمیدانه بر سرم کوب کی محکم

 ه؟یچ انیجر یدون یسرمردم حرف نزن... توکه نم پشت

تادم، چهره جذاب و رخت خوابم اف یکه رو نیباال انداختم و وارد اتاقم شدم و هم یدرهم شانه ا یباافکار
گردن بُرده و  ی، از شوق پتو را تا باالکرد ینگاهم م یاروند مقابل چشمانم زنده شد و با لبخندخاص ییبایز

 .کرد یم یبلوزم دلبر یعطرش را چه کنم که رو ،یرا چفت هم کردم ول میپاها

 .را محکم در آغوش گرفتم یگریرو با حس ناب چشمانم بستم و بالشت د دمیرا با ولع بلع شیبو

 

 "شب قبل از جشن، پنج شنبه "

بود را باز پُورو کردم و با خنده دور خودم  دهیخر میکه، برا یکیساده اما ش یلباس مجلس ودمیناز خند با
 .زدم یچرخ

 .شاهزاده ها شده بودم ینه دختران کارتون ها ایفرشته ها  همانند

 .و نگران بود، پدرم سکوت کرده و مدام در خود توفکر بود نینگاهش غمگ ،یول دیخند یبالبانش م مادرم

 .دل ودماغ نداشت جز من چکسیو ه میداشت یجمع سرد امد،ین یهم قهر کرده و چند روز ایلع نیب نیا در

 .مان بود یشب جشن نامزد فردا

 .داخل شناسنامه وارد شد مانیرسما زنِ  اروند شدم و اسم ها شیپ قهیدق چند

 .لوازم را برداشتم و به سمت اتاقم گام برداشتم هیرفتم بق یکه، راه م ینیلباسم را گرفتم ودرح دامن

 .زدم و به فکر فرو رفتم هیتک ینفس زنان درب را بستم و باخنده تلخ نفس

بود و فقط زمان بله گفتنش توانستم  ظیخود اروند هم درغ یخطبه عقد همه ساکت بودند و حت موقع
 .بود یعقد وازدواج از جبرو زور م نیکه مجبور بود و ا ییرا هرچند آهسته بشنوم، گو شیصدا

 .را در آوردم و آرام تا کردم در کاورش گذاشتم یرا کالفه رها ساختم و لباس مجلس نفسم

 :دیخر لینو وتازه را هم آوردم و تمام وسا چمدان

 .... همه را در چمدان جا دادمفیمختلف، کفش و ک یطال، لباس ها سیسرو

 .کردم یام را شروع م یتمام شده بود و من از امشب در خانه اروند زندگ یهمه چ گرید

راهم  الیو نیپدرم دست وپا کرد و ا یمناسب و همراه مغازه سوپرمارکت برا تیسو کی شیطبق گفته ها اروند
 .مبدل ساخت رهیو غ یفقط مواقع مهمان

به  یحیسفرتفر کیهفته هم دوبار ما  کیگشتند و بعدِ   یاروند بعد از جشن ما دوباره به آلمان باز م خانواده
 .میرفت یآنجا م
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 یشیتست، لوازم آرا یهام اعم از کتاب ها لیتمام وسا دم،یگنج یخوشحال بودم که در پوست خود نم چنان
 .مخصوص کارم برداشتم و چمدان را محکم کردم

 ...هپروت سفر کردم یایو در اتاق منتظر اروند شدم باز در دن دمیرا پوش مانتوام

 ..تق تق

 عسل مامان؟ _

 .و باز کن آقا دکتر صدات کردند در

 .شدم زیخ مهیبالشت برداشتم و متعجب ن یمادرم سرم را از رو یصدا با

 :دستانم را گرفت و لب زد دنمیرا آرام باز کردم که، مامان فاطمه باد در

 دکتر منتظرته؟ برو

 :شدم متعجب

 تو؟ ومدین

را محکم  میاخم درهم کردم و با حرص از اتاق خارج شدم که بازو یتکان داد، عصب یو سر دیرا گز لبش
 :دیچسب

 

 .کارت داره یایگفت بهت بگم ب دخترم.. زشته

 :فرستادم و دستم را آزاد کردم و آرام زمزمه کردم رونیرا حرص وار ب نفسم

 .باشه

 شیها بیو دستانش داخل ج ستادهیکه مسکوت ا دمیبه گلها د رهیرفتم که او را خ اطیبه سمت ح سپس
 .پنهان بود

 :کردم یمصلحت یا سرفه

 ؟یداشت یکار باهام

 :دیکش یرا آرام سمتم چرخاند و آه سرش

 م؟یبر یآماده ا آره،

 :رساند زمیت یحرف پشت بهم کرد اما، حرفش را به گوش ها یتکان دادم که ب یسر

 .میبر دیبا اریبرو چمدونت و ب پس

 !بود وانهید اورم،یرا ب نیبرد، من آن چمدان سنگ ماتم
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بودند که دسته چمدان را دوباره وارد اتاق شدم و پدرومادرِ  طفلکم هردو منتظر  یو با خودخور دمیرا گز لبم
 :و شالم را هم درست کردم دمیکش

 .رم یوآقاجون دارم م مامان

و درکش بر دلم چنگ شد و  یاز مهربان یحجم دلتنگ د،یشد و سفت مرا در آغوش کش کمیحرف نزد یب پدرم
 .دیدستانم محکم به دورش قفل گشت و اشک سوزناک از گوشه چشمم چک

 :کنارمان آمد و دستانم را سفت فشرود مادرم

اتو ومرتب کن،  شهیگرم و خوب، لباساش رو هم یزن خوب وخانه دار بهش برس، غذا هیمثل  یرفت اونجا
 ...به روت بازه شهیدر خونه ما هم دنمون،یادیب یهروقتم خواست ..یو تابع شوهرت باش یغر نزن ادینره ز ادتی

 :پدرم خشدار بود زمزمه

هم کرد  تتینکرده اگه اذ یخودمون... خدا شیپ ایب یناراحت بود ایهروقت دلت تنگ شد  اینکن یبیغر مدختر 
 .زارم دخترم زجر بکشه ینم یدم ول یاون خونه و مغازه بهش پس م هیکاف ،یبهم بگ یتون یم

 :افزود رگوشمیفشروده شد که ز غشیدر یب یاز مهربان قلبم

 .یباش یزن زندگ نیکن براش بهتر یپس سع یدونم دوسش دار یم

 و نرم بغلش کردم. عطر مادرانه اش را شدم کیتکان دادم و به سمت مادرم نزد یهق هق سر با

 یکردم، گرچه دخترخوب یتشکر و قدردان یهام فرستادم و از هردو بخاطر همه چ هیبه ر یودلتنگ اقیاشت ا
 .نبودم شانیبرا

حرف چمدانم را از دست پدرم گرفت و با دست  یکه ب میدیروند را مقابل در دا میشد اطیکه وارد ح نیهم
 .کرد انیبه اروند ب یزهاینگاه کرد و چمردانه باپدرم دست داد که پدرم با عشق بهم یگرید

 )فاصله داشتند )

 :شرمنده گفت رلبیپدرم گرفتم و به مامانم دوختم که ز دهیاز قامت خم نگاه

 م؟یماجهاز نداد ارهیبه روت ن فردا

 :دمیدندان کش ریرا ز لبم

 .میجور کن میتونست یرو م هیبعدشم خودش عجله کرد وگرنه جهز نگومامان،

 ...میکن یحاال اگه فرصت بشه برات جور م م،یکرد یم هیته دیباشه رسمه و با ینه مامان جان، هرچ _

 :وار دم گوشم افزود زمزمه

 یو م میفروش یهم طال هست م یکمیخورده جمع کردم با اونا،  هیمن از زمان تولدت بفکر بودم  بعدشم
 .میچندتا چرت وپرتت و بخر میتون
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 :دمیزدم و گونه اش را نرم بوس یحیلبخندمل

 رهن، هوم؟ نیبد نیباهاش خونه بخر انهیپوالرو بزار واسه مبادا...  همون

 :وبا اخم گفت دیاش را جلوتر کش یقد چادر

 ...زشته

 م؟یعسل بر _

 نامم را بر زبان آورد؟ بایاروند و عسل گفتنش قند در دلم آب شد، چه ز یباصدا

 .کنم یم یروم و باز با پدرم خداحافظ یسرم را تکان داده و به سمتشان م یلبخندطناز با

 م،یشو یتوجه با سرعت خارج م یشود که، ب یزنگ تلفنش بلند م یشوم صدا یم لشیکه سوار اتومب نیهم
برد  یدهم که مادرم کتاب مقدس قرآن را باال م یشده و دست تکان م رهیبه عقب خ یو دلتنگ یمن با نگران

 .بندد یوچشمانش را م

 .سکوت کرده بود زیکردم و او ن یم یباگوشه شالم باز ریگرفته بود و در سکوت سربه ز بغضم

 .دهانم باز ماند دنشیو من باد میدیبالخره به مجتمع بزرگ رس یساعت و ربع کی بعداز

رد  ینگهبان یتفاوت از جلو یب "نهیچقد سنگ "غر نزد یحرف چمدانم را از صندوق در آورد و حت یب اروند
 .کرد و بعد فشرود یو دم آسانسور مکث میشد

وهشت را فشرود  ستیدکمه ب میکه، وارد آسانسور شد نیو هم دیلِختش کش یخرمن موها انیدر م یدست
 .زد هیوعقب تک

 ...انداختم و صبر کردم ریحرف سرم را ز یگفت، ب یزیچ رلبیاش را چک کرد و ز یمچ ساعت

و  صانهیباز ماند وچشمانم حر رتیدهانم از ح یو باورنکردن بایز ینما دنیبا د میکه وارد خانه شد نیهم
 .متعجبانه گشت

 :دمیاروند را شن یدهانم را به زور فرو دادم و با اخم خود را جمع وجور کردم که صدا آب

 نجا؟یا ایب عسل

 .شدم کیاف با امکانات روز نزد یام د نتیبه سمت آشپزخانه مدرن تمام کاب متعجب

 :گشت حرفش را به خوردم داد یم یزیکه دنبال چ ینیرا باز کرد ودرح ینتیتوجه در کاب یب اروند

 .بزار دیسف یساز و روشن کن برام چا یچا ایب

 :شدم متعجب

 ه؟یچ گهید دیسف یچا
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 :انداخت دچهارنفرهیسف زیم یتوجه کتش را در آورد و رو یب

 .خوبه یضیخورن، واسه انواع مر یها م ینیکه چ یهمون

 :پراندم یابرو

 .آهان

 .دل افزودم در

 !شدم قانع

اجاق گاز  یمتوسط رو یتوجه کتر یمن که بلد نبودم، گوشه لبم باال رفت و ب ،یساز رفتم ول یچا سمت
 .گاز قرار دادم و با فندک خود اجاق گاز روشنش کردم یبرداشتم و پراز آب کرده و رو

 :دمیپرس نهیزدم و دست به س هیشفاف تک یاهرم نگیس به

 ؟یمجهز کن نجارویا یوقت کرد یک

 :گفت رهیزد خ یرا تا م راهنشیپ نیکه، آست ینیرا باز کرد و درح راهنشیاول پ دکمه

 . خونه استِ زانریکارِ  د نجامیا نییسفارش همش رو دادم برام آوردن و تز امیب نکهیاز ا قبل

 :شدم کشیتکان دادم و بادو قدم نزد یسر

 اتاقم کجاست؟ یبگ شهیم

 .دیلبش باال رفت و مچ دستم را گرفت و به دنبال خودش آرام کش گوشه

 .قلب، آرام باز کرد یبا پادر یشکالت یو دربِ  قهوه ا میرد شد یکنار یراهرو از

 یبایو گلدان بزرگ کنارش، پرده ز ریحر یبزرگ با پارچه ها یتختِ  دونفره سلطنت دنیکه وارد شدم باد نیهم
بزرگ  نهیوآ زیو م دیسف یواریکمد د ،یو ساعت فانتز وارید یبا اخم رو ستادهیعکس بزرگ خودش ا یتور
 .دیسف

 .و آرامش بخش دیبود سف رینظ یاتاق ب طرح

تخت  یتفاوت رو یشدم که ب رهیوسط اتاق خ یبایدست بافت ز میکرده با شوق به گل ریدندان اس ریرا ز لبم
 :تخت زد ینشست و دستش را چندبار رو

 ینباشه من اتاق بغل یکس یتا وقت ،یول شهیاومد اتاقمون م یزیچ یمهمون یاقت... در واقع وقتات نمیا
 .مجاورم

 :ستادمیا شیو رو به رو دمیکش یقیدرشت شد و با غضب نفس عم چشمانم

 م؟یزن وشوهر شد گهیما االن د فکرکنم
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 شناسنامه ها، درسته؟ یرفته تو اسمون

 :را محکم فشرود میبلندشد و بازو شیاز جا دهیکش یکرد و باپوف یمکث

 اسم؟ کیجز  میباهم ندار یتیسنخ چیبهت نگفتم ما ه مگه

 ...وگرنه یایو سمتم ن یعسل بهتره عاقل باش نیبب

نافذ وسوزنده به عمق جانم رخنه کرد و باعث شد به خود بلرزم و چند  یشد، نگاه رهیخ قیچشمانم عم به
 .گام عقب بروم

 کرد؟ یطرز نگاهش ترس و وحشت را برمن غالب م چرا

 .حوصله از اتاق خارج شد یکه، ب دمیدهانم را به زور بلع آب

 :تخت نشستم و باخود لب زدم یو تعجب کرده بر رو کنجکاو

 بود؟ یچ گهید نیا

دانم اما درونم به وحشت غلتان افتاده  یکردند، نم یم یخانه بهم دهن کج نیا واریکردم در ود یم احساس
 .از من پنهان کرده اند یکردم راز بزرگ یبود و حس م

کوتاه عوض کردم و  نیمانتوام را با بلوز آست عیموردعالقه اش سر یچا یادآوریبا  ،یهم نهادم ول یرو یپلک
 .سمت آشپزخانه قدم برداشتم دهیام را پوش یشلوار ورزش

شرت برتن  یو ت یقرار داده ام ،اروند با شلوار راحت زیم یرو یستالیخوش دست کر یکه استکان ها نیهم
 .وارد شد

 .شدم رهیخ تشیبه جذاب یرچشمیدهانم رو نامحسوس فرو داده و ز آب

 ؟ییکجا _

 :دمیصداش ازجا پر با

 ها؟

 :لبش باال رفت گوشه

 .اریب یباال نتیاون خرماخشک رو از داخل کاب گفتم

 .آهان -

و درِ   دمیرا کنار زدم و متعجب دنبال جعبه خرما بودم که، نبود، لبم را گز رهیرا باال برده و دستگ راستمِ دست
 .شد دایرا هم باز کردم که پ یگرید

حرف به سمت اتاق  یقرار داده و ب زیم یزدم و باچهره خونسرد برگشتم عقب و بسته خرما رو یلبخندپهن
 .ادمام راه افت یفعل
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 حیآمده بودم، ترج نجایبود ا یاما، چون شب اول میکرد یشام م یهم برا یفکر دیبه غروب بود و با کینزد
 .نزنم تا خودش خبرم کند یزیدادم دست به چ

 میکردم و سپس چهارزانو نشستم و مشغول تاکردن لباس ها یمکث دیسف بایرا باز کرده و کنار کمدز چمدانم
 .شدم

 ...دمیچ یم یمخصوص را کنار لیاز وسا هرکدام

 .آخش -

 .هوا باز شد و اروند کالفه وارد شد یسفف شدم که، در اتاق ب رهیو خ دمیکمر زدم و دراز کش یرو دست

 :باال انداخت یابرو دنمیباد

 خواب باشه؟ یاونجا جا فکرنکنم

 !انداخت مردک یم هیتک داشت

 .ام را بگذارم یشیلوازم آرا هیرفتم تا برس و بق نهیسمت آ وبهدمیحرکت ازجام پر کیحوصله خم شدم با  یب

 :اش براندامم نوسان بود، شدم رهیخ ینگاه ها متوجه

 شده؟ یزیچ

 :کوتاه کرد و بااخم لب زد یا سرفه

 .میر یم رونیشو شام ب آماده

 .تکان دادم که، نگاه آخر را حواله ام کرد و خارج شد یحرف سر یب

 :رود که گفت ینم ادمی

 "آد یخوشم نم زونیآو یمن از زن ها "

 .سنگ دل یخواد توخاطرخوام بش یدلم نم ،یول ستمیهرچندعاشقت ن منم

 یگرفتم با آن مانتو میتصم ن،یدستِ  خودم بود،بنابرا ارمیحاال اخت ،یداشتم ول تیخودمان محدود درخانه
 .را بزنم پیو ت کاپیم نیام بهتر یمویدلیجد

خودم بود  لیزورگوبودنش و مجبورکردنم، هرچند با م یبودم، برا دهیاروند نکش یبرا یدل چه خط و نشان در
 .منگنه قرارداد یاجبار او مرا سوزانده و ال ،یول

 ...دمیباال را مال تیمخصوص بانوع درصدشفاف یو کرم ها دمیکش یپوف

 یرا هم رو دیمچ تن کردم و شالِ  سف یتا باال دیسه ربع مانتوم را همراه با ساق دست سف نیآست یمانتو
 .صاف کردم یتا ساق پا را کم یمشک نیفرشده ام انداختم و پاچهِ  ج یموها
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را به  متمیکوچکم را گرفتم و عطرگران ق یدست فیام را هم بستم، ک یاسپروتم را برداشتم، ساعت مچ کفش
 .گردن و مچ دستم پخش کردم

نگاه کوتاه به  کیو  نشستم ونیزیتلو یاعتماد به نفس از اتاق خارج شدم و گوشه سالن سمت کاناپه جلو با
 :انداختم وارید یرو یساعت فانتز

 .و ربع هشت

 دم،یدرب اتاقش را شن یکه صدا نیصرف شام بود اگر، اروندخان زود رخ نشان دهد، هم یبرا یمناسب زمان
 !دارد تیاهم میوخود را مشغول نشان دادم تا مبادا فکرکند برا هول شده تلفنم را برداشته

 :دیکرد و آرام پرس یکه شدتک سرفه ا کمینزد

 م؟یبر تمومه

 یو خرمان خرمان به درب ورودنرم برخاستم میام سراندم و از جا یمشک فیبا ناز تلفنم را داخل ک خونسرد
 .محل پاشنه کفشم را صاف کنمشدم، در را آرام باز کرده و خم شدم تا  کینزد

 قوزک پاشونه؟ ریدخترا چرا کفش هاشون ز _

 :تکان دادم یبه درگاه سر هیعقب گرد کردم و تک یشدم، باکنجکاو شوکه

 پوشن؟ ینم یمدل نیاون ور زن هاشون کفش ا مگه

 :شد کمیفرو رفتند و باچندگام نزد شیها بیداخل ج دستانش

 .پوشن یو پاشنه بلندم یکتون شتریاونجا ب نه

 .با قامتش سانت زدم یشدم و قدم را ذهن رهیاش خ یکج کردم و به بازوان قطور وعضالن یسر

و  دمیرس یکه پاشنه بلند برنداشته ام که قامتم حداقل تا دماغش برسد، به زور به شانه اش م دمیدل غر در
 .نبود ندیخوشا میبرا نیا

 شده؟ یزیچ _

 :تکان دادم یگاه سر هیصورتم جا خورده و با گرفتن تک کیم نزدبمش آن ه یباصدا

 .اوردمیخب من پاشنه بلندم رو ن ،یچیه

 :نگذاشت بمینص یب ،یونافذ انداخت و از کنارم گذشت ول زیت ینگاه

 .آد یبهت م نمینداره ا یبیع

 یحفظ ظاهر کرده و ب عیسر دمشید ودمیدرب را بستم اما، تا به آسانسور رس یشدم و با لبخندپهن فیخرک
 .کند وارد آسانسور شدم ینم یفرق میکه برا ییتفاوت گو
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 اوردمیفشرودم، آخر سر طاقت ن یدادم و ناخن به کف دست م یآب دهان فرو م نشیسنگ رنگاهیمدت ز تمام
 دار شد؛ شیو زبانم ن

 ؟یکن یبرو بر نگاه م هیچ دیببخش

 ؟یستیدُم که ول کن ن ایدارم  شاخ

 :نثارم کرد ییلبخندکذا بیآرام تکان خورد و دست به ج شیگلو بکیس

 !دهیکوه مال کیاالن  دیمال یذره م هی روزیکه تاد یدختر کی بهیبرام عج یدون یم آخه

 ؟یخودت و درست کرد ینطوریا یهم کنجکاو شدم، االن واسه ک کمی خب

 !برد ماتم

 !یزیاو به چه چ شمیاند یم یزیبه چه چ من

 :تفاوت دست به چانه شدم یام بود، پس ب ی زندگِ قتیحق زهرکالمش

کنه  یحاال فرق م ،یشد، ول ینم نیبگردم واسه هم ینطوریشود ا ینم یکطوریآمدم  رورفتیچون مس قبالنا
 .یوطن گریباز ای یباش فریجن ی... بخواهیبراشون عاد نجایا

 :دیپرس رکانهیخم کرد و ز یرا کم گردنش

 ها فرق کنه، هوم؟ یواسه بعض دیشا

 .آو رد یرا در م میادا وانهید

 :شدم رهیاش خ یبه مردک چشمان آب نهیادبانه دست به س یب

 .ستیکنه و مهم ن یفرق کنه، مهم منم که برام فرق نم توفکرکن

 شیپشت پا یاش را صاف کرد و پا یکوتاه کرد و کتِ  مشک یباال رفت و دوباره سرفه ا شیابرو ییتاکی
 .شد رهیاش خ یانداخت و به ساعت مچ

زدم و از  یپلک یحی آسانسور آرام کنار رفت و دستش را به نشانهِ  احترام جلو برد که بالبخندملِ ستادنیا با
 .ام را نوازش داد ینیاش ب نیاز عطرناب و دلنش یمیکنارش گذشتم و حجم عظ

و  میشد لشیکه سوار اتومب نیهم رد،یام قرار دادم تا عطسه ام نگ ینیبرداشتم و کناره ب فمیک یاز ال یدستمال
کردم  یو همواره دم و بازدم م دمیتازه را با ولع بلع ینهادم و هوا نییاش را پا شهیش میآزاد قرار گرفت یدر فضا

 :دیکه، کنجکاو پرس

 خوبه؟ حالت

 م؛شد رهیو تنِ  گُرگرفته ام را صاف کردم و به جلو خکردم یمکث

 .خوبم آره
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 .پخش شد یبلند یباصدا کیرفت و موز شیکرهایحرف سرعتش را افزود و دستش به اسپ یب

 .وار تعجب کردند کیاتومات میابروها کیخواننده و نوع موز دنیباشن

 .انداختم و دستانم درهم قفل شد ینگاهمیرخش ن مین به

 )مگه من مُردم -دخراطهایمج )

کرد، مگرعاشق  یرا گوش م یآهنگ نیدرد در آمد، چرا همچن زقلبمبهیخواند که من ن یچنان با سوز م خواننده
 کرد؟ یم یخورد و هم خوان یبود که مدام قسمت )دوستت دارم( لبانش تکان م یکس

 .جگر نهادم یکرده و دندان رو شهیپ یکج کردم و صبور شهیام درهم شد و سرم را سمت ش چهره

 .خوردرفت که تلفنش زنگ یسفت شدنِ  دستانش دور فرمان شدم و هرلحظه سرعت باال م متوجه

کرد،  یم یرا زد و از اول تا آخر هم خوان کیکرد و دوباره همان موز جکتیانداخت و ر یحوصله نگاه یب
خواهش آقا بدجور خاطر  نیوسط است و ا یدختر یشد که، پا یم کینزد نیقیهرلحظه و هر زمان گمانم به 

 .است

شهر  یبایز بیدلفر یو با اخم به چراغ ها دمیکش یدندان م ریو لبم را زشدم یدانم چرا ناراحت و عصب ینم
 .بود یدرون قلبم آشوب ،یول ستمینگر یم

 .دخترانه ام بود یباشد و توهم ها الیخ دیشا

 :خشدار و بمش مورد مخاطبش قرار گرفتم یدانم چقد درخود بودم که باصدا ینم

 .میدیرس

 .تاصاف شود دمیبه پشت مانتوام کش یشدم و دست ادهیپ میحرف از جا یاطراف از نظر گذراندم و ب متعجب

 :ستادمیکنارش ا یشدم و بالبخندظاهر کشیدر خود بود که، نزد اروند

 م؟یریبگ یدرش سلف یجلو نکهیا ایشام  یآورد مارو

 :ام شد رهیبگذارم خ شیتوانستم رو یرا م "خیمنجمد و "که تنها کلمه یآکنده از حس گاهن

 .آم یمنم االن م برو

ردشدم و دنج  ینگهبان یمشت شده از کنارش گذشتم و باحرص از جلو یتکان دادم و با دست یسر مغموم
 .گرفتم یقسمت را انتخاب کرده و جا نیتر

را  میدانستم را سفارش دادم و بارفتنِ گارسون محکم پاها ینم یرا که حت شیغذا نیرا برداشته و گران تر منو
هم از کنارم رد  پوشکیدار سه تاپسر ش رویگ نیکردم که درا یام چک م یتکان دادم و مدام ساعت مچ

زد که،  یلبخند مچهین دنمیباد رداز آنها کتش را در آو یکینشستن و  زمیمقابل م قایشدند) خنده کنان( دق
 .نشستم و در دل نجوا کردم ریدرهم شد و سربه ز میفورا اخم ها
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 "کرد یبه حال من م یوا دید یو لبخند آن پسر را م دیایمانده اروند ب نیهم "

ساعت بود که مرا عالف خود کرده بود و مدام نگاهم به ساعت و تلفنم در نوسان بود که، بالخره سرو  مین
شد و  کمیفرستاد و سمتم نزد شیداخل خرمن موها یآن پسرها دست زیمن و م دنیشد و باد دایکله اش پ

 .و نرم نشست دیاش را کش یصندل میپشت به آنها روبه رو

 میسرجا لکسیو رهُل دادم شیجلو یانداختم، خم شدم وجعبه دستمال کاغذ سشیبه صورت خ ینگاهمین
 .پا انداختم و منتظر شدم یصاف پارو

 .کردم که تلفنم زنگ خورد ینیاز ب یقیعم دم

 میشدم و هدفونم را تنظ رهیزد خ یهمراهم چشمک م یا ید یصحفه ال ا یلبخند به اسم مادرم که رو با
 :وصلش کردم یبایکرده و با لبخندز

 .مامان جان سالم

 ؟یعسل مامان، خوب یالحمدالله، سالم خوب _

 :چاندمیرا پ میاز موها یهم قرار دادم و طره ا یرو یپلک

 چخبرا؟ ن،یشما خوب م،یمامان عال آره

 ن؟یخوش بانبودنم

 :بغض دار شد شیصدا

 مادر؟ ی...) مکث( کجامیمام خوب ی... تو خوب باشمیمادر مام خوب آره

واضح بود به مکامات ما.حواسش  یبه اروند که خود را مشغول تلفتش کرده بود ول یرچشمیکردم و ز یتبسم
 .معطوف است

 .دمیرا گز لبم

 ه؟یشما خال یجا رون،یب میاومد -

 :شد یاز شاد یاندوه مخلوط شیصدا

 گه؟ید یمواظب خودت هست زمیبگذره عز خوش

 :قرار دادم زیم یزدم و دستم را رو یشخندین

 ... بابام چطوره؟نیبابا نگران نباش آره

 :افسوس مانندگشت لحنش

جواب  می... موندستی... خب رسم نبوده ونیزیو چ یعروس یخه بخودشه... آ یتو نجایرفتنتون از ا بعد
 م؟یبد یوآشناروچ لیفام
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 :بسته شد یرگیباخ چشمانم

 ؟ نیمامان شما چرا هنوز نرفت ستین مهم

 :دینال عجزوار

 یکمک م یزنگ زدند موقع اساس کش یو شوهرش که قهرن ول ایباهاش حرف زد، اون لع شهیکه نم بابات
 ....آن

 :دمیرا قطع کردم و رو به اروند پرس تلفنم

 واسه کمک به خانوادم؟ یفرست یچندتا کارگر م فردا

 :تکان داد یانداخت و سر یرا باال آورد و به چشمانِ  ملتمسانه نظر سرش

 .باشه

 :قدرشناسانه نثارش کردم یحیلبخندمل

 .کنم یم جبران

 :دمیفرو رفت، دست در دهانم نهادم و با ذوق پرس کرد که چال گونه چپش هیبهم هد یلبخندجذاب

 ؟یگونه داد توچال

 :تکان داد یبه گونه اش زد و سر یلبخند دست با

 .شد ینجوریگونم وا یدونم کجاش رفت تو یافتادم که نم کباریکردم  یم یدوچرخه سوار یوقت یبچگ تو

 :کج کردم یشدم و دست به چانه سر متعجب

 جالبه؟ یلیخ

 .را آورد مانیباز کردجوابم را بدهد که، گارسون غذاها دهان

 یبه بشقاب کبابِ  سنت یانداختم و نگاه یو نگاه منزجر وندگرفتندیپ میابروها یو کرم بروکل گویم دنیباد
 .اروند کردم

 :شدم که متعجب نگاهم کرد رهیو باحسرت خ دمیدهانم را بعل آب

 ؟یخور ینم چرا

 :انه جوابش رادادمو صادق دمیرا گز لبم

 .دادم یباسه وگرنه سفارش نم گویگرونشون م یکردم غذا ینم فکر

 .کرد ضیبه بشقابم انداخت و بشقابش را با بشقابم تعو ینگاه
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 :دندیزده و ناباور لبانم لغز بهت

 .آوردند یم گهید زیچ هیگفتم برام  یفوقش م یعوضش کرد چرا

 :به بشقابم اشاره کرد یرچشمیز

 .جان نوش

را حس کردم  یبیعج یو گرما دیقلبم لرز یها وارهیخورد و د یحرکتِ  ساده اما، پراز مهرش تکان نیاز ا قلبم
 ...ایانجام نداده و چکسیه میکار اروند برا نیچون تاحاال ا دیکه، تابحال تجربه نکرده بودم، شا

 گه؟یبخور د _

خوردن تازه را  یزدم و بادست نان سنگک تازه را کَندم و نصفه کباب را درون نان همراه سبز یلبخندکوچک
 یرو یبه لقمه و بعد بهم انداخت، پلک یگرفتم که، متعجب نگاه شیحرف لقمه را جلو یو ب چاندمیدرهم پ

 .شد دنیو مشغول جومتوسط زد  گازکیدهانش بُرد و  یجلو یهم نهادم که لقمه را نرم ازم گرفت و با تبسم

 یو با دست دمیدوغم را تا نصفه سرکش وانیحرف ل یباره باالرفت و باعث عطش ام شد که ب کیقلبم  ضربان
 .لرزان مشغول شدم

شد و حرکت خون در  یشل م میاروند و دست وپا ییرایدانم چرا باهرنگاه نافذ وگ یناشناخته بود و نم حسم
 .کرد یرا بهم القا م یندیبودن حس خوشا بیج نیکه در ع یبیعج ییبدنم و گرما یتمام سلول ها

 گریما و آن پسر دوخانواده د زیاما، جز م دمیشدم و سرم را باال بردم و اطرافم را پا ینگاه ینیسنگ متوجه
مشغول  لکسیاروند رفت که ر یحواسم پ یگرفت و باکنجکاو یم رنظریمرا ز یچه کس دمینبود، نفهم یکس
 .بود شیغذا

 .دل به خود غر زدم در

 بس کن عسل. چت شده؟ "

 "نزن یتوهم یفکرا نقدیو بخور وا شامت

 ...را تمام کردم میو غذا دمیکش یپوف

 :نامم را صدا زد مینشست لیکه داخل اتومب نیهم

 عسل؟

 :را سمتش کج کردم که مردد لبانش تکان خورد صورتم

 ...من

 :حرفش را عوض کرد یخنث یو با چهره ا دیکش یپوف

 ه؟ی... رشتت چیکنم تا قبول بش یگم دوباره کنکور بده منم کمکت م یم
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 :دمیرا از داخل گز لبم

 .یانسان

 :دیتکان داد و پرس یسر

 مدِ  نظرته؟ یچ

 :را خاراندم سرم

 .دوست دارم روانشناس بشم ،یعالقه دارم ول یکشاورز یمهندس من

 :ت را زدتکان داد و استار  یسر

 .سخته کمیچون کارت  یبر یتیتقو یبهتره به کالس ها پس

 :رادرهم قفل کردم و کنجکاو زمزمه کردم دستانم

 ؟یچ شما

 ؟یدونم چ ینم یول نیدکتر دمیشن

 :افتاد نیچشمانش چ گوشه

 شمام؟ ایتوام  دم،ینفهم من

 .من فوق تخصص حراج مغزواعصابم خب

 !دیبرد و کفم بر ماتم

 آمد، مگر چندسالش بود؟ ینم بهش

 :را تر کردم لبم

 .آد ینم بهتون

 :کرد یکوتاه خنده

 چرا؟

 جراحم؟ ایتخصص دارم  چون

 :افزودم ثانهیخب

 .هردوش

 :تکان داد یسر

 .نداره یبیع
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 ندارد!؟ یبیع دیگو یاو م میگو یم یمن هرچ چرا

 یو آرام گاه نیحال خوش پوش، مت نیدر ح نیبُرده، سنگ رسوالیمردان ز هیبا بق سهیمعادالت مرا درمقا تمام
 ...وار طنتیهم ش

 عیو زودتر وارد واحدمان شدم و سر میدیرس قهیلبم باال رفت که سرعتش باالرفت و درعرضِ  چهل دق گوشه
 ...درد به خود از حال نرفتم هیسمت توالت رفتم تا از کل

 :هوا باز شد یکه در ب دمیام کش یو شلوارک صورتتاپبه  یو دستکردم زانیرا آو مانتوام

 ..دیدندون من روند ریخم نیا عسل

 :حرفش را نصفه رها کرد و بهت زده لب زد دنمیباد

 .حواسم نبود دیببخش

 :سبرش قرار دادم نهیس یشدم و انگشتِ  اشاره ام رو کشینزد خونسرد

 یبد تیمن تو وضع دیشا ایو حفظ کن و بدون در زدن نحداقل حقوق من ر یتوهِ  ول یخونه  نجایا درسته
 بودم... هوم؟

به صورتم برخورد کرد وچشمانم بسته شد  شیکه هرم گرم نفس ها دیکش یو پوف دیپشت گردنش کش یدست
 !داخل اتاق نبود یچکسیباز کردم اما، ه قهیو بعداز چنددق

را زدم که المپ خاموش شد و باترس تلفنم را روشن کردم و نورش  دیباال انداختم و کل یشدم شانه ا متعجب
و  دهیکش رگردنیبرداشتپ و شب تاب را روشن کردم و مالفه را تا ز زیسمت تخت خ عیاتاق پر کرد، سر
شدم و در آخر  یآن پهلو م به پهلونیزدم و از ا یمدام غلت م دم،یچیبُردم و درخود پ رشیباترس سرم را ز

 یوم دمیپا یبلندشدم و از اتاق خارج شدم، سمت آشپزخانه راه افتادم و باترس اطرافم را م میاباحرص از ج
 !بکشد ایسبز شود و مراخفه کند  میدفعه جلو کی یزیچ دمیترس

 .درهمان هم چشمانم در گردنش بود دمیلرزان آب سرد را سرکش یبادستان

 یو دوباره باز گشتم و تا خود سحرگاه آنقد غلت و جست زدم تا بالخره چشمانم گرم شد و پلک دمیکش نفس
 .هم قرار دادم یرو

 :دمیزدم و ناله وار پرس یشدن درب غلت دهیکوب یباصدا

 ه؟یک

 .یفهم یم یباز کن یاگه اون در رو که قفل کرد _

 ...را باز کرده و باز به سمتِ  تخت گرمم پناه بردم دشیکلنگاه به سمت در رفته وام و بدون دهیکش یا ازهیخم

 درسته؟ ،یش ینم داریفکرکنم حاال حاالها ب _
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صورتم  یرو یسرد زیدفعه مالفه کنار رفت و چ کیو پلکانم را بسته شد،  چاندمیتوجه مالفه را محکم پ یب
 .چشم دوختم ثیباز به اروند خب مهین یگرد و دهان یو باچشم ها دمیاز جا پر دهیبرخورد کرد که، ترس

 :را نشانم داد خی تکه

 .کوچولو رو برات آوردم نیا نیواسه هم ومدیدلم ن یروت ول زمیبر خیآب  خواستم

 :زد ینگاهش کرد که، لبخندجذاب یظیاخم غل با

 !میریبگ یامروز قراره جشن نامزد فکرکنم

 ؟یندار یکار شما

 رشیقدم نهادم، دوش آب را باز کرده و ز یبهداشت سیو به سمت سرو برخاستم میو ازجا دهیکش یپوف
 ...ستادمیا

را همراه سشوار خشک کرده و حوله را دور تنم محکم نگه داشته ام و سمت کمد اتاق قدم  می موهاِ نم
رنگِ  مورد عالقه ام مردانه ام را سرپا به تن کردم و با لذت به  یبرداشته و با حوصله ساپورت وبلوز طرح آب

 .شدم رهیخ

و پس با اعتماد به نفس بدون شال همان طور به سمتِ   دمیمخصوص پوست راهم مال ونیو لوس کرم
 .زدم یخال یهم به اتاق ها یراه سرک نیآشپزخانه راه افتادم و در ب

 کسیم یاز کاف یهم جرعه ا یو گاهرفت یگرفتم، تلفنش دستش بود و با آن ور م رنظریکنار اُپن اروند را ز از
 .خورد یم

 .را جمع کردم لبم

 "نبود؟ یظاهرن از صبحانه خبر "

 .داد یمبه ساعت انداختم که، عدد نه را نشانم ینگاه

 :توجه و نگاه بهم گفت یکردم، که ب یمصلحت یکنار کانتر رد شدم و سرفه ا از

 ۔۔۔ہگیباخودت د شیجوش گذاشتم بق آب

 .به جانم افتاد یتمام ماند، از توجه و سکوتش خوفِ  بد مهیحرفش ن دنمیباد

 بودم؟ عیضا یلیخ نکند

 .اُپن گذاشت و از آشپزخانه خارج شد یرا رو کسشیم یحرف کاف یب

 *انیاز نگاه و زبانِ  اروند ک *
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تنش کم بود  چکیبه پشت گردنم رساندم، پ یداده و دست رونیکه داخل اتاق شدم، نفسم را پرصدا ب نیهم
بگذارم  دیشد هرگز نه، با ینم ؛یام را داشت، ول یکننده اش قصد نابود رهیخ یبایهمراه ز شیحاال نازها

 .شود شود و صاحب قلبِ  عاشقم کیعسل به من نزد

 .نداشتم یکجارفته بود که ازش خبر یو لعنت تاستیمن فقط متعلق به ب قلب

 م،یازدواج رفت یتا پا یحت میخواست یرا م گریداشته ام و چقد همد تایکه با ب یخوب یفرو رفتم، روزها درفکر
 .رفت شهیهم یبرا تایبرهم خورد وب زیهمه چ یخبرلعنت کیبا  فیح ف؛یح

 .تمتعبرتهران مشغول اس یها مارستانیاز ب یکیجا درحال کار در  نیآمده و هم رانیرا داشتم که، به ا آمارش

 .را مجسم کردم تایب یبایوچهره ز ستادمیو رو به پنجره اتاق ا دمیکش یکالفه ا نفس

 رفت؟ رونیام ب یشکسته از زندگ یدانم چرا آن گونه با دل یآرام وصبور بود اما، نم شهیهم

 .خودم بودم و حماقت محض ام یکردم که عامل اصل یاز خود م یدرهم وبرهم یسوال ها بارها

خبر  ینفهمد و ب یزیکردم تا عسل چ یخود را م یسع دیسرم را عقب راندم و از اتاق خارج شدم، با یموها
 .شد ینقش برآب م میوگرنه تمام نقشه ها دیآ یبامن راه ب

 :شد رتی مختلفات صبحانه چشمانم پرحِ دنینشستم باد زیکه پشت م نیهم

 ؟یدیتدارک د یمفصل نیصبحونه به ا عیسر نقدیساعت ا مین یتو یتوچجور

و  دیچیام پ ینیوگرمش در ب مینشست که، عطرمال یقرار داد و به نرم میبشقاب املت را جلو خونسرد
 .کردم سهیمقا تایناخودآگاه او را با ب

 .هست اما، عسل پرجنب وجوش نیآرام و مت تایب

 !برازنده وبکر است اما، عسل جلف و زننده شهیطرزلباسش هم تایب

 .دمیمربا و کره مال یو نانِ  باگت را برداشته و کم دمیکش یپوف

 ؟یاملت دوست ندار _

 :نگاه سرم را تکان دادم بدون

 .نه

همانند سد و کوه است و رام کردنش  یادیشک ز یدختر ب نیرا حس کردم، ا شیدندان ها دنییسا یصدا
 .کرد یفقط وفقط از راه خانواده اش بود وگرنه، قبولم نم

 یرا م یمن کس یرا داشتند منته انیعروس خاندان ک یاز دخترها آرزو یلیکار ونقشه ام افتادم، خ ادی
عسل  نهیتنها گز نیبرود. در ب رونیب میبه نقشه ام باپول و وعده از زندگ دنیخواستم تا بتوانم بعداز رس

 !مقابلم قرار گرفت، که هم محتاج بود وهم دختر سرد وقابلِ  تحمل
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 .ام گذشت کرده و از هامبورک به تهران به ناچار آمده ام یزندگ یازهمه چ تایشد که، بخاطر ب یباورنم

 :او به فنا داده ام یام را فدا یزندگ یدانست که تمام ارزش ها یم کاش

 ...شهرت

 ...کار

 ؟یوحاال چ ومدرن یعال یزندگ

 .اوردیسردر ب میخواستم از کارها یم ونمهمخونه شده بود یعالقه ا چیدختر اونم بدون ه کی با

 "عسل "

کردم، بدون در نظرگرفتنِ  اروند به سمت  زیرا شسته و تم فیکث یصبحانه ام را تمام کرده و ظرف ها عیسر
ساده  یمانتو کی زیکنار در قرار دادم و خود ن یلوازم ضرور هیبه همراه بق یاتاق پاتند کرده و کاور لباس مجلس

 .و از اتاق خارج شدم دهیهمرنگش پوش نیشلوار جبا یآب

 :دمیتفاوت پرس یب افتمیکه، اروند را کنار درِ  اتاقش  نیهم

 سالن بهار؟ ییآ یباهام م توام

 :سرش را باال گرفت متعجب

 بهار؟ سالن

 :هم قرارداد یرو یتکان دادم، پلک یسر

 .میبر باشه

 :به کنار درگاه اتاق اشاره کردم یلبخندمحو با

 ؟یکش یرو م زحمتشون

ابروانم باال رفت و به دنبالش راه  ییتاکیرا در دست گرفت و راه افتاد،  هیحرف خم شد و بسته ها و بق یب
 ...افتادم

 :کج کردم یرو به اروند سر میدیدربِ  سالن رس یکه جلو نیهم

 نا؟یکمکِ  بابام ا یر یم االن

 :لبش را تکان داد ردخونس

هاشون  لیبرند و همون جاهم کل وسا یپناه یاز بچه ها باچندنفر به کمک آقا یکیسپردم  یکار دارم ول من
 .فتهیزحمت ن یکه مامانت تو ننیرو بچ
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شدم و آرام گونه اش را  کیفهم و درکش احسنت گفتم و با لبخند سمتش نزد زانیدل به تفکر و م در
 .دمی*س*بو

 :آرام لب زدم یطناز یباچشم ها م،یکه مماسِ  هم شد دیشده به طرفم چرخ شوکه

 .مهربون یواسه تشکر بود آقا نیا ه،یخبر فکرنکن

شدم و درب صندوق عقب را باز کرده و تمام  ادهیپ لشیاز اتومب یحرف فقط نگاهم کرد که، باخنده آرام یب
کردم و در دل قند  ینگاهش را حس م ینیعبور کردم و مدام سنگ ابانیهارا برداشتم، بدون نگاه از خ لیوسا

 یتکان دادم که، باگوشه باالرفته تک بوق شیبرگشتم و دست راستم را باال بُرده و برا طنتیبا ش دم،یساب یم
 .گذشت یادیزد و باسرعت ز

 .شدم میوارد سالن بهار دوست هم دوره ا یخنث یمحو شد و باچهره ا لبخندم

 یخوردو برا یزده بود، عسل هم به او غبطه م ییبایسالن ز کیبهارچون  یار و عسل دوست هستند منتهبه )
 (کرد یبا او جز موارد خاص رفت و آمد نم ادیز نیهم

 .میرا در آغوش گرفت گهیهمد قیآمد و هردو عم کمیلبخند نزد دبایکه بهار مرا د نیهم

 ؟ییدخترتوکجا _

 ه؟یچ هیقض نمیبگو بب یحاال که اومد ،یاینوبت بزارم واست که ب یروزه بهم گفت دو

 :کرده و دم گوشش نجوا کردم یتبسم

 .مهیشب نامزد امشب

 :حواله ام کرد یمشت آرام یباعث خنده ام شد که، عصب دنشیکش نیه

 .دمیپرس یجد کوفت

 :کرده و باچشم درشت کردن جوابش را دادم یام را جد چهره

 کنم؟ یم یدارم شوخ یکن یفکرم

 .زادیدست مر بابا

 :تکان داد نیبه طرف یمبهوت سر بهار

 خبر؟ یب چه

 :خورد یکردم و درهمان حال هم لبانم تکان م یمانتوام را باز م دکمه

 .کنه یآقا دوماد پخ پخم م الیآماده باشم و دینداره گلم، بجنب که تا عصر با یقیخبر که توف یوب باخبر

 : عسل!؟بهار
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 :را غنچه کردم لبانم

 جونم؟

 :نگاهم کرد باحرص

 .یشرف یب یلیخ

 :زدم یکنان دست خنده

 .شتریب ما

 لیو در آخر وسا ستینگر یصورتم م یایشد، بادقت به زاو کمیتکان داد و نزد میبه تاسف برا یسر
 :در آورد یا شهی شِ نیتریمخصوصش را از و

 .بکش دراز

 :دیکنجکاو پرس رلبیجا طاق باز شدم که ز همان

 !؟یهم که کرد ونیاپالس

 :دمیرا جو لبم

 .ونیشمع و اپالس یبرا لوین شیرم پ یم شهیمن هم یدون یم خودت

 :دیتکان داد و کرم را آرام مال دییبه تا یسر

 است؟ کاری... اوم پسره چزهیصاف و تم شهیصورتتم مثل هم خوبه

 .در دل چنان ذوق کردم که، شوهرم دکترمتخصص است ،یبودم ول خونسرد

 .فوق تخصص وحراج مغزواعصاب -

 :خشک شد وناباور بهم چشم دوخت دستش

 من!؟ جون

 :لبم باال رفت و دست دراز کرده وکارتِ  مطلبش را به او نشان دادم ی گوشه

 بهت گفتم؟ یتاحاال دروغ من

 :دیمردد پرس قهیدق باال انداخت وبعداز چند یرفته سر لیتحل

 ؟یکرد داشیاز کجاپ خب

مان به  یآمد که، اروند بهم گوشزد کرده بود از خانواده ام و کاروبار نحوه آشنا ادمیو را بستم چشمانم
 :لبانم را تر کردم یپس با مکث م،ینگو یزیچ چکسیه
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 دیاش که با هیو بق ییآشنا نهیرفت که باهام برخورد کرد و شد زم یراه آشنا شدم... داشت م یتو باهاش
 .یخودت بدون

آمد به  یکه م یآهنگ بود وبس، هرمشتر یفقط صدا کاپیتکان داد، تا آخر م یکرد و سر زیرا ر چشمانش
 دیکلنجار رفت که آخر بعداز پنج ساعت دست از کار کش میبا صورت و موها یسپرد و به قدر یشاگردانش م

 :زد یو با اعتماد به نفس لبخندمغرور

 .یشناس ینم ینیرو بب خودت

ام را نوازش داد و ناخواسته عطسه ام گرفت و با لبخند دست  ینیکرم پودرها ب یو انواع بوه هاکرم ینیسنگ
 :راستم را باال بردم

 .شرمنده

گل طراوات و شاداب به که، مثل برگ دمیرا د یدختر یشدم و در کمال ناباور نهیآ کینزد یذوق و کنجکاو با
 .دیرس ینظر م

 :شد نهیزد و دست به س هیتک زشیبه م بهار

 د؟یبُر کفت

کردمت مدلم و چه  یوگرنه م یاون موقع ها خودت باهام همکار بود فی... حیشناس یخودت نم گفتم
 .کردم یم ادهیروت پ یزهایچ

 :دمیندبه او خ یگرفتم و با قدر دان نهیاز آ چشم

 .چنان درست کنمت که جبران بشه واست بهارجان یکن یتوام عروس صبرکن

 :سرداد و لباسم را از کاور در آورد یبلند خنده

 ه؟یچجور نمیلباست رو بپوش بب ایب فعال

 شمیتا به موها و آرا دمیپوش نییشده و لباس را از پا یگریتکان دادم و لباس را گرفتم و داخل اتاق د یسر
 .نزند بیآس

رفتم رو به بهار  یبود راه م نییکه سرم پا ینیو درحدرب را باز کردم ن،یلباس را نتوانستم باال بکشم بنابرا بیز
 :گفتم

 ۔۔۔ہشیشه م یبسته نم نیا

 .گرمنیشده ج یبه به عجب عروس خانم _

 :اشاره کردم بیبهار متعجب شدم و رو بهش پشت کردم به ز باحرف

 .بشه تیرو ببند تا ف نیا فعال
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 :دیبه کمرم کش یدست طنتیباش

 .مونه توکارخدا یکه آدم م یفیناز وظر اونقد

قرار  میرو یمنتژر شدم که، جلو یشدم، و با سکوت معنادار یغرق لذت نم شیدهایبود اگر از تمج دروغ
 :گرفت

 گه؟یدعوتم د منم

 :زدم یحیلبخندمل

 ها؟ یتو دوست من یدعوت نباش شهیم مگه

 :دلخور نگاهم کرد بهار

 .از خبر کردنت معلومه

 :را گرفتم دستانش

 .شد باورکن یدفعه ا کی

 .زد که جاخوردم ینگاهم کرد وبعدقهقه بلند موشکافانه

 .وونهید -

 شوهرت چندسالشه؟ نیجان جان، فقط ا _

 :را متفکر باال بردم لبم

 .آد یبهش اصال نم یوسه ول یس

 !: اوهبهار

 سالته... بابا طرف پونزده سال ازت بزرگتره؟ جدهیتوفقط ه عسل

 :زمزمه کردم رلبیز یحرص

 .کهیطرفه که اروند درجه  تیمهم شخص ستیشم بعدشم سن مالک ن ینوزده م گهیماه د کی

 :تکرار کرد متعجب

 !؟اروند

 :به کمر خم شدم تا تلفنم را بردارم دست

 .انیاروند ک گهید آره

 :دیپرس دکنانیکرد و درآخر ترد یبی عجِ سکوت
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 نکرده؟ یآلمان زندگ قبال

 :ستادمیومتعجب صاف ا کنجکاو

 چه طورمگه؟ آره

 .کرد فیبحث را عوض کرد و از لباسم تعر ؛یمنته دم،یزمزمه کرد که نشن رلبیز یزیچ بهار

 .ستیدانستم ربطش چ یشده اما، نم یزیچ کیدانستم  یم

 .میایب رونیزد و تا ب و به تلفنم زنگ دیاروند هم رس میراس چهارون یعنیبعد قهیده دق بعداز

کرد که،  یرسم یکرد و با اروندهم احوال وپرس تیمرا هدا یرا نداشت و بالبخندکوچک یشوق قبل بهارهم
 .شوکه شدم

 .بود زیبرانگسوال  میواکنشش با اروند برا یبودول یبهار دخترخوش مشروب اصوال

و بالبخند به تمام ژست  میراه افتاد یکرده بودم به سمت مزون عکاس یخواسته ام که به شدت پافشار طبق
 نیآوردم، اروند کالفه شده بود ا یدر م یاز خود ژست مخصوص زیمن م یکردم وگاه یها دقت م لیها و استا
با ناز دور گردنش  راشده و دست راستم  کیسمتش نزد طنتیباش دم،یکردن مدام ساعتش فهمرا باچک

 یبه عمق چشمانش انداختم که صدا یا رهیسپرش گذاشتم، نگاه خ نهیس یحلقه کردم و دستِ  چپ را رو
 :دیعکاس دختر باذوق رس

 .ی... بعدهیعال

دم را شکمم قرار دادم و دستان خو یرا رو رومندشیو نپشت کرده و جفت دستانِ  بزرگ یا بالبخنداغواکننده
 .رخش چشم دوختم میقرار دادم و با سرکج کرده به ن زین

 :آمد و با خنده گفت کمیبار دخترعکاس نزد نیا

 .بشه لیآلبوم تکم دتایریمخصوصمون بگ ی... فعال چندتاهم با دکورهایپاعکاس هیخودت  ماشاالله

 چیجالب بود که، ه م،یل دکور راه افتادمح کینگاه به اروند و دستش را گرفته و نزد یو بزمزمه کردم یا باشه
 .عروس ودامادها نبود هیبق هیشب زمانیچ

 م،یکرد یم یکردم، هردو کامال در سکوت باهم همکار ایمن از او شرم وح یکرد نه حت فیاروند از من تعر نه
 .میدیفهم یرا م گهیکه باچشم حرف همد یقرارداد چشم کی

رفت  یشدنش ضربان قلبم که باال م کیبود وباهربار نزد ریخاص و نفس گ یلیاروند امشب خ لیو استا پیت
در تنم رخنه  بیکه عج یندیشدم و گرماخوشا یم بیو آن حسِ  عج یاروند دچار گُرگرفت رهیو هربار با نگاه خ

 .کرده بود

بدنم را مرطوب کرده بود  میکف پا یشده بود، عرق از کمر و نحوا انیدرم یکیو نفسم  دیلرز یعمال م دستانم
 .نشوم چیتا سوال پ دمیدزد یو چشمانم مدام م
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 جنون؟ ایاست  یضیحال مربوط مر نیدانم ا یداند برسرم آمده که نم یم خدا

 !سرِ  اروند آن هم دم گردنم ماتم برد دنیآمده ام و با د رونیگزگز گردنم از فکر ب باحس

 :زدم شیمضطرب صدا یلرزان و لحن یباصدا

 اروند؟

باره رها ساخت و  کیرا  شینفس ها دم،یبه نبض گردنم نشاند که باز لرز یگفت و بوسه ا یکشدار هوم
 :ام چسباند یشانیاش را به پ یشانیپ

 تو؟ یکرد یطونیچقدش

 :دمیمشهود پرس یپلک زدم و لحن چندبار

 شده؟ یزیچ

 :شدم ریکه بهم کرد متح ینیتکان داد و بالبخندغمگ یسر

 .نه

 :و نگاهم کرد دیکش شیداخل خرمن موها یو دست دیکش عقب

 .ازم دور باش فقط

انداز بود و  نیطن شیگرفت، صدا شیرا پ یحرف راه خروج یکتش را صاف کرد و ب د،ینگاهش را دزد سپس
 چرا؟ ن،ینگاهش شرمگ

 بهم گفت ازمن دور باش!؟ چرا

کرده حرصم  یخودخور دمیپوش یکه روپوش لباسم را م ینیه بود ودرحسوال همانند خوره به جانم افتاد نیا
 :کردم یخال میپا دنیباکوب

 ...دونه یخودش نم قیمن رو ال دیشا

 ده؟ یم یوگرنه چه معن نطورهیهم حتما

 ؟یمن چ یپولداره، دکتره، خوشگله ول اون

 !ستین ریگچشم ادیساده دارم که ز یبایز کیفقط  ایدار دن از

 :کردند یبلغور م یزیجوان روبه رو ما قرارگرفتند و هرکدام چ یاز دختروپسرها یانبوه میوارد تاالر شد تا

 .گم یم گیتبر

 .باشه مبارک

 .نیرشیهم پ یشالله به پا ان
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 :دیدم گوشِ  اروند لبانم لغز یکنند، بامکث یزندگ نجایخورد ا یشان نم افهیو ق ختیر به

 ن؟یک گهید نایا

 :را جمع کرد لبش

 .منن از آلمان و سوئد اومدند یدوستا

مادرم  م،یشد کینزد گاهیکه سمت جا نیهم م،یبا همه شان خوش وبش کرد یبایتکان داده و بالبخندز یسر
اسپند را دورمان  یشد و بانگاه شفاف دستش را آورد و خرده ها کمانیاسپند ونقل نزد ینیخندان با س یبا لب

 .ختیچرخاند و سپس همه را درون زغال گداخته ر

 .نیسالمت و خوشبخت باش شهیالله هم ان شاء _

 :گفت یخم شد و دست مادرم را نرم بوسه زد و بامهربان اروند

 .مادرجان متشکرم،

 ...گفتند یم کیجلو آمدند و همه تبر لیم یوشوهرش هم ب ایآمدو آرام در آغوشم گ فت ، لع کمانینزد پدرم

 دم؛یشدم که، زمزمه اروند را شن رهیام خ کوریمان یو به ناخن ها دهیکش یقیعم نفس

 .آم یبچه ها م شیرم پ یم قهیدق کی من

اروند با ذوق نگاهش  دنید بابایشدم که، دوتا دختر ز رهیبه رفتنش خ بانهیتکان دادم و غر یحرف سر یب
 .دندان گرفتم ریدرهم شد و باحرص گوشه لبم را ز یکم میکردند، ناخواسته اخم ها

 .وچهارساعته هستند وگرنه صدبارپاک شده بودند ستیخوب بود رژام ب حاال

 :کنارم نشست، متعجب به سرکج کرده ام که، با لبخند زمزمه ام را رساندم یشدم شخص ریز سربه

 .جان مامان

 :زد و دستانم را گرفت یاروند لبخند محو مادر

 .و بکن تیپس سع یاروند ردعاشق خودت کن یتون یو م یهست یدخترخوب تو

 :توجه نوع نگاهم افزود یوار گرد شد، ب کیاتومات چشمانم

 .کنه یعوض نم ایشک نکن تورو با دن یاگه باهاش مدارا کن هیو حرف شنو پسرآروم

 :تکان دادم یسر

 .چشم

افتاد  ستیچشمانم به وسط پ یهم نهادم و لحظه ا یرو یبلندشد، پلک شیرنگ محبت گرفت واز جا نگاهش
 .کرد یکه، اروند با همان دو دختر بگو وبخند م
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 .کرده بودم یخورد، اگر عروس نبودم قطعنا تالف یخونم را م خون،

 شیآمد وسرجا کمینزد یا قهیام را حفظ کنم اما، سخت بود؛ اروند بعدچند دق یام را کردم تا خونسرد یسع
 .نشست

خواست  یدلم م یلیپخش شد، که؛ خ یکیباره موز کیبود،  نیو اُرک دلنواز و دلنش کیموز تمیو رخنک یفضا
 .کنم ییخودنما کیبا آن موز

 میآموزشگاه بود کیما چون هرسه در  دند،یو زود فهمکوتاه کردم که هرد یاشاره ا لویو به بهار ون دمیرا گز لبم
 .میکرد یرقص م نیرفت باهم تمر یاکثروقت ها که، حوصله مان سر م

 :رو به اروند گفت طنتیباش لویجلو آمدند و ن لویون بهار

 .میبر یاجازه تون عروستون م با

 ...دیکه فهمشدم رهیخ لویبه ن یشخندیبلند شده و با ن مینشان داد که، ازجا "بفرما "یدستش را به معن اروند

 ...میاز نو پخش شد و هرسه هماهنگ شروع کرد کیموز

قدم برداشتم، اروند  میو با اعتماد سرجا ستمیکردند نگر یما دست و هورا م یکه برا یبه جمع یباخرسند
دورتر از او نشستم و با  یکم نیکرد، عرق کرده بودم بنابرا یبود و دستش را مدام باز وبسته م نییسرش پا

 شدم، رهیخ نیلبخندبه حاضر

 : نازک که نام اروندزمزمه کرد، بهتم گرفتِ یشد و باصدا کیجمع به سمت ما نزد انیاز م یدفعه دختر کی

 اروند؟

 :ناباور سرش بارز باال آمد یبود، باچشم ها نییکه سرش پا اروند

 !تایب

 :شد رهیزد و بهم خ یلبخندمحزون تایب

 .گم بهت عروس خانم یم کیتبر

بلندشدم و دستش گرفته ونرم  میازجا یبا خونسرد نیو سرد بود، بنابرا لیم یکردم لحنش ب احساس
 :فشرودم

 .زمیعز ممنون

 :شد رهیاش را باال بُرد و دوباره به اروند خ یابروانِ  نازکِ  هالل ییتا کی

 .اروندجان یدار یناز خانم

 !مانهیصم چه

 :کالمم را به جانش رساندم شیخشک شده بود که، ن اروند
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 خوشگله، مگه نه؟ یلیهم خ تاجانیب زمیعز

 :چشم دوخت تایبه ب یرفت و با لبخندفوق جذاب یبهم چشم غره ا یمصلحت یخورد وباسرفه ا یفیخف تکان

 .رو نداشتم دنتید انتظار

 :زد یشخندین تایب

 .وقت کمه یول ادهیها ز حرف

 "زدند یحرف م یدوتا رمز نیچرا ا "

 نیگفت به او که، ا یبانگاهش چه م ینفوذ کرد، لعنت زیبه او انداخت که در عمق جان من ن یقینگاه عم اروند
 هم بودند؟ رهیگونه هردو خ

 :و مداخله کردم اوردهین تاب

 .نیتوچشم هست کمیسرپا  ن،ینیبنش بهتره

 :لب تکاند تایتکان داد و رو به ب میکوتاه برا یسر اروند

 ؟یهست یتاک

 :زمزمه کرد رلبیتلفن همراهش را نگاه کرد و ز تایب

 .خونه برم دیبعدش با یودوازده هستم ول ازدهی

 :گفت یفرو برد و با لحن جد بشیدر ج شیدست ها اروند

 .بمون چون باهات کاردارم پس

خارج  دمیکه از د نیهم حواله من کرد و از ما دور شد، هم یبیتکان داد و نگاهِ  عج یسر یبا لبخندتلخ تایب
 :رخ اروند چشم دوختم میشد آهسته به ن

 آشناها هست؟ از

 ستمینگر تاینگران دوباره به راه رفته ب د،یو سرکش ختیخود ر یآب برا وانیل کیتکان داد، خم شد و  یسر
 :دمیآرام اروند را شن یکه، زمزمه 

 منه؟ یامشب نامزد دهیفهم ازکجا

 :کرده به خود اشاره کردم تعجب

 ؟یبامن

در  شیشد و مدام مردک چشم ها رهیو به وسط خ چاندیرا درهم پ شینه تکان داد و دست ها یبه معن یسر
 .گردش بود
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 :دیلب غر ریبار ز کی به

 .شانس نیبه ا لعنت

 اسمش چه بود؟ دم؛یباغ آن شب رس یبایش را دنبال کردم که به همان دخترزمبهوت رد نگاه ومات

 گلنار؟

 ...گلنوش

 .بابا سویگ _

 :درهم شد شیزدم که اخم ها یلبخندپهن یاروند آن هم حرص یباصدا

 ؟یآر یبپرس چرا بخودت فشار م ازم

 .از خود بروز دادم یی پرصداِ نفس

 .سالم اروند جانِ  نامرد _

 :آشکار مقابلم قرار گرفت یتفاوت نشسته بودم که باحرص یشروع کرد، ب ومدهین پوف

 ده؟یکه قلب اروند رو دزد یباش یهمون دختر دیبا تو

 نیاروند، ا نیا میتوانستم بگو یکاش م رکند،یبه خ بیهمه رق نیتوزانه بود و خدا مارا با ا نهیلحنش ک یلیخ
 .خالص نیو ببر نیهم شما... ور دار

 :ام را نثارش کردم دشدهیکل لبخند

 .نه من مال اون رو دهیاروندقلب من رو دزد زمیعز

 ...سویگه گ ی: عسل راست ماروند

 "به عمق چشمانم دوخت یا فتهینگاه ش")

 .آرم یبدون عسلم طاقت نم من

 :دمیرا شن سویگ یدندان ها شیسا یانباشتم که صدا یرو یزدم و پلک ییدندان نما لبخند

 .فعال د،یخوش باش خوبه

 .مالش را از چنگش در آورده ام ییکه گو با توپ پُر رفت چنان

 :ام را ناخواسته زدم هیکنا

 ستن؟یکه ولکنت ن یچندتا تور کرد چندتا

 .نگاهم کرد ظیو با غ اوردیخود ن یبه رو یشد، ول شوکه
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حاال گرسنه ام  نیبود و من از هم یرف شام مص قهیرقص نگاه کردم، بعداز چند دق ستیزدم و به پ یزهرخند
 .شده بود

 :انداختم و رو به خدمه اشاره کردم ینظر نیرنگ یولع به غذاها با

 .زیرو برام بر یو کباب ترک پلوزرشک

 .شد کمانیو همراه ساالد ودسر نزد ختیر یتکان داد و از هردو مقدار کم یسر

 یندارد و من هم ب لیشام هم گفت م یخودش بود و برا یتو بیبه داماد امشب انداختم که، عج ینگاه
 .مشغول شده بودم الیخ

 "او بسوزم یتوانم به پا یندارد، من که نم ازیدانست ن یشکم او بود و البد م "

و  دمیدوغم را سرکش لکسیطرف و آن طرف قوم برداشت، ر نیهمانند مرغ سرکنده به ا میکه تنها شد نیهم
 :زدم هیتکام  یبه صندل

 .میکن یم یفکر هیفعال شامت بخور بعدا  ایب

 :غراند رلبیز

 .حرف نزن یکیتو

 !باز ماند دهانم

 :را رصد کردم شیشده بشقاب غذا را پس زده و با اخم سرتاپا نهیبه س دست

 !یسالم

 پس چه مرگته؟ ل،ینه عل یفلج نه

 .و چنان نگاهم کرد که، رسما خفه خان گرفتم ستادیدفعه از حرکت ا کی

 !یابهت و جذبه ا نیآمد همچ یچهره خوب ومقبولش نم به

 فکرش را برهم زده بود؟ یچ

 .دمیرس سویگ نهیبه مغزم فشار آوردم و تنها به گز یکم

 :بلند شدم، باچندگام سمتش قدم برداشتم میزدم و ازجا یبشکن

و  یمتخصص پزشککیتو  یبازه، اروند ناسالمت یخودش رو نم نقدیتر ادخ هیآدم عاقل که بخاطر  آخه
 ؟یخودت رو گم کرد ینطوریا

 "ستادمیمقابلش ا سیدر ف سیرخ به رخ، ف "

 ...حرف هاست نیاز ا شتریب یلیتو ارزشت خ بابا
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 :نجوا کرد نیزد ودم گوشم زهرآهنگ یشخندین

 ؟ییارزش من تو البد

 .گشت انیدرم یکیکم شد و نفس هم تنگ و  میشکست و هوا برا دلم

 :دستِ  سردش پشت کمرم نشست که

 همه خاطرخواه دارم؟ نیا نکهیبه ا یکن یم یحسود نکنه

 ...ہدم قسم ب یقلبم راه نم یوقت، هرگز تورو تو چیبدون من ه یول اوم

 .را خورد و باحرص هلم داد و از کنارم رد شد حرفش

 .برد شدن گونه ام ماتم سیباخ

 اشک شدم.ص یرا به پوست غرق کرم رساندم و متوجه گرم دستم

 یم دیقلبم با اروند نرم شده بود با یکه ک م یو امشب درست شب زمیاشک بر یزینشده بود بخاطر چ هرگز
 رد؟یتاوان آدم وحوا را از ما بگ ایشکست تا دن

 یشود، منتهگوشه کز کرده بودم تا مراسم تمام کیرا نداشتم و دمغ  بایز نیلباس سنگ نیحوصله ا یحت گرید
 یرا پاک کردم وهرکس هم م میاشک ها یبه اصرار دوستان و خصوصن مادر اروند ناچار بادستمال کاغذ

 .پدرومادرم یدادم به دلتنگ یرا، بامکث ربطش م میچشم ها یعلت قرمز دیپرس

در  میهم برا یگوشه چشم یدادم و اروند حت یم انانهمیوردِ  م یاکاریو ر یتصنع یآخرمراسم فقط لبخندها تا
که خواننده اُرک از ما خواستند باهم رقص دونفره  ینظر نگرفت و تا خودِ  اتمام جشن در خودش بود وزمان

معنادار را تحمل کردم و دم نزدم تا به وقتش حالش را  ینگاه ها ینیهم قبول نکرد و چقد سنگ میداشته باش
 .رمیبگ

 :کرد دیبهم تاک یروح یموقع موقع خروج از تاالرباغ بالحن سرد و ب همان

 .نداره ینکن چون حنات برام رنگ یدلبر شیپ گهید

هستم که  شیبایاش، عاشق قدوقامت ورخ ز شهیدختران عاشق پ هیکرد من هم همانند بق یفکر م اروند
 بیرق یپا گرید یا نهیدانست و گز یمرا جدن در حد خودش نم ایگرفتم  یمدام مورد سخره گرفتنش قرار م

 .وسط است یعشق

 ...ایزد  یخواست پس چرا مدام پسش م یرا اگر م سویکه گ یعشق بیرق

 از آن دودخترجذاب که از اول با آنها نرم بود ، باشد؟ یکی دهمیشا

سکوت کرده بودم تا امشب هم  شیرهاو تذک دهایتفاوت به تمام تهد یبا ب زیوگنگ شده بودم و من ن جیگ
 .بگذرد، و خدا تافردا بزرگ است
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مان شد واروند  کینزد تایباره ب کی ،ی گل زده اش نشسته ام ولِ لینگاه به او در اتومب یکرده و ب یسع
 .مشغول گپ شد یا قهیچنددق

 ادیتکان دادم، پدرم نگاهش غم را فر شانیبرا یاشک از خانواده ام مخصوصن پدرم دل کندم و بابغض دست با
 .شده ام انیزد ومادرم خوشحال بود که من عروس خاندانِ  ک یم

بغل  نهیسوخت، دوباره از آ یم شیشده بودوجا شیر شیدندان مچاله کرده بودم ر ریناخن ام از بس ز گوشه
 .شد یوآن دختر رد وبدل مبه اروند  یگشتم، مدام نگاهشان باخنده و کنجکاو رهیها خ همانیبه انبوه م

 .از جا کنده شد لیدفعه پدال گاز را فشار داد واتومب کیسرد ومنقبض پشت رل نشست و  یبا چهره ا اروند

ام از ترس حبس شده بود اما، خونسرد در حال خودبود ودستش به سمتِ  باند رفت و همان آهنگ  نفس
 .را دوباره گذاشت ییکذا

 .میمنجالب رها ساز نیاز ا دتایرس یبه ذهنم نم یشده بودم وراه کار خسته

 .شده بودم رهیخ رونیزدم به ب هیتک شهیرا باغم به ش سرم

 .کرد یاروند هم حالم را بد م یهمخوان چ،یاعصابم بود ه یرو کیموز یصدا

 .کردم یها تجربه م نیها در کنار اول نیبدتر دیخدا امشب با آخ

 .مرموزانه بود شیبهم نداشت و تمام کارها یام که عالقه ا یمرد زندگ نیدر کنار اول یشب نامزد نیاول

شدم و به  ادهیحرف پ یآرام ب م،یشد نگیباز شد و داخل پارک کیدرب اتومات میدیکه به مجتمع رس نیهم
 .میدنبالش سمتِ  آسانسور راه افتاد

 یرها م ینیب یاز سوراخ ها انیدرم یکیرا داشت که  چهیحکمِ  باز میراتنفس ب دیبه اتاقِ  مشترک رس میپا تا
 .شد

به قلبم  ینیزسنگیچشمانم شده بودم و چ خیم قیعم نه،یخود در آ دنیوقفل در را زدم و باد دهیکش یپوف
 .قرمز چشمانم حلقه زد یرگه ها انیهجوم آورد ونم درم

کاهش  یصدا وتنها برا یب میام وار رفتم و دستانم قاب صورت را در برگرفت، هق هق ها یصندل یرو بادرد
 .خواستم اروند بفهمد که چه برسرم آورد یدردِ  قلبم بود و نم

 ستادم،یا رشی) آب متعادل( کرده ززانیام را برداشته و پادرون حمام داخل اتاق قرار داده و دوش را م حوله
 .دل ودماغش را نداشتم گرید ،یخورد ول زی تروتمِ دیچشمم به وان سف

 ...آرزوها که نداشته بودم اما چه

 :زمزمه کردم رلبیشدم، ز رهیزدم و به خودم خ هیحمام تک یکاش به

 !خودم کنم وونهیتونم اروند رو د یچطوره تا م یرو نزدم ول یپسر چیتاحاال مخ ه من

 :برچانه شدم دست
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فخر  یبرا یزیمن چ یومثل خودش باتمسخر نگاهش کنم، ول ارمیتمام حرف هاش رو سرش ب یدتالفیبا
 ندارم؟

 .در مغزم روشن شد یدر فکرفرو رفته بودم وجرقه ا همچنان

 زونیگر زون،یآو "

 "زونیآو زون،یگر

 :لبانم آمد و تکرار کردم یرو یتلخ خنده

 .اروندخان رمیحالت و بگ دیسبک جد هیخوام با  یم

توانم خود را ثبت نام  یبا همان حقوق م نیکردم تاقبول بشوم، بنابرا یکنکورم کار م یرو دیاز همه با اول
 .بدهد یمرخص شیخانم هم حرف بزنم تاموقع تست وکالس ها هیبارق دیکنم، با

 .در کنکور و بعدش اروند یقبول گامنیاول

 .رم چشمانم را بستم و به عالم خواب سفر کردمو ن دهیمالفه خز ری آشفته زِ الیخ با

 ؟یستیتو... تو... انسان ن ..اجلوینه ن -

 .نبود تیآمد و چهره اش قابل رو یبه دنبالم م حیمانند زشت وکر اهیس زیچ کیجارو مه گرفته بود و  همه

همانند خرناس به  یشد و صدا ینم دهیکجا د چیزدم و با ترس اطرافم را از نظر گذارندم، ه ینفس م نفس
 .خورد یگوشم م

 :گراز نامم را صدا زد یصدا هیشب ییدفعه صدا کیو وحشت تمام تنم را به لرزه کشانده بود و  هراس

 عسل؟

 :کرد وناباور لبانم زمزمه کرد ستیکه برگشتم ضربان قلبم ا نیهم

 !؟اروند

چشمان قرمزش شدم که، ترسناک  رهیحدقه زده خ یمانو باچش دمیپر میزد که از جا یترسناک وزهرترک قهقه
 :گفت

 عسل؟

 .دمیخودم ازخواب پر ادیبودم و بافر دهیکه تا آن زمان نکش دمیکش یغیدفعه از ته دل چنان ج کی

و تنم نشسته بود  یشانیپ یشد و عرقِ رو یم نییام به شدت باالوپا نهیزدم وقفسه س ینفس م نفس
 .بود دهیبه صورتم چسب یسیاز فرط خ میوموها

 ییونفس استرس زا دمیلرزان دست دراز کرده و چراغ خواب را روشن کرده و آب دهانم را بلع یودست باترس
 .زدم
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 میبا لرز بلندشده و پابرهنه از اتاق خارج شدم، دست وپاها میتنم مرا رساند و از جا یاز حد شیب یسرد
 یخود آب یدادم به آشپزخانه بروم و برا حیاروند را نداشته و ترجشدن به اتاق  کیبخاطر خوابِ  جرات نزد

 .اورمیب

و نفسم تازه  دمیهمه را سرکش دفعهکیپُرش کرده و خچالیبرداشته واز آب سردکن  یوانیل خچالیکنار  از
 .رمیبگ یچاق شد و توانستم دمِ  راحت

که  دمیکاناپه دراز کش یاز آشپزخانه خارج شده و رو عینهادم و باتصور چهره زشتِ  موجود خواب سر یپلک
 .پخ نکند میرو یجلو یزیگرفتم تاچ یم رنظریبماند دائم اطرافم را ز

 :زمزمه کردم رلبیو ز دمیکش یکوسن قرار گرفت، آه یکه سرم رو نیهم

 یخودم بلند نم غیج یو از ترس باصدا دمید یاتاق خودم بودم الاقل االن خواب هفت پادشاه و م کاش
 ...شدم

 :دفعه صاف نشستم و تکرار کردم کی

 !شدم یخودم بلند نم غیج یباصدا

 :دمینال رلبیزدم و ز چندبارپلک

 ومد؟یزدم پس اروند چرا به اتاق ن غیمن ج اگه

س باز که چشمانم از زور تر  ینیاتاق اروند شدم و درح یراه یبه تمام ترسم اضافه شد و بامکث یو نگران دلهره
 .از خود بروز ندهم ییکردم صدا یم یبود ومدام سع

 .انداخت یبه دلم چنگ م یبود وخوف بد کیدرش را آرام باز کرده و وارد شدم، اتاقش تار رهیدستگ

را راحت کرد اما، کنجکاو شدم که،  المیدستش خ کیآرام و  ینفس ها یجلو رفته و دقت کردم، صدا چندقدم
 نشده؟ داریبلندم ب غیچگونه با ج

 شیپ هیبق یبرا یمزاحمت گونهچیصدا بوده و ه قینبودچون واحدما ضدعا یفهمند که مورد ینم هیهمسا اگر
 .آمد ینم

همان کاناپه دونفره لم  یو آرام خارج شدم و باز رو دمیکش یو به چشمانِ  خشک شده ام دست دهیکش یپوف
 .کردم بخوابم یدرهم سع یدادم و بافکر

 :خورد یزیزدم که سرم به چ یغلت

 .آخ

 ییتا کیشدم و  رهیبود خ میکه رو ییو به پتو دمیمال یبلند شدم وهمزمان هم سرم را م میازجا باتعجب
 :ابروانم باالرفت

 چنده؟ ساعت
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بلند شده و پتو را جمع کرده وبه سمت  میلبم از جا دنیده بود و با گز یرا باالگرفتم که عقربه اش رو سرم
 ...اتاق خود رفتم

 .گرفته از خانه خارج شدم رهمیآماده شده و چندلقمه ساده نان وپن عیسر

 ...زدم یخانم هم حرف م هیکردم و بارق یم دایپثبت نام یبرا جاکی رنشدهیتا د دیبا

به سمت مترو قدم  ابانیفرو داده و از خ فیاز آموزشگاه خارج شده و با ذوق کارتم را داخل ک بالبخند
 .برداشتم

کرد چراکه اکثرن عصربه  یخانم هم قبول م هیقطعنا رق شگاه،یو عصر به بعد هم آرارفتم یصبح م آموزشگاه
 .آمدند یبعد م

 .نه _

 :خانم زل زدم هیبه دهان رق مات

 آخه؟ چرا

 :اخم نگاهم کرد با

 خوام... اعتبارم یروز نم مهیاز صبح تا شب باشه، من کارگرِ  ن دیبا یایب یخوا یاگه م نجایکن عسل ا گوش
 .رندیگ یآن از صبح وقت م یکه هم م ییشترکسایباشند و ب یهام راض یمشتر دیمهمتره، من با

 :دمیپرس یلحن قاطع با

 ؟یکن یقبول نم پس

 :کردم زانیدوشم م یرا رو فمیک یشخندینه تکان داد که با ن یرا به معن سرش

 .ندارم یکار نجایا گهیپس من د باشه

 .دمیآمدم و گوشه لبم را جو رونیگرد کرده و از مغازه ب عقب

 :به آسمان گرفتم یرا رو سرم

 .شدم کارهمیب

 ...قبول کند یبخاطر دوست دیسالن بهار شدم تا شا یو راه دهیکش یپوف

 .سالن گذشتم انیم را پرت کرده و باحرص از موارد خانه شدم و کفش ختهیو بهم ر خسته

 ؟یخسته نباش _

 .شدم رهیکرد خ ینشسته و برنامه نود را نگاه م ونیزیتلو یو مبهوت به اروند که جلو ستادمیحرکت ا از

 :دست برداشتم یرگیاز خ شیباصدا باز
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 ؟یموقع بود نیتا ا کجا

 :ام گرفته و وار رفته به او پشت کردم یشانیبه پ یدست

 .دوستم شیپ

 :داخل اتاق شد یکرده ومشغول درآوردن مانتوام بودم که اروند عصب زانیرا آو فمیوارد اتاق شده و ک یکالفگ با

 باورکنم؟ یخوا یم ،یدوستت بود شیصبح تا حاال پ از

 :حوصله بدون نگاه لب زدم یب

 دارم بگم؟ دروغ

 :نگاهم کرد ظیو با غ دیدفعه محکم مرا کش کیکه  دمیش را شنا یعصب نفس

 ؟یدیتاق فهم یو بر نییزنم سرت رو مثل االغ ننداز پا یباهات حرف م یوقت

 :باال انداخت یتکان داده که با اخم سر یو سر دمیدهانم را به زور بلع آب

 ؟یواشاره ام حرف نزن، مگه زبون ندار میا با

 .دمیکش یپوف

 ؟یشه ولم کن یم -

 :خودمان کرد و با اخم تکرار کرد تیبه وضع ینگاه

 ه؟یمشکل

 :به جوش آمد و محکم هلش دادم، چون انتظارش را نداشت عقب رفت خونم

 ! دهِ د

 .چسبه یبهم م یآد ه یازش خوشم م یلیخ ست،یداده بهم ولکنم ن ریگ گه،یکن د ولم

 :به دماغ ام دادم ینیمبهوت نگاهم کرد، چرا به سمتش چرخاندم که مات و  صورتم

 ها؟

 ارث نداشته من رو؟ ای یارث بابات رو طلب دار هیچ

 .بگم من ازت متنفرم یبه ک بابا

 :حواله ام کرد یدرهم شد و نگاه برزخ دنیشد شیدفعه اخم ها کی

 ؟من عاشقتم یفکرکرد

 :تو هوا تکان دادم یدست
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نداره فقط ولم  تیواسم اهم یذره ا هیبق ینه اون خانواده به اصطالح دلسوز، نه حت ینه تو مهم ست،ین مهم
 .بهم نداشته باش یکن، برو و کار

به اروند زده و از کنارش گذشتم و به آشپزخانه قدم برداشتم  یتنه ا یمانتوام را گوشه پرت کرده وعصب یعصب
 .کنم دایخوردن پ یبرا یزیتا چ

 .درست کن گرسنمه یزیچ هی: اروند

 :ستادمیپشت اُپن ا نهیزدم و دست به س یپوزخند

 .مد نظرتونه خودت برو بخر و بخور یزیچ ،ید یدستور م ستمیواال من خدمه و حشمِ  شما ن حضرت

 .راحتِ  دوتا تخم مرغ برداشته ودر روغن سرخ کردم الیبه او کردم و با خ پشت

اشتراک  دنیلقمه گرفتم که تلفن خانه را برداشت و با شن خود ینشسته و برا یصندل یرو خونسرد
 .با رستوران تماس گرفته است دمیفهم صدوهفتیس

توجه به اروندمسکوت، وارد  یگرسنمه ام بود که تاآخر همه را نوش جان کرده و ظرفش راهم شسته و ب آنقد
 .دمیتخت طاق باز دراز کش یاتاق شدم و رو

 .بهار در مغزم سوزاندم ی جمله

به  اریس شگریتونم شمارت رو بدم و به عنوانِ  آرا یم یندارم ول شگریبه آرا ازیمن که شاگردام هست و ن "
 "پولدارها بدم وتوا به کارهاشون برس یخانه ها

 :دمیدستم را گاز گرفتم و باحرص غر کف

واون واسه بند  نیمدرک تخصص گرفته برم خونه ا منِ  ،یکن یچرا غرورم رو خرد م گهید ینده ول ید یکارنم
 ؟یواصالح که چ

 :بالشت نهادم یحوصله دمر شده و گونه ام را رو یب

 ارم؟یپول آموزشگاه از کجا ب حاال

 :آرام اروند یکمرم نشست و پشت بندش صدا یرو یفرو رفته بودم که دستِ  سرد قیعم

 عسل؟

 :زمزمه کردم که کنارم نشست و دستم را گرفت یتفاوت هوم یب

 .اشتها ندارم یمن تنها میشام بخور ایب

 :دنمیخم شد همراه چرخ یزدم و دوباره طاق باز شدم که کم یپوزخند

 .رمیمن س یول متشکر

 :بهم کرد ییبای زِ نگاه
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 .تونم ینم ییچون من تنها نیبش ایب خب

 :قهقه زدم مستانه

 ؟ید یبهم جاش م یچ

 :لب زد زیآم طنتیباره ش کیشده نگاهم کرد و  شوکه

 داره؟ یچه طعم لبات

پا از اتاق خارج شدم، مردک  دنیبلند شدم و باکوب میحرف با اخم از جا یحرفش تنم گُرگرفت و ب نیا با
 .شد ینم شیحال یشوخ

به اروند انداختم و در  یبه چشمم خورد و با غم نگاه زیم یوارد آشپزخانه شدم دوپرس ظرف غذا رو نیهم
 :دل اعتراف کردم

 .منم غذا گرفته بود، لعنت بهت عسل یاون برا یشامم رو خوردم ول لکسیر من

پشتش بهم  دم،یشدم ولبم را گز رهیآورد خ ینشسته و به او که آب سرد را م زیداخل وجودم پشت م یباشرم
 .گرفت یجا یبایدست و شانه اش لبم به لبخندز یعضله ها دنیبود وباد

 :کردم یمصلحت یکه نشست به خود آمده ام و سرفه ا میجلو

 ...زهیچ

 :کرد که افزودم نگاهم

 قبوله؟ ،یبه جاش خرج آموزشگاه من بد دیبا یدم ول یخونه و تو رو انجام م یتمام کارا من

 :به چانه نگاهم کرد دست

 .دادم یم انهیههم بهت ما یگفت یتونم

 :زدم یدوباره مرا خجالت زده کرد و لبخندِ  خجول باز

 .باشم ی کسِ نید رینه خب من دوست ندارم ز نه

 :کبابش خورد یقاشق از پلوزعفران کی

 .یستین

 :وار به او چرخاندم کیرا اتومات نگاهم

باشند...  یکه انجام بدم مثل لباس هات چجور یبا تمام کارها سیبرام بنو یکه دوست دار ییغذاها ستیل
 نایتا خبرت کنم و ا یببر رونیب یدوست دار یی... عادت هات مثال چه روزاییببرم خوششو ای دهیاتو کش

 ...گهید
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 :و مبهوت لب زد متعجب

 ؟یخصوص یمنش مثل

 :گشاد شد چشمانم

 ها؟

 :زد یلبخندمحو

 ؟یقبال ... نکنه بود یبود یخصوص ینگار منشکه ا یزن یحرف م یتو طور نهیا منظورم

 :تو هوا تکان دادم یدست

 .صورت دارم نگیوکانتورکاپیبنده تخصص م ر،ینخ

 :دیلقمه اش را بلع نهیبه س دست

 .تونن یهمه م ستیسخت ن ادیز یشگریآرا

 :چشمانش لب تکاندم خیآمد وخم شدم به جلووم حرصم

 .ستین یبودن هم کار شاق پزشک

 :را باال برد شیابرو ییتا کی

 جدا؟

 :ام زدم یبه صندل هیو تکتکان دادم یسر

 .بهت نشون بدم یحاضر برم روانشناس یحت بله

 :را باال برد دستش

 .نکرده الزم

 م؟یبه جانب: شرط ببند حق

 .بخدا یاحمق یلینگاهم کرد: خ مردد

 :نگاهش کردم باغرور

 .شه یم یول ینداره چه دکار یدکتر بشه حاال فرق کیتونه  یبنده که م یاحمق باهات شرط م نیا

 :لبش باالرفت گوشه

 کنم چطوره؟ یرو به نامت م نمیمنم اون ماش یاگه تونست باشه

 :گرفت و مات نگاهش کردم بهتم



 

 
80 

 ؟یگ یم یجد

 :زدم و در دل زمزمه کردم یتکان داد که باخباثت لبخند یحرف نگاهم کرد وسر یب

 مرموز؟ا یآرم آقا یبدست م یرو بخوام باتالش وسخت یزیمن چ یخبرندار

کردم و بعدش هم  یآماده م یاروند صبحانه شاهانه ا یشدم و برا یبلند م میصبح زود از جا میحرف ها طبق
 .دادم یم لشیومرتب تحو دهیرا اتوکش شیها راهنیپ

 .یشگریخانه برسم هم آموزشگاه وهم کار آرا یکرده بودم تا بتوانم هم به کارها یزیبرنامه ر یطور

ساعت نه واالن راس هشت بود و اروندهم رفته بود، بماند که چقد از  قنیرفتم دق یم دیآموزشگاه با امروز
 .نوشت میشب هم سفارش غذا برا یشاهکارم متعجب شد و برا دنید

به  فمیاروند و ک یقرار دادم و با گرفتن کارتِ  بانک شیمحکم بسته و شالم را رو رهیرا تاب داده وبا گ میموها
 .سمت آموزشگاه راه افتادم

 یب د،یجنب یاز دختران روبه رو شدم که، اکثرشان سروگوش شان م یکه وارد کالس خود شدم با جمع نیهم
 .شدم رهیبرد خ تیپا انداخته و به وا یرو یاول نشسته وپا یصندل یرو الیخ

 میازجا د،یرس ینه ساله به نظر م-وهشت ستیپسر حدودن ب کیباالرفت،  میآمدن مدرس جفت ابروها با
 .دخترها هم باخنده نرم برخاستند گریبلند شدم که، د

اش را جابه جا کرد و تک تک مان را از نظر گذارند و  یطب نکیخودکارم را در آورده و منتظر شدم که ع خونسرد
 :گفت یک سرفه ابات

 .شما کیزیوف یاضیهستم مدرس درسِ  ر یرابیخ لیسه من

 :به همه انداخت ینگاه دوباره

 .دیکن یرو معرف خودتون

 زدم وبدون پاشدن جوابش را دادم؛ یرا بهم دوخت که لبخندمحو نگاهش

تکان داد و کتابش را باز  یسر لیآخر که، آقا سه یام شروع شد وتا ال یهستم. و از پشت سر ی پناهِ عسل
 :کرد

و قبول  دیریازش در کنکور بگ دیتون ینمره ها رو م نیشروع کنم که مهمتر رستانیخوام از درس سوم دب یم
 ...دیبش

فرو  فمیدستم را داخل ک ابانینرم بلندشدم و باگرفتنِ  کوله ام از آموزشگاه خارج شدم و در سمت خ میجا از
 .به دستم آمد یکه، کارت داکنمیرا پدادم تا تلفن همراهم 

 که بود؟ گرید یقاسم دهینگاهش کردم، سپ بادقت

 .شماره اش را زدم دیکرده وباترد دایشماره اش را دقت کرده و با گشتن دوباره تلفنم را پ کنجکاو
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 تلفنش را برداشت: الو، بله!؟ یطوالن یبوق ها بعداز

 :دمیپرس یکنجکاو ّ با

 ؟یخانم قاسم سالم

 :شد زیتعجب آم شیصدا

 شما؟ بله

 :ماندم یانداخته و منتظر تاکس ابانیبه عرض خ یرا تر کرده و نگاه لبم

 .هستم عسل

 :مکث کرد و مردد جوابم داد یکم

 !؟عسل

 :دفعه با شوق لحنش را عوض کرد کی

ِ  یبایکنه سالن ز یخانم کار م هیرق شیکه پ یعسل، همون آها ... 

 :زدم یمات لبخند

 خودمم، شما؟ بله

 :زد یخنده ا تک

 گه؟ید یبابا منم که رنگ و مش، کوکاه ،ینشناخت نگو

 ؟یی: کجادیکه پرس میآمد و دوباره با او خوش وبش از نو کرد ادمیفکر  یرا خاراندم وباکم سرم

 .رونمیب -

 .خونمون که خدا رسوندتت ایدم ب یپس آدرس م _

 :متعجب زمزمه کرد کنجکاو

 چرا؟

 :کرد یآرام یا خنده

 ؟یایب یتون یتونم برم سالن... م یچون خونه ما گرفتند من نم یپسرخواهرمه منته یشبِ  نامزد امشب

 :مکث دوباره گفت یرا جمع کردم و باکم لبم

 .دم یم یمزدت شد، بخوا یهرچ

 .میبه سمت آدرس راه افتاد عیقبول کرده و آدرس را گرفته و با دربست سر ینیریلبخندش با



 

 
82 

 .کردم یفرستادم اطرافم را چک م یم امکیاروند پ یکه برا ینیدرح

 "آم نگران نباش یم رید یسالم، من عصر "

تازه باالشهر که جنب کوه بود لذت برده  یآوردم و از هوا نییرا پا شهیو ش یزدم به صندل هیراحت تک الیخ با
 .بودم

 .شدم ادهیرا حساب کرده و پ هیماتم برد و با تعجب کرا کشانیش دویعمارت سف دنیباد میدیکه رس نیهم

 . سردم را باال برده و زنگ در را فشار دادمِ دستان

 عسل جان؟ یاع اومد _

 :شکمم صاف نگه داشتم یکرده و دستانم را جلو یمکث

 دم؟یزود رس اوم

 :کرد یا خنده

 .زمیباال عز ایب

خانم  اهمانیخانم  دهیسپ دنیردشده، باد ینییتز یپراز گل و درخت ها اطید وکنجکاو از حرا زد که باز ش درب
 :نثارش کرده و اشاره به عمارتشان کردم یضیلبخندعر یورِ  ورود یجلو یقاسم

 .و دلنوازهقشنگ یلیخ

 :را پشتم نهاد دستش

 .زمیعز نهیب یقشنگ م چشمات

 :که آرام گفت دگیآن همه خدمه تعجب کرده و لبم را گز دنیکرد داخل و باد تمیهدا

 .شه یوگرنه دست تنها نم میامشب واسه کمک استخدام کرد نایا

به توستربزرگ  یرچشمیزدم ز یکه قدم م ینیو من در ح میتکان داده و باهم به طبقه باال راه افتاد یسر
ومبلمان  یسنت یدست معرق کار کی یهاگلدان  ،یشمیابر متیگران ق یشکل سالن و تابلوها یالماس

 .ماند یو دهانم باز مزدم یم دیرا د یسلطنت

 رکنندهیخ یخانم چشم از قال دهیسپ یآخرش بودند، باصدا کرید نهایا یهم ثروتمند بودند ول انیک خاندان
 :ومجذوب گرفته ونگاهم را به او دادم

 بله؟

 :نخندند دتایرا گز لبش

وقت نکردن  ادیبالخره اونام بخاطر مشغله ز ینداره جزمن خواهر و دخترش رو هم درست کن یگم اشکال یم
 .رندینوبت بگ شگاهیاز آر
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 :تکان داده یتفاوت سر یب یاما ظاهر لیمغزم حساب وکتاب کرده و با کمال م در

 .تونم درست کنم ینداره م یمورد

 .داد یرا نشان م کی یام را نگاه کردم که رو یمچ ساعت

 .وقت بگذارم یهرکدامشان دوساعت یبرا دیبا

 :خانم کردم دهیبه سپ یداخل اتاق اشاره ا دمیکه رس نیهم پس

 .نیاریبرام ب نیدار نااگهیا کاپیشه لوازم م یچون کالس داشتم م اوردمین یشیلوازم آرا من

 :خانم با لبخندلب زد دهیسپ

 یمخصوص لوازمشان تو فیاز همونا داره و االنم ک یکل یدرستش کن یخوا یکه م یدخترخواهر همون اتفاقا
 .آرمش یاتاق پسرمه، االن م

 :برود که تلفنش زنگ خورد و با هول رو بهم گفت خواست

 ؟یشه خودت اتاق پسرم مهرداد بر یآوردند م کیبرم آشپزخونه فکرکنم ک دیجان شرمنده االن با عسل

 .راهرو هستش نیسمت چپ اول یوقفه افزود: درِ  شکالت یتند و بتکان داده  یناچار سر به

 قدم برداشته و عیزده و سر یبغل، نفس حرص یبروم راهر دیبا شیحرف ها طبق

 .دفعه باز کرده و وارد شدم کیتوجه در را  یهمان در موردِ  نظر ب دنید با

 :دیچیدر اتاق پ یا بم و مردانه یزدم که صدا یمخصوص کرم ها لبخندپهن فیک دنیباد

 ؟یهست یتوک

قرار  میاز پشتم دور زد و روبه رو نیسنگ یبزنم که باقدم ها یشده و ماتم بردونتوانستم حرف دفعه خشک کی
 .گرفت

 :دیپرس یبا تنِ  کلفت یرا باال داد و متعجب ول شیابرو ییتا کی دنمیباد

 ؟یخوا یم یچ نجایا

 :و من من کنان گفتم دمیام را با ترس بلع دهیدهان خشک آب

 ...اومده... ب... بودم که من،

 :باال آمد و شمرده افزود دستش

 .حرف بزن درست

 :و تند لبانم تکان خورد دهیکش یتوام استرس یقیرا بسته ونفس عم پلکانم
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رو ببرم تا خودش وخواهرش دخترش رو درست کنم آخه من  شیآرا فیک نجایا امیخانم گفت ب دهیسپ
 ...خواستم مزاحمتون بش یو نم امیمجبورشدم ب یعنی ی... خب خودش نتونست منم ناچارشگرمیآرا رمرسیخ

دفعه چشمانم گشوده شد و مات به  کیحدقه زده  یلبانم قرار گرفت و باچشمان یرو یزسردیدفعه چ کی
 :کرد دیشدم که با اخم تاک رهیدستِ  بزرگ وپهنش خ

 .هیکاف یخورد سرم

و راهش را به سمت کمدگوشه اتاق کج کرد، تا نگاهم به تنِ  برهنه  دیتکان داده که دستش را عقب کش یسر
 .و عقب گرد کردم دهیکش ینیاش افتاد ه

 .را چنگ زده و توان توان از اتاق خارج شدم فینگاه به او ک یب عیو سر دمیرا فهم پوزخندش

 یام، دسته راستم را رو دهیرا د یاکشن لمیف ای دهید تیجنا ییزد که گو یضربان قلبم تند وکوبنده م آنقد
هم قرار داده  یرو یو چشمانم لحظه ا دمیکش یقلبم نهادم و نفس آسوده ا یرو قنیام دق نهیقفسه تند س

بازش کردم و لبم را محکم  دفعهکیباز  یشد و با دهان یاش در ذهنم تداع یکلیو ه یکه باز تنِ  عضله ا
 :غر زدم رلبیک ز دمیگز

 ی... بدبخت از کجا میزد یعسل، حاال خوبه حوله اش دور کمرش بود وگرنه چقد توهم م یشد ایح یب چه
 مثل تو اومده اتاقش که لباس بپوشه؟ یکیدونست 

 .قایدق _

 :که، با اخم نگاهم کرد دمیاز ترس عقب پر اریاخت یب

 ؟یدیجن د مگه

 :شدم رهیه او خگرفته و مات ب شگونیدستم را ن کف

 .برم دیمن با دیببخش

 :حرف از کنارم رد شد و طعنه اش را زد یب

 .بخورمت یکه بترس یستین یخوردن

 .ام را نوازش داد و مست عطرش شدم ینیکننده اش ب کیکه ناخواسته عطرتحر دمیرا از شرم گز لبم

 :دیاز دور رس شیصدا

 .دهینپر شگرشیتا آرا ادیرم به خانم بگم ب یم

 .خانم شده بودم وارد گشتم دهیکه با سپ یو داخل همان اتاق اول دهیکش یپوف

 .ها را آماده کرده بودم لیتمام وسا زیم یرو

 .یلوازم ضرور هیو شمع و بق رهیژل و تاف، گ شانه،
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 :زد و رو به مادرش گفت یپوزخند دنمیهم وارد شد و باد اپسریخانم آمد، همان مرد  دهیکه سپ نیهم

 ؟یشگریواسه آرا ستیبچه ن یادیز

 :شدم و سرم را باال گرفتم کشیکردم و با دوگام نزد تیو با وجود مادرش احساسِ  امن اورمیتاب ب نتوانستم

 .کار من در نوبه خودش تکه ینظر داشت منته نیبارهم نیهم اول مادرتون

 :چشمانم، نافذ نگاهم کرد رهیخ

 !که تو نوبه خودش تک تره زبونت

 :دیلبش کش یرو زیآم کیکرد و زبانش را تحر یتبسم

 .یفیکنن خانمِ  تعر فیازت تعر هیاول بق بزار

 :را رصد کردم شیآمد و با اخم وشماتت بار سرتاپا خرصم

 جناب؟ دیآد با کوچک تر خودتون بحث کن یخوشتون م شما

 :لبش جذاب باالرفت گوشه

 .خانم یتو بامزه ا یول نه

 !خوشگل مزخرف هرکول

 :گذاشت زیم یرا رو یزیتوجه کنارم زد و چ یب

زنم و آبروش رو  یرو م یلیدفامیرو بده دختر خواهرت و بهش بگو منبعد برام آت وآشغال نفرسته که ق نیا
 .برم یم

 خانم ناباور لب زد: مهرداد؟ دهیسپ

 .اتاق را احاطه کرد یاش همه فضا ینارم گذشت و بارفتنش عطرلعنتاز ک یتوجه با پوزخندفخر یب مهرداد

خود را مشغول  بایز مهین یدخترجوان یهو کیکنجکاو شده بودم آن بسته کادو چه بوده که با آمدن  یلیخ
 :دمیخانم شن دهیپچ اش را با سپنشان دادم اما، پچ

 قبول نکرد؟ بازم

 .گالره جان یکم ندار یچیاون کله خره وگرنه توه شه،ینم یول یخانم: من از خدامه تو عروسم بش دهیسپ

 :دمیرا شن زهرخندگالره

چقد دلم  یدون یخاله نم ش،یبره خونه مجرد یشبا م یکه بعض یابونیرنگاوارنگ خ یکمم از اون دخترا یعنی
 .وادبامحبت دلش نرم بشه و من بخ دیگم شا یم یشکنه ول یم

 :دیکش یخانم آه دهیسپ
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 .رن واسه درمان ومشاوره یم ششیکه اکثرن هم دخترها پ هیمتاسفانه شغلش طور میش ینم فشیحر

روانپزشک باشد، بهرحال  اینداشت وحدس زده شغلش روانشناس  یکنجکاو شده بودم که حد آنقد
 .بود یباجذبه ا یلیپسرجذاب و خ

 .وسواس گانه شده بودم یبافکر کاپیاز فکر در آمده و مشغول م دهیسپ یباصدا

 :خانم گفتم دهیرو به سپ یکه کار هرسه خانم ها تمام شدبا لبخندخسته ا نیهم

 .شده رمیآژانس د دیزنگ بزن شهیم

 .تکان داد و از اتاق خارج شد یسر تیبا رضا دهیسپ

ها از اتاق خارج شدم،  لیو وسا فیآزاد رها ساختم و باگرفتن ک بود تنم کرده و شالم را زانیرا که آو مانتوام
 .آمد یم اطیعمارت کم ترشده بود واکثر صداها از داخل ح یشلوغ یمنته

 ییتا صورتم را چک کنم که صدا ستادمیا یقد ی نهیآ یگمانم جشن را در باغشان گرفته بودند، روبه رو به
 :توجهم را جلب کرد

 .مون ترک خورد نهیآ

 .مغرورتر و بدهان تر ،یاز اروند سرتر بود ول یلیشدم، خ رهیبه چهره جذاب مهرداد خ نهیخودِ  آ از

 :دیابروانش را باال کش یتا کی

 ه؟یچ

 :براندازش کردم نهیدست به س یشخندیبان

 .یکرد رییتغ ی) انگشتم را به حالت کوچولو نشان دادم( کم نمیب یم

 ینیشد که ادوکلنش در ب کمینزد گامکیهم خورد و با وندیپ شیکتِ  براق وکراواتش اشاره کردم که اخم ها به
 :دم گوشم زمزمه کرد د،یچیام پ

 ؟یچ خودت

 ست؟ین یزیچ یمال یم لویدوک لویک دو

 .ستیول کن ن زدیدر آمد، مردک تا زهرش را نر حرصم

 :چشمانش شوم خیرا باال گرفتم تا بتوانم م سرم

 

 ه؟یعادتمه، حرف توفکرکن

 :زد یکه مور مورم شد و بادو گام عقب رفتم که پوزخند دیکش یقیآورد و دم عم کمیاش را نزد ینیکردو ب ینوچ
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 ...دمیتا صورتِ  پراز جوش و کلکت برطرف بشه که الحمدالله فهم یدیچقد کرم مال نمیبب خواستم

 :را نشانم داد دستش

 .ید یکرم وتاف م یبو ففط

 .را باز کرده و دوان دوان راه افتادم یاز او دور شدم و درِ  ورود یعصبان یباچهره ا دهیبرچ لب

 : عسل؟دمیخانم را شن دهیسپ یصدا

 ...عسل

 :دیو متعجب پرس دیرس کمیکه نزد ستادمیخانم ا دهیاحترام سپ به

 شده؟ یچ

 :گفتم یظاهر یادبش نکنم و باخونسرد یتا چندتا درشت بار پسر ب دمیرا گز لبم

 .برم دیشده با رمید

 :تکان داد میهاج واج برا یسر

 ...رسه یم گهید قهیحاال... زنگ زدم آژانس پنج دق باشه

 ..: مهرداددمیپر شیباره باصدا کیو  دیرا باز کرد و مردد نگاهم کردو نگاهش را قاپ فشیک

 !زد یاو را صدا م چرا

 مادرش شد: جانم؟ رهیآمد و خ کمانیدخترکش نزد لیرد با استاخونس مهرداد

 .ازم جداشد و به مهرداد اشاره کرد به دنبالش برود یخانم با لبخند دهیسپ

دادم که مهرداد با  رونیب یهشت شب بود، نفسم را عصب یو تلفنم را در آوردم که ساعتش رو دهیکش یپوف
 :شد کمینزد ییلبخندکذا

 چقد بود؟ دستمزت

و چند  دیکش رونیاش را از شلوارش ب یپول چرم فیزد و ک یشخندیکردم که ن کیبار شیرا برا میچشما
 .چشمانش شمردم یدست دراز کرده و گرفتم و جلو لیم یگرفت، ب میاسکناس درشت صاف جلو

 :گرفتم شیاضافه داده بود که جدا کرده و جلو صدتومان

 .هیکاف نیهم

 .فرو رفت: بردار مزدته بشیدستانش درجزد و  یشخندین

کتش گذاشته و آرام زمزمه  بیبرخورد با تنش در ج یزدم و جلوتر رفته و صدتومان را آرام ب یدرار لبخندحرص
 :کردم
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 .نه کمتر شترینه ب رمیگ یپول زحمتم رو م من

حرف از  یاو فاصله گرفته و ب با آژانس کار داره از یگفت کس یکه م یپسر یو نافذ نگاهم کرد که باصدا قیعم
 .آن عمارت شلوغ و پلوغ خارج شدم

نهادم و چهرهِ  مرموز  شهیسربه ش زیو آدرس را دادم و خود ن دهیکش یقینشستم نفس عم یداخل تاکس تا
 .شد یچشمانم تداع یمهرداد جلو

 "اروند بود "زنگ خورد  تلفنم

 :کردم وصلش

 الو؟

 ؟ییکجا یسالم، خوب _

 .یشاکر ابونیخ کیتابلوها سرم کج شد: نزد دنیرا تر کردم و باد لبم

شام  ،یدر دسترس نبود ایباهات تماس گرفته گو یلیخوب باشه، زنگ زدم بگم مامانت زنگ زد بهم گفت خ _
 .دعوتمون کرده

 :قبول کردم یخوشحال با

 .اونجام گهید ربعکیمنم  فتیتوام راه ب م،یبر ایب خب

 م؟یریواسشون بگ یط چباشه فق _

 :شدم متعجب

 ؟یریبگ یزیچ دیبا مگه

 :لب زد یبامزه ا یو با لحن دیخند

 .خونه مادرزن جان میر یم میدار بالخره

 داشتم؟ یعطش مهربان ایجنبه شده بودم  یسخن نگفته بود، ب متیگونه با مال نیبامن ا تاحاال

 تر نجوا کردم؛ آرام

 .کنم یمن قبول م یریخودت بگ یهرچ

کنکاوش به دنبال  نهیُسراندم و خود دست به س فیزمزمه کرد و تلفن قطع شد، تلفنم را داخل ک یا باشه
 .وجه اشتراک اروند وخود بودم

 یزیاز چه چ ایعالقه دارد و  یزیدانستم به چه چ یمورد عالقه اش را نداده بود و نم یزهایچ ستیل هنوز
 .دیآ یبدش م
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روزه بدست آوردم و اگر بتوانم  کیماهم را  کیو در دل شاکر خدا بودم که حقوق  دمیکش یقیعم نفس
دانشگاه و  یکنم برا رهیتوانستم ذخ یشد وپولش را م یخوب م میبرا یلیکنم خ دایگونه پ نیا یها یمشتر

 یو از کار وکاسب نمیمادروپدرم را بب دیداشتم تا خانه جد یادیز جانیشوق وه نده،یدر آ یضرور یزهایچ هیبق
 .سه روزه پدرم هم بپرسم

 "پدر دیمنزل جد"

 ن؟یخوب گهید _

 :قرار داد وهمزمان هم گفت میپوست کنده شده را جلو بیزد و بشقاب س یبخش تیلبخند رضا مادرم

 .گذره یم شکر،

هم به خانه  ینگاه دمیجو یکه آرام آرام م ینیدر دهان با کارد گذاشتم و درح بیس یتکان داده و تکه ا یسر
رفته بود تا کمکش کند، باحرف  ششیکردم، پدرم در حال کباب کردن بود و اروند پ یم دیسف ینقل کیش

 :حدقه زده نگاهش کردم یمادرم سرفه ام گرفت، باچشم ها

 مامان؟ یگ یم یچ

 .آد یبچه به چه کارمون م م،یتازه ازدواج کرد االن

 :کرد یمیمال اخم

بهشه، نگرانم  صیحر یشه، عسل شوهرت ماشالله پولداره و چشم زنان یمحکم م گاهتیجا یاریپسر ب هی
 انه؟ی یکنخودت رومحکم یجاپا دیبرو رو هم که داره خوب تو با

 ینیها سرگرم کردم و درح وهیحرف خود را با م یب م،یستیمزدوج ها ن گریمن خبرنداشت ماهمانند د مادرساده
 :بودم لب باز کردم رهیادرم خبه چهره م یرچشمیکه ز

 چه خبر؟ ایلع از

 :کرد و نگاهش را بهم دوخت یتبسم

 .دست تنهاست ششیبرم پ دیکنه با یم مانیزا ایلع گمیرفت و آمد ندارند... چند وقت د ادیبعدتو ز واال

ام نگه داشتم  ینیب یبلند شدم و کتِ  اروند را برداشتم، ناخواسته کتش را جلو میلبم باال رفت و از جا گوشه
 .استشمام کردم قیعم

 ".نگاهش وسوسه کننده بود یحت یاون لعنت د،یرس یمهرداد نم یبه پا یهست ول مینه، ادکلنش گرم ومال "

 .بخوابم یتوجه باشم و به اتاق خواب بروم تا درست شدن شام کم یکردم ب یسع

 دیدرون اتاق رس میبود، رد شدم و تا پا دهیپدرم خر ید براکه ارون یگلدان بزرگ انیکرده و از م زانیرا آو کت
 .دمیفرش دراز کش یسمت رخت ها در آورده و رو یواریاز کمد د ییبالشت و پتو عیسر
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 یوهمزمان پا دمیزدم و روبه شکم خواب یبسته شداما، تمام فکروذکرم شده بود دوچشم مرموز، غلت چشمانم
 .انداختم یکیآن  یرو

 .برهنه ام رخنه کرد یهوا به پا یصدا باز شد و سرد یگرم شده بود، که درب ب چشمانم

نکند،  تاشکاروند هست، چشمانم را آرام بستم دمیعطر ودود زغال فهم یکه کنارم نشست از بو نیهم
 :دمینشست و زمزمه ام را شن میدستش نرم داخل خرمن موها

 ...یول یش هیشب کمیوآره ت ،یبنظرم آشنا اومد دمتیبار د نیاول

 :دیس *و گونه ام را آرام بو دیکش یآه

 .بنده ینم نقدمحکمیکه خواب باشه چشماش ا یرو به خواب نزن... کس خودت

 :شدم و پشتم را به او کردم شوکه

 .خستم

 :کرد ریحرکت مرا در آغوش گرمش اس کیو با دیکرد و کنارم دراز کش ینوچ

 عسل؟

 !یریاز من بگ یخواه یجانم را م یلعنت

 .فقط مرا به حال خود رها ساز شکتیپ

 :ام را نرم با انگشت سبابه اش نوازش کرد یشانیپ یکه قسمت فوقان دمیکش یکشدار هوم

 .میبر گهیزشته د ده،یشام کش مامانت

 :توجه لب زدم یب شیزدم و رو به رو یغلت دهیبرچ لب

 .وگرم بزن ندزتیچ کیرو عوض کن... ) با فکر(  ادکلنت

رسوخ  شیچشم ها یباال رفت و فقط نگاهم کرد که آب دهانم را نامحسوس فرو دادم و نگاهم رو ابروانش
 :کرد

 .خوب باش شهیهم باهام

 :گرفت و بلندشد شیهم نهاد و نرم از زانو یرو یپلک

 .میبر اینشو ب کیرمانت

 .برخاستم و به سمت در راه افتادم میجهش از جا کیشدم و با  رهیدستش که سمتم دراز شده بود خ به

 عسل؟ _

 .آم یزود م یبرم آلمان ول گهیهفته د هی دیشد: من با شیحرف عقب گرد کردم که دستش فرو موها یب
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 .یندار ینگران چی: در نبود من خانوادت هست و هدیکش یفقط نگاهش کردم که، پوف مبهوت

ما  نیب یعالقه ا چیتکان داده و ناراحت از اتاق خارج شدم، درست بوده یسرو با ماتم  دی خوبم پر کشِ حال
 کردم؟ یچه م ییمن بدون اروند در آن خانه بزرگ تنها ینبود ول

 یشگریاون واحد بودم و هر روز آموزشگاه و عصرش هم آرا یدو روزه که به آلمان رفته بود و تک وتنها تو اروند
 یکه طرفم جد نیا یو برامحتاط بودم شهیدرج شماره و شهر سرم شلوغ بود وهم با یکه، در روزنامه ا اریس

 .کردم یاسپره فلفل حمل م فمیداخل ک شهیخانم باشه هم

 :ناراحت زمزمه کردم رلبیانداختم و ز یتمام برق ها را روشن کرده و با حسرت نگاه دمیبه خونه رس تا

 ارم؟یطاقت ب یچجور من

 یجلو دم،یپوش دیبا تاپ سف یو به سمت اتاقم راه افتادم و مانتو وشلوارم رو درآورده ودامن راحت دهیکش یآه
 .را پاک کرده و از اتاق خارج شدم شیبا دستمال مرطوب آرا شیزآرایم

و نبودن اروند فکر نکنم  یکردم دل گنده باشم و به تنها یم یخوندم و سع یخودم آواز م یراه هم برا نیماب
 .تنها بودم یشد وقت یاما، نم

کردنش بودم و با  زیر زیبعداز شستن مشغول ر ،یدوتا تخم مرغ در آورده با فلفل وگوجه فرنگ خچالی از
 .آب سرد و ماست برداشتم خچالیقرار دادم و از  یناهار زیم یکرده و رو هیوسواس شامم را ته

 .دادم یآمد، بابغض قورتش م یگرفتم اشکم در م یخود م یکه، برا یم و با هرلقمه الواش تکه تکه کرد نان

 :ناله کردم رلبیز

داشتم) نگاهم را دورتا دور خانه  یخونه ا نیهمچ هیقبلن حسرت  دم،یمن، عسل از کجا به کجا رس ایخدا
 .ستین یچیانگار ه یهست ول یجا همه چ نیخوام، ا یبابام رو م یحاال اون خونه پرمهرنقل یچرخاندم( ول

قرار دادم و آب داغ  نکیکردم در سطل زباله ودرون س یتخم مرغ را خال مهیو تابهِ  نصفه ون دهیکش یآه
 .ختمیر شیرو

 رینشستم، کنترل را برداشته و شبکه ها را ز ونیزیتلو یو بابشقاب جلو افتمیتخمه آفتابگردان را  نتیکاب از
 یزدم و تخمه هم م هیتک یریکنجکاو به کاناپه ش دم،یرس یزبان اصل کیرمانت لمیف کیورو کردم که، به 

 ...کردم یم گاهشن یادیز جانیداد و با ه یبهم م یحس خوب ونیزیبلند تلو یشکستم، صدا

 

 تق؟ تق،

شد، از  دهیدفعه درب محکم کوب کیزدم که  یتق تق آمد، غلت یفشار دادم که، باز همان صدا شتریرا ب صورتم
 رشیتصو دیوسف اهیخش وس ونیزیو بهت زده اطرافم را از نظر گذارندم و کنترل را برداشته و تلو دمیترس پر

 :بلند شده و زمزمه کردم میبود را خاموش کردم و متعجب از جا

 کاناپه بودم؟ یمن تمام شب رو یعنی
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 ه؟یرفتم: ک یو سمت در ورود یدر زده شد که، عصب باز

 .ساختمون هستم ری: مددیرس یمرد یصدا

سرم انداختم و درب را باز کرده و  یرا در آورده و رو دمیسف یچادرِ  قد یحوصله از کمدکنار در ورود یب
 .دی: بفرمادمیپف کرده پرس یباچشمان

 :انداخت نییزد و سرش را پا یشخندیآمد، ن یم یمسن مهیکه مردِ  ن مرد

 .از مزاحمت واسه شارژ ساختمون مزاحم شدم غرض

 .میلبم باالرفت، ماکه دوهفته هم نشده بود آمده بود گوشه

 بله چقده؟ -

 لب زد: صد وده ینیکه، مرا زابراه کرده، که؛ با لحنِ  شرمگ دیخشدارم فهم یکرد، فکرکنم از صدا یا سرفه

 شده ماتم برد، با اخم دهان باز کردم: چخبره؟ شوکه

 .دن یرو م متیق نینداشتند وتمام واحدها هم یرا به سمت چشمانم سوق داد: جناب دکتر مشکل نگاهش

 :افزودم یشتریبسته شد و با اخم ب دهانم

 سر برج نشده؟ هنوز

 مهابا گفت: اصال خودشون هستند باهاشون حرف بزنم؟ یب

همراه ده هزارب برداشته و باز  یتراول صد کی فمیاز ک عیدرب رابسته و تند وسر ظیدر آمد و باغل حرصم
 :بردم شیو با اخم دستم را پ دهیگشتم و گوشه چادرم را سفت چسب

 .کنم، روز خوش یم میاونجا تقد ینگهبان دیاریب فیبه بعد هم لطفا سربرج تشر نیاز ا انه،یشارژ ماه نمیا

سالن به سمت توالت راه  انیو از م دمیکش یقیانداختم و نفس عم یو چادر را گوشه ا دمیرا آرام کوب درب
 ...افتادم

و با عجله آماده شدم و باگرفتن مقدار  دیساعت برق از سرم پر دنیحوله دست وصورتم را شستم و با د با
 .را برداشته و از خانه خارج شدم دیپول از کشو، مقعنه ام را صاف کرده و از اتاق خارج شدم و پشت درب کل

 رمید یکردم، لعنت یزدم و دائم ساعتم را چک م یها ضربه م کیسرام یوبا پام رو ستادمیآسانسور ا سمت
 .شده بود

شانه ام جابه  یباعجله بدون توجه و نگاه داخل، دکمه همکف را زده و کوله ام را رو د،یکه آسانسور رس نیهم
 یبکش خوب م قیگفت: چندتا نفس عم یآشنا و بم یکه صدا دمیکوب یرا برحسب استرس م میجا کرده و پا

 .یش
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 رهیشلوارش بود خ بیزده و دستاتش داخل ج هیومتعجب سرم را باال آورده به او که خونسرد تک کنجکاو
 شدم: شما!؟

 :زد و نگاه نافذش را بهم دوخت یاز هرحس یلبخندعار

 تعجب داره؟ کجاش

 :دهانم را فرو دادم آب

 ...خانم دهیشما... خب سپ آخه

 :دیمقدمه پر یحرفم ب یتو

 .از دوستام اومدم یکی دنید

 :کج کردم یتفاوت سر یب

 ؟یدیکه پرس یاومد یچ یشما برا دمیمن پرس مگه

 :و موشکافانه نگاهم کرد دیدرهم تن بیعج شیها اخم

 ؟یچ خودت

 :باال انداختم یشانه ا الیخ یب

 .نجاستیا خونم

 :باال انداخت شیابرو ییتا کی

 ؟یخونه دار یجا نیمزدت مگه چقدره که همچن دست

 :تکان دادم شیتو هوا برا یدست طنتیشدم و با ش ادهیپ عیسر ستاد،یزدم و تا آسانسور ا یشخندین

 ؟یمگه تو مُفکش زمیعز

گذر کرده و به قدم  یاز نگهبان دارمانید نیخنک شده از آخر یآمد جوابم را بدهد درب بسته شد و من با دل تا
 .دمیرس ابانیسرعت افزودم و دوان دوان به سرخ میها

هم سوار بشو  یشخص یها لیشد داخلش پر آدم بود و از شانس بد هم با اتومب یرد م یرنگ زردیهرتاکس
 .زدند یبوق م مینبودم اما، مدام برا

کنم که باز  دایرا پ یعموم یها یبردم تا تاکس یاعتنا چند قدم عقب تر راه افتادم و باحرص گردنم را باال م یب
 :بم باز توجهم را جلب کرد یاعتنا بودم که صدا یباز ب د،یبه گوشم رس یبوق یصدا

 .یبشه بهتره سوار بش رتید یخوا ینم اگه
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به سمتش  زیر یو باچشمان دمیکش یاش نفس کالفه ا یدود نکی مهرداد با آن عِ دنیگرد کرده و با د عقب
 :قدم برداشتم

 ؟یگ یم یجد

 :به جلو لب زد رهیجمع شد و خ لبش

 ے۔۔۔ول یکردم عجله دار یمن فکر م لته،یطور م هر

 :کج کردم یدستم را باال بردم و ملتمسانه سر یفور

 .ستمین مزاحم

تعارف جلو نشستم که، گازش را گرفت و بدون  یشدم و ب لشیسوار بر اتومب عیتکاند که، سر یتفاوت سر یب
 :دینگاه پرس

 آدرس؟

 :و دستانم را درهم قفل کردم دمیرا گز لبم

 ...ابونیخ

 شهیزد، سرم را سمت پنجره ش هیباال داد و آرنجش را به آن تک یتکان داد و پنجره سمت خودش را کم یسر
 .شدم رهیها خ لیبرده و به انواع واقسام اتومب یا

 پس من مفکشم؟ _

 :نگاهش کردم لبم را باحرص گاز گرفته وباشرم باسوالش

 .نداشتم یمنظور

 :زد یلبخندمحو

 .یجالب

 :دفعه سرش را برگرداند و نگاهم را شکار کرد کی

 بگو؟ خب،

 :سروهم کردم یدروغ یقیچفت کردم و بانفس عم میرا کنار پا دستم

 ...نیهم یکنم و برا یم یداداشم زندگ با

 پدر ومادرت کجان؟ _

 :دهانم به زور فرو دادم آب

 .میایب میشهرهستندو ما بخاطر کار و درس مجبور شد خارج
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 :درهم شد شیوباز اخم هاتکان داد  یسر

 ...کم هست یلیمجردهاست و متاهل خ یکه اکثرافراد اون مجتمع برا دمینظر پرس نیا از

 :گفت یشخندیو بان دیرا گز لبش

 .شه یگرفته م یآخرهفته ها اونجا پارت آخه

دفعه نگاهم  کیکه،  میبود همانیآمد ما پنج شنبه منزل مادر وپدرم م ادمی یو باحساب سرانگشت جاخوردم
 :کرد

 .ادین رونیدرارو محکم قفل کن و از خونت هم ب نا،یخونه بابات ا یر یآخرهفته ها نم اگه

 :دمیبرم داشت و من من کنان پرس ترس

 کنند؟ یقراره دزد مگه

 "یخودت " یعنیزد که  زل یطور کیزد و  یپوزخند

 :پلک زدم چندبار

 ه؟یپس چ ستین یاگه واسه دزد خب

 مگه نگهبان نداره؟ آها

 :همانند زهر بود شخندشین

 نه؟یرایداخل راهروها هست، غ لیخب چندتا مردِ  مست وپاپت ،یشه با پول آروم کرد ول یرو که م نگهبان

 :شد، که؛ آرام تر ادامه داد میبهم کرد و متوجه لرزش دستا یقیدق نگاه

 .یش یتوام از ترس زهرترک نم یطور نیاون موقع اصلن خونه نباش، ا بنظرم

 :زد میشدن صدا ادهیموقع پ م،یدیرس ینگفت و وقت یزیچ زیکرده بودم و اون سکوت

 ؟ی سلمونِ خانم

 ؟یمتعجب گرد شد: بامن چشمانم

 :سمتم گرفت یخورد و کارت نیچشمانش چ گوشه

 .بهم بگو یداشت یهرکار ،یبود یدخترخوب چون

 .نیایبرو با داداشت هم حرف بزن واز اونجا در ب ن،یاونجا باش ستیانداخت: درست ن ینافذ وجد نگاه

 .که او داده بود یآف ازم دور شد و من ماندم و کارت کیتکان داده و کارتش راگرفتم که، با ت یسر مات

 :یدرتمام مراحل زندگ نیتمام سن یدکتر ومشاوره برا "
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 کنکور

 ازدواج

 "...فرزند

 .درهم واردِ  آموزشگاه شدم یو بافکر دمیرا گز لبم

 مینوشتم و حواسم سخت مشغول بود، بالخره تا یم میجزوه ها یرا دانه دانه رو یاستادِ  عرب ینکته ها تمام
 یکیوپ کیکه پسرش یکثر دختران به دنبال استاد عرببکشم و ا قینفس عم کیمورد نظر تمام شد و توانستم 

 .کردم یرا جمع م میبود رفتند، خم شده بودم و خودکار و کتاب ها

 ن؟یشما چرا نرفت _

 :و باتعجب سرم را باال گرفتم دیباال پر میجفت ابروها یمردانه ا یباصدا

 .یرابیسالم استاد خ اع،

: دینوش ینشست و کافه اش راهم جرعه جرعه م زشیم یرو میبهم کرد و بالبخند روبه رو یمغرور نگاه
 ؟ینگفت

 :اشاره زدم میها لیو به وسا دمیکش یقیعم نفس

 .اونا از قبل آماده بودن فکرکنم

 :لب زد زشدهیتکان داد و با چشمان ر یسر

 ؟یبعد بامن درس دار ساعت

 :ام انداختم یبه ساعت مچ ینگاه

 .شم یجا منتظر م نیهمون هم یو برا بله

 .دیبر یاون اتاق بغل دیکرد: با ینوچ

 :دیحرف تکان دادم که، دوباره موشکافانه پرس یرا ب سرم

 ؟یقبول بش یخوا یم یرشته ا چه

 .شدم رهیخ رونیمکث کرده و به پنجره ب یسوالش کم با

پوز اروند به خاک بمالم، پس همون  دیتونم برم، با ینم یهستم ول یکشاورز یمن عاشق رشته مهندس "
 ".بهتره یروانشناس

 :دیلبانم لغز مصمم

 .یروانشناس
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 .ابروانش باال رفت: خوبه ییتا کی

در آورده و مشغول  رکاکائویو ش کیک کی فمیک یحرف از اتاق خارج شد و کنار شوفاژ اتاق نشستم و از ال یب
 .شدم

 .دمیجو یبود، باز حسرت چنگ زدبه قلبم و بابغض م یام حاضر صبحانه

 ...که نداشتم یروزها چه

 .وارد سوپرمارکت پدرم شدم: سالم یضیبالبخندعر

 اش در مغازه سرگرم بود، سرش را ناباور باال آورد: عسل بابا؟ یمیقد ونیزیکه با تلو پدرم

 :دمیپاش شیبه رو ینیلبخندنمک

 .خودمم یبابا آره

 یافزوده م میها یقرار یوباهر نفس اوج ب دمیعطرپدرانه اش را بلع یو با دلتنگ رفتیدر آغوشش پذ یمگر  به
 میافسوس قدر داشته ها ،یهمان خانه ساده پدر یداشت و دل آرزو ییو غوغا دنیبار یشد و چشمان تمنا

 .را ندانستم

 :بعداز آغوش مهربانش فاصله گرفتم یدور کمرش حلقه بود وکم دستانم

 بابا جون؟ نیخوب

 :هم نهاد یرو یپلک

 ؟یسرحال ،یباباجون، خودت خوب شکر

 :اش کردم هیهد یلبخندتصنع

 .خوبم منم

 :دمینشستم سوالم را پرس یکه م ینینشانم داد، درح گرید یصندل ینشستن کنارش رو یرا بع معن دستش

 چطوره؟ مامان

 :آرام لب زد رلبیز

 .ماهش یواسه آخرا ایرفته خونه لع خوبه

 :زدم یلبخندپهن

 برات بپزم؟ یدوست دار یآد، اوم بابا شام چ یهم کم کم بچه اش م ایلع پس

 :نگاهم کرد رهیخ

 .براش درست کن یدوست دار یآد هرچ یشوهرت م اگه
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 :اما، به ظاهر پلک زدم دیام لرز چانه

 .فسنجون مشت بزارم کیخوام واسه خودم و خودت  یم م؛یحاال که تنها مارستانه،یب فتیکه ش اون

 :نثارم کرد یلبخندمهربان

 .دمیخر شیهاش رو چند وقت پ لیوسا اتفاقن

 .تازه یانار و گردو رب

 .رم یبلندشدم: پس من م میزدم و از جا یلبخند دست با

 :بلند شد شیهم از جا پدرم

 .امیبزار باهات ب پس

 :تکان دادم یرا سد راهش کردم و با خنده سر دستانم

شام توپ  هیخونه... منم با  ایب یبند یکه مغازه ات رو م یدرضمن شما طبق هرشب ،یناسالمت ستمین بهیغر
 .منتظرتم

 .باشه باباجان _

 .دستت باشه دایکل نیرا سمتم گرفت: پس ا دیکل

 ...را انداختم دیرنگ مکث کردم و کل یآمده و پشت درب کرم رونیاش ب یتکان داده و از مغازه نقل یسر

شوم، گردواش جا افتاده و  یم رهیام را با دستمال پاک کرده و با لبخند به فسنجون قل قل کرده خ یشانیپ
ه نداشتم و به سمتِ  بالکن را یدر آشپزخانه کار ن،یبود، پلو هم دم گذاشته بودم و بنابرا یدنید اریرنگش بس

 .افتادم

 بابا همشون رو کاشته؟ یعنیشدم:  رهیبه گلخانه کوچک تراس خ رتیباح

 مهیبزرگ و ن یساختمان ها یکه آن جا بود نشستم و به نما یصندل یبه هرکدامشان زدم و رو یدست متعجب
 .بردم یغروب لذت م یشدم و از فضا رهیبزرگ خ

که، غروب، گلدان ها و خودم  ستادمیا یهم داشت، با ذوق تلفنم را برداشتم و طور یبه سلف ازیفضا ن نیا
 .کردم رهیباچندجهت عکسم را گرفتم و با لبخند همه را ذخ م،یشو دهید

کردم و داخل آلبوم  یآنها را چاپ م شیبگذارم و به جا یمجاز یایرا داخل دن ینداشتم عکس شخص عادت
 .دادم یقرار م

 :و لب زدم دهیکش یهوا انداختم، چه زود شب شد، آه یکیبه تار ینگاه

 (یقرار یو ب یدلتنگ تیشد.) حکا یشد و شبشم روز نم یخونه خودم بودم االن حاال حاالها شب نم اگه

 .قرار داده تا پراز آب شود ی فنرِ رآالتیش ریرا برداشته وز یکتر



 

 
99 

 .کرده بود کیبود وفضا را ش یزناهاریم شیدون اُپن که به جااف ساده ب یام د یها نتیآشپزخانه کاب یفضا

 .زمیبر شیدبش برا یچا کیرا قرار دادم تا پدرم آمد  یگاز را روشن کرده وکتر راجاقیز

 :حسرت وار لب زدم رلبیتلفنم ماند و ز یو نگاهم رو دهیکش یقیعم نفس

تونست  یزنگ م هیحداقل  ،یول ستمین شیشه رفته اما زنگ نزده نامرد، درسته من زن واقع یم یهفته ا کی
 نجات بده؟ یبزنه و من رو از دلتنگ

 ...کنم هیهم ته یگردو دسر یوماست را درآورده وبامقدار اریخ لیوسا خچالیحوصله از  یو ب دمیرا گز لبم

بلند برداشته، قندان را بههمراه پولک  هیخودمان دو استکان پا و به تعداد ختهیهل ر یمقدار یچا یقور داخل
 .زنگ واحد بلند شد یقرار داده و منتظرشدم که، صدا ینیس یمامان هم رو یدست یها

 :درب رفتم و با لبخند گفتم یجلو یباهمان تاپ و شلوار گل گل یپدرم است بدون روسر نکه،یا الیخ به

 ہ۔۔۔بابا چه خبره مگ یکرد رید یلیخ یدد

 !ماتم برد میزنِ  روبه رو دنیباد

 درسته؟ یعسل جان باش دیلبخند نگاهم کرد: شما با با

 :زدم ییکذا لبخندِ 

 شما؟ ن،یخوب سالم

 :کرد یزیر خنده

 .هناقابل نمیباباتون رو داشته باشم، ا یمامانت قبل رفتن بهم گوشزد کرد هوا تون،یباال هیام همسا جهیخد من

 :کردم یتشکر یداغ چشمانم باولع ثابت ماند و باسرفه ا ازیکاسه آش آن هم با کشک فراوان وپ دنیباد

 .نیدیمتشکر زحمت کش یلیخ

 :دور شد وازپله ها باالرفت یلبخندمحو با

 .نکردم یکار زمیعز

 ؟یستادیچرا وا نجای: باباجان ادیآمد که مرا د یاز پله هابه سمت باال م زین پدرمم

 :به لباسم اشاره زد یمیاخم مال با

 .برو تو نهیب یوقت نامحرم م هی زشته

 .تکان داده و داخل شدم یحرف سر یب

 الهیپ کیو با  زیبشقاب تم کیقرار دادم،  زیم یو رو ختمیر یپدرم دوچا یقرار داده و برا زیم یآش رو کاسه
 :وبا لبخند رو به بابا گفتم ختمیر شانیمتوسط برداشته تانصفه پلو و فسنجان رو
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 ببرم؟

 :کرد یقیبالبخندعم ینگاه

 .زجانیعز یخودت راحت هرطور

شام از پله ها باال  ینیباز گذاشته وباگرفتن س مهیو در واحد را ن دمیمادرم را پوش یتکان داده وچادر قد یسر
 .زنگ واحد را فشرودم قیدرب مکث کردم و بانفس عم یرفته و جلو

 .زد: عسل جان یضیلبخندعر دنمیباز شد همان خانم خوش رو مقابلم ظاهر شد و باد در

 :را جلو بردم ینیس

 .ادیخوشتون ب دوارمیام دیمجدد بفرما سالم

 ه؟یچکار نیا زمیگونه اش زد: عز یرا آرام رو دستش

 .فسنجون دوست داره یلیدردنکنه، اتفاقن پسرم خ دستت

 :زدم یلبخندمحو

 .جان نوش

که، وارد  نیزدو هم یتند م دنمیو من دوان دوان وارد خانه شدم، ضربان قلبم بخاطر دو میکرد یخداحافظ
 :روبه رو شدم زیم یقاشق وچنگال ودوغ رو وان،یآشپزخانه شدم با دوبشقاب و ل

 ؟ینیبچ زیم یوقت کرد یشما ک بابا

 :و با گرفتن حبه قند لبانش از هم باز شد دیرا نوش شیصدا چا یب یهورت

 .ستین یزیکه چ نیباباجان، ا یکارو تو کرد همه

شب  نیبهتر م،یو با ولع هردو شروع کرد دمیخودمان کش یرا محجوب تکان داده و از داخل قابلمه ها برا سرم
 .خوردم یدغدغه وهراسم بود که شام م یب

شان دور نشوم، گرچه با نبودن اروند  مانهیو ازجمع صم میایپدرم ب یگرفتم همه آخرهفته ها خانه  میتصم
 .نبود یشد اما، چاره ا یسخت م یلیخ

 ...ماه بعد کی

 یاز کتاب فروش ییتاپ یرو گذر کرده و با گرفتنِ  جزوه ها ادهیاز پ زهیرا برداشته و بدون انگ فمیحوصله ک یب
 .روح سوار برمترو در فکر فرو رفته بودم یب یآموزشگاه به سمت خانه ام راه افتادم و باچهره ا کینزد

هم ازم نگرفته بودتا از احوال مثلن زنش باخبر  یتماس یهفته ودو روز شده بود اروند رفته بود وحت کیو  کی
دانستم او به خانواده اش  ید و نمنبو یتا دم منزلِ  پدر ومادرش رفتم اما، دلم راض یحت ینگران یشود، درپ
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تالش خودم نبود و مدام کار پشت کار  رخواستم بعد از برگشتن اوقاتش بامن تلخ شود، اگ یچه گفته و نم
 .آمدم یتنه برنم کیآن هم  یکردم قطعنا از پس مخارج زندگ یقبول نم

 ...دولت شاه ستگاهیا _

 یآزاد شدم؛ آه یکه وارد هوا نیبرخاستم و از واگن خارج شدم، هم میاز فکر در آمده و ازجا یخانم یباصدا
 :زمزمه کردم رلبیو کوله ام را محکم نگه داشته و ز دمیکش

 .شه یشدم که باورم نم بیبس تنها و غر از

 .افتاده، من چقد تنهام یترس بابا ومامان هم نتونستم بهشون بگم چه اتفاق از

 .اتوبوس ها قدم برداشتم که تلفنم زنگ خورد ستگاهیبه سمت ا ابانیخ کنار

 :زدم ووصلش کردم یلبخندمحو ایروزه لع ستیعکس دختر ب دنیباد

 ؟یآبج الو،

 ؟ییکجا ،یسالم عسل جان خوب _

 .تازه از آموزشگاه اومدم رونم،یاوم ب ؛یشکرخودت چطور زم،یسالم عز -

 :وپشت تلفن قربان صدقه اش رفتم دیدخترش مه گل به گوشم رس هیگر یصدا

 کنه؟ یم هیچشه گر خالهجونم

 :دیچیپ ایخسته لع یصدا

 !خوره، خواب نداره یم ریو روزهام فقط ش دارهیبابا از شب تاصبح ب آره

 یدرضمن نم اد،یبا شوهرت ب میمه گل گذاشت یواسه سالمت یهفته مراسم نینرفته آخرا ادمیعسل تا  آها
 .میندار ناهمیکار داره ا و فتهیتونه و ش

و اشکم را  دهیکش یکرد و قطع شد، نفس کالفه ا یخداحافظ یکه تند و سرسر میرفته مانده بودم چه بگو وا
 :بغض کردم رلبیپشت پلکانم محو کرده و ز

و فوقش طالق  ستین یرنگ یاهیگم رفته و ازش خبرندارم، باالتر از س یشه دروغ گفت، به همه م ینم گهید
 .رمیگ یم

 .خواد ینم یعنیخواد  ینم یوقت

 .روانشناس شیآمد بروم پ ادمیدفعه  کیدستم را داخل برده تا تلفنم را فرو دهم،  نیهم

 .کردم که شلخته ام یو به خود لعنت م دمیجو یگشتم و مدام لبم را م یدرهم دنبال کارتش م یبافکر

و شماره  دهیکش ینفس راحت یکارت و اسم مهرداد قاسم دنیکردم بادرا باز  فمیکوچک ک بیکه ز نیهم
 .دفترش را گرفتم
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 :گوشم را پر کرد یعشوه مانند دختر یدو بوق صدا بعداز

 ...یمطب جناب دکترمهرداد قاسم الو،

 :کردم یا سرفه

 .خواستم یوقت م سالم

 :نازک تر کرد شیصدا

 .وقت بدم هیتونم  یوقتمون پُره و واسه دو هفته م زمیعز

 :لب زدم یدر آمد و با پرو رو حرصم

 .هیمهرداد جان هستم و کارم اوژانس یمن از آشناها یخانم

 :کرد یمکث

 !هیپس اوژانس اوه

 .کنن تونیزیفکرکنم آخروقت بتونن و اوم

 !دفعه قطع کرد که ماتم برد کی

 :نگه داشتم میرا رو به رو تلفنم

 .احمق ختره

 .رهیخواد جلوم رو بگ یم یک نمیرم بب یاالن م نیطوره هم نیکه ا حاال

 ...راهم را کج کردم و دوباره وارد مترو شده و به سمت شوش راه افتادم د،یکه واحد رس نیهم

مشهود از پله ها باال رفته و به طبقه  یو با استرس دمیکش یقینفس عم یتابلو دکتر مهرداد قاسم دنیباد
 .تازه کنم و بعد وارد بشوم یتا نفس ستادمیو نفس نفس ا دمیشش رس

ساده بودم و آمده بودم  یلیکه امروز خ نیشدم و ناراحت از ا رهیکمم خ شیام را درآورده وبه چهره آرا نهیآ
 .همان پسر مرموز شیمشاوره پ یبرا

 .ه بودند و سرشان داخل تلفن بودمانتال نشست یو سانت کیدکتر ش ییبه در زده و وارد شدم، دو، سه تا یتق

 :درهم گفتم یو با اخم ها دمیپروتز شده اش رس یبا آن لب ها یدماغ عمل یمنش یجلو

 .خواستم یوقت م سالم

 :را متعجب باال آورد و با پوزخند گفت سرش

 .شه چون سرشون شلوغه یاالنم نم ،یگرفت یقبلن وقت م دیبا زمیعز
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 :باال رفت میصدا ظیناجور برخورد و با غ بهم

 واریکردم و بزنم با د یقاط یدیهو د کیبه دکتر دارم...  ازیحاده و ن یلیمن حالم خ ،یگ یم یچ یدار بفهم
 .یش یکی

و چاک لباسش افتاد  شیاز مانتو شیب یبا حرص بلندشد که نگاهم به کوتاه شیزده نگاهم کرد و از جا بهت
 .و لبانم کج شد

 :ستادیا نهیدست به س میرو روبه

 ؟یگ یم یمعلوم است چ چیه

 ہ۔۔۔هم نیگم وقت ندارند وا یم تهیزبون حال خانم

در آستانه ظاهرشد و با اخم  دیاز اتاق ها باز شد و چهره فوق جذاب مهرداد با آن روپوش سف یکی درب
 :شد کمانینزد

 جا چخبره؟ نیا

 :جواب داد عیبا حرص سر یمنش

 ...مزاحمت کردند و جادیخانم اومدند و ا نیا

 و کفرهمه رو درآوردند و منم از دستش کالفه ام، درسته؟ ختندیهمه جاروهم بهم ر -

 :نثارم کرد یشدم که مهرداد نگاه بد رهیخ یبه جانب به منش حق

 .یو الم شگنه به پا نکن یمنتظرم بمون یتونست ینم

 : اع دکتر آشنا هستند؟یمنش

 :انداخت نیمردانه و بم مهرداد آرام طن یشدم که، صدا رهیخ یبه منش یروزیلبخندپ با

 .اتاقم ایرا سمتم کرد( توام ب شیسرکارتون... ) رو دیشما بفرما بله،

بلند شد و  شیاز جا یبایکه دختر ز میجابه جا کرده و وارد دفتر کارش شد ییرا با لبخند دندان نما فمیک
 :دیس *مهرداد آمد و گونه اش را بو کینزد

 .هم پرخاش نکنم ژنیقرص نخورم و با ب گهیکنم شبا د یم یبود، سع یعال یلیمهرداد جون خ ممنون

 :زد یلبخندجذاب مهرداد

 .نیآفر تیو اون ؛ و سفت بچسب به زندگ نیبخاطر ا ز،یبهم نر تمیباش و زندگ یدخترخوب

مهرداد حواسم جمع  یاز دفتر خارج شد و من هنوز مست عطر زنانه اش بودم باصدا یبایکه با لبخندز دختر
 :شد
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 ؟یشده که محل کارم اومد یچ خب

 :دمیآورده و در دستانم سفت چسب نییرا پا فمیدهانم را فرو دادم و ک آب

 .خواستم یم مشاوره

 :زد ینگاهم کرد و پلک قهیدق چند

 .رو راه بندازم باشه، بعدش در خدمتم ماریکار اون دوتا ب بمون

 :به اتاق در بسته کرد یتکان دادم که اشاره ا یسر

 .باره یاز صورتت م یو کالفگ یاستراحت کن، خستگ یا قهیاون جا تلفنتم خاموش کن و چند دق برو

 :نوشت یزیکاغذ چ یانداخت و رو نییبه او و اتاق انداختم که سرش را پا ینگاه مردد

 .یدر و ازپشت هم قفل کن یتون یم

 .وارد اتاق شده و در را آرام بستم و قفلش را زدم یو با دو دل دمیرا گز لبم

 رشدهیتعب خچالی کیو  ییو سنگ روشو دینفره سف کیتخت  دنیو عقب گرد کردم، باد دهیکش یراحت نفس
تخت آرام پرت کرده و دستانم کنارم  یوچرخ دار قرار داده و خود را ر یرا کنار صندل فمیزدم و ک یلبخند محو

 :زمزمه کنم رلبیو ز شومبود وباعث شد دمر ب یبسته شد، تخت سفت و سرد یباز شد و چشمانم با خستگ

 .و درکم کرد دیفهم یچشمام گود افتاده و مهرداد به راحت دمیاز بس ترس نخواب شبا

 .و پلکانم بسته شد دهیکش یآه

 هشت_ستیب_پارت#

به سمت در رفته و قفلش  یشد و باگنگ دهیشدم که باز در کوب رهیبا هراس به اطرافم خ دم،یاز جا پر دفعهکی
 .را باز کردم

انداختم، که نگاهم به  نییشرمنده سرم را پا ودمیچهره پراخم مهرداد لب گز دنیدفعه باز کردم، باد کیرا  در
 :متعجبم کرد یبمش ولحن نگرانش کم یدستِ  مشت شده اش افتاد وصدا

 !یکردم مُرد فکر

 :آورد و نافذ نگاهم کرد نییرا پا سرش

 ؟ینشد داریزدم ب یساعته در م کیبود که  یخواب چ مگه

 .یخواستم در بشکنم که اومد یدخترجون م پوف

 :باز شد یکردم و لبانم کم یم یباز میبا انگشت ها نیشرمگ

 .دمیشبه درست نخوابخسته بودم و چند یلیخ
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دفترش بُرد و به زور نشاند،  یراحت یصندل یرا گرفت و مرا رو میدانم چقدسکوت کرده بود که، آرام بازو ینم
 :شدم رهیو متعجب به مهرداد که، کنار آب سردکن بود خ دندیپر میهوا جفت ابروها یکیتار دنیباد

 دم؟یشده، مگه چقد خواب شب

 :از پوشش کند و زمزمه کرد یقرص مینشست و با آبِ  در دستش برا میبه رو رو

 .نهییبخش، نگران نباش دوزش پا آرامش

آب قورتش داد،  یحرف خودش همان را باال انداخت و با مقدار کم یبه قرص زل زده بودم که، ب دکنانیترد
 .اش را سمتم گرفت یدهن وانیدر آورد و همان ل یدوباره قرص

 دهیکش زآبیکرده و تم یبرداشته و سمت آب سردکن رفتم و همه را خال وانیدرهم شد و باچندش ل میها اخم
 .دمیو از نو پر کردم و همان جا قرص و آب را باهم بلع

خم شد و از  زشیبلندشد و پشت م شیزد، از جا یرنگم به قرمز یکم یقورت دادن آب بلند بود و شرم یصدا
 اهیچرم براق س فیوک یولش را برداشت و باگرفتن کت اسپروتِ  تک پوش مشکپ فیوک دیکشو دسته کل

 :شد کمینزد

 .و همون جاهم حرفات رو بزن میبخاطر تو نرفتم خونه، حاالهم شبه... بهتره رستوران بر من

 یرو یرفته و آب سرد ییحال هستم و سمت روشو یبودم چقد گرسنه و ب دهیتکان داده و تازه فهم یسر
 .خش کردم یو با دستمال کاغذ دمیصورتم پاش

 :کج کردم یبه مهرداد سر رو

 م؟یآماده ام بر من

ومتعجب  وگنگ دمیسرم را عقب کش زهیشد و دستش جلو آمد که طبق غر کمیزوم بود وبادوگام نزد نگاهش
کاغذ دستمال  یرولب چشمانم  دنیاز گونه ام برداشت، با گز یزیشد و چ کمیشدم، با اخم دستش نزد رهیخ

 .ثابت ماند

 .میبر _

روح  یسرد و ب یو از فضا دهیکش یقیراه افتاد و در آستانه در منتظرم ماند، نفس عم یسمت خروج خودش
 .میخارج شد

 :دیپرس یبخش نانیفشرودم، با لحن اطم یرا دائم م فمیو دسته ک ستادمیگوشه اش ا م،یآسانسور شد وارد

 ؟یناراحت یزیاز چ ،یدکتر کارش درمان روح وروانه نه صدمه زدن، بهتره بهم اعتماد کن هی

ُسراند  شیها بیدستانش داخل ج الیخ یتکان دادم، ب یو آب دهانم بابغض فرو دادم و سر دیلرز چشمانم
 :تکان داد یو سر

 ؟یچ
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و در را باز کرد و دستش را  ستادیبود تا آمدم دهات باز کنم آسانسور ا نییکه سرم پا یرا کج کردم و درحال لبم
 :کنار گرفت

 .دیبفرما

تجربه  یو خوب یزده و از کنارش رد شدم که، باز ادکلن نابش مشامم را نوازش داد و حسِ  قو یلبخندمحو
 .کردم

م را زد و آرام در را باز کرده و نرم که قفل سمت ستادمیرفته و سمت شاگرد رانند ا نگیبه سمتِ  پارک شیباصدا
 .نشستم

و سرم را  دمیگوشه لبم را جو م،یمهرداد خونسرد استارت زد و از ساختمان خارج شد ،یگرفته بودم ول استرس
 :زدم هیتک یصندل یبه پشت

 .انیارونده... اروندِ  ک اسمش

بود، آب دهانم خشک شده بود و کف دستانم  یکاف میو درکش برا نانیاطم یبرا نمیکرده بود وهم سکوت
 نیلوکسش را پر کرد و از ا لیاتومب یفضا ینیدل نش یبود که سرما دهیچیعرقِ  از جانب دلهره و اضطراب پ

 .را روشن کرد لشیو کولر اتومب دیبابت در دل احسنت گفتم که حالم را فهم

 :زدم یچهره اروند لبخند مات یادآوریبسته بود و با  پلکانم

خواستگار سمج  هیدانشگاه تهران قبول بشم و  یکه تو نیا یمهم نبود... من برا زایچ نیوجذاب اما برام ا بایز
 ...میمنگه گذاشت و باهم ازدواج کرد یخب اروند من رو تو یعنی... وکَنه هم داشتم و مجبور شدم

 :ادامه دادم یبود ول بیعج میاز حد مهرداد برا شیب سکوت

 یچیاز اول بهم گفت ه یدونم چرا باهام ازدواج کرد ول ینم ست،یما نبود ون نیب یچیه یتوافق کالم طبق
 هیعقد کنه، قرار شد بعد  یحاال هرکس یکیمجبوره با  یبهم نداره و صرفا واسه مشکالت شخص یعالقه ا

تا فوق تخصصش رو  یآلمان... آخه اروند پزشک متخصص وجراحه و ازقضا هم آلمان از بچگ میمدت باهم بر
 ...برم آلمان من رو تنها گذاشت دیتنها با گفتن من با میهفته عقد کرد هیهمون جا گرفته... بعد از 

 :دندیرخ مهرداد شدم و با بغض لبانم لرز مین خیگرفته و م یام را از صندل هیتک

بابا ومامانم خبر  یکنم، حت یم یدرندشت سرد دارم زندگ یاون خونه  یماهِ  رفته و من تنها تو کیماه...  کی
کار داره و فالن، اما خسته شدم... از  فته،یآوردم که ش یندارند... به همشون دروغ گفتم و دائم بهونه م

 یخونه بابام همه محبت و آزاد یزمان هیتنها غذا خوردن... هه ) تمسخر(  ،یخواب یب ،یکس یاز ب ،ییتنها
دائم  ستم،یپولدار رو دارم اما شاد ن یخوردم اما همون خونه وزندگ یپولدار رو م یحسرت زندگ یداشتم ول

 ...ره یآد و م یم یکالفه ام و فقط نفس

 :و افزودم دمیکش ینیب یاز پره ها یقیعم نفس

کرد بهونه هم  دیدخترچند روزش خواست با اروند برم خونشون و تاک یباهام تماس گرفت برا میآبج امروز
 .شه یر شب نمشب هزا کیو  میارین
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 :دیکرده و دستانم را درهم قالب کردم که آرام پرس شهیپ سکوت

 ؟یآر یدر م یشگریاز آرا خرجتم

 :دیکش شیداخل موها یزمزمه کردم، دست یاوهم

 یکنه ول یباهات زندگ رسقفیخونه ز هی یاون پسره و چطور تونسته تو بهیموردا نداشتم، عج نیاز ا تاحاال
 کشش نداشته باشه؟

 ...بهیگنگ و عج کمی

 :حواله ام کرد ینگاه مهیرا سمتم گرفت و ن سرش

 انهیجاوز و عمل وحش*اکثر مراجعه ها ت نیب ره،یخودش رو بگ ینتونسته جلو یپسر چیکه ه نهیبوده ا تا
 ...یپسر دمینشن یبوده ول لیرغبت وم یکه ب دمیشن

 :مدیلحنش آرام سمتش چرخ نیاز ا یعصب

آد اهل مخ زدن  یم ششیکه پ ییو مثل اون دخترا ستمین گهیخوشگل و لوند هزار کوفت د ادیمن ز درسته
 ...نه زنگ نه شماره ره،یازم نگ یخبر چیماه ول کنه و ه کیدونم اون حق نداره من رو  یم ی... ولنایا

 :شدنم او را منقبض و کالفه کرد یناخوادآگاه تر شد و باران چشمانم

 ... نیبب

 ه؟یبهم انداخت: اسمت چ ینگاه

 :زدم یزهرخند

 .ی... عسل پناهعسل

 :راستش را باال برد و جعبه دستمال را به سمتم گرفت دست

زنن و  یو به قول خودت مخ م ششهیدختره پ یکل یگ یاون بنظرم مشکوکه، مگه نم نه،یعسل حرفم ا نیبب
 توجه؟ یاون ب یلوندن ول

 :ام گرفتم ینیرا سمت ب دستمال

 ؟یکه چ خوب

 :نثارم کرد و لبانش کج کرد یاجمال نگاه

 .کنه یهست و داره از همه پنهون م زشیچیبابا  نیا

 .خوردم کهی

 :سرم سمتش کج شد ناباور
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 مثلن؟ یچ

 :فُرم گرفته اش گذاشت یچانه ا یرو دستش

 .فهمم یم نمشیو بب ادیب یدونم ول ینم

 :لبخند زد شهیآره، ترمز کرد و رو بهم آرام تر از هم ادیبپرسم اگه ب تاخواستم

 .شو ادهیپ

شدم و کنارش به سمت رستوران مجلل قدم  ادهیپ لشیاز اتومب یلبخندجذابش بود و باهمان گنگ مات
 .برداشتم

و تا  دمیرا سفت چسب مفیو ک دمیروحم، لبم را گز یو ب شیآرا یکرمم بود و چهره ب یبه مقنعه و مانتو نگاهم
 :کج کردم یروبه مهرداد سر م،یکرد دایدنج پ یجا

 .آم یم گهید قهیچند دق من

 .راه افتادم یبهداشت سیبه سمت سرو عیپا انداخت که، سر یتکان داد و همان جا نشست پا رو یسر

 یدر آورده و کرم پودر و رژ لب صورت فمیرا از ک شممیراحت شالِ  چروک  الیداخل زنانه نبود و با خ چکسیه
 ....را باال بسته و طرح پف مانند و شروع کردم میهم در آورده و موها

شستم از  زیانداخته و دستانم را تم فمیعطر کوچکم را زدم و با اعتماد به نفس همه را داخل ک تیرضا با
 .خارج شدم سیسرو

موقع آمدن متوجه نشده بودم،  بیبا اروند آماده بودم، عج بودکه یهمان رستوران نیراه متوجه شدم ا نیب
و نگاهش زوم تلفنش بودم،  نییو همچنان سرش پاشدم کیکنجکاو به سمت مهردادِ  اپل به دست نزد

 :کردم یسرفه ا

 ؟یآ یم ادیجا ز نیا

 :ابروانش را باال فرستاد ییتا کی دنمیرا باال آورد و باد سرش

 !نه

 االن...؟ یول یساده تر بود یاومدن تو

 :کرد زیرا ر چشمانش

 ؟یدستات رو بشور ای یجال بد یرفت

 :و منو را برداشتم دمیرا گز لبم

 .دوش هر

 :نگاهم کرد یبه صندل هیتک
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 .یکن ینم میو قا یگ یخوبه صاف و رو راست م حاال

 یکرده فکر م ریغذاها سوق دادم و گوشه لبم را اس شینگاهم را به انواع غذاها و پ نشیتوجه به نگاه سنگ یب
 :گفت قیکج عم یکردم که بادستش منو را گرفت و باسر

 .جات انتخاب کردم من

 :شدم متعجب

 چرا؟

 :زد یلبخندمرموز

 .یکن یانتخاب غذا دقت نم یثابت کرده تو تو تجربه

 .دانست یزد و اصلن از کجا م یبرد، از چه حرف م ماتم

 :داد لمیتحو یلبخندِ  کوچک دیو گنگم را د جیگ نگاه

 .یش یفکرنکن خسته م ادیز

شناخت و من درتعجب سفارش بودم که برخالف خودش  یکه مرا م ییکرد، گو یراحت برخورد م یلیخ مهرداد
 یرچشمیز یقزل آال، باشرم مشغول بودم و گاه یخود ماه یسفارش داده بود و خود برا دهیکبابِ  کوب میبرا

 .حال جذاب نیدرح نیسنگ د،یجو یرا م شیغذا کیش یلیکردم، خ ینگاهش م

 :نگاهم کرد قیبودسفارش قهوه داد و عم دهیچسب یلیاتمام شام که، خ بعداز

 ...سر وقت مشاوره میبر خب

 :اش را باال آورد دهیکش انگشت

 یکرد یاز خانوادت پنهون م دینبا ک،ی

 .یرفت یمنزل پدر ومادرش م یو حت یگفت یبه همه م دیوند باهفته از رفتن ار کی دو،

 .خطرناکه یلیتو خ ژهیو طیو سال تو وشراو سن طیاون خونه با اون شرا یکردن تو یزندگ سه،

 ختیاگه توب یحت ،یو ازشون کمک بخوا یبگ نتیبه والد دیبا یگفتکه بهم ییحرف ها نیتمام ا نکهیا چهار
 ...ستین ایکس تو دن چیو دل سوز تراز پدرومادر ه یکردند چون دخترشون

 بود؟ یچ اسمت

 :گرفت حرصم

 .عسل

 :زد هیاش تک یتکان داد و به صندل یسر
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 نیهم یتونست یشد... تو م یو اروند تا آخر باهات جور نم میانبار باروت بود، اومد یتو شیمثل آت کارت
 ؟یرو تحمل کن شیسرد یجور

 :تر افزود مرموز

شما نباشه بهرحال  نیب یاگه اتفاق یحت ،یرو از دست داد هیخوب اول یاز فرصت ها یلیو خ یدختر بهرحال
مطلقه  هی ینخوا یو بعداز طالق بخوا یباش یبخوا یاون طور یتون ینم گهیاون اسمش داخل شناسنامته و د

 .از نظرجامعه و مردم یا وهیب

 :مانم نم گرفته بود که، لحنش گرم شدافتاده بود و چش نییگرفت و سرم پا بغضم

 ...یکن یضرر م یلیباشه توخ ینطوریاگه اروند تا آخر باهات ا ،یکرد یبهشون فکر م دیعسل، با قتهیحق نایا

 .یرو از دست بد گهید یزهایفرصت مادرشدن و چ ممکنه

 .از التهاب درونِ  مذابم کم کنم یتا بتوانم کم دمیشد و لبم محکم را گز ریتمام عالم به درونم سراز غم

 قهیشده بود و بعداز چند دق رهیخ یقرار داد و خودش هم به نقطه ا میحرف جلو یقهوه را آورد و او ب گارسون
 :آرام نجوا کرد

 .ات رو بخور قهوه

و  دیچیپ ام ینیقهوه در ب یاز گرما میو مال نیریش یو بو دیچیحرف دستانم دور فنجان گرم و لذت بخش پ یب
 :دمیبدون نگاه پرس

 چکارکنم؟ پس

 :دیکش یقیعم نفس

 .نگاه کن بهم

با  اریاخت یصورتم کنار برود و ب یپخش شده جلو یبه گردنم دادم تا موها یو تاب دمیسرم را باال کش متعجب
 .پشت گوشم فرستادم و منتظر نگاهش کردم یرا لمس کرد و به نرم میاش دستانم طره موها رهینگاهِ  خ

 :قهوه اش را مزه کرد وپلکانش بسته شد یکم

 .کن عاشقش

 :وشوکه شدم و ناباور تکرار کردم کهی

 کنم!؟ عاشقش

 :تکان داد و پرصالبت افزود یسر

 .باش یها عالقه داره و همون طور یبه چ نیاومد بب یوقت

 .دخترها هیمثل بق یکن یکن جلوش دلبر یسع شتریب
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 :باز پلک زدم مهین یکردم و با دهان تعجب

 !سخته یلیخ

 :لبش باالرفت گوشه

باش، اگه اهل شکم و خورد  کیجلوش آراسته وش شهیباال و هم یمهارتت رو ببر دیبا یکم ستین سخت
رفتار  یا گهید یطور کیدوست داشت  ایآد همسفرشو،  یخوشش م نایا حیوخوراکه بهش برس اگه از تفر

 .کن

 :دمیسرم را جلو کش کنجکاو

 ؟یچجور

 :حواله ام کرد یو معنادار ینگاهِ  جد مین

 .با خانوادت حرف بزن تا بگم اول

 :آرنجش انداخت یبرخاست و کتش را رو شیجا از

 م؟یبر یحاضر

 .میاو از رستوران خارج شد یرا برداشتم و همپا فمیخورده ام انداختم و ک میبه قهوه ن ینگاه مچهین

 :کج کردم یمحض تعارف سر میشد لشیاتومب یجلو تا

 .رم یو م رمیگ یاز رستوران آژانس م گهیشم د ینم مزاحم

 :دیکرد و لبش را جو یاخم

 .رسونمت یم ستین الزم

 ...میزمزمه کردم و هر دو سوار شد یباشه ا باتعجب

را کنار کمد کفش و  فمیبغل دست را فشار داده و نرم داخل شدم و ک دیوارد کردم و درب که باز شد کل دیکل
 .دادم یادامه م سیرا همان جا در آوردم و راهم را به سمت سرو میانداختم و شال و مانتو زیآو

 ؟ییآ یخونه م ریشبا چقد د _

قلبم نشست و بانفسِ  حبس شده عقب گرد کردم و  یو دست لرزانم رو دمیناخواسته کش ینیه باترس
 .مات و مبهوت شدم شیکاناپه آن هم دراز شده و دست برچشم ها یاروند رو دنیباد

 :چندقدم جلو رفتم ناباور

 !؟اروند

 .ام ماند رهیو حرص مانده بودم که دستانش کنار رفت و خاشک انیکوتاه زمزمه کرد که، در م هوم
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 :و به زور کلمات از دهانم خارج شد زمیاشک نر شیم تا جلوپلک زد چندبار

 !؟ییتو

 ...هست هیماه و کی بعداز

 :کج کرد و دستش پشت گردنش نشست یسر

 شده؟ یحاال مگه چ دیطول کش کارم

 :شدم و پرخاش کردم یعصب

 مُرده؟ ایزنده ام  ینیبب یزنگ بزن هیبهم  یتونست ینم نامرد

 !ایخدا

دروغ و دغل  دینامرد از آب در اومده دائم با میکه خانوادم نفهمن شوهرقالب نیا یبرا دم،یکش یچ یدون یم
 ؟یبگم که چ

 !داره یکنفراس شهر ای فتهیش آقا

 :نگاهم کرد یرگیباخ

 ؟یوقت شب کجا بود نیا تا

ه بادو گام بلند نگاهش کردم ک یرفت، با اخم شکار یآمد و م یتند م ینفس ها مینیب یپره ها ادیحرص ز از
 .شد شیبازوان قطور و عضله ا ریباره تنم اس کیشد و  کمینزد

 :دم گوشم نجوا کرد قیآزاد داشتم که، عم یهوا یدهانم خشک شده و تمنا آب

 .خستم

 :گوشم را سوزاند یداغَ ش الله غضروف یکه هرم نفس ها دیکش یقیعم نفس

 .کالم بگو وخالص کی

 :شد خمیهم تکان نخوردوبا سماجت م نچیا کیسبر و ملتهبش نشست و هُلش دادم اما  نهیس یرو دستم

 بگو؟

 ...من

 :ماند، مماس لبم لب زد مهیسوزننده اش ن یلب ها یکیاز نزد لبانم

 تو؟

 :زمزمه کردم یمشهود لرزان یو با صدا دیلرز یم تنم
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 .بودم دکتر

 :گردنم ُسراند یاش را رو یشانیپ خونسرد

 چرا؟

 :آشوب نجوا زدم یگرد و دل ینفس، باچشمان یفرار داشتم و تمنا یتقال

 ...خوب نبود، من من چون تنها بودم افسرده شدم و حالم

 :شد دهیلبام کش یرو انگشتش

 .شیه

اش  نهیمحکم مرا به س دفعهکیلبان چفت شده ام کاشت و  یرو یو سرش را جلو آورد و بوسه آرام بردماتم
 :نگاهم کرد شهیتراز هم رهیت یباره رها کرد و با نگاه کیفشرود و 

 .بخواب برو

 :ستادیا دنمیزودتر سمت راهرو رفت و بدون د خودش

 .ریبخ شب

ام  ینیاو وارد ب یاز بو یادیحجم ز یقیکردم و بانفس عم یاتاقش شد و در را آرام بست، هنوز باورش نم وارد
 :جرقه زده لبانم کش رفت یشد و بامغز

 !یدفعه ا کی

 .شده بود بیمرموز و عج چقد

فکر کردم از دفعه  نیهام را برداشته و وارد اتاق شدم و به ا لیو وسا فیدرهم ک یرا خاراندم و باچهره ا سرم
 .فرق کرده بود یکم شیقبل الغر تر شده بود و رنگ و رو

سو وآن سو غلت  نیشد و تا خود سحرگاه مدام ا یدخترانه ام سپر یشب را به التهابِ  درون وفکرها تمام
 .زدم و ناله ام بر هوا بود یم

 :دیرا ربا اش دلم ینرم وخواستن یشد و نجوا دهیکش میشمیابر یموها یخواب بودم که دستِ  شخص صبح

 ؟یر یاز آموزشگاه زنگ زدند، امروز نم عسل

داغش آن هم کنارنبضِ  گردنم  یکردم، هرم نفس ها زانیبالشت م یو سرم را رو دهیحواس کش یب یهوم
گرفتنش کنارم و چفت درآغوش  ینوچ آرامش و جا یتفاوت بودم صدا یب یجانم کرد، وقت هیآتش را هد

 .به بدنم رسوخ کرد یگرفتنم برق چند وات

بود که،  دهیت چسبداغ، پلکانم سف یخواست و سر یمنظم و ملتهبش رقص دل م یتنش و نفس ها یگرم
 .و نرم الله گوشم را گاز گرفت دیشکمم خز یدستش رو
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 !آخ -

 :دیدم طنتیکرد و باش یزیر خنده

 .کنم دارتیب گهیروش د هیبا  دیبا یش یبلند نم یوقت

 کندن از کنارت، دل

 .زجانیاست عز ویتر از جنگ با د دشوار

قلبش جاگرفت و با  ینوا یجابه جا کرد که سرم رو یدستانش نشست، او بود خود را کم یآرام رو دستانم
 :انداخت نیآرامش آرام گرفتم، زمزمه اش طن

 .و فقط دوستام و بچه ها رو دعوت کنم رمیخوام جشن بگ یم گهیهفته د هی عسل

 :تکان دادم یسر

 ؟یریجا بگ نیا یخوا یم

 :گردنم نشست و نجوا کرد ریگفت و لبانش ز یکشدار هوم

 .شلوغ بود یلی.. سرم خو بهت خبر بدم. رمیماه... نشد باهات تماس بگ هی نیبابت ا دیببخش

 :لب زدم یکردم و با دو دل یتبسم

 م؟یبر نجایاز ا شهیم

 چرا؟ _

 :دیلغز لبانم

 .کنند یم یمجردا زندگ نجایداره... خب خطرناکه... بعدشم اکثر ا زلیچ نیا یپارت شهیآخرهفته ها هم نجایا

 :مهربان شده بود بیعج

 گه؟یکنند، د دایپرسم پ یم باشه

دستانم دور  طنتیاروند قرار گرفتم و باش یرو به رو یخوردم و با لبخندمحو یبه دل پرواز دادم و تکان یکم
 :گردنش حلقه شد

 ؟یشد بیعج

 :بامزه باالرفت ابروانش یتا کی

 چرا؟

 :بود شی چشمان آبِ خیم نگاهم
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 ؟یخوا یم ی... راستش رو بگو چیگرفت ینکن... همش پاچه م ینشو، دلبر کمینزد یگفت یم ادتهی قبلنا

 :سرش را جلو آورد و جوابش تنم را سوزاند ینگاهم کرد و درآخر کم نیسنگ

 ...خوامت یم

 زانیآو یو با لب ها دمیعرق کرده ام کش یشانیبه پ یشدم، دست رهیو به دور برم خ دمینفس از جا پر بانفس
 .دمیکش یخال یدستم را برجا

 .روح یبودو ب سرد

 :زمزمه کردم رلبیو ز دمیکش یآه

 ...دمیدونم چرا خوابش رو د ینم

 :به چانه شدم دست

 !ومدهیاروند هنوز ن دیشا اصلن

 .ساعت وقت داشتم کیشدم،  رهینه بود خ یساعت که رو برخاستم و به میاز جا عیسر

 .در تو دادم یو درش را آرام گشودم و سرم را از ال دمیبه سمت اتاق اروند رس عیوسر تند

 .بود خواب

چهره مظلومش نگاهم  دنیو باد دمیصدا کنارِ  تختش رس یوارد اتاقش شدم و آرام و ب دهیبرچ یلب ها با
 :رنگ غم گرفت

 .یتوخواب و اوهام من شهیهم

 .زدم هیکنجِ  لبانش هد یسه آرام*بادست کنارگرفتم و بو خت،یر میاز موها یکه طره اشدم خم

دفعه بازشد و  کیچشمانش  دم،یگداخته عقب کش یکه با تن نیکرد و هم یم یقرار یب یقلبم سودا ضربان
 .مرا شکار کرد

 ...برد ماتم

 بیباالرفت و با بهت به او که عج مانیشکمش افتادم و آخ هر دو یکه ناخواسته رو دیبازوم را کش دفعهکی
 .شدم رهیکرد، خ ینگاهم م

 :را تر کرد لبانش

 ؟یکن یم کاریاتاقم چ تو

 .خشدارت جانان من یصدا یفدا _

 :زدم و با پلک زدن آرام جوابش را دادم یلبخندمحو
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 خوام برم آموزشگاه وبرم برات صبحونه درست کنم؟ یم ،یچیه

 :گفت یرگیرا کنار زد و باخ میها یکج کرد و چتر یسر

 شه؟ ینم رتید

 :دمینه تکان دادم و با لبخند سرم را باال کش یبه معن یسر

 .خورم یرم وباهات صبحونه م یامروز نم فوقش

 :که نجوا زد و نرم کنارش افتادم دیزد و آرنجم را باال کش یپلک

 .کنارم باش پس

 .شدم رهیلب به چشمانّ  بسته اش خ دنیکرد و باگز یم میرسوا شیقرار یو ضربان تند وب دیلرز قلبم

 .میخونه بابات بر کسریبزن زنگ _

 :زشدمیخ مهیآمدم و ن رونیاز هپروت نگاهش ب باسوالش

 چرا؟

 .میبرم و چه بهتر باهم بر دیو بالخره با دمشونیوقته ند یلیخ _

 :کردم یم یاطراف ناخنم باز شهیبار

 .شن یناراحت م میاگرم نر ا،یلع می... خونه آبجمیما آخرهفته دعوت یول

 :چشم دوخت قیباره پلکانش بازشد و عم کی

 .آد یرم فقط بخاطرتو وگرنه خوشم نم یم

 :دیتا بوسش کنم که، باخنده عقب کش گرم شد و نرم صورتم را جلو بردم شیازحسِ  دلگرم درونم

 .کن ولم

 .اتاقش قدم برداشت سیبرخاست و به سمت سرو شیشدم که، ازجا رهیبه او خ متعجب

 استیمهرداد و س یحرف ها شیونگاهم به سقف بود واما، تمام فکرم پ دمیدراز کش شیحوصله جا یب
 .شیکالم

 .کنم تا اروند عاشقم شود ینرم باشم و دلبر دیبود با گفته

 یول

 ...کاش

 ...دانستم یم
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 ...او

 ...کی

به  رایگ یام شود و باچشم ها ینیاز ادوکلن و عطرتنِ  اروند وارد ب یباعث شد حجم مخلوط قمیعم یها نفس
 :حواله ام کرد و حوله اش را سمتم انداخت ینگاه کج زشیم نهیشوم، از داخل آ رهیاو خ

 .برو سر درس و مشقت دخترجون ،یکار ندار تو

به گردنم دادم، نگاهش زومِ  حرکاتم بود،  یباطناز یباز کردم و تاب طنتیرا باش راهنمیدکمه اول پ الیخ یب
 .کرد یم جمیگ نمیازصورتش معلوم نبود، هم یزیجابه جاشدم، چ یازقصد کم

شد  کمیتفاوت باچند قدم کوتاه نزد یب دم،یکش یرا م شیُسراندم و با ناز تارها میرا داخل خرمن موها دستم
طره  یبیعج یکه سمتم خم شده بود باخونسرد ینیموکت بود، درح یرو گرشید یایتخت و  یرو شیپا کیو 
 :را کنارگوشم قرار داد و بم لب زد میموها یا

 .یخامم کن یتون یم یبا چندعشوه و لوند یکن یکه فکرم یبچه ا یلیخ

شد، لبش را  یبلز وبسته م یبست و آب دهانم خشک شد، دهانم همانند ماه خیه تنم بار  کیخورده و  کهی
 :زد یو پلک دیگز

 .یکوته فکر یادیز ،یظاهرت واسه همه غلط انداز باشه ول دیشا تو

 :تخت جست زدم یدرهم شد و باحرص از رو شتریهام بخاطر لحنش ب اخم

 !یباشه، من و عشوه لوند ریخ یدید خواب

 .بود گرمم

 ه؟یفکر کرده ک شیا

 :و نگاهم کرد دیپشت گردنش کش یدست

 ...اما یگ یراست م توکه

 :زدم ادیشانه اش انداخته بودفر یبه او که مرا همچو پرکاه رو غیبلندشدم و باج نیدفعه از زم کی

 افتما؟ یم عشوریب ن،یزم بذار

 ؟یمگه مرض دار یلعنت

 یو دست به چانه شدم و لبم را م دهیکش یتفاوت درِ  اتاقش را باز کرد و به سمت اتاق من راه افتاد، پوف یب
 .دمیجو

 :ستادیا میروبه رو نهیدست به س یشخندیتخت پرت شدم و او با ن یدفعه رو کی

 خب؟
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 :ابرو باال انداختم دمیمال یکه پشتم را م یدرحال

 !خوب

 :زد یشخندین کالفه

 ه؟یبگو نقشت چ زود

 !برد ماتم

 :دمیمن کنان پرس من

 ؟یچ نقشه

 :پلک زد یعصب

 سراغ خانوادت؟ ابرمی یگ یم

 :شد رشیدست جفت دستانم اس کیشد و با کمینزد

 از کجا اومده؟ دیجد یحرف ها نیخوام بدونم در نبود من ا یم

 :لب زدم ناباور

 اروند؟

 گردنم گذاشت: هوم؟ یو سرش را ال دیکش یتند نفس

 !روح شدن شاخ ودُم نداشت قبض

 :را لرزان، تر کردم لبانم

 شده؟ چت

برخاست  شیازجا ییاشک بلندشد، با لبخندکذا زشیام همراه ر غیگرفت که ج یزمزمه کرد و گاز محکم یسیه
 :دیکش میداخل موها یو دست

 .امیربیشبم د دیشا ییبرم جا دیبا من

 .به سمت کمد رفته تا آماده شوم تا به آموزشگاه برسم ییبروز ندادم و با ترش رو یزیگرفت اما چ حرصم

 ...ده شب ساعت

 غذا را استشمام کردم؛ یولع بو با

 .چهیکوفته وچلوماه -

 .مورد عالقه اروند، قطعنا دوست خواهد داشت یغذا
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شدم،  رهیرز سرخ خ یعیطب یگل، گل هاقلب و  یستالیهم آماده کرده بودم، بالذت به شمع کر یکیش زیتم
 .به سمت اتاق پاتند کردم جانیدستانم را بهم کوباندم و با ذوق وه

 "آهنگ دل من تنگه"هم  یبافتم و هرازگاه یفرشده ام را آرام م یرا تن کرده و موها غمیقرمز ج یماکس لباس
 .کردم یزمزمه م

 .نشستم ونیزیتلو یجلو لکسیو ر پاشنه زدم یده سانت یو مدهوش کننده را زدم، کفش ها عطرخنک

 ...ساعت بعد کی

 .بود امدهیشدم، هنوز ن رهیدادم و باز به عقربه ها خ یشانه ام را ماساژ م یباخستگ

جواب  یکس یخورد ول یوشمارهِ  ثابتش را گرفتم، بوق م اوردهیام بود و نگران اروند هم بودم، تاب ن گرسنه
 دهیکه ژول یو به اروند دمیهو از جا پر کیبازشدن در  یباصدا دم،یجو یکاناپه لبم را م یرو دهیداد، خواب ینم

 .شدم رهیبود خ ختهیوبهم ر

 :شدم کیکاناپه گرفته و بلندشدم و به سمتش نزد از

 .سالم

کانترگذاشت که،  یرا رو چیوسو دیداد، از کنارم ردشد وکل یو شل یبه سرتاپام انداخت و سالم سرد یا نگاه
 :ستادمیکنارش ا دیباترد

 ؟یاومد رید

 :افزودم یکرد که بامردد یرا باز م راهنشیپ یحرف دکمه ها یب

 حاضره، بکشم؟ شام

 .نه _

 !حرف به سمت اتاقش راه افتاد و راه رفتنش همانند شکست خوردها بود وشل و وا رفته یب

 را شک نداشتم، اما چرا؟ نیبد بود ا حالش

ها خاموش  آشپزخانه را زدم که المپ دیشدم و با حسرت کل رهیامشب خ کیو رمانت بایز زیکانتر به م یرو از
 .شد

لباس را درآورده وبا دستمال به  ظیخودم باغ دنیوارد اتاقم شدم و در را بسته وقفل کردم، باد نیوغمگ ناراحت
اتاق  واریکردم و در ود یم یوزار هیصدا گر یب اهم،یبخت س یکنم و درهمان حال براجان صورتم افتادم تا پاک

 .زنم یتاب و صبورم و دم نم یب نگونهیچه وکه ا رمرا به سخره گرفتن بودند که، بخاط ییسرد و ترسناک بود گو

 ست؟یکه مال من ن یمرد

 .توجه است یسرد وب ای
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 .ندارد یا عالقه

 !داند ینم قتیال یحت

 

قلبم  یهمانند خوره به جانم افتاده بود وتقالها یزیآمد، چ یرغمه کوتاه نم چیما بود وه نیماب یقیعم شکاف
 .تفاوت اروند بود یهم بخاطر واکنشِ  سرد و ب

مراجعه  گریگرفتم همانند د میزدم تا آرام شوم، تصم یبا مهرداد حرف م دیبا دمیو لبم را گز دهیکش یآه
 .رمیکنندها وقت بگ

 .اهامیمدفون کننده رو ییخانه کذا نیبودم و خارج شدنم از ا دیطلوع خورش صبرانه منتظر یب

 .صبح قهیهشت وده دق ساعت

 . چهارخانه کوتاه وساپورت نازک وارد آشپزخانه شدمِ راهنیرا با حوله خشک کردم و با پ میموها نم

دهم تا بفهمد از  ینشان م را روشن کرده و همزمان هم دوتا تخم مرغ آبپز گذاشتم و خود را سرد یکتر
 .هستم یدستش ناراحت و عصب

،آب  ریبه ش یخود لقمه متوسط گرفتم، نگاه یو برا دهیچ زیم یدم کرده رو یهمه را همراه چا یمعطل یب
 .قرار دادم زیم یلب شکرپاش ونمکدان را رو دنیپرتقال وکره ومرباتخم آبپز انداختم وباگز

 کاپیم کیتنگم را تن کرده و  نیبه همراه شال همرنگش و شلوارج یسبزلجن یوارد اتاقم شدم و مانتو عیسر
 .پول و کوله ام از واحد خارج شدم فیخود نشاندم و با گرفتن ک یساده رو

کند  یم یآبرو نبودم، اروند کوتاه ختنیو ر یگرفتم اما، من اهل چانه زن یبل م شیتوانستم برا یم اگر
 .شدم یم شیرست اما، مرا ازچنگالِ  مردک زن مُرده نجات دادوگرنه له لهِ  بچه هاد

 .گوشه اش نشستم کیو  دمیرا سفت چسب فمیمترو شده و ک یمغشوش وارد واگن ها یو بافکر دمیرا گز لبم

 .باعث بستن چشمانم گشت عیها و حجم ترددِ  سر لیر یآوا

است، بم،  نیونافذ همانند عقاب، عطرش مست کننده و لحنش دلنش زیت یبکر، چشمان یسیو ف بایز چهره
 !یوخواستن رایگ

 یم سهیکرد و دائم اورا با اروند مقا یخطور مشد مهرداد به ذهنم یدانم چرا هربار چشمانم بسته م ینم
 .اورمیتضاد، در ب ای هیتشب نشانیتوانم ب یکنم نم یکه فکرم یکردم، هرطور

 ...کوچک کوله ام برداشته و شماره دفترش را گرفتم یرا از ال تلفنم

 .شد دهینشستم و دستانم درهم تن ینرم وچرم مشک یها یصندل یرو یآرام به

 :بم و دلنواز بود لحنش



 

 
121 

 پس طرف اومده؟ خب

 :لبم را تکان دادم رتریتکان دادم و سربه ز یسر

 ...یاومد ول شیدوشب پ نیهم درسته

 ...کنه یدفعه بغلم م کی ای رهیگ یشده، دائم ازم فاصله م یطور کی

 .رمیبگ رنظریشدم تا واکنشش را ز رهیدانم چرا به او خ ینم دم،یرس شینجایا به

 :کرده وافزودم یا سرفه

 !دونه باخودش چند چنده یبار سرد، تعادل درست نداره و نم کیبار باهام خوبه  کی

 ...سنگ تموم گذاشتم یکل یو به قول دمیلباسم رو براش پوش نیکه من... خب من بهتر نیا و

 :نگه داشتم وبا شمردنِ انگشت ادامه دادم شیرا جلو دستانم

 ...مورد عالقش رو درست کردم یغذا

 .بابا کلن باخودش مشکل داره نی... مست کلُم اییرایپذ نیلباس بهتر نیو دلنواز... بهتر تیال کیموز

 :نگاهم کرد قیقرار گرفت و عم زیم یزد و دستانش رو یلبخندمحو

 ؟یکن یرو خراب م اتیادب یزن یم ،یگفت یچرا آخرش رو الت حاال

 :کف دست جوابش را دادمو با فشرودن ناخن به  دمیرا گز لبم

 .گرفته حرصم

 :باال گرفت یسر مهرداد

 ؟یدار دوسش

 :دمیخوردم، خشک شدم، آب دهانم را به زور بلع کهی

 .دونم ینم

 :ابروانش باالرفت ییتاکی

 چرا؟

 :دمیکش میشانیپ ی دست روِ باپشت

 .ادینکرده که بخوام ازش خوش ب یدونم، کار ینم آخه

 انه؟ی ادیانجام بده تا دل منم باهاش راه ب یحرکت هی دیبا اون

 :چرخاند یو سر دیرا عقب کش لبش
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 !یعجب استدالل جالبه،

 :زدم هیتک میبه صندل دهیبرچ لب

 چکارکنم؟ دیبا من

 :دیبه چانه اش کش یدست

 رونه؟یب روقتیاز صبح تا شب د یگفت

 :دیپرس زشدهیر یحرف سرتکان دادم که، باچشمان یب

 ؟یمطبش رفت تاحاال

 .برد، نه نرفته بودم ماتم

 .نرفتم -

 :به تاسف تکان داد یسر

 .یدیو هنوز محل کار شوهرت رو ند یزنش خوبه

 .انداختم نییسرم تا چانه پا ده،یکش خجالت

 عسل؟ _

 .فدا کنم چرا که او فقط دکتر بود وبس شینبود برا یصدا زد، جانم بایز نقدیمن، چرا نامم را ا یخدا یوا

 :را تر کردم لبم

 بله؟

 :نگاهم کرد رهیخ

 یکی یکنم پا یتوام همراهش برو و تنهاش نزار... من فکرم یزیچ اجشنی یهرجا رفت مثلن مهمون بنظرم
 .وسطه

 .و تکاندن نداشتم دنیهل داده بودند که توان پرس یاز پرتگاه ییگو مرا

 :گرد و درشت شده بود چشمانم

 دختر؟ کی یعنی

 !یک یول

 ...راحت باهاش ازدواج کنه یلیتونست خ یرو دوست داره چرا اومده من رو گرفت... م یاگه کس نهیا منظورمه

 :باالرفت دستش
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 یکه پا یبفهم دی) انگشتش را سمتم گرفت( تو بانانیاطم یوشکه، برا دیترد کیفقط  نینکن عسل، ا عجله
قرار  انیخانواده ها درجر دیشه و با یحرفا م نیتراز ا یجد یلی... که در اون صورت ماجرا خانهیوسطه  یکس
 .رندیبگ

 :زد میبرا یفکر فرو رفتم که، بشکن یسرم گذاشتم و تو یگرفته و دستم رو نییو گرفته سرم را پا ناراحت

اونا باخودشون در  یکن یم یو کار یکن ینم یخال بیرق یرو برا دونیم یفکر نکن، تواگه زرنگ باش ادیز البته
 .برن

قلبش  یکردم ول یم یزیچه چ یبرا دنیگمرا دوست نداشت جن ینداشت وقت یفرق میزد اما، برا یحرف م بایز
 ...بود و گرید یکیاز آن 

 .پارک شدم یکردم و راه یو مغموم خداحافظ نیبرخاستم، غمگ میو از جا دمیکش یآه

 .کردم یتفاوت به همه باخود درحال قدم زدن بودم و به گذشته فکر م یپارکِ  محل شده و ب یراه

 کردم؟ یدوباره اورا انتخاب م میگشت یبه عقب برم اگر

وسط  یآبنما رهیو خپا انداختم یرو یدرخت چنار نشسته و پا هیرسایز مکتین یو رو دهیبه شالم کش یدست
 .پارک شدم

ام را  یمشک سیکردم، خودنو یکرد، دفترچه روزانه ام را برداشته و احواالتم را ثبت م یم ییخودنما بایز چه
 .کردم یداشت م ادیاروند را  ریاخ یمهرداد تمامِ  رفتارها یته هابرداشته و باتوجه به گف

 ...رهیتراشش تا حوله و شانه وغ شیجداکردن مسواک و دستگاه ر از

 .نوشتم ینوشتم و م یباز م سینوکِ  خودنو دنیشد و با جو یم رهیمنتظر به دفتر خ یگاه نگاهم

 :سرش ملتمسانه کج کرد میروبه رو یشد و باگرفتن بسته ا کمیخسته نزد یوچهره ا دهیژول یبا موها یدختر

 ؟یخر یفال م خاله

 .فال در آوردم کیحرف دستم را دراز کرده و  یب یدل شکستن نبودم و با لبخندمحو اهل

کرده و لبش را  تیبسته آرام ن یکف دستش نهادم و او با ذوق دور شد و من باچشمان یدوتومان گرید بادست
 .آرام خواندمش یصدا گشودم و با

 برکنار دهیآب بسته ام از د یصدجو

 تخم مهر که در دل بکارمست یبربو

 اشکبار لیس نیومرادم از ا میگر یم

 .محبت است که در دل بکارمست تخم

 حافظ
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بار  نیاراسخ به راه افتادم تا به خانه بروم و تالشم را انجام دهم،  یشد و با عزم یبرلبانم جار یلبخندکوچک
 یرو دیدارد، با یباز بهانه ا نمیکنم تا بب یباشد و محبت م خشیاگر جوابم تنها نه سرد و  یحت میآ یکوتاه نم

 .دور کنم دناراحت کننده اش را از خو یها یزیرفتار خود کارکنم و چ

 .ام را حفظ کنم یتابعِ  نظر او باشم تا بتوانم زندگ دیبا

 

 یورن یبود خود را به واحدمان رساندم و تا در را گشودم متوجه کفش ها یبوداما، بهرحال دهیچیدر هم پ افکارم
 ییسالمِ  بلندواال یباچهره خونسرد از آستانه درگذشتم و با لبخندکوچک یقیبراقِ  اروند شدم و بانفس عم

 .ها برخورد کرده بهیهمانند غر شبیکه د اوردمین یدادم و به رو

 یها دهیوخر دهیکش یشد، آه ونیزیتلو یتکان داد و مشغولِ  ور رفتن کانال ها یتنها سرناخوانا  باچهره
 .روحم شدم یکانتر گذاشتم وخود وارد اتاقِ  ب یشام را رو یاندک برا

مات بود وهست، مانتو شال  یزندگ نیبه ا دنیکم داشت و تنها چاره اش گرما بخش زهایچ یلیخ یزندگ نیا
قرار دادم و داخل  خچالیرا درون  تزایرپیباز وارد آشپزخانه شدم؛ پن میمشک یرا درآورده وبا بلوز وشلوارراحت

کرده وشستم  را با اسفنج نرم پاک قارچو  دهیرا ت کش رشیاجاق گاز قرار دادم و ز یآب پر کرده و رو یکتر
به داخل سالن سمت کاناپه اروند انداختم، نگاهش به  ینگاه می، نکردم یخردش م یوهمزمان هم ورقه ا

 .است ریفکرش مشغول و درگ زیاش معلوم بود اون رهیوخ یشبکه ها بوداما، ازنگاه توخال

دانست،  یزد و مرا همدم و مرهم رازش م یحرف م میبرا اهرکسیشهامت داشت و درباره آن نفر  کاش
 .مان وجود داشت نیب یو بلند قیشکاف عم میدانست یو هردو م میبود تر بهیغر به؛یافسوس ازصدپشت غر

 هیسرد نگه اش داشتم و ما رآبیوبعد ز قهیرا درون آبجوش قرار داده و منتظر ماندم تا ده دق ایالزان یها ورقه
) گوشت چرخ کرده، قارچ ومرغ به دلخواه همه راسرخ کرده و باهم مخلوط کرد( که از قبل سرخ کرده ایالزان

کرده و  نییتز شیرا رو ینینگ یفلفل دلمه ها رآخرکردم و د یاضافه م تزایپ ریبه اضافه پن هیال هیبودم را هم ال
 .درون فر قرار دادم

و  ختهیخوش عطر ومطبوع قهوه را درون قهوه جوش ر یه هاقهوه نگه داشته بودم و دان یبرا یآبجوش کم از
 .دمیبه داخل سالن انداختم که باز اورا در فکر د یرنگ دهد، سرک یصبرکردم کم

 :نجوا کردم رلبیبه تاسف تکان دادم و ز یسر

 جانان دل؟ هیدردت چ یبهم بگ یدون ینم قیمن رو ال چرا

 یرو یمعرق کار ینیشدم و س کیبه سمتش نزد ینیبشقاب نهادم و باگرفتن س یرا رو بیس ی پاِ کیک تکه
 .کرد یقرار دادم که، به خودش آمد و تشکر زیم

انگار  یهست ول یچرخاندم، همه چ کیش زیرا درهم قالب کرده و نگاهم را به سرتاسر سالنِ  تروتم دستانم
داشت و اروند از خانواده اشراف و من... منِ  عسل ، ظاهر و باطن ما فرق ِ یظاهر نایو تمام ا ستین یچیه

 .و بس میداشت یازخود تنها زندگ یجامعه و حت ریاز طبقه فق یپناه
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اروند نگاهم آرام  یمان چرخ روزگار داشت، باصدا یو زندگ میآور ینون حالل در م میکرد یرا شکر م مانیخدا
 :به چشمان نافذش ُسراندم

 هوم؟

 ؟یزد: خوب یپلک

 :دیلبانم لرز یتاحواسم جمع شود و با کرخت دهیکش یقیعم نفس

 .دونم ینم

 :و بدون نگاه بهم نجوا کرد دیصدا از قهوه اش کش یب یهورت

 .شه یم درست

 :و بغضم گرفت دیام لرز چانه

 یتماس و خبردادن... بعداز ماه هم اومد یاونم بدون حت یماه رفت کیچرا  یگ یام که بهم نم بهیغر نقدیا
 .یگردون یو رو برم یفاصله گرفت ،یحالت بده الغر شد ،یهمش توخودت

 :دمیتر به او چسب کینزد

سه جلد  یاسممون رفته تو گهید میو نخوا میبخوا یمون بوده ول یو ناپختگ یبچگ یازدواجمون از رو درسته
 .میندار یا گهیهم و چاره د

 :نگاهم کرد سرد

 .گرفت یالمثن ایشه عوض کرد  یرو م شناسنامه

 .زدم یم دیزدم که نبا یگرفت و ناخواسته حرف حرصم

 ...و سرنوشت من رو ندهیآ انهیقلبم رو...  ایگرفت  یشه المنث یاونم م یروح من چ -

 چرا؟ یدون یمن ضرر کردم م یول ادیتو ساده به نظر ب یبرا دیشا

 :بلند افزودم یو با تنِ  کم ستادمیا جلوش

بهم  یماه چ کی نیا یتو یدون یم چیسخت وسرد تو... ه یتو و رفتارها یمن مغلوب شدم، جلو چون
 ...گذشت

 :سرم را گرفتم نهیبه س دست

برم و  رونینبودکه باهاش ب ییدوست وآشنا چیو روزم شده بود ترس وهراس، اشتها نداشتم... ه شب
 .نبودنت رو فراموش کنم

 :کج کردم یسر بانهیغر
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 اروند؟ هیچه زندگ نیا

 :دیکش یکالفه نگاهم و نفس صدا دار اروند

 شه؟ ینکن... درست م سختش

 :بغض ناله کردم با

 ؟یک پس

 :حواله ام کرد یپرحرف نگاه

 م؟یبر رانیسفر خارج از ا کیباهم  یخوا یم

 .جاخوردم

 .گفت یم یگفتم اون چ یم یچ من

 ...شد و کمینزد دینگاه ماتم را د یوقت

 "از زبان و نگاه اروند "

 :دستانش را لمس کردم و دم گوشش لب زدم نرم

 .شه یماهم ازت کاسته م نیا یوفشار ها یکن یم حیتوام تفر یطور نیا

 یادیز یفشار روح دم،یفهم یو از ضربان تند قلبش م دیکش یدماغش را باال م یبود و گاه ستادهیا ساکت
 .تمام شده نیسنگ شیمن هم برا یتحمل کرده و سرد

 ...برم توالت دی: بادیچیگوش نوازش در فضا پ یصدا

نگاهم به رد قدم  دم،یبه گردنم کش یکردم ودست یپوف د،یدو سیهلم داد و به سرعت به سمت سرو یکم
 :در را آرام زدم سیشدم و پشت سرو ریبه دنبالش سرازدرهم  یبود و بافکر شیها

 ؟یخوب عسل

 .تا حد باز کرده بود ییهم گو رآبیش یوصدا دمیشن یاش را م سرفه

 :در را کوباندم دوبار

 ؟یجواب بده، خوب عسل

 :خشدارش زنگ گوشم شد یصدا

 .آره

 .را لعنت فرستادم تایخودم و ب رلبیزدم و منتظرش بودم و ز هیبه ستون تک کالفه
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 عسل نبود و من ناچار نبودم همراه ِ یدر پ شیها یریشد و با سخت گ ینم شیدایپ یآن شب عروس تایب اگر
 .توانستم عسل را طالق دهم یبهتر بود و م یاو به آلمان بروم و عسل را تنها بگذارم، االن همه چ

و زرد رنگ عسل در درگاه ظاهرشد، چشمانش آب  دهیکه، درب توالت باز شد وچهره رنگ پر دمیرا کش میموها
 .شدم شیحال یمتوجه ب یجمع شده بود و به راحت

کاناپه دراز  یو با اشاره دست به او فهماندم رو دمیحرف دستش را گرفتم و به سمت کاناپه سه نفره کش یب
 .بکشد

 .دیکش یقیگذاشتم، چشمانش رابست و نفس عم شیشانیبه پ دست

 . لوازمم را برداشتم و باز کنار عسل آمدمِ فیبلندشدم و به سمت اتاق راه افتادم و ک میازجانداشت،  تب

 :اش قرار دادم و به او نرم گفتم نهیقفسه س ی را در آورده و روِ یگوش

 .بکش قیعم چندنفس

 :نداشت، کنارش نشستم و دستش را از نو گرفتم یزیبود، دهانش راهم چک کردم عفونت چ نرمال

 ؟یخورد یزیچ ظهر

 .احتمالن یشد مسموم

 :جوابم را داد خشدار

 .نخوردم یزیچ ناهار

 :دمینرم پرس یمیشدم و با اخم مال یعصب

 چرا؟

 :زد یپلک

 .نداشتم اشتها

 :و از جام بلندشدم دمیکش یپوف

 .رمیرم شام بگ یم پس

 :شد ومچ ام را گرفت و التماس گونه نگاهم کرد زیخ مهین عیسر

 .یکه دوس دار ایخواد شام پختم... الزان ینم

 :دیدستش را پس کش ریشدم که سربه ز رهیبه او خ قیعم

 .میکه نخورد شبیمونده از د خچالیهم غذا داخل  یکل تازه

 .زل زدم واریگره خورد و به د شتریهام ب اخم
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 .ندیعسل را بب دیمطبم آمده بود و اصرار پشت اصرار که با تایبودم، ب یناراحت وعصب یلیخ شبید

 زیهمه چ هیدییبود و من از بعد تا دهیرا به او عنوان کند اما، فعلن وقتش نرس زیخواهد همه چ یدانستم م یم
 .میجدا شو یو توافق ردیبگمیکردم تا خود عسل تصم یرا بازگو م

 .تایب

البته حقم دارد اگر من هم  رد،یبگ دیمان را ناد نیرا دور بزند و عشق آتشاشتباه مرا  کیشد بخاطر  ینم باورم
 ہ۔۔۔ک دمیفهم یاو بودم م یجا

 ؟ییاروند کجا _

 نگاهش کردم: هوم؟ زیآمدم و ت رونیعسل از فکر ب یباصدا

 .شام رو بکشم یگفتم اگه گرسنه ا ،یچیکرد: ه یمن من

 .شام را آماده کردم لیحرف وارد آشپزخانه شده و وسا یزدم و آهم را در نطفه خفه کردم و ب یپلک

بود و  یگرید زیچ تاینشست اما، ب یبه دل م بیعج شیرایکرد و باآن چشمانِ  گ یمتعجب نگاهم م عسل
 .بود یبا عسل نم سهیقابل مقا

دخترها کنجکاو  گریو د تایآماده اش کنم تا در مقابل ب و میدوهفته بعد را چگونه به او بگو یبودم مهمان مانده
 .نشود

باشد و چشمان من دنبالش  ییشود او جا یتوانستم برخورد کنم اما، مگر م ینبود و راحت تر م تایب کاش
 .شود یمحبت وعشق م یایاو در ینباشد. چشم من برا

 نیها بود اما هم بهیشدم، هرچند درآلمان کنارم همانندغر یآب نم گونهنیکنارم بود و ا تایعسل ب یجا کاش
دادم او با کلماتش  یاز دست م یانرژ یدرمان کل یبرا یمنِ  عاشق بود، وقت یبرا متیهم غن شیاندک ها
 .کرد یجادو م

 دم،یکاو یحرف مشغول شدم و باهرلقمه چهره عسل را م یعسل باز فکر گذشته در آمدم وب نینگاه سنگ با
 .سر رشته داشته باشد یبداند و از آشپز یآمد آشپز یبه او نم

 گرید یدادم و چراکه تمام وقتش صرف چهره اش بود و همانند دخترا یبه او لقبِ  دخترهزار رنگ را م شهیهم
 رتیدهد و تنها س یم تیاهم گرانیمهربان و به د شهیهم تایداد، برعکسش ب یم تیبه زرق وبرق اهم

 .داد یهمتا نشان م یدر نظرم ب او را شیبایز

 "زبان عسل "

 !دیدزد ینگاه م ایرفت  یدر فکر فرو م نظر گرفته بودم و دائم ریمدت اروند ز تمام

 .شد یم ینبود بعدش چ آوردم وگرنه معلوم یدر م شیسراز کارها دیمشکوک شده بودم و با بهش
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و  دمیکش یرو بهانه کرد و به اتاقش رفت، آه یشستم اروند خستگ یم نکیشام ظرف هارو درون س بعداز
 .دمیمال یدستام م یرا رو نیریسیبعداز شستنِ  ظرف ها باحوله دستام را خشک کرده و گل

 ...خوندم یدوشب م یکیرا برداشته داخل اتاق تا نزد میدرس یها جزوه

و تلفنم را کوک کرده و نرم  چاندمیومالفه دورم پ دمیتخت دراز کش یجزوه را کنار گذاشتم و رو یا ازهیباخم
 .پلکانم بسته شد

 

 ...سه ظهر ساعت

رفتم، از آسانسور استفاده  یزدم و با اعتماد به نفس از پله هاش باال م یپلک انی تابلو با اسم اروندکِ دنید با
 .نکردم چون حوصله نداشتم

حاضر شدم و با دربست به محل کار اروند آمده  کیش پیت کیبه منزل رفته و با  عیامروز سر یامتحانا بعداز
 .بودم

 .و باچند تق وارد مطبش شدم دهیکش یقینفس عم دم،یکه پشت درب رس نیهم

 نیسنگ میگلو بکیآب دهانم را قورت دادم که س یجور واجور ماتم برد و به سخت یاز آدم ها یانبوه دنیباد
پشتش  یمعمول یساده و باچهره ا پیبا ت یکه دختر یبه سمت منش نیسنگ ی، باقدم هاشد نییباالوپا

 .نشسته بود

 .تا آسمان فرقش بود نیکردم که، زم سهیمهرداد مقا یاو را با منش ناخوادآگاه

 د؟یسالم بفرما _

 :زدم یلبخند مات یمنش یباصدا

 .کار داشتم انیک ی... با آقاسالم

 :نگاهم کرد یکم

 .دکتر اومدند یآقا شیآدما واسه کار و مراجعه پ نایهمه ا زمیعز خب

 .دمیام کش یشانیپ یکردم و دست رو یمن من

 .اش بودم یگفته بود مراقب رفتارم باشم اما، من بخواد چه نخواد همسرقانون اروند

 :شانه جابه جا کردم یرا رو فمیکرده وک یمصلحت سرفه

 .تمهس انیهمسرِ  اروند ک بنده

 :گفت یکرد لبخند بزند و باتعارف آبک یم یگردشده به زور سع یو باچشمان جاخورد

 .فرسمتون ی.. چشم مانیلحظه مراجعه اشون ب کی دی... بفرمااوردمیبه جا ن دیسالم ببخش ..سال
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نگاه  ینیسنگ یبودول نییرفتم، سرم پا یگوشه نشسته و خونسرد با تلفنم ور م یصندل یرو یآرامش ظاهر با
 .تونستم حس کنم یرو م یمنش

جلو تا  دمیکش یانداختم و شالم را کم فیجام صاف شدم و تلفنم داخل ک یتو یبازشدن درب کم یباصدا
 .زده ام داخلش برود رونیب یموها

 .نوشت یم یزهایبود وچ نییو وارد دفترش شدم، سرش پاکنار زدم یلبم در را کم دنیگز با

 :شد که بدون نگاه گفت کیآرام به سمتش نزد یها باگام

 ه؟یمشکلتون چ خانم

 :لب زدم یلحن دلبرانه ا با

 .تو

 :تکان داد یسر یمیباز شد و با اخم مال مهیشوکه شد، دهانش ن دنمیرا ناباور باال آورد و باد سرش

 نجا؟یتو ا سالم،

 :زدم یدور اتاقش چرخ نهیانداختم و دست به س یمشک یادار یها یصندل یرا رو فمیک لکسیر

 .بهت سر بزنم... چه باکالس اومدم

 :به جلو خم شد یوصلِ  به نخ دور گردنش( کم یطب نکیرا ول کرد) ع نکشیزد و ع هیتک شیصندل به

 خب؟

 شده؟ یزیچ ه،یسراصل قض یبر بهتره

 

 :شدم زشیم کیآرام زده و دست به چانه نزد یپلک

 شده؟ یزیچ یکن یفکر م چرا

 :کرد ظیجاخورد وبا اخم غ بازم

 ؟یهمه راه اومد نیا یپس الک یندار ی... اگه کاریاومد یپاشد یچیواسه ه ،یچ پس

 :به گردنم دادم یزدم و تاب یلبخندکج

 از اومدنم، هوم؟ یچرا ناراحت شد نمی... اصلن ببنمیمحل کارت رو بب دیمن زنتم و نبا زمیعز

کردم تا خم  زشیم هیرا دور زد و روبه روم خم شد که، از پشت دستانم را تک زشیاز جاش بلندشد و م یعصب
 .نشوم

 :و پرصالبت لب زد شمرده
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 محل شوهرت) باتسمخر( شده مسئله؟ دنیهست، وگرنه چرا تازه د تیزیچ هیتو

 :کج کرده و دم گوشش پرالتهاب نفس زدم یزدم و پر رو سر یشخندین

جواب پس بدم بابت  دیواسه همون... با یماه گم بش کی یترسم بازم بر یو م دمتیوقته ند یلیخ آخه
 اومدنم؟

 .رهیگ یکه فالن و حق وحقوق که خنده ام م ،یکه حق ندار نگو

 :گرفت تکانم داد میاز شانه ها یدفعه عصب کی

 .و خالص رونیب زیته دلت بر یچ

 :را برداشتم و بدون نگاه بهش تلخ شدم فمیاخم دستاش را پس زدم و هلش دادم و خم شدم وک با

 .... مارو باش درضمنکنه.. یکه خوشحال بشه واسم اخم وتخم م نیا یرو بگو گفتم بهش سربزنم به جا من

 :تو هوا تکان دادم یگرد کردم و مقابلش دست عقب

 .شک کنن هیوبق ینکن ریچند شبه د نیوبهت بگم که مثل ا میعوتد ایبگم فردا شب خونه لع اومدم

از مطبش خارج شدم و تند وتند از  هیوبق یو بدون توجه به نگاهِ  کنجکاو منش دمیزدم و راهم را کش یپوزخند
 .رفتم یم نییپله ها پا

 .بودم یفه و عصبکرد، کال یرا تار م دمیکرد و نم درون چشمانم د یم زشیر یگریپس از د یکیهام  اشک

دانم چرا  یداشتم، تلفنم را در آوردم و نم یبه کس ازیکردم و خسته بودم و ن یم یزیاز هرچ یتُه احساس
 ...شماره مهرداد گرفتم

 :نافذ نگاهم کرد یو باچشمان یجد

 ؟یباهاش برخورد کرد یبا طلب کار چرا

 :گرفت و سرم داخل دستانم گرفتم بغضم

 چکارکنم؟ یخواست یم

 .شه یکنم باهام خوب نم یم یهرکار یباهاش حرف بزنم وقت هیوکنا شیبدون ن نتونستم

 :کرد و با اقتدار از جاش بلندشد یتبسم

 عسل؟

 :دیرا در دست چپش گرفت و بازوم را نرم کش فمیصدا تکان دادم، خم شد و ک یرا ب سرم

 .میبر گهید یجاکی بلندشو

 .برخاستم و همراهش راه افتادم میاز جا یناراحت با



 

 
132 

 :شد لبانم باز شد کمینزد یو وقت دمیشاب را حساب کرد که، شرمنده لبم را گز ی کافِ نهیهز

 .کردم یحساب م یذاشت یم

 :بدجور درهم رفت شیها اخم

ِ  یلینکن خودش خ هیتوفقط آروم باش وگر ستین الزم  . 

 :دمیبستم؛ پرس یکه کمربند را م یو درحال میشد لشیدادم و هردو سوار اتومب لشیتحو یرمق یلبخندب

 م؟یر یم کجا

 :به جلو لب زد رهیکردو خ ینگاه مچهین

 .خوب یجا کی

گر مهرداد برام ارزش مند و  تیچشمانم بسته شد، حضور حما یزدم و باخستگ هیتک یصندل یرا به پشت سرم
 .هست حواسش بهت هست یکی یبود که درعالم تنها دیمف

عاشقانه  یها کیخورد موز یاش نم هیکردم، به روح یگوشش م یپخش شد و با کنجکاو یمیمال کیموز
 .گوش کند

 (شهامت -احمدوند یمهد )

رخ جذاب  میجابه جا شدم و به ن یشد، کم یاکو م لیاتومب یخوانند در فضا یصدا یو دوست داشتن بایز
 .مهرداد زل زدم

 .کرد یرا دوبرابر م تشیآمد و جذاب یم سشیکالمش هم به ف یآرام و ب یخوان لب

 یرا م یمجذوب کننده اش دل هردختر یاما، چشم ها نیکرد وپرابهت و سنگ یکه مردانه برخورد م ینیدرح
 .برد

شدم  ریحس کرده و سربه ز یعرق سرد شیدفعه ا کیدفعه برگشت و نگاهم را شکار کرد که، از حرکتِ   کی
دانستم  یو مسکوت را بشکنم اما نم نیسنگ یخواست فضا یکردم و دلم م یو با گوشه شالم شروع به باز

 .کاسته شود نیاز سکوت سنگ یتا کم میچه بگو

نشست  یهمه بر دلم م شیها کیچرخاندم، موز شهیبار راحت سرم را سمت ش نیا یبعد کیرد کردن موز با
 .شد یگونه آرام م بیبودم اما، دلم با آنها عج دهیو با آنکه نشن

 .زنگ خورد که، وصلش کرد و از نوع حرف زدنش معلوم بود شخص پشت تلفن مرد است تلفنش

 :گفت یلبخندش چشم دوخته بودم، که با تن بامزه ا به

 ...وگرنه زیپرو زینر مزه

 .کرد و هدفون تلفنش را وصل کرد وراحت مشغول شد یزیر خنده
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 .کردم ودر دل زمزمه کردم ینگاهش م باحسرت

 "دوست داشتم هیکاش منم  "

و با دستمال کف دستم گوشه چشمم را پاک کرده و با نفس  دمیلرزان و بغض لبانم را سفت گز یلب ها با
 .خود را آرام کردم یقیعم

 .زد: دوستم به خونه اش دعوتمون کرد یلبخندمحو شیاتمام صحبت ها بعداز

 :کوتاه حرفش را اصالح کرد یبه جمع بستنش زل زدن که، باسرفه ا جبمتع

 .میسر بر کیباهم  یکرد واگه کار ندار دعوتم یعنی

 :دمیدهانم را بلع آب

 که دنبالت راه افتاده؟ هیدختره ک نیگن ا ینم

 :جمع شد لبش

 .میر یکه باهم م ییجا ادیگم ب یخب بهش م یلیخ یمنطق

 :کج کردم یسر کنجکاو

 ؟یر یم یکجا دار یشه بهم بگ یم حاال

 :بهم انداخت و دنده رو عوض کرد ی اجمالِ نگاه

 .فهمم طرفم چند مرده عالجه ینظر م هیمن با  یول یکن یو به همه اعتماد م یساده ا تو

 :دمیو تپه پته کنان پرس دمیچسب عقب

 ؟یگ یم یچ

 :بهم چشم دوخت رایو گ نافذ

محل کارم ومن شدم دکترت و االنم دارم  یساده اومد دارید هیو برحسبِ   یکه من رو بشناس نیبدون ا تو
کرد اما، به اندازه  یازت سواستفاده م دیمن بود شا یجا ی... هرکسستیقابل اعتماد ن یگم عسل هرکس یم

 میگم بر یدارم که بهت م مانیشناسمت و بهت ا یم نقدیخوام بگم ا یم میو... بگذر دمیتارموهات دختر د
 ...و یراجبم کرد یبد یخونه دوستم... اما توفکرها

 .ستیطور ن نی: نه ادمیرا جلو کش دستم

 :زد یپوزخند

 ده؟یو رنگت پر یجاخورد میواسه عمه ام بوده تا گفتم بر پس

 .کردم زمزمه یآرام دیشرمنده ببخش رینداشتم و سربه ز یبا اون بود و حرف حق
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 دمیشدم که نفهم نیوخشمگ نیکرد، از خود و واکنشم شرمگ یهم خرجم نم ینگاه یراند و حت یحرف م یب
 .است نشیرذربیز میاو روانشناس است و تمام کارها

 .باز ماند یدهانم از شگفت م،یدیکه به محل مورد نظر مهرداد رس نیهم

 !تگریچ یبه همراه پارک جنگل اچهیدر

معلمان و دانش آموزان، نفس  یمدرسه واعضا لهیبار آمده بودم آن هم به وس کیشد، من تنها  ینم باورم
 .شدم رهیخ ییایگرفتم و با لبخند به نقطه شگرفت در

 :بم بود شیصدا

 .میبر ایب

شدم و با  رهیابروانش گره کرده خ نیبود و اخم هم ماب یمخف شیها بیبه او که دستانش داخل ج.
 :شدم شیاچندگام نزدکب یلبخندمحو

 .بودم دهیند ایدر کیتاحاال از نزد من

 :مکث کرد یکم

 .بازم خوبه ی ولِ یمصنوع

 :کنار اسکله زد یها قیبه قا یکردم که، اشاره ا دیتاک

 .میداخلش بزن یچرخ هیاونجا و  میبر دیبا

 :صدا زدنم بلندشد یبرا یکم شیصدا دم،یسرعت بخش میبه قدم ها جانیزده بودم و با ه ذوق

 .ینخور نیتر برو زم آروم

 .بودم دهیدو بنیتقر یران قیقا طیبل شهیتوجه تا کنارِ  گ یتوجه اش غرق لذت شده بودم و ب از

 .راحساب کرده و منتظر مهرداد شدم یدونفر قیقا هیکرا نهیهز دمیفروش رس طیکه به فرد بل یزمان

 .دیرس یاش مغرور و همانند خان زاده به نظر م یآفتاب نکیبرداشت و با آن ع یدور آرام و پرصالب قدم م از

 یشد با خونسرد کمیکه، نزد نینکند، هم تیکردم تا آفتاب چشمانم را اذ هیدستم را سا یسر یبالبخندمحو
 :لب زد

 .یور واون ور نپر نیو مثل دختربچه ها ا یباش نیسنگ یکم ستیبدن

 :گرفتم شیز بازوکرده و ا یآرام خنده

 .یسوار قیقا میدکترجوون بر الیخ یب

 :شد رهیخ شیکرد اول به من و بعد به بازو یتبسم
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 .یمقعر باش بهتره

 :زد یباره پلک کیکه،  مینجوا کرده و شانه به شانه وارد اسکله شد یباشه ا دهیبرچ لب

 .آم یرفت، االن م ادمی طیبل

 :دستش را گرفتم و با لبخندگفتم یدفعه ا کیبرود که  خواست

 .گرفتم من

 :برگشت و با اخم نگاهم کرد عقب

 !تو

 ؟یچ یبرا

 :برد و من من کنان لبانم ازهم بازشد ماتم

 ہ۔۔۔منم فکر کردم ک یشاب توداد یپول کاف خب

 چه قد شد؟ _

 :باال انداختم یهام درهم شد و دست به کمر سر اخم

 ه؟یچ

 نیباشم... بعدشم اگه ا دهیفا یآد ب یبابا من خوشم نم ،ییآ یسوسه م ی جمالت برخورده که هِ بیریت به
 !آم گفته باشم یجا باهات نم چیه گهید یکن یطور

از پشت سر دم گوشم لب  یو بعداز اندک دمیپوف کالفه اش را شن یترش کرده به او پشت کردم که صدا رو
 :زد

 .دنده کی غَدوتخص

 :جلوش خم شدم نهیند عقب برگشتم و دست به سلبخ با

 .یریگ یو دائم پاچه م یسنگ هیتک کیاخم آلود و  توام

 :را باالفرستاد شیابرو ییتا کی

 !زود دخترخاله شد چقد

 :ام درهم رفت چهره

 !دخترخاله ییا

 .میها بش قیبه تاسف تکان داد و اشاره زد سوار قا یسر
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اول مهرداد سوار شد و  ستادم،یا اچهیکنار در جانیو با ذوق وه دمینجات را پوش قهیکمکِ  مهرداد جل با
 .سپس دستش را به سمتم دراز کرد

خورد و مهرداد محکم مرا گرفت  یتکان قیکه قا دمیزده وپر یدستش بدون توجه با لبخند آرام جست رهیخ
 :تشرش به جانم نشست

 .زشته اریدرب یباز طونیش کم

 تشیاو شروع کرد به پدال زدن و همزمان هم نصح میکه نشست نیتکان دادم، هم یزدم و سر یلبخندمحجوب
 :را آغاز کرد

 ...نکن طنتیها ش بهیغر یجلو

 .کرد ینگات م یچجور اروی گهید یدیند

 .دل به صفاتش اضافه کردم در

 "گر حتیو نص یرتیغ "

 :دمیپرس یرط سوال یب

 شون؟یبر یو گردش م یذار یهمه مراجعه کنندهات وقت م واسه

 :کرد ظیدرهم شد وغ شیرا گاز گرفت واخم ها لبش

 ؟یکن یفکر م یچ تو

 :باال انداختم یا شانه

 .کنجکاوم یرو بخوا راستش

 :کرده و لب زد یتامل

 .خوش نگذشت ادینه دو وسه بار با بچه ها اومدم که اونم چون شلوغ بود ز ادیز

 .یشل کن خفه نش یکم یرو سفت بست قتیبهم کرد: جل ینگاه

 :را باز کرد و بل تکان دادن سر افزود قهیشد و گره جل کمیباال دادم که دستانش نزد یرا کم شالم

 .بهترشد یطور نیا

و  دیچیعطرخنکش در شام پ که حجم دمیکش یاما تند قیمان به سطوح آمدم و نفس عم نیماب یکینزد از
 .مدهوش شدم

 .کشاند و سکوت کرد شیداخل خرمن موها یدست د،یشد و سپس عقب کش رهیبه چشمانم خ یکم
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طمع شور خون و با مزه ژرم ادغام شده  دم،یمهرداد بسته و لبم رامحکم گز نیعالقه نوظوهر ب یبه رو چشم
 .بود

 شیخشک شده بود بدتر جا ت چونسوخ یلبم گذاشتم، م یبرداشته و رو یدستمال فمیخم شده و از ک یکم
 .کرد یذُق ذُق م

 :درهم شد که، آرام نجوا زد میها اخم

 شده؟ یچ لبت

 :دمیبلع نیدهانم سنگ آب

 .رونیخشک شده و خون زده ب یچیه

 :باال انداخت یابرو

 ؟یکننده ندار مرطوب

 :اشاره زدم طنتیلبخند وش با

 ؟یدون یاز کجا م تو

 :گرفت ینفس خونسرد

 .خوره ومجبورم نرم کننده بزنم واسه همون گفتم یم زمستانا ترک من

 .خودم گرفتم یکرده و تلفنم را در آوردم و جلو یآهان

 :دمیکنان پرس دیبه مهرداد کرده و ترد ینگاه مهین

 م؟یریبگ عکس

 :حرف دستش را دراز کرد یب

 .میریبگ

فلش فاصله گرفتم که تلفنم را پس  یکردم باصدا کیشدم و سر به شانه اش نزد لیلبخند سمتش متما با
 :ُسراند شیموها یرا باال نکشیداد و ع

 ...خنکه هوا

 :نوشت و دوباره داخل کتش قرار داد یزیرا برداشت و چ تلفنش

 .راهن تو

 .گفت یرا م دوستانش
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بار خانمانه و محجوب با کمک  نیو ا میخارج شد قیساعت تمام شد هردو از قا مین یعنی مانیکه تا نیهم
 .میشد شیشهرباز یآمده و راه رونیمهرداد ب

 مکتین یبا لبخند از او گرفته و رو یکیذرت مکز وانیدو ل دنیشدم باد کشینزد یراه بهم اشاره زد و وقت نیب
 .مینشست اچهیدر یکنار گل ها وبه رو

 .آرنجش انداخت یرا آرام در آورد و رو کتش

 .بده کتت رو بهم -

 .را داد که کنار خودم انداختم و مشغول ذرت شدم شیحرف کتِ  سرمه ا یب

ها  نیا نیبردم چراکه، تا امروز هرگز بهم خوش نگذشته بودو هم یو لذت م دمیجو یو ولع م اقیاشت با
 .بخاطر وجود مهرداد بود

کاسته بود و  میاز افسردگ حیتفر نیمدام سرم با جزوه و کار گرم و ا زیخانه نبود و من ن یلیتعط یروزها اروند
 .و شاخه و برگ گرفت دیدوان شهیر یدر دلم رخ داده و کم کم عالقه ا یجرقه ها

و  یخودمان یلیخونگرم ومهربان بودند وبامن خ شانیهفت شب آمدند وخانم ها یکی مهرداد نزدِ دوستان
 .میراباهم رد وبدل کرد مانیشماره  یکه، حت ییکردندتاجا یراحت برخورد م

 ادیزد وز یلبخندمحو م یوبامتانت گاه نیمهرداد سنگ نیو در ب دمیخند یم گهیهمه باهمد زیشام سرم موقع
 .نبود یاهل پرچانگ

کردند وآنها متذکر شدند  یم حیتفر یبودند وگاه قیدو خانم متاهل که همسرشان با مهرداد رف نیونگ دایش
 .کردند رتیکنارمهرداد تعجب زده و ح دنمیکه از د

 .کردم ینگاهش م یرچشمیز یشاد ومسرور بودم وگاه یلیدار بوداما، از توجه مهرداد خ خنده

 .میبر دیلب زد: عسل بلندشو با بیبلندشد و دست به ج شیازجا مهرداد

 :با خنده گفت وایشوهر ش کامران

 .میبر یشهرباز میخوا یازه مت کجا

 :تکان داد یافتاد سر مینگاهِ  مهرداد به چشمانِ  چراغان یزده شدم و وقت ذوق

 .میبعدش بر دیفقط مابا باشه

 طیبل شهیبه سمت گ یشخندیبان دیکامران وسع م،یستادیا یپرحجم وشلوغ یها یاز باز یکی یبعدجلو یکم
 .آن دستگاه انداختم یرفتند، بانگاه به بلند

 :دمیمهرداد شدم وآرام پرس کینزد

 ه؟یچ اون
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 .تفاوت زمزمه کرد: سقوط آزاد یب مهرداد

 .و ترس به دلم چنگ انداخت دیدانم چرا رنگم پر ینم

 ن؟یا هیزدند: پا یرا گرفتند و رو به ماهم چشمک نیونگ وایآمدند و دست ش دیکامران وسع یمدت بعداز

 :کرد یدست شیخواستم لب باز کنم مهرداد پ تا

 .شه یعسل حالش بد م یهستم ول من

خداروشکرمهرداد مرا نجات داد وگرنه ازترس  دم،یدوباره به دستگاه انداختم و آب دهانم را باترس بلع ینگاه
 .کردم یغش موارتفاعش 

را جلو آورد و  دسرشیرا د میکه تقالوفشار آوردم تا دهانم به گوش مهرداد برسد، ا میبه نوک پاها یکم
 .کردگوشش را کج

 .شم یآم سوار م یتونم بعدها اگه شد م یمهرداد من تازه شام خوردم االن نم -

 یم یرفت و غبغب دل نواز یبا آن عطرخنکش دلم مالش م ادیز یکیرا داشت و از نزد دیحکم تاء سکوتش
 .کرد

 :انداز شد نیآرام طن شینجوا

 ؟یریگ یرو م لمیکت وموبا باشه

وتلفن همراهش را به  چیفاصله گرفت و کتش را به عالوه سو یتکان دادم، بعداز اندک یزدم وسر یلبخندکوچک
جا گرفتند  شانیها یصندل یرو یداخل دستگاه شد و همگ یدستانم سپرد و خود با آن بازوانِ  برهنه ورزشکار

 .و کمربندشان را بستند

کردم، نگاهش ناخوانا بود و زومِ  چشمان پرفروغم  یبود و با ترس مهرداد را برانداز م دهیبه جانم رس قلبم
بود  یزینوا کرده وعمقِ  چشمانش چ یبازتاب قلبم را ب میشد، بانگاهش تنم را به ولوله انداخته بود وگُر گرفت

 .شد ینم یمضنون چیه شیکه برا

دادند و کامران  یدست تکان م میبرا نیونگ وای چشم ها که تمام شد دستگاه شروع به باالرفتن کردو شِ تقابل
 .دندیخند یبلند م یبا صدا دهمیوسع

مهم  میجمع بلندشدو من باترس فقط نگاهم سمت مهرداد خونسرد بود، برا غیکه دستگاه رها شد ج نیهم
 .تابش شده بودم یبگونه  نیدانستم که ا یشده بود وخود نم

 :مشهود یشدند با نگران فیو کلمات رد ستادمیا شیروبه رو یشد با نگران کمیکه مهرداد نزد نیهم

 نشد که؟ تیخوبه، طور حالت

 :شلوارش، کتش را ندادم بیکرد و ساعتش را دستش کرد و تلفنش را داخل ج ینوچ لکسیر

 .بمونه بزار
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مردمک  جانیاز ترس وه وایوش نیوکامران که نشسته بودند و نگ دیتکان داد و به سع یحرف سر یب
 .دندیکش یم قیعم یچشمانشان گرد شده بود و نفس ها

 .کلبه وحشت میگفت: حاال بر جانیباه دیسع

 .شنهادتیپ نیبا ا دیجمع شد: اه بس کن سع نینگ چهره

 ؟ییترن هوا میبر نیا هیشد: پس پا نهیدست به س کامران

 :سرش را کج کرد الیخ یب مهرداد

 م؟یبر یباهم کالکسه سوار یدار دوست

 :تکان دادم یسر باذوق

 ِ  یجانیه یها یبنظرم بهتره از باز آره

 ...تکان داد وبه راه افتاد یسر

کرد و چفت  یم تیمهرداد فاصله را رعا م،یو هردو داخل کالکسه شد میدیبالءخره رس یرو ادهیپ یکل بعداز
 .در دل زمزمه کردم یشد و باآه یباعث لبخندمحو من م نمینشست و هم یمن نم

 "یکرد یم یاروند توباهم زندگ یشد جا یم یچ "

 شماره اروند لبم را ِ دنیتلفنم شکست، باد یمان حکم فرما بود که سکوتش با صدا نیب یخفقان آور سکوت
 .و وصلش کردم دمیگز

 :دیچیخسته و کالفه اش پ یصدا

 عسل؟ ییکجا ،الو

 .رونمیکردم: ب یتبسم

 :اش یعصب یو بعد صدا دمیشن یقدم زدنش را م یصدا

 ؟یینه شبِ  تو کجا ساعت

 :دمیبلع یدهانم را با نگران آب

 .یشهرباز

 :دیسکوت کرد و مردد پرس قهیدق چند

 ؟یکرد یچکار م اونجا

 :داخل لپم را گاز گرفتم از

 .کردم یم یباز



 

 
141 

 :رفت لیتحل شیصدا

 .میرفت یباهم م یگفت یم خب

 :لبانم بازشد زیآم طعنه

 هی... ما مثل بقیتو من رو بازخواست کرد نمیشلوغه اروند... امروز اومده بودم محل کارت رو بب یلیخ توسرت
عالقانه  ایپس ب ،یهست نه توجه ا ی. نه عالقه ا..ستیشون ن هیمون شب یچیه یعنی... میستیزن وشوهرا ن

 .میرد کنبرخو

 :دیکنان پرس دیو ترد مشکوک

 ه؟یچ منظورت

 :هم نهادم یرو یپلک

 .میآم خونه باهم حرف بزن یدونم م ینم

 .زد یهم نم یحرف ینشستم، مهرداد سکوت کرده بود وحت نهیکردم و دست به س قطع

 :ولب زدم اوردهین طاقت

 ؟یگ ینم یزی... توچرا چ مهرداد

 :دیدارش کش هیبه چانه زاو یدست

 .یحلش کن دیکنم، خودت با ینم یخودته من دخالت یزندگ

را مهرداد حساب کرد و تلفنش را  نهیهز م،یشد ادهیو هردو پ ستادیا یصاف نشستم کهکالکسه چ دهیبرچ لب
 ...درآورد با دوستانش تماس گرفت

 .د تلفن به دست شدممهردا کیرا از فروشنده گرفتم و دوان دوان نزد یفیق یلبخند بستن با

 .دیبفرما -

 :ابروانش را باال بُرد یتا کی

 .یدیکش زحمت

 .خوردم یام را م یبلغور کردم و با شوق بستن یلبخند خواهش با

 :شد و آرام به نوک دماغم ضربه زد کمینزد یبا لبخندمحو مهرداد

 .شکمو

 .انداختم و مشغول شدم یشانه ا الیخ یکرد، ب ینم یشوخ ادیکردم تاحاال مهرداد با من ز تعجب

 .دمیگاز را به نانش زدم و با لبخنددستانم را کوب نیآخر
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که  دمیلبم شد، برحسبِ  اتفاق عقب کش کیخم شد و دستش نزد یمیمتوجه ام شد و با اخم مال مهرداد
 :زمزمه کرد دویرا محکم کش شیلبم نشست و با انگشت شصت رو یدستش رو عیسر

 .ه بودشد دیسف یکم

 .پروراند یدر سر م ییرسوا یکردم که سودا یقرار قلبم چه م یتند وب یگرفته با آوا گُر

 یبه چشمان هم م قیو عم میزل زده بود گرید کیکرد و هردو در سکوت به  ینگاه مان باهم تالق ناگهان
 .میستینگر

 :بود معطوف شد مانیبه رو یکه رو یو باتعجب سرم را سمت دخترخانم میزد یهردو پلک یا باسرفه

 .زشته نجایبرو مکانش ا یخوا یاگه الو م زمیعز

 "زد یحرف م یاو از چ "وتعجب گرد و درشت شد رتیاز ح چشمانم

 :انداخت شیپا یخونسرد پا رو مهرداد

 .شب مهمونم شو هی ایتوب یهست ول مکان

 .زمزمه کرد و از ما دور شد، جاخورده بودم یشیا دخترک

 بود؟ ینظورش چم -

 :بلندشد و قامت راست کرد مکتیاز ن مهرداد

 .میبر دیبا گهید ستیمهم ن یچیه

 .شده بود بیغ دمانیبه دخترک انداختم که از د ینگاه

 .پارک شده اش گام برداشتم لیبه سمت اتومب شیبرخاستم پابه پا میتکان دادم و از جا یسر

بود و وروکش  دهیچسب یراند و من از ترس به صندل یم یاصل ابانیکه سوار شدم با سرعت به طرف خ نیهم
 .زدم یرا با ناخن چنگ م یصندل

 :زدم ادیناچار فر یکرد، بعداز سکوت طوالن یم یطور نیدانم چرا ا ینم

 .تر مهرداد آروم

 قیعم فرمان قرار داد، چند نفس یگوشه نگه داشت و سرش را رو کیباره  کیرفته رفته کم شد و  سرعتش
 .دمیقرار شن یب شیگلو بکیشدن س نییآب دهانش را همراه باال وپا دنیوبلع دیکش

 :گرفتم شیجلو یرا که موقع سوار شدن گذاشته بودم در آورده و با نگران میشده و از داشتبرد آب معدن خم

 .آب بخور یکم مهرداد

 .نگفت و سر از فرمان گرفت و بدون نگاه تخت گاز دوباره راند، ترس وحشت به جانم رخنه کرده بود یزیچ
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شدم، تنها زمزمه  ادهیبرخاستم و پ میدرشت از جا یکوبنده و چشمان یمجتمع ترمز کرد با قلب یکه جلو نیهم
 :ام را رساندم

 .دردنکنه دستت

 .حاصل از اگزوزش هم در هوا معلق بودرفت و دود  میحرف با سرعت از کنار پا یب

ردشدم و دکمه آسانسور  ینگهبان انیافکنده از م یشدم و باسر رهیشده بود خ دیناپد گریبه راهش که د نگران
 .را زدم

 .را عقب ُسراندم وداخل فرو رفت میو موها دمیبه شالم کش یو داخلش شدم ودست دیرس قهیدو دق بعداز

 .را انداختم و وارد شدم دیشده و کل ادهیاز آسانسور پ یپشت مانتوام را هم صاف کرده و با خونسرد چروک

 .رفت اما، نبود ونیزیتلو یجلو یعنیاش  یشگیهم یسمت جا نگاهم

 .اتاقم شدم یرا درآوردم و راه میانداخته و کفش ها فمیرا داخل ک دمیکل دسته

 .بود دهیتختم دراز کش یکه طاق باز رو دمیاتاق خواب را روشن کردم اروند را د دیکه کل نیهم

در آورده و داخل حمام  زیدست لباس خواب تروتم کیتوجه به او سمت کمد راه افتادم و  یو ب دهیکش یپوف
 ...عوض کردم

 :اروند را صدا زدم نهیدست به س یخستگ با

 .بلندشو برو سرجات اروند

 :حواله ام کرد یشاک نگاه

 ؟یوقت شب کجا بود نیا تا

 :دمیرا از حرص گز لبم

 .یکه شهرباز گفتم

 :شد زیخ مهین

 ؟یباک

 :سمتش خم شدم نهیبه س دست

 .بودم ایبا ک یبگ بهتره

 کرد: خب؟ ظیدرهم شد وغ شیها اخم

 :زدم یپوزخند

 .بودند با شوهرهاشون دوستام
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 ؟یکرد ینگاهم کرد: تو اونجا چکار م بدتر

 :کج کردم یسر

 ؟یکن یفکر م یچ خودت

زد و با  مهیخ میرو یشخندیتخت و او با ن یکه ناخواسته پرت شدم رو دیدفعه مچ ام را کش کیو  دیکش یپوف
 :دیلبش را جو یبیحالت عج

 چه؟یپ یم یاز ده فرسخ و عطرت یدیبه خودت رس نقدیو واسه خاطر اونا ا یکرد دایکه دوست پ خب

 :سبرش کوباندم نهیحرص به س با

 .اون ور حوصلتم رو ندارم برو

بُرد ونفس  میرا چفت کرد وسرش را داخل خرمن موها میجفت پا شیو با پاها دیتوجه خشن شالم را کش یب
 کردم یرا با هراس حس م انشیدرم یکی یها

 :دیچیپآرامش نجوا گونه دم گوشم زمزمه

 ...تونم یخوام به همه ثابت بشه من م ی... ممیخب بزار راحت باش یستیزن من ن تومگه

از سرِ   میبود وتقالها میچارگ یاز سرب میو هق هق ها ختیصدا ر یاز گردنم گرفت که اشکانم ب یمحکم گاز
 .یلیم یب

 .بود و بس ینداشتم و حال تنها حسم به او فقط سرد یلیبه اروند تما گرید

را  میسرتاپا صیتشنه با ولع وحر یو نگاهش همچو گرگ دیخشن و به زور بند لباس خوابم را در تانشدس
 ...کرد ینکاوش م

 

 :نگاهم کرد رتیدستانم جمع کرده ومحکم هلش دادم، باح انیزورم را در م تمام

 ؟یمطبم تا زن بودن خودت رو بهم ثابت کن یومدین تومگه

 چه مرگته؟ پس

 :دمیکش غیج ظیو باغ دیازحرص پر چشمانم

 .یهـسـت یآدم روانـ ـهیکنـار... تـو  گمـشـو

 !طرف صورتم سوخت کیدفعه  کی

اش تندتند  ینیب یهمواره پره ها یشدم، نگاه برزخ رهیزد خ یبه او که ازخشم نفس نفس م یو گنگ باتعجب
 :شد یبازوبسته م

 ـتاخدختـره گس ،یبـهت نـگفـتـم پـرو شـد یچـیهـ
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کرده از اتاق خارج شدم و باقدم  ظیهمه وقاحت باز مانده بود وباتمام حرص پسش زدم و خود غ نیاز ا دهانم
 .دمینفس تا نصفه نوش کیدرآوردم و  خچالیآب را از  شهیشتاب زده وارد آشپزخانه شدم و ش یها

 .انداخت یم شیرو زمیرفعش ه یکوره آتش بود و اوهم به جا ادیازخشم ز تنم

حالم از  گرید یحت چاندم،یو انگشتانم را درهم پ دمیکش یقینشستم، نفس عم شیراعقب زده و رو یصندل
 .خورد یخانه وآشپزخانه مدرن بهم م نیا

 کی ریبا او ز گرحاضرنبودمیبرخاستم د میو از جا دمیکش ینبود. پوف یکردم اما، از اروند خبر زیرات میها گوش
 .به خانه پدرم بروم و همان جاهم درخواست طالق دهم شهیهم یود براسقف باشم بهترب

درب را قفل کرده و به سمت کمدم راه افتادم  عیسر خته،یوبهم ر یتخت خال دنیپا داخل اتاقم نهادم باد تا
 یزهایکوچک قرار دادم، تمام چ یساک دست کیبودم را در  دهیکه تازه با مزد خود خر ییلباس ها ومانتوها

 .کوله خود انداختم اخلموقع عقد را برداشته ود یطال وسکه ها سیخودم را به همراه سرو یضرور

تا هوا روشن شد طول  دم،یکش یخط ونشان م شیبرد ودائم برا یکردم وخوابم نم یم یخودخور تاصبح
 .داشتم یکردم وگوشه ناخنم داخل دهانم بود وبا استرس قدم برم یوعرض اتاق را ط

 .راحت به منزل پدرم بروم الیتا اروند خارج شود تا بتوانم با خ ربودممنتظ

 :باخود پوزخند زدم دمیجگرسوز کش یآه

 ؟یعسل پناه یدیبه کجا رس ازکجا

 با عجله از اتاق خارج شدم، اروند به محل کارش رفته بود؟ دمیدرب را شن یصدا نیهم

ام لعنت فرستادم  یحواس یبه ب م،یاروند هم دعوت شده اآمد امروز پنج شنبه است و من و ادمیدفعه  کی
 ...وبا حرص داخل اتاق شدم و با آژانس تماس گرفتم

 : بله؟دیچیسرحال پدرم پ یصدا قهیزنگ منزل پدرم رافشرودم بعد از چند دق یقیعم بانفس

 .جواب دادم: عسلم باباجوون عیسر

 :دیمتعجبش رس یصدا

 ؟یـیتـو عسـل

 :تکان دادم یسر

 ؟یکن یباباجوون درو باز م آره

 .پله ها باالرفتم انیباز کرده و با ساک وکوله ام از م زیکرد ودرب ران فیرد یباشه ا باشه

و مهربان در آغوشم گرفت و به  دیپاش میرو به رو یضیلبخندعر دنمیمنتظرم بود وباد یدر ورود یجلو پدرم
 :لب زد یآرام
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 دختربابا؟ یخوب

 :زمزمه کردم یخشدار یو با صدا دمیرا درنطفه بلع ضمبغ

 .اوهوم

 :بست تعارفم زد یوهمزمان درب را م دیرا کش دستم

 .آد یم یک ستیرفته کمک و معلوم ن ایباباجان مامانت امروز واسه دخترلع نیبش

 *انیاز زبان اروندک *

ام را به همراه  یدست فیک یبلند یکردم، روپوش ام را در آورده وباقدم ها یراهم چک کرده و راه ماریب نیآخر
 .را داخل کشو گذاشتم ودرش راهم قفل بستم نکمیبرداشته و ع دهایدسته کل

 .ال نود شدم لیساختمان شده و سوار اتومب نگیاز مطب خارج شدم و وارد پارک نیسنگ یها باقدم

پولم  فیشدم و ک ادهیخورد با توقف کنارش پ یاه چشمم به مغازه گل فروشر  نیسرعت مجاز راه افتادم، ب با
 .را برداشتم

و باقدم  دمیرنگا و رنگ گوشه لبم را جو یگل ها دنیبود، باد ندیخوشا میبرا نیرفت وا یم یرو به گرم هوا
 :فروشنده شدم کیپرصالبت نزد یها

 .خواستم یم بایدسته گل ز هی دیببخش

 :شد با لبخندگفت یم دهید یکه مرد امروز فروشنده

 مد نظرتونه؟ یگل ی... چنیخدش اومد یلیخ سالم

 .هیچ نجایا یدخترها قهیدونم سل ی: نمدمیپشت گردنم کش یفکر کردم ودر آخر دست یکم

 ن؟یزد: پس شما تازه از خارج اومد یلبخندپهن

 :شفاف گفت یتکان دادم که باچشمان یسر

 کنم فقط به چه مناسبت؟ یدرست م بایه گل زدست هیاالن  من

 ها بود؟ یباز یقرت نیهام درهم شد، ا اخم

منباب  ای نیخوا یم یاگه واسه خواستگار نهیبا خنده انداخت: سوتفاهم نشه منظورم ا ینگاه فروشنده
 ؟ییآشنا

 .دنیحوصله زمزمه کردم: منباب نازخر یب

 .آورد یدر م ییاز کنارم گذشت و از هرسبد گل ها یعیدفعه ماتش برد و بعدبا لبخندضا کی

 ...تایآخ ب تا،یو نرگس افتاد، گل مورد عالقه ب ومیلیبه گل ل نگاهم
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 انه؟یکرده  دایآدرس منزلم را پ نمیزدم تا بب یسر به او م کی دیبود وبا لیتعط فردا

و قرمز لبانم جمع شد و  بایه گل زدست دنیچرخاندم، باد یفروشنده نگاهم را از گل ها گرفته و سر یباصدا
 :به او اشاره زدم یباسرفه ا

 داخلش بزارم؟ نیست باکس ندار جعبه

مجتمع  یراه یهم ازم گرفت و با خونسرد یتکان داد و گل هارا داخل ست باکس قرار داد و مبلغ هنگفت یسر
کرده  لهیپ تایدانم چرا همانند ب یو نم دیجنب یسروگوشش م یادیهرچند او ز اورم،یشدم تا از دل عسل در ب

 .بود

وشش اش  ستیدو لیبا آن اتومب تایبغل قامت ب نهیباز شد و تاخواستم وارد شوم از آ نگیکه درب پارک نیهم
 .به طرف آسمان انداختم یجاخوردم وباحرص نگاه

 .روانه شدم تایبه سمت ب نیوسنگ عیسر یجابه جا کردم و باقدم ها نگیرا داخلپارک لیاتومب عیسر

 :شد نهیاش را باال فرستاد و دست به س یدود نکیع دنمیباد

 ده؟ یزنم خانمت جواب نم یزنگ م یهرچ چرا

 :دمیربط پرس یشدم و با اخم ب شوکه

 ؟یجا اومد نیا چرا

 .خود فتهیکند و مرا ش یدانست چگونه دلبر یبه گردنش داد، او م یتاب

 ؟یدار یزنت مشکل دنیاومدم د –

 :شلوارم فرو دادم و مشکافانه براندازش کردم بیرا برطبق عادت داخل ج میها دست

 ؟یرو دوباره خراب کن میو زندگ میبه همه چ یگند بزن ییایب که

 :با حرصم نگاهم کرد تایب

 ...بفهمه که تـو دیکه کار دست داد، اون دختر با ادتیز یو اشتها یخودت بود مقصر

 !ـهیکـافـ _

 .از نوع حادشه تمیماریو ب یضیبگم که تو مر دیرا باال برد: چرا با دستانش

 :دمیغر ظیغ با

 .ــتایبــ ـهیکـافـ گـفـتـم

من بودم که با دوست داشتن بر سرش پرخاش کنم، چشمانش  نیشد که ا یباورش نم دیبرد و شا ماتش
حرکت  کیخواهد از من دور شود اما، با  یدانستم االن م ینگاهم کرد، م ینینمدار شد و با نگاه غمگ یکم

 .ام قرار دادم نهیس یدر آغوشم و سرش را رو دمشیمحکم کش
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کنارهم  میتوان یرا نابود کرد و حال هردو با تمام عشق نم یهمه چ شیآزما کیمن بود و بدبختانه  یزندگ تایب
 .نبود یافسوس که مقصر من بودم و چاره ا م،یباش

سوزاند و اورا محکم تر در آغوشم فشرودم و زمزمه ام همراه  یتنم را م دیکش یکه م یقیعم یها نفس
 :رها شد شیشانیپ یرو دنیبوس

 م؟یشه از نوشروع کن ینم تایب

 :ام کوباند و خشدار نجوا زد نهیبه قفسه س یآرام مشت

سقف، چرا بهم  کی ریاونم ز یکن یم یزندگ یدار گهید یکیتو با  یکشم وقت یمن عذاب نم یکن یم فکر
 ؟ید ینم تیاهم

 :شالش نشست یو دستم نرم رو دمیکش ییپرصدا نفس

 ...ـیبوده وتقص ریتقد زمیعز

 :دیکه دستانش مشت شده بود ناباورتوپ یو با هق هق درحال دیدفعه از آغوشم پر کش کی

 ؟یبزار ریرو تقد تتیشه تو اسم خر ینم باورم

 اطالعـ یو اون دختر ازش ب یخودخواه بود نقدیا یخطرناک نیبه ا یارمیشه تو با وجود ب ینم باورم

لب  یو چنگ زدم وبا غم نگاهش کردم، جفت دستاتش رو دمیکش میداخل موها یو دست دمیکش یپوف
 .شده بود رهیگشاد ودرشت بهم خ یبود و با چشم ها شیها

 :هم انباشتم یرو یپلک خسته

 .میخونه اون جا باهم حرف بزن میبر ایب ستیجا داخل کوچه صالح ن نیا

بود وبه  رونیب شهیامکان را داشت مثل هم نیزنگ واحد ما را زده و عسل باز نکرده پس ا تایدانستم اگرب یم
 .دیاین یزود نیا

 :زدم یمردد نگاهم کرد که پوزخندتلخ تایب

 .نداشته باشم ینگام نکن اونقد عاشقت هستم که بهت کار یطور اون

 .آمد یاز من برنم یاما کار دمیفهم یرمق که خوب حالش را م یخنده گس و ب کی د،یخند تلخ

 یانداخته و سکوت کرده بود، آه ریبا غم سرش ز تایب م،یوارد واحد شد ییتملق گو یو ب دهیخشک هردو
عوض  یراحت ییرا با دمپا میدرب را گشودم و کفش ها دیبا کل میکه از آسانسور خارج شد یو زمان دمیکش

 .کردم

 :گذاشت و کنجکاو اطراف را رصد کرد، تعارفش زدم یرا گوشه ا شیکفش ها دیبا ترد تایب

 .ارمیبرم شربت ب نیبش
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آرام وارد آشپزخانه شدم و پارچ  یحرف کنار کاناپه ال نشست و دستاتش را درهم قالب کرد، باقدم ها یب
معرق  ینیبلند درون س وانیبالو را باهم مخلوط کرده و با دوتا لرا برداشته و شربت آل خی یو تکه ها یستالیکر
 .نهادم تایب یشدم قاشق کوچک بشربت داخلش قرار دادم و جلو یگذاشتم و راه یکار

 :زور کلمات ورد زبانش شد به

 .مبارک تون باشه دیدار یقشنگ خونه

 :زدم هیبه کوسن تک خونسرد

 .میما تنها یبند یچرا جمع م حاال

 .دیکش سمانیرا ر فشیو دسته ک دیاز رخش پر رنگ

و  یداشتم و خنک یادیعطش ز دم،ینفس همه را سرکش کیرا برداشتم و  وانمیزدم و خم شدم ول یپوزخند
 .کم کرد میحال یاز ب یو کم دیبخش یتنم م یبه سلول ها یشربت جان تازه ا ینیریش

 :شد رهیراسخ به چشمانم خ تیکرد و درنها یمن من تایب

 ؟یکن کاریبا عسل چ یخوا یم اروند

 :شبکه نود گذاشتم و همزمان هم جوابش را رک و راست دادم یکنترل را برداشته و رو لکسیر

 .یزندگ

 :دیخورده با شوک پرس کهی

 ؟یچ یعنی

 ایسرکشش را دفع کند  یتواند خو یخواهد و م یچقد مرا م نمیکردم تا بب یبه حسادت م کیرا تحر تایب دیبا
 .نه

 :لبم را باالفرستادم گوشه

 وباهمـ میآر یزن وشوهرا بچه م هیمثل بق خب

 ارونـــد!؟ –

تفاوت نگاهش  یب نیرفتم، بنابرا یکنم اما لو م هیهد یخواستم جانم یاز اروند گفتنش غنج رفت و م دلم
 :کردم

 هوم؟ -

 :نگاهم کرد باحرصم

 که؟ یکن ینم یشوخ
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 :لبانم بازشد ریو سربه ز دمینگاهم را دزد رکنندهیوخ اقیاشت با

 چطور؟

 من حق ندارم بابا بشم مثل همه مردا؟ یعنی

 :شد کمیو با توپ وتشر نزد دیکش یپوف

اونم از نوع  یخودت پزشک یندارند... تو ناسالمت یماریب چیو ه یاونا عاد ستنیآخه همه مردا مثل تو ن د
 ...ےگ یبه زنت دروغ م یجراحش اون وقت دار

 :و بهت زده ومتعجب بهم چشم دوخت ستادیدفعه لبانش از حرکت ا کی

 ...که باهاش... که باهاش نگو

 حرکت کیو قبض روحش زل زدم و با  دهیزدم و مستانه به چهره رنگ پر یالیخ یب قهقه

 :نجوا کردم زیو دم گوشش وسوسه انگ دمیمچ دستش را کش لکسیر

 رم؟دا رابطه

 هوم؟

 یلیدانستم درونش االن غوغاست و خ یشناختم و م یدختر نازم را بهتراز خودش م نیو من ا دیلرز یم تنش
 .فاصله هارا شکست نمانیازحدش وعالقه ماب شیب ینشود اما کنجکاو کمیتحمل کرده بود تا نزد

 :با التهاب زمزمه کرد دیکش یوقفه نفس م یو ب تند

 ؟یکه باهاش نبود انکارنکن

 :دیپر رسوخ به جانش آرم مینجوا یقیسراندم و بانفس عم شیبایو ز دهیگردن کش یلبم را رو یلذت وافر با

 دارم؟ یازیعاشق توام به اون چه ن تا

 :بزاق دهانش را فرو داد نهیکرده با طمان داغ

 ارونـد؟

 :شد دهینبض گردنش کش یرو لبانم

 جونم؟

 زد: من... منـلب  دهیبر دهیبر

 :دمیرا از پشت سرم شن ییگرفته و ناباور آشنا یدفعه صدا کی

 ارونـــد؟
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چرا وچگونه اش بودم و سرم ناباور به  یبهت زده در تکاپو یزد وقت شیچشمانم ن یاهیشب در س یاهیس
 یباز مانده وچشمان یپشت سرهم ودهان یو وا رفته با اشک ها دهیقامت خم دنیباد دیگردش افتاد و چرخ
انگار به خودش آمد و  هنبود ک یحیتوض چیبود و ه دهید یوتاب آغوش هم در وضع بد چیحدقه زده ما را در پ

پرتش کرد به  ظیشده کف دستش را مچاله کرد و باغ یبسته بند یتکان داد و کادو مانیبرا یبا تاسف سر
 .ختیستمان وخودش با هق هق از خانه شتابانه گر

 !از حرص وخشم گاز گرفتم: عسل ملبان

 

 زبان عسل از

 یم نییبودم و با نفس نفس از پله ها پا دهید گریدختر د کیاروند را چفت  یبه دهنم آمده بود وقت قلبم
 .ام یام و بدشانس یفرستادم به خاطر ساوه لوح یو به خودم لعنت م دمیدو

 یآمدم آن هم با کادو، عرق از سروکله ام م یجا نم نیبه ا ییدلجو یپدرم نبود هرگز برا یها حتینص اگر
 .آمدم کاش یو کاش نم دیکش یزبانه م میسلول ها یجا یو خشم ونفرت از اروند در جا دیبار

 وسط؟ نیگفت ا یاشک ها چه م نیا دمیگونه ام کش یرا رو دستم

 ـهی....  ینداره، تو بدبخت اقتیکه ل زیکار نر انتی... به خاطر اون خزینر ی: لعنتدمیکش غیته دل ج از
 بـدبـخـت تـمـام

 .شد و در حال جان کندن بودم یمهار نم میهق ها هق

 شانیشخندهایکردند و ر یم یکردم بدجور دهن کج یکه ازشان گذر م ییآمد و تمام کوچه ها یدر نم نفسم
 .دادند یتلخ و گس بود ومزه حماقتم را بهم نشان م

 یفکر یو ب یقصور ندارد و تنها من با نادان یگریکس د چیه رخودیکه چشم بسته قبول کرده بودم غ افسوس
که فرقش با همه در... داشتـه  یاز توخال ینبود و خانه ا شیب ینهادم که از اولش سراب یخود ما درون خانه ا

 ...افـزون تـر بـود ـشینداشـتـه ها یاسـت اما پـوچـ ـشانیها

 یدادند، نم یم متیق یزد وگاه یبوق م میشد برا یرد م یبودم و هرخر یو منتظر تاکس ستادمیا انابیسرخ
 یم یسوار کردن و بردن در خانه خال یکنند به دلشکسته ها و آنها را فقط برا یدانم چرا مردها رحم نم

 دند؟ید

و  یمتیق یها یوراج یانند به جاتو یکه م یباشد درصورت ازشانیتمام وفکر وذکرشان رفع ن دیمردها با چرا
در  تیدختران بزنند و چوب آبرو بر اکثر شهیبه ر شهیکه ت نیکنند نه ا رخواهیخ یکمکم شانیطعنه ها
 .جفاکنند یناجوانمرد

 یعنیدانم چرا اروند آن دختر را به منزل آورده بود،  یگرفته و نم بیعج شیو آدم ها ایاز دست دن دلم
 نتوانست حداقل بگذارد دو روز از رفتنم بگذرد بعد؟
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صورتش  فیاما ح دمید یها دختر سوار کرده، کاش چهره دختر را م نیممکن است اروند هم همانند ا یعنی
 .اروند پنهان شده بود نهیدر س

ند، جان ترسا یمرا م بیعج خمیمثل  یقلبم نشست، آرام ترشده بود اما تن سردم با دست ها یرو دستم
 .فقط آخر عاقبت مهم است میدوست بودم اما برا

به پستم خورد و با  یزرد رنگ عموم یتاکس کیمزاحم ها  گرید یها یبوق وناسزا و چانه زن یبعداز کل بالخره
 .سوار شدم یسالم آرام

کرده و  ریگ میدر حلقوم گلو ینیسنگ زیاما چ دمیکش قیرا پاک کردم و چندنفس عم میگوشه شالم اشک ها با
 .راه نفسم را بند آورده بود

کردم نفس بکشم چند بار دست به راننده تکان  یم یحدقه زده سع ینشست و باچشم ها میگلو یرو دستم
 .زد یدو دو م ژنیبود و چشمانم از کمبود اکس دهیآمد و رنگ از رخ پر یدر نم میصدا ند،یدادم تا بب

 .حماقتم کردم و چشمانم تر بسته شد میهم نهادم و خود را تسل یرو یراننده پلک یفاطمه زهرا ای یباصدا

 ...زبان مهرداد از

 هوم؟ ،یسمتش نر گهیخب بهتره د -

 :وگرفته گفت فیضع یانداخته بود وباصدا نییسرش را پا انایک

 .ناراحتم سمتش نرم یتونم بهش عادت کردم، سخته وقت یمن نم دکتر

 :انگشت هام چرخ دادم و همزمان هم جوابش را باسوال دادم یخودکارال

 برات بگم؟ یخوا یم ه،یآروم کردنت موقع ناراحت شترازیب یلیخ گاریس عوارض

 :که، انگشتانم را نشانش دادم دینوش یخودش را کم یبغ کرده سرش را خم کرد و آب جلو انایک

 یش یم ریزود پ کی

 یش یت مبدعاد شیبه دود و نوع خمار دو

 یکن یم دایپ یهورمون مشکل

 ...نکـیا و

 یرفت رو ادمیزمزمه کردم: بازم  رلبیزدم و ز یضربه ا میشانیزنگ تلفنم حرفم قطع شد و با حرص به پ با
 .بزارم لنتیسا

 یب انایبار لرزش تلفن مانع شد، ک نیو تلفنم را قطع کردم و دوباره خواستم ادامه بدم که ا دمیکش یپوف
 :تفاوت نگاهم کرد

 .ممکنه واجب باشه نیجواب بد دکتر
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 لبم باالرفت و خونسرد وصلش کردم: الو؟ گوشه

... 

 :وار انگشت تکان دادم دیهم تاک انایبرخاستم و روبه ک میاز جا یبانگران

 .ریبگ یهم از منش گهیوقت د هیورزش کن تا از سرت بپره...  ایو جاش هم برو پارک  گارنکشیس گهید

گرفتم  یکه شماره مادرم را م یاز مطب خارج شدم و درحال عیرا برداشته و تند وسر فمیک یوعصب عبوس
 .آوردم یدر م فمیداخل ک یخرت وپرت ها یرا از ال چیهمزمان هم سو

 بله؟ –

 :جوابش را دادم عیسر

 دم؟ یکه م یبه آدرس یایسر ب کی یتون یمامان م سالم

 :دیمتعجب وگنگ پرس مادرم

 شده؟ چت

 :دمیکش ییپرصدا نفس

 .کنم، فعال یم جیکه برات مس یآدرس نیبه ا ایفقط ب نپرس

راندم، نگرانش بودم و هرلحظه چهره  مارستانیشدم و تخت گاز تا خود ب لمیسوار اتومب مهیکردم و سراس قطع
 .شد یم یچشمانم تداع یجلو طنتشیپرش

 .کردم یوپوف دهیکش میموها یال یحوصله دست یگشت، ب یو مدام دنبال دردسر مذره قد داشت  کی بدعنق

نداشت وجانم را به  یفرق لومتریبسته بود که مدام دم وبازدمش با ک یبند مهیقلب هم بامن قرار داد ن ینوا
 .رساند یلب م

 یمهم شده بود را نم میدختر برا نیا یاز ک دم،یچیپ یجهت به خود م یوب خودیوب دیکش یسرم سوت م مغز
 .بود میو نخواه میکه وصله هم نبود دمیفهم یرا خوب م نیدانم اما، ا

را گرفته و به سمت  فمیک عیپارک کرده وسر یرا گوشه ا لیو اتومب دمیرس مارستانیب یبرهم جلو یافکار با
 .راه افتادم رشیپذ

 یزیچ چیه یکرده بودم که جلو نیکرد اما، من سالهاست به خودتلق یمختلف دردم را تازه م یمارهایب دنید
 ...اگر یحت اورمیکم ن

 :دمیدرنگ پرس یو ب ستادمیا دیدوتا مرد باروپوش سف یجلو

 شماره اتاقش کجاست؟ نجا،یرو آوردند ا یپناه عسل

 :را باالزد و همزمان هم بهم گفت نکشیداشت ع یپرفسور شیاز مردها که ر یکی
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 ...یزیچ کیپنجاه ودو فقط  اتاق

 :نگاهم کرد دیکه با ترد زشیچ کیفقط  یگوش شده بودم برا سرتاپا

 ؟یباهاشون دار یچه نسبت شما

 :لبانم بازشد هیازثان یکردم و در کسر یرا پشت نقابم مخف مینگران

 .هستم و از آشناها هم هستند دکترش

 :ه دادادام یتکان داد وبا خونسرد یسر پزشکش

دختر بهشون شوک وارد شده و نتونستند  نیا تشی... واقعدیدرک کن نیتون یکه شما م یدواریام یجا پس
مراقبشون  یلیشن، بهتره خ یم یهوشیمنجر به ب تیشوند ودرنها یودچار کمبود تنفس م اروندیطاقت ب

 .اومدم و تمام احواالتش رو در گزارش نوشتم رونیاالن از اتاقش ب نیمن هم نیباش

 :شلوارم فرو رفت بیرا با دلهره رها ساختم ودستانم داخل ج نفسم

 .از شما جناب دکتر ممنون

دو  دنیکه وارد شدم از د نیتفاوت به سمت اتاق عسل راه افتادم و هم یتکان داد و از کنارم گذشت، ب یسر
 .انداختم و سمت عسل که کنارپنجره بود راه افتادم ریکنار عسل جاخوردم و با اخم سرم را ز ماریب

 :کردم و آرام خم شدم و دم گوشش زمزمه کردم یبود، سرفه ا یم رهیخ رونیباز بود ومسکوت به ب چشمانش

 عسل؟

از گوشه سمت چپش  یهم قرارگرفت و قطره اشک یاش رو یوپلکان مشک دیکش یقیدفعه نفس بلندوعم کی
 مینشستم و با آرامش صدا شیرا برداشته و رو یکنار یبا نوک انگشت اشکش را پس زدم و صندل رشد،یسراز

 :را به گوشش رساندم

 کنه؟ یم هیما چرا گر عسل

 .دیلرز یخورد ولبانش م یتکان م شیشد و مژه ها یاش از بغض آرام باز وبسته م ینیب یها پره

دستش را نرم نوازش  یمشت شده بود را برداستم و باشصت رو شیتخت کنار پا یدستش را از رو ینگران با
 :دادم یم

من اومدم تا تو باهام  نیکن... بب یشده رو بهم بگو... اصال فحش بده خودت رو خال یبهم بگو هرچ زمیعز
 توفقطـ یهات از همه چ یاز دغدغه هات از تنها یحرف بزن

 .کرد انتیبهم خ _

 .تاب وسردش یگرفته و ب یزد از صدا خیشدم و تنم  خشک

 :پلک زدم تا به مسلط شوم چندبار



 

 
155 

 کرد عسل جان؟ انتیبهت خ یک

 :هم فشرود یو پلکانش را محکم رو دیرا گز لبش

 .اروند نامرد اون

 .دیلنگ یکارش م یجا کیکرد  یگونه رفتار م نیکه ا یجوه، توقعش را داشتم کس یب جانخوردم

 :دمیکش سشیخ یگونه ا یو دست چپم را رو دمیام را جلوار کش یو صندل دمیکش یقیعم نفس

 ؟یدید خودت

 ...خواستــ یخواستــ م یم شبید ی: لعنتدیکش سمانشیو مالفه را به ر دیکش یآه

 .دمیفهم هیکاف -

 :کردم یآرامش قبل از طوالنم مخف ریرا ز حرصم

 ؟یشد یطور نیچرا امروز ا خب

 :دیمشهود چانه اش لرز یو نگران یبیباره چشمانش را گشود و با غم عج کی

... با توپ وتشر اسم طالق یکرد که اول زندگ حتمینص یقهرکردم رفتم خونه بابام... اونـ... اونجا بابام کل امروز
کردم که  تی... اون رو اذمیکرد من با سربه هوا یداد( بابام فکر م ی... ) آب دهانش را همواره قورت مارمیرو ن

 ...... خبر نداره که... کـهـ منـ... من... منیاون نامرد هم... گفته گمشو ول

 :کردم لیجمله اش را تکم یلبخندمحو با

 .گرمه گهید یجا هیاروند سرش  یدونست یاما نم یرو حفظ کن تیتا زندگ یکرد یو هرکار یگناه یتو ب که

 شه؟ یم ارین شمیاسمش رو پ گهیتکان داد و نجوا زد: د بانهیرا غر سرش

 ...برخاستم: آره چرا نشه میهم نهادم و از جا یرو یپلک

 :باخود زمزمه کردم رلبیز

 .شه یم حتما

گرد ودرشتش  یوبا چشم ها دیدستم را ملتمسانه کش یفور اورمیو آب ب رمیفاصله بگ یخواستم از او کم تا
 :مخاطبم قرار داد

 .ترسم یمن... من م ینر شمیشه از پ یم

 :اش زدم ینیبه نوک ب یتکان دادم و ضربه آرام یسر زیآم مسالمت

 عسل خانم؟ یترسو نبود توکه

 :دیو لب برچ دیاش همانند کودکان باالکش ینیب
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 ...ترکم کنند و اصال دوسم نداشته باشند و ایترسم همه به هم دروغ بگن  یترسم، م یم یهمه چ از

 :نگاهم کرد و به بازوم چنگ زد باوحشت

دارم... به، به بابام زنگ بزن اون  ازیبهت ن گهید یاز موقع ها شتریمهرداد تو تنهام نزار... من االن ب توروخدا
 .رو ندارم مارستانیمن طاقت ب ادیب

 .عسل خود دار باشم یجلو دیشد اما، با یم نییباالوپا میگلو بکیکرده بودم و باخشم از اروند س سکوت

 :شدم رهیجنباندم و به عقب خ یسر

 .رو ول کن برم به خانوادت اطالع بدم دستم

 :کردم هیبه تاسف تکان دادم او را توج یحال وروزش سر دنیو چانه اش هم... باد دیلرز لبانش

 دم، باشه؟ یبهت قول م یش یعسل... خوب م یاستراحت کن دیو تو فقط با افتهین یاتفاق چیه نیبب

 :دمیپشت گردنم کش یصدا فقط سر تکان داد که دست یشده بود و ب مظلوم

 بابات رو بگو؟ شماره

 ...۰۹و تو دار شد:  فیضع شیصدا

 ...کردم و شماره پدرش را گرفتم رهیتلفنم ذخ یرو

 یه باد فراموشرا ب میکتان و عطرشنل مجذوب کننده مهرداد هم نتوانست درد تنها راهنیدلچسب پ حهیرا
محتاط چگونه  شهیدانستم که اروند هم یشدم و نم یوشک وخواستن مردد م دیهمهمه ترد انیم یدهد و گاه

 کرده بود؟ یکار نینچیمن هم دیدر غ

 غمایاز غرور به  میاز آبرو دمیلرز یلحظه ا دم،یکه از راهر شن ینگران یها باهم درجدال بودند و باصدا لحظه
 .شوم رهیو به چشمان پدرم خ اورمیسر ب یرفته ام که چطور سر باال

در انتظارش، کاش شهامتش  یواسه خاطر تنها دخترش و خوشبخت زهایچ یلیخ ینبود وچشم بست رو یراض
 .کردم یمدفون م ابانیکردم و خود را در ب یرا داشتم و از همه فرار م

 خانم پرستار دخترم؟ –

 کجاست؟ نجایآوردند ا دخترم

 .و دل نگران تنها دخترت یپدر بود زجانم،یعز یمرا خاطب کرد یکه با بغض نگران یدل یبرا رمیبم

از  یکه پشتش انبوه یسکوت کرده بود، سکوت بیباعث تندشدن ضربان قلبم شد ومهرداد هم عج حضورش
جگرسوز  یشمردم و آه یجزو جزو پدرم را م نیلرزان و سنگ یقدم ها یگفته ها بود، از امتداد تا آمدنش صدا

 .کردم یاز فقدان خارج م

 :دیرفته به گوشم رس لیتحل شیصدا



 

 
157 

 !؟عسل

 یبودم و نکردم آن کارها یاما، چه کنم دختر ناخلف دمیپرس یم دیرا بل یمنت داده ا یکه به من ب یآرامش آخ
 فهیرا برگردنم اتمام کرده بود و من هنوز به وظ برگردنم حق تیکردم، پدر یبه عنوان افتخار انجام م دیکه با

 .دختربودنم عمل نکرده بودم

 شده؟ یباباجان چ –

... نم نم بارانش دست من میو اشک ها دمیکش یرحمانه م یب میدندان ها ریبسته بود و لبم را لرزان ز پلکانم
 .داد یادامه م دنشینبود وسمج وار به بار

 :جانم را آتش زد چیبسته اش شد و لحنش جگر که ه هیدستان گرم و پن ریاس دستم

 خونه؟ ضیتخت مر یرو یبابا چرا افتاد جان

 .هم فشرودم: بابا یپلک رو نیتاب و شرمگ یدر گلو خفه شد و ب آهم

 :دمیبه ضعف شن نشیناراحت و غمگ یصدا

 بالرو سرت آورده؟ نیا یبابا، ک جان

 " گهیکس د چیحماقتم، بابا حماقتم کار دستم داد نه ه "

 :گرم و آرامش بخش مهرداد پدرم را دعوت کرد یکه صدا دمیکش یپردرد نفس

 هستم و بهتره باهاتون چندلحظه صحبت کنم، امکانش هست؟ یمن دکتر خانم پناه یپناه یآقا

 .نداره یاشکال بهم انداخت و رو به مهرداد سرتکان داد: دیبا ترد ینگاه

 :ام گفت دهیاشاره کرد وهمزمان هم به مادر غرق اشک و خشک یبه خروج لیما یدستش را کم مهرداد

 .باشه شماحواستون

 :کرد ونیچنگ به گونه فرو رفته اش زد و ش دنمیتکان خورد و باد مادرم

 ؟یسرخودت آورد یچه بال نیبه سرم عسل دخترم، چت شده ا خاک

 .را پاک کردم میگونه ها نیکمتر شده بود و باسر آست میوار خود را جمع کردم و اشک ها نیجن بانهیغر

 یدرست رو ایزد و شالق دن یم شین میبه رو شتریسوخت اما سوختن قلبم چه بسا ب یم یکم وکتیآنژ یجا
 .شده بود رید میترم یبرا گریقلبم آوار شد و د

 ؟ید یبا توام دختر چرا جواب نم –

 :و غرولند ادامه دادم دمیسرم کش یهم نهادم و پارچه را رو یخسته رو یلحن گزنده مادرم پلک با

 .ام خسته
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 :غر زد تند

 ه؟یاون پسره ک یکن یچکار م نجایا یجواب بد دیبا

 وباهاشـ یعسل اگه با شوهرت دعوا کرد یوا

 :دمیتوپ ردوستانهیرا با خشم کنار زدم و غ پارچه

 ها؟ یکن یکارمیچ

رو انتخاب کنم االن حال وروزم  یکیبد وبدتر  نیب یکرو یدخترتم دخترت... اگه من رو مجبور نم یناسالمت من
وخالصم  ادیبزنم فرق سرم تا ب رهیاون بم رمیمن بم یو فتوا رمینبود که کاسه چه کنم چه کنم دست بگ نیا

 .کنه

زد، سمتم هجوم آورد و با حالت  یم ادیترس را فرباز مانده بود و به شدت سرخ شده و رنگش هم  دهانش
 :دیپرس یا انهیبازجو

 شده؟ یکلوم بگو چ هیکنه،  یم فیچه واسم تومار رد دهیرندیخ

 :با بغض ترشد میها چشم

وقت هوام رو  چیبودم، ه رسریو منم که دختره خ یاون دخترت رو داشت یهوا شهیبشه هم یخوا یم یچ
 ها؟مامان،  هیدردت چ یو بگ ینیبش شمیبار پ هیبار فقط  هیشده  ،یباهام تند بود شهیو هم ینداشت

وقت  چیو ه یرو داشت ایلع ی... مامانم فقط هوایگفت یاز اون تجربه هات بهم م ای یدخترم چرا ناراحت یبگ
 .ذره هیفقط  یذره بهم توجه کن هیکردم تا  یمن چه کارها م یدیند

چشمانش از حدقه در آمده بود و چندبار دهان باز  دمیلرز یوحسرت به خودم م کردم ازخشم یهق م هق
 !نزد که نزد یوبسته کرد اما حرف

 :نگاهم کرد یساطح شده بود که با او با دلخور نمانیب یبیعج سکوت

 فرق گذاشته؟ ایتو ولع نیکه ب یدید الیخ یمن رو مادر ب تو

 :نشست مارستانیب یکیپالست یصندل یافتاده رو یو با سر دیکش یکرده بودم که آه یمعنادار سکوت

که تو محکم و ثابت  یتره... اون شکنده است درصورت فیضع یلیاون نسبت به تو خ یبزرگته قبول ول ایلع
 یخواستم توام مثل اون بش یشده بود و من نم ریترسو وگوشه گ یما از بچگ ادیبخاطر توجه ز ایلع ،یبود
 یو اشکش را با  دیکش نهیاز عمق س ی) آه یایتا از پس خودت برب میکرد یها، همه کارو ترسو وتن فیضع

که ما  یدرک کن یخونده بتون کلیفقط تا س ایولع یکردم چون تو درس خونده ا یانگشت پس زد( من فکرم
 .میموفق نبود ادیانگار ز یول میو هست میبه فکر جفتتون بود شهیهم

دست پراز  انیدست راستم م دم،یانداختم و نگاه درنده ام را دزد ریسرم را ز یبودم و با سرافکندگ شرمنده
 ...دمیباره بار کینوازش کرد، رخوت آرامش مادرانه اش به جانم نشست و  یمهر وعطوفش نشست و قدر
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زدم و  ینفس نفس مکردم و  انیدهند طغ یم لیس میکردند و ب یو هماننده ابرها که غرش م هیرگریز زدم
و من بخاطر  دیلرز یم مانیقرار شانه ها یمادرش نشست و هردو ب نهیس یو ناراحت سرم رو نیشرمگ

 .را آزردم ودارم ا شیرحمانه بر سر مادرم کوباندم و با زبان ن یخودم همه را ب یبگیو غر انتیخ

 :دمیناراحت اما دلگرم کننده پدرم را درست پشت سر مادرم شن یصدا

 .نیبارون راه انداخت اچهینشده که در یزیچ دیکن بس

 میبگو یزیکرد، سرم را بلند کردم تا به چ یشده بود و راه نفسم را بند م بیبدجور ک دم،یام را باال کش ینیب
 .کرد یمهرداد تالق نیکه نگاهم در نگاه غمگ

 .زمزمه شد: مراقب خودت باشبست و لبانش  یزد و چشم یبود، لبخندتلخ نیچرا ناراحت و غمگ او

 .کرد و با نگاه آخر بدرقه ام کرد یداد و رو به پدرم پچ پچ یرا با تمام وجود حس کردم که تن اش را تکان ترس

 :زد یدرهمش پلک یشدم که با اخم ها رهیومنتظر به چشمان پدرم خ یمانده بودم و سوال مات

 یم دایزن رو واست پ هیگردم و  یخودم م یدار زایچ نیبه دکتر روح چه بدونم روان ا ازیگفتم بره، اگه ن من
 .کنم

هستند و قبول  یدانستم خانواده ام سنت یشد، م یدشوار م یلیخ گریمهرداد د دنیحبس شد، ند نفسم
 .آخرش بود گرید نیام اما ا یندارند رابطه دوستانه مهرداد به پزشک درمان

 یو در راه الم تا کام حرف میشد کیام نزد یبه خانه پدر یشدم و همراه مادر وپدرم با تاکس صیحرف ترخ یب
 ...خطرناک یلیدانستم سکوت پدرم خطرناک است خ یو من م مینزده بود

اخم  دنمیآمدم، پدر باد رونینه شب بود که زنگ خانه به صدا در آمد و من با هراس از داخل اتاقم ب ساعت
 :کرد

 .هست هیالبد همسا ستیجن ن هیچ

 .بود دهیداد و آشوب ودلشوره امانم را بر یم میب درونم

 گفت: بله؟ یاف را برداشت و با مکث اف

 :حرف دکمه را زد و با همان اخم تشر زد یکه بود که ب فونیدانم شخص پشت آ ینم

 .میبزار مهمون دار یبپوش... خانم چا یبرو لباس درست وحساب نستایجا وا نیا

 .نشسته بود میشانیپ یکردم رو یکه فکر م یزیو عرق از وحشت چ پدیت یقلبم همچو گنجشک م ضربان

 .وجودش است یافتاد که خود ب نیقیشکم به  یاحوال پرس یصدا با

 !ارونـد
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دانستم  یشد و نم یکردم و مردمک چشمانم گشاد وکوچک م یم یبه دندان طول وعرض اتاق را ط ناخن
 .چه بود یآمدنش برا گرید

 :بلند پدرم مرا صدا زد و به خود آمدم یدفعه صدا کیکه  دمیشن یحرف زدنشان را م یصدا

 .زود ـایبـ عـسـل

 یبزاق هم چاشن زیداد و طمع گس ر یو استرس آشوب قلبم را دوبرابر کرده بود و دهانم مزه ترش م اضطراب
 یلرزان و پاها یو دلهره وخشم از اتاق قفل کرده ام خارح شدم و با دستان دیکه با ترد یام بود، زمان یحال یب

 .پدرم و اروند شدم کیناتوان نزد

آب دهانم و به صالبه  دنیرا با پاش انتشیشد نگاهم کند و جواب خ ینم شیرو دیشا ایبود  نییپا سرش
فقط نگاهم  یاز حس تنها با خونسرد یعار ید نگاهبود و ارون المیها توهمات خ نیدهم اما، همه ا دنشیکش
 .کرد

 ...جمع را در دست گرفت یدفعه پدرم مداخله کرد و باسرفه ا کی

 :پدرم زل زدم یبه چشم ها ناباور

 بابا؟ یگ یم یچ

 :درهم شد و رو ترش کرد شیها اخم

بزار جوهر سه جلدتون خشک بشه بعد  ت،یسرخونه زندگ یر یوم یکن یرو جمع م التیکه گفتم، وسا نیهم
خطا نکنه،  گهیده د یآد و اروند هم قول م یم شیاتفاقا واسه همه پ نی... از ایاول جوون نیاریاسم طالق ب

 مگه اروند خان؟

 :نگاهم کرد یرچشمیتکان داد و ز یکرد و سر یسرفه ا اروند

 ...ےآقا یول درسته

 :دستش را باال برد و حرفش را بهم زد پدرم

من نه آبروم رو از سر راه آوردم نه دخترم رو که بعداز سه  ،یتا آخرش باش دیبا یواما نداره زن گرفت یول گهید
 .که خلقم تنگه نیبر نیبگه طالق وخالص... پاش ادیماه ب

برخاستم و  میاشکبار از جا یو باچشم ها اروند خرد کرده بود یبودم، مرا جلو دهیگونه ند نیپدرم را ا هرگز
 :دندیباهق هق لبانم لرز

کنم تا راحت  یرم و خودم رو گم وگور م یمونم، اصال م یرم نه شما م یمن نه خونه اون م یبابا ول درسته
 .نیبش

 :گفت ظیدرهم شد و با غ شیدفعه اخم ها کی
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 یحاللت نم ی... بخدا عسل اگه به جز خونه اروند بریبر یا گهیکه جز خونه شوهرت جا د یکن یم خودیب تو
پسر وصله ما  نیا یخوب فکرات رک کرد زمیگفتم دخترم عز یاون موقع ها م ی... وقترتتیگ یکنم و آهم م

 ...تا آسمونه نیتفاوتمون از زم ستین

 یتو چ ی... ولیناف سخت یپرقو بزرگ شده تو تو یاون تو ،یکنه و تو در فقر وبدبخت یم یشاهانه زندگ اون
 هان؟ یگفت

 :یبا غرور گفت یبرگشت

 یو ب یریگ یکرده است، اروند فالنه اروند بسانه... حاال گوشت رو م لیبابا اروند تحص ستیمالک ن زایچ نیا
 ،یآر یهم حرف طالق نم گهیخونه شوهرت و د یر یسروصدا م

 .بسالمت... ہکنه ک وهیخوام و خودش رو ب یبگه طالق م شینوزده سالگ یبزرگ نکردم که تو دختر

 .تمام یعنی نیرها کرد و وارد اتاقش شد و درب را محکم کوباند، ا یدر شوک زدگ مرا

 .عشق وعالقه بود یب یاجبار یو حکمش هم زندگ دهیاز نظر او به آخر رس پرونده

 :گفت خیسرد و  اروند

 .منتظرتم نییپا

کرد  یاش را مدام مچاله م یبود وگوشه روسر ختهیصورت اشک ر یکه به پنها یررفت و من ماندم و ماد زیاون
افتاده راهم سمت اتاق کج شد و باگرفتن کوله ام  نییپا یزدم و باسر یزد، پوزخند یم ادیونگاهش دردم را فر

 نیمابتفاوت خارج شدم و  یو ب ردمشال را رها ک الیخ یو ب دمیام را پوش یدم ودست یمانتو یوساک دست
 سدشد: عـسـل!؟ میراه مادرم جلو

 :و تلخ زمزمه کردم دمیکش یقیعم نفس

که امشب واسه طالق  یمرد یاشتباه بدجور تاون دادم اونم جلو هیام کرد، واسه  هیبابا بگو بدجور تنب به
 .ستیشونه ام ن یپدرم رو تیندارم، چون حما ششیپ گهیکه د یدادنم اومده بود وغرور

 :دیمادرم کاو یباولع رو نگاهم

 کن وخداحافظ حاللم

 ؟یزن یحرف م یطور نیعسل مامان چرا ا –

 :بد جلوه در نظرم آمد پوزخندم

 .مهربونم شهیهم یو بابا شتونیتردد شدم از پ چون

از نگاهم دور نماند و تلخ  ینیماش یفرش نه متر یرو یافتادنش با زانو یاز کنارش ردشدم اما صدا آرام
 .نگاهش کردم وتلخ نگاهم کرد
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 خی یاما وقت تنگ بود و وقت رفتن به خانه ا یدخترومادر یدرد ودل وحرف ها م،یشمار حرف داشت یب هردو
 .کشاند غمایزده که در آن روحم به 

 یاو را در پناه خدا قرار دادم و با سرعت از پله ها خارج شدم تاصدا سیخ یپدرم را صدا زدم و با پلک رلبیز
 .یبدبخت یبه سو دیهق هق ام دل مادرم را آب نکند که دخترش دلشکسته رفت وپر کش

مخم بود واالن دوست  یآرامش رو یدر سکوت راه افتاد، رانندگ زیاروند شدم او ن لیکه سوار اتومب نیهم
اش چنگ بزنم او به حالم  یاد بود تا گاز بدهد و من از ترس به روکش صندلاروند مهرد یداشتم جا
 .بزند یلبخندجذاب

 "مهرداد، مـهرداد، مـــهرداد "

 ؟ییکجا میمهرداد همدم روزها آخ

خراطها است که با لحن  دیهمان من مردم مج دمیتوجه فهم یپخش شد و من با کم کیموز یصدا
 .که شکسته است یرساند و دل یا مخواننده ر  یجگرسوزش، سوز صدا

شدم، نگاهم پراز حرص و  رهیخ یبه شهرچراغان رونیو از ب دمیچسب لیکج کردم و به درب اتومب یکم ناراحت
 .شد یم دهیام دم ینیب یتند وتند از پره ها میو نفس ها دیکش یخشم زبانه م

حرف ساکم را در دست گرفتم و راه  یو ب میدیرس ییپر سکوت بالخره به همان خانه کذا ریبعداز مس هردو
 .افتادم

توجه به او سرد و صامت از کنارش رد شدم و از پله ها راه  یمن ب ،یآسانسور منتظرم بود ول یجلو اروند
 .افتادم

 یآمده بود، کاش پدرم دخالت نم شیپ یکه پدرم به او گفته بود و سوتفاهم ییسمت مهرداد و حرف ها فکرم
که در کنارش آرامش داشتم و لحظه  یذاشت، مهرداد کس یو کارها را به خودم وا م دید یکرد و مرا بچه نم

 .را گذرانده بودم یاندک اما خوب یها

که از سراجبار بود و  یشد، سکوت یاروند و سکوت من ط یکه تمامش با بدخلق یروز یماه گذشت، س کی
زحمت خرج منزل  یآمد و حت یبه خانه اش نم یحت روقتیکرد و شبها تاد یاروند با اخم وتخم باهام برخورد م

 .کردم یم دیخود خر یکردم و فقط برا یپسنداز م یو من به سخت دیکش یرا نم

 شیبایز شیکه ته ر یشده بود تا امروز، تا امروز که او را در حال یوقت بود از ذهنم خال یلیخ مهرداد
 .دمیترشده بود د رهیکرد وچشمان مجذوب کننده اش ت یم ییخودنما

 گهیبار د کیام  ینبات یدادم و زندگ هیهد شینگاه گناه نباشد که تمام عشقم را با نگاه به سرتاپا کی دیشا
 .گرفت یمهرداد جان تازه ا دنیباد

 یستانم به همراه صورتم روو چهار زانو کنار تختخوابم نشسته و د دمیدستم را کنار پارچه شلوارم کش یتوبرها
 :کردم از درد و فقدان یخشخواب تخت قرار گرفت و ناله ا

 .جز تو ندارم من یگه مرهم یحت ت،یدر ابد رمیتو من بم یب
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دواند و  شهیها ناخوادآگاه بغض ام ر یوصبور میتحمل ها ادیکه با  رشدیاز چشمانم سراز یاشک لجوج قطره
 .نبض رها ساخت و رها کرد یسودا

 هفت–چهل#

 .حمام شدم و درش را قفل کردم یو با گرفتن حوله راه دمیکش یام آه ینیشدن ب بیسوزش چشمانم و ک با

کنم وهم پشتش  یشوم در اتاق خوابم را هم قفل م یکه وارد اتاقم م نیشبها هم شهیوقت بود هم یلیخ
 .دهم یاش قرار م رهیدستگ یرا رو یصندل

بود  یسر وصورتم دستانم را بغل کرده و شل شدم و لبانم سفت شد، کاش راه یرو یبرخوردن آب معمول با
 .کاش میمعلق در هوا یزندگ اهچالهیس نیا یبرا

 .و پابرهنه وارد اتاقم شدم چاندمیبرداشتم و دور خودم پ زیدوش را بستم و حوله را از آو ریو ش دمیکش یآه

 .به درب اتاق خورد یتق یبرداشتم که صدا زیدست لباس تم کی عیسر

 :شدم و با اخم زمزمه کردم شوکه

 روز تازه اومده بگه چند منه؟ یس بعداز

شد که  دهیدفعه درب محکم کوب کیو شلوارم را تند پا کردم،  دهیباال انداختم و بلوزم را فر پوش یا شانه
 :نگر گرفتمو س دهیو با اخم دو دمیباترس از جا پر

 ؟یخوا یم یچ ه؟یچ

 :دمیاروند را با حرص شن یعصب یصدا

 .صاحب رو یکن اون در ب وا

 :دمیزدم و با لجاجت پرس یپوزخند

 ؟یستیموقع شب ولکن ن نیکه ا هیچ ه؟یحرفت چ گفتم

 :دمیکالفه اش همراه با سرفه خشک شن پوف

آرام تر به  شیکنن ) صدا یوگرنه همه شک م یایب دیاز آشناهاست و با یکی یبگم فردا شب مهمون اومدم
 .هست نمونیب یخوام بفهمنن اختالف ی( نمدیگوش رس

 :دمیکش ادیزدم و فر یپوزخندتلخ

 !کـنـن یفـکرمـ یچـ ـهینداره کـه بـقـ یآم و بـرامم فـرقـ ینـمـ

 :وارد شد یزیبار از در مسالمت آم نیدلم را گرم نکرد و ا یگفتنش ذره ا یلعنت

 تو؟ یدونم چرا غد و لجباز یحواسم بهت بود و نم یچندوقته بهت توحه نکردم ول نیدرسته ا من
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 .شد یهرلحظه کمتر م شیاز من نگرفت محکم در را کوباند و با غر وناسزا دور شد و صدا یجواب یوقت

ال انداختم و حوله کوچکم را با یشانه ا یفکرم مشغول شد و با ناراحا یتختم نشستم و کم یرو الیخ یب
 .کردن شدم زیبرداشته و مشغول تم

و همانند او از جنس سنگ باشم و تا خود صبح چون قبلش  اورمیخود ن یگرفتم به رو میتصم گریبار د کی
 .دنیغلت زدن و پهلو شدن و آه کش چیبدون ه دمیدوش گرفته بودم راحت خواب

 

 ...ساعت هشت صبح

اروند آن هم کنار کانتر  دنیبه آموزشگاه هم بروم که با د شهیو آماده از اتاق خارج شدم تا مثل هم حاضر
 :دفعه سد راهم شد و موشکافانه نگاهم کرد کیتر بروم که  عیجاخوردم و با اخم رو برگرداندم تا سر

 ؟یکن یکارمیچ یمعلوم هست دار چیه

 کیتکان نخورد و بلعکس مچ دو دستم را در  شیدادم که از جا اش ضربه زدم و هلش نهیتوجه آرام به س یب
 :زل زد میدستش فشرود و با غضب به سرتاپا

 .و در رو نییو سرت رو ننداز پا فتیزنم مثل االغ راه ن یدارم باهات حرف م یوقت

 یصامت همانند سنگ ب ه،یبود نه از اشک و گر یحرکت بودم نه از تقال خبر یب زیو من ن دیکش یقیعم نفس
 .آورد کمیبودم که سرش را نزد ستادهیاحساس ا

 یصورت یلب ها یشکمم قرار گرفته و نگاهش هم رو یکرد که دستش رو ینم یفرق میبرا ینخوردم و حت تکان
 .رنگم است

 :زمزمه کرد بم

 .ده یم تیرسه نه به شوهرش اهم یکه نه به خونش م یهست یرحم یهمسر ب یلیخ تو

 :زد هیمحکم فشرود و مچ دستانم را رها کرد و به کانتر تک یزدم و منتظر ماندم که پلک یپوزخند

در  یاما تو حت میهم گرفتم تا باهم مصالحه کن بایدست گل ز هیو برات  دمیاومدم تا بهت بگم شام خر شبید
 !یرو، روم باز نکرد

خطور کرد و با  فمیقرار دادم که نگاهش به دستان ظر شانه ام یرا رو فمیتفاوت فرو دادم و ک یدهانم ب آب
 .از کنارش رد شدم لکسیام شد و من ر رهیشفاف بود خ یرنگش که کم یچشمان آب

 :رساند میبه گوش ها یبار جد نیا شیصدا

آموزشگاه و هرکوفت زهرمار  یبر یحق ندار گهی.... وگرنه دچیکه ه یو آماده شد یامشب اگه زود اومد عسل
 .ینگفت یدم و بعدن نگ یدارم بهت هشدار م یا گهید
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قرار دادم و  میرا پشت ساق پا میرمق پا یحوصله از واحد خارج شدم و دکمه آسانسور را زدم و کالفه و ب یب
 .مهرداد ماتم برد دنیکه سرم را باال گرفتم با د نیشدم که درب بازشد و هم رهیام خ یبه ساعت مچ

باز شود، آرام سالم  شتریب میتا جا برا دیکنار کش یتفاوت که کم نیرا داشت با ا تیروا نیهم زیاو ن نگاه
 .پناه بردم یرا در دست چالندم و به گوشه ا فمیکردم و دسته ک

 یو فضا دیچیام پ ینیب ریکتانش و عرق مردانه اش ز راهنیپ ینابش به همراه بو لیبود ودانه نییپا سرم
 .دعوت کرده بود یآرامم را به تالطم بد

که از وجود او به جانم از  یاو از قول و قرارش با پدرم ومن از شرم و عالقه ا دیشا میسکوت کرده بود هردو
کرد و  دنیتپ یآن هم به اندازه دو قدم ضربان قلبم نوا یکیبه جانم رسوخ کرده بود و با نزد شیپ میماه ون کی

کردم، هردو  یم میمبادا یروزها رهیذخ لبردم و ادوکلنش را با جان ود یودش بهره مآهسته آهسته از وج
 .میکرد شهیپ یسکوت معنادار

بهم  نیدانم فلسفه ا یداغ و نبض دار شده بود و نم میپشت گردنم نشسته بود و پشت الله گوش ها عرق
 .کشاند یحال وروز م نیمهرداد قرارگرفتنم مرا به ا کیو آشوبم چه بود که نزد یختگیر

 ؟یبهترشد –

کردم متوجه  یجوابش را دادم و دعا دعا م فیضع بانیبود که سکوت خفقان را شکست و من سر در گر او
 :نشود میلرزش صدا

 .خداروشکر بله

 رعرفیغ یبار شهامت داد و کلمه ا نیاز وجودش بودم که تمام تنم به لرزش افتاده بودم که او ا اونقدمست
 :دیپرس

 ...یعنیهنوزم باهاش...  یکن یاروند چکار م با

 :حواله اش کردم ینگاه مهیدست خودم نبود و ن پوزخندم

 .میزن وشوهر میچه نخوا میاسمش تو شناسنامه و ما بخوا یناسالمت

 .شلوارش فرو داد بیرا باز کرد و دستانش را داخل ج راهنشیدرهم دکمه اول پ یتکا و تو افتاد و با اخم ها از

به کوچه قدم  نیشتاب زده اما سنگ یخارج شدم و با قدم ها عیتوجه به او سر یب ستادیکه آسانسور ا نیهم
 ییتا از التهاب درونم و گرما دمیکش یدرپ یپ قیتازه به سر وصورتم خورد نفس عم یکه هوا نیبرداشتم وهم

 .وجودم کم کند

 :زمزمه کردم زیو گله آم دمیرا باال کش سرم

 .نبود به خودت قسم حقم نبود حقم

 :را افزودم میآرام تر نجوا رلبیز



 

 
166 

 .فیخوامش اما ح ینتونم بهش بگم که چقد م یممنوعه بسوزم و حت یتب وتاب عشق در

 یشروع کرد، ومقنعه ام را کم میان،موهایدر گردش بود و رقص را در م میشال و موها امیکه باد درم نیهم
 .و راه افتادم دمیجلو کش

 :برداشتم و باخود زمزمه کردم یواحد قدم م ستگاهیوا رفته به سمت ا یقدم ها با

مال مهرداد  یزنه که اونم بوش خوبه ول یبلک م تانیاروند فقط کاپ یول لیزنه هم انه یهم شنل م مهرداد
 .وسوسه کننده است

ترس استشمام کنم و همواره  یرا با ولع و ب شیتوانستم ادوکلن مهرداد را بخرم و بو یم یحساب سرانگشت با
 .باشم ادشیبه 

در واقع  دشینشستم و تا فکرم در مورد امشب متمرکز کنم، با تهد یواحد شدم و گوشه ا یاتوبوس ها وارد
 نیهم گریگذاشت د یکرد و نم یم یرا عمل دشیکردم قطعنا تهد یمرا در تنگا قرار داد و اگر قبول نم

 ..گشتم یروم و زود هم برم یرا داشته باشم، پس جهنم و ضرر م یدلخوش

 ...بانو شگاهیپنج عصر آرا ساعت

 :خانم شدم هیسم کینزد یرا انجام دادم و با لبخند کوریحوصله کار مان با

 .ینباش خسته

 :لبخند جوابم را داد با

 .توهم زمیعز

 :که با همان لبخند کنج لبش گفتکردم  یمن من

 قبوله

 :دستانم را باال بردم متعجب

 قبوله؟ یچ

 :گذاشت لب زد یم یسر مشتر یکه رنگ را رو ینیرا خم کرد و درح سرش

 گه؟ید یخوا یم یمرخص

 :زدم یپلک

 ن؟یدیکجا فهم از

 :باال انداخت یا شانه

 .یایب دیبا لیتعط یروزها ینداره منته یمانع میکرده بود ینبود و چون ما از اولش ط سخت
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 :شدم و دم گوشش زمزمه کردم خم

 .آم یچشم م یبا معرفت نقدیکه ا قربونت

خانم از آن جا خارج  هیسمت رختکن رفته و روپوشم را با مانتوام عوض کردم و با تکان دست به سمت سم به
 .راه افتادم ابانیبه سمت خ یقیشدم و بانفس عم

خوب هست و منم با  شگریکرد و گفت که دنبال آرا یمعرف میقبل یها یاز مشتر یکیانم در واقع خ مهیس
که جمعه ها  نیچک وچونه قبول کرد و به صرف ا یگفتم او ب شیرا برا طمیشرا یبه محلش رفتم و وقت ینگران
 .جبران کنم شیبه جا

 .از خانه پدرم هم رانده شده بودم یقرار نبود بروم و حت ییجا گرید یوقت انهیکرد جمعه باشم  ینم یفرق میبرا

 .زدم هیتک یصندل یترمز کرد سوار شدم و آدرس را دادم و خود سر به پشت میپا یجلو یکه تاکس نیهم

 ...شدم و راه افتادم ادهیرا حساب کردم و پ هیکرا دمیبه سرکوچه رس نیهم

اروند شدم و  یدر انداختم و در را هل دادم که بازشد و تا وارد شدم متوجه کفش براق مشک یرا در مغز دیکل
 .توجه به سمت اتاقم راه افتادم یب

شدم،  رهیخ شیرو یطال سیوسرو یباالرفته به لباس مجلس یبه تختم خوردجاخوردم و با ابروها تاچشمم
 :از پشت گفت یصدا

 آد؟ یم خوشت

 :دندیهم لغز یتفاوت سمت کمدم رفتم و لبانم رو یحرص در آوردنش ب یبرا یآمد ول یم خوشم

 .کالسه یزشت و ب یلیخ نیا مزخرفه

 :دیشاد وشنگول رس شیصدا

 .یدیخوشت اومده و پسند یلیخ پس

 :دست به کمر شدم متعجب

 پسند کردم!؟ یگ یگفتم بدم اومده و تو م من

 .جالبه

 :شد کمیکج کرد و درگاه را رها کرد ونزد یسر

 !مزخرف وزشت یعنیقشنگ و ناز  یبگ یناز وقشنگ و وقت یعنیزشت و مزخرف  یتوبگ یوقت

 :را خاراندم میشانیپ گوشه

 ره؟یچه نوع تعب نیا
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و  دیس *حدقه زده ام گوشه لبم را بو یتوجه به چشم ها یبه چشمانم انداخت و خم شد و ب یقیعم نگاه
 :زمزمه کرد

 !ییتو مهیزندگ تیتنها واقع ستین بیکه برام عج یزیچ

ازم جدا شد و انگشت سبابه اش  یرنگش شد که با سرفه ا یچشمان آب خیبرد و مات ومبهوت نگاهم م ماتم
 :شد جوابم را داد یکه از اتاق خارج م یرا در هوا تکان داد و درحال

و به خودت بپرس که زمان کمه  ریدوش بگ هیحاال هم  یو اومد یازت ممنونم که به حرفم گوش کرد درضمن
 .میساعت هشت اون جا باش دیک با

است  یگریهمان نقطه قرارگرفت و ناباور به رفتنش زل زدم اما، با تشر به خودم که او دلش با د یرو دستم
 .حمام شدم یکردم و رلهرا در آوردم و درب اتاق را قفل  میلباس ها

 .و با حرص مشغول شدم دمیکرده گوشه لبم را جو یخودخور

 نیدعوت کرده بهتر شانیآشنا یگرفتم حاال که مرا به مهمان میاروند تصم دیبرخالف و عقا یآن میتصم کی با
 ...نباشم پس زانیو نام دهیباشم همانند ماتم زدها ژول

 زانیچشمانم م یبلندم را چسب زده رو یو آرام مژه مصنوع دمیبا قلم مخصوص کش ییچشم را طال تیالیها
 شیرو ییطال یبا استفاده از دو خط خشم ضدآب مشک شیتامل کرده تا خشک شود و سپس رو یکردم و کم

برق لب بخاطر لطافت لب ها  میلب ها یرو تیو در نها دهیکش بیو رژگونه و براق کننده گونه هم ار دمیکش
 .دمیسرخ را هم کش غیو رژ ج دهیالم

نرم  سیرا با چسب مو و بابل میو با مهارت تمام موها ستمیبه خودم نگر تیو با رضا دمیرا عقب کش سرم
 .کردم زانید کیساده اما ش ونیشن کیحالت دادم و با کمک چندتا سنجاق 

 :با غرور زمزمه کردم رلبیز

 .یبش زایچ یلیمنکر خ یتون ینم گهید امشب

سنگ  شیخورد و جلو یم بیبراق را برانداز کردم، از کنارش ز یزدم و خم شدم و لباس دکلته زرشک یپوزخند
 .شد یداشت که با کفش پاشنه بلندش ست م یشده بود و دامن بلند یدوز

 :شدم رهیالک زده ام، خ یبه ناخن ها رلبیو ز دمیکش یآه

 .حوصله اش رو ینه حسش رو دارم نه حت گهید ،یشته باشم ولدا یزندگ یطور نیآرزوم بود ا یروز کی

بود و  ینیلباس را تا انتها باز کردم و آرام تنم کردم، لباس سنگ بیو افکارم را پس زدم و ز دمیکش یپوف
 .راهم پا کردم شیتختم نشستم و کفش ها یرو زهیانگ یشد اما، ب یام م یموجب ناراحت

کند و ناگهان  ریپاشنه ام گ ریدامنش ز یداشتم وسط مهمان میب یبا آن پاشنه بلندش راه رفتم منته چندقدم
 .کنند شخندیو همه مرا ر فتمیب
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آرام زدم،تا از مناسب بودن پشتم مطمئن شوم که خب صاف و مرتب  یشدم و چرخ کینزد نهیآ یاخم جلو با
 .بود

 :شدم رهیه خودم خناز و کرشمه دست به کمر گرفتم و ب با

 !شدم که به صرف تر بود یرفتم مدل م یم اگه

 سیبستم و سرو میدور مچ پا زهایبه همراه گلر دیستاره سف یرا بندها میزدم و با اکراه خلخال پا یپوزخند
 .بستم یطال را هم به آرام

به پوست  یبایلوه زو نازش هم ج فیزد و دستبد فوق ظر یوناز در گردنم برق م فیبراق ظر دیسف سیسرو
 .داد یدستانم م

 :زمزمه کردم رلبیز

 !معرکه است یناز نیبه ا سیانتخاب لباس و سرو یتو قشیسل

چشمانم بسته شد و زمزمه ام آرام  یو با حس خوب دمیگردنم و مچ دستانم پاش رنبضیرا ز متمیگران ق ادوکلن
 :شد

 .هیحس خوب یلیخ

کردم و به همراه  دایام را پ یزرشک یشدم و با گشتن مانتو کیزدم و به سمت کشو مانتوها نزد یلبخندمحو
 .شده باشم نیبودم بهتر دواریکرد و ام یآمد و دل سنگ را هم آب م یم میقرمز که به رنگ لب ها ریشال حر

جاخوردم، لبم  شیو مدل موها رینفس گ یاروند با آن کت وشلوار براق سرمه ا دنیاتاق که خارج شدم با د از
 .که کراواتش همرنگ لباسم نبود و با تلفنش مشغول بود دمیرا از حرص گز

 "!دن یزنه وباهم دل وقوه م یالبد االن داره با اون دختره مزخرف حرف م "

و  زیلبانش را جمع کرد وچشمانش ر دنمیباال آورد و با د الیخ یکردم که سرش را ب یحوصله سرفه ا یب
 .شد کمیو با دوگام نزد دیرا کاو میشکافانه سرتاپام

 یلب ها یکه نگاهش رو یقرار گرفت و درحال میو تکان نخوردم که رو به رو ستادمیخود مطمئن همان جا ا از
 :وزمزمه کرد دیکش شیلب ها یدر نوسان بود، زبانش را رو زیوسوسه انگ

 ؟یکرد خوشگل

 :لبم باالرفت گوشه

 .بودم خوشگل

 :وپرپشتش باالرفت یابروان هالل ییتا کی

 .نطوریا پس
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 "!نطوریحناق و پس ا "

 :سبرش چسباند نهیدستش را دور کمرم انداخت و مرا سفت به س کیدفعه  کی

 ...اما یشد گریج یلیخ

 :ساخت نجوا کرد یالله گوشم رها م یکه نفسش را رو یشد و دم گوش چپم ملتهب درحال خم

 .من نداره یرو یریتاث چیه

گر براندازش  خیشد و سپس رها کرد که چندقدم عقب رفتم، توب ادیز میپهلوها یرو شیبند انگشت ها فشار
 .دمیکردم و در دل غر

 "ستمیعسل ن رمیاگه امشب حالت رو نگ "

 :چشمانش شدم خیم خ،یافتاده و سرد و  یتفاوت انگار که نه انگار اتفاق یب

 .زمیکردم، عز گریمن صرفا واسه خودم ج ستین مهم

 :خوردند و تلخ شد وندیپ شیها اخم

 ؟یچقد لفتش داد گهید میخب بر یلیخ

کوچکم که رژسرخ داخلش بود به همراه تلفن  فیکج کردم و دسته ک یتوجه راهم را به سمت درب خروج یب
 .راه افتادم نانیپول واسه اطم یهمراهم وکم

 :دمیاروند را درست پشت سرم شن یعصب یکه درب را باز کردم صدا نیهم

 ؟یمثل آدم رفتار کن یتون ینم

 .میتوانستم به او بگو یکل کل نداشتم و باز سکوت کردم وگرنه م حوصله

 ".کـه مـثـل آدم رفـتـارکـنـم ـنـمیبـ ینـمـ یآدمـ "

داشت و امشب قرار بود  یبحث و جدال وقت ،یشدم ول یسوخت من خنک م یم یسوخت، آ یکه م یآ
 .جنون برساند دیشا ایکه اروند را به مرز سکته  یخونسرد به کارم برسم به کار

روز را به کامم تلخ  یس نیکرد و ا یم رمیبا او که مدام تحق یخواستم چنان کار یو م شیها داشتم برا نقشه
 .اروند خام یبود برا میسکوت من منشاء تمام دردها نیا بیو گس کرده بود را همه را امشب جبران کنم و عج

 :لبانم باز شد باطعنه

 !یتا مهمون یپارت هیشب شتریجا که ب نیا

 :حرف دستم را گرفت و مرا دنبال خود کشاندو درهمان حال هم نجوا کرد یب
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 ینکن یگم و کار یم یکه چ یدرکم کن دوارمیباشه اما، ام بیعج یو برات کم یباش ومدهیتاحاال ن دیشا عسل
 .بشم دیکه ازت نا ام

لواسون هنگ بودم، حوابش  ییالیو یو از عظمت وبزرگ دمیپا یکه اطراف را م یبه دماغم دادم و درحال ینیچ
 :سرد دادم

 .یتذکر بد یکه بخوا یآورد ینم ینگران بود یلیخ

 :زد یشفاف پلک یقرار گرفت و بانگاه میو روبه رو ستادیدفعه ا کی

 عـسـل؟

 :به گردنم دادم یتاب

 هوم؟

 :دیکش یتند یول نفس

 نکن باشه؟ وسیرو ما من

 .شد یم یکه محتاج بود آدم مهربان و باعطوفت یسوخت، گرچه او زمان شیدلم برا یقلبم تکان خورد نه حت نه

 :داد یبار باشصتش نوازش کوتاه نیگرفت و دوباره دستم را گرفت و ا یحرف فقط سرتکان دادم که، نفس یب

 .یدرکم کن دیشا یرو بفهم زیهمه چ یبد کردم اما تو ببخش وقت یلیدونم در حقت خ یم

 .کرد یاصل مطلب را بروز نم میزد و مستق یابروان نازکم باالرفت، چرا دوال پهلو حرف م ییتا کی

و نوع نور  کیناهنجار موز یراه افتادم، صدا یورود یکیو شانه به شانه تا نزد دیسخن دستم را کش یب
 .گنگ و واهمه آور بود میبرا یکم شیها یافشان

شد و هردو وارد  دهیچینگاه دستم دورش پ کیآورد که با  کمیآرنجش را نزد میدیدرب رس یکه جلو نیهم
که به سروصورتم برخورد کرد ماتم برد و با اخم و تپش قلب دستم کنار  ییو در وهله اول از گرما میسالن شد

 .مشت شد میپا

 :گوش اروند تند لب زدم دم

 ؟ےیچه جنهم گهیجا د نیا

 :دیلبش را جو گوشه

 .گرفتند یواسه پسر ودخترشه که امشب بخاطر برگشتنشون پارت نجایطبقه باال... ا میبر دیبا ما

 یکی خیو ناخواسته چشمانم م میپرجنبش رد شد ین دادم و هردو از سالن پراز جوان هادر پاسخش تکا یسر
 .بودند دنیآموزشگاه بود که باچند دختروپسر درحال خند یاز استادها یکیاز آنها شد و درکمال تعجب 

 .دندیدست نگر میبود خود را نشانشان ندهم تا برا بهتر
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 .ابروانم باالرفت ییتا کیدر کنار هم  اریهوش یآدم ها دنیبا د میرفتباال ییبزرگ وطال یکه از پله ها نیهم

وهردو  دیشد و اروند را در آغوش کش کمانینزد یبلند شد و با لبخندپهن شیاز آنها از جا یکیدفعه  کی
 .مشغول خوش وبش شدند

کردم که اروند دستش را دور کمرم حلقه کرد  یو فرح بخش گرم م بایمانند ز یسلطنت یوارهایرا با در ود سرم
 :رو به همه گفت یو با لبخندمحو

 .نیبود دنشیکه مشتاق د یجان همسرم... همون عسل

 یکردند و همزمان هم باهم دست م یخود را معرف یکی یکیشدند و  کمیازمن بزرگتر نزد یتا دختر کم سه
 .میداد

 .زمیعز یخوش اومد یلی: خرکسانا

 .یچقد ماه یه: السحر

 .عسل جان دنتونی: خوشبختم از دهنگامه

 .کردم یم مشانیلبخند تقد یدادم و با لبخندجذاب یتک تک را م جواب

 

 :به جمع پسرها انداخت یاجمال ینگاه اروند

 .کنم یم یمعرف نانیاطم یبرا یاومده بودند ول یبچه ها که که قبلن آشنا کردم جشن عروس نیا

 یو صورت دهیسربه باال کش یبه همراه موها یطب نکیپوش که ع کیساده اما ش یرا سمت پسر دستش
 :یگندم یو پوست دهیکش

 یداخل آلمان هستند و برا میدوست بنده و هم دانشگاه یولوژیزند متخصص راد ارشیدکتر ک شونیا
 .اومدند التیتعط

 .کار را کرد نیتکان دادم اوهم هم ییمنباب آشنا یسر

فشنش مرا  پیسبزش و ت یبا آن چشمان جنگل یکلیبرنزه و ه یکرد و دستش به سمت پسر یسرفه ا اروند
 :انداخت یم ودیهال گرانیباز ادی

 .یهوشیصادق پور متخصص ب مایگل ماست و آچارفرانسه ما دکتر ن یمایآقا پسر هم ن نیا

دقت  یو من با کم دینوش یدستش را کم وانیتفاوت ل یب ارشیتنها ک ما،یخود ن یحت رخندهیزدند ز همه
 .و از رنگ و لعاب وسوسه کننده اش معلوم بود ستیمتوجه شدم شربت ن

به آن  یآمد و با لبخند به همراه چشمک کمیپسرا بودند نزد نیا یرکساند که هرسه شان دوست دخترا نیا
 :اشاره زد یپسر بور چشم مشک
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 .ییبایز یحراجعشق بنده ارسالن جان دکترمتخصص  شونمیا

 :تکان دادم یبه لحن پرنازش زدم و سر یلبخند

 .خوشبختم

باشم  یکه آدم مذهب نیراغب نبودم، نه ا زینداشتند باهام دست بدند و من ن لیکدام تما چیه خوشبختانه
 .داشت تا نامحرم بودن یبگیجنبه غر شتریب

 :گفت طنتینشستم البته کنار دست اروند قرار گرفتم و که سحر باش کنارشان

 زم؟یعز ،یآر یدرنم مانتو

و مانتوام را که فقط  دمیمال یشدم و رژم را کم یبرخاستم و به همراه خدمتکار وارد اتاق میاز جا یشخندین با
 یکردم و از اتاق با کفش ها زانیرخت آو یشد را باز کردم و به همراه شال باال یبسته م شیبند جلو کی

شدند  رهیگونه خ نیتنم گر گرفت که ا یشد کم خمیشدم که نگاه همشان م هیبق کیمشکل خرمان خرمان نزد
 .دادند وهیو م یدنیاما، با خنده اروند همه خود را مشغول نوش

 :شد که اروند زودتر گفت کمینزد یخدمتکار

 .نیاریهمسرم لطفا شربت آلبالو ب یبرا

 .قرار داد: نوش جوون یکیک میخم شد و جلو ماین

حس  ی... مزه گردو و خامه را به خوبدمیچش یچنگال کوچک برداشتم و کم کی ینیزبیکردم و با ر یتبسم
 .کردم

 :کج کردم یسر مایاروند قرار دادم و رو به ن یجلو الیخ یب

 .تونم بخورم یاما خامه داره و نم ممنون

 .کرد یبا خود نجوا م رلبیزد و ز یزنگ م یدائم به کس ارشیرا گشود، ک راهنشیدکمه اول پ زد و یزورک لبخند

 :زده رکسانا بلندشد جانیه یدفعه صدا کی

 .هم اومد تایبچه ها ب یوا

اش قرار  یشانیپ یو عرق رو دیرنگش پر یتکان نخوردم و متوجه شدم اروند کم میبودم اما، از جا کنجکاو
 .گرفت

به گوشم  یو گرم نیدلنش یو مجذوب نوع بکرش بودم که صدا دیعطر خاص زنانه گرم به شامه ام رس کی
 :دیرس

 .دمیرس ریکه د شرمنده
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به شدت  یکه دختر نیکرد تا ا یبهم غلبه م شتریب یکردند کنجکاو یدهانم را فرو دادم و هرچه تعلل م آب
 .دراز کرد میلوقرار گرفت و دستش را ج میرو به رو فیناز و ظر

بود که  یهمان دختر دمیدقت فهم یبرخاستم و دستش را نرم در دستم فشرودم و با کم میناچار از جا به
 .شب عقدمان آمد و اروند با او سرد برخورد کرد

 .نمتیب یخوشحالم م زمیعز –

 :کردم از او کم نباشم یسع یو با لبخند طناز ستادمیا صاف

 .نیهمچن ممنون

 :تکان داد یو رو به اروند سر دیبه روم پاش ینیریش لبخند

 ن؟یچطور شما

 :زد یبرخاست و پلک شیاز جا اروند

 ؟ییآ یدونستم توام م ینم یمرس

 :مرموز لب زد تایب

 !باشن و من نباشم دوستان

 :و اروند دستش را پشت گردنم قرار داد و دم گوشم زمزمه کرد مینشست یتعارف بچه ها همگ با

 .بگو یخواست یزیچ

 :جابه جا شدم تا دستش را بردارد که دوباره دم گوشم فوت کرد یکم

 .باش آروم

فاصله گرفت اما هنوز  یبود و که اروند کم نییبه جان لباسم افتادم و سرم پا میو با ناخن ها دمیرا گز لبم
 .دیکش یاش را جرعه جرعه سر م یدنیبا لبخند نوش زیتش بودم و او نکامال چف

 .خواست از آن جمع مرموز دور شوم ینبود و هرلحظه دلم م تمیبابت رضا مانیرو تایب نیسنگ نگاه

 .رفت نییبرخاست و از پله ها پا شیبا لبخند از جا ارشیک

 :تعجب زمزمه کردم با

 .شه ها یم شونیطور کی همه

 .برداشتم و مشغول پوست کردن وخردکردنشان شدم یبیشدم و موز و س خم

 :دیچیجمع پ انیفوق مردانه بم در م یدفعه صدا و لحن کی

 سالم
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 .شدم رهیکه با همه مشغول خوش وبش بود خ ییسرم را باال کشاندم و به او یناباور با

 .زده بود ریتند ونفس گ یآراسته و عطر یمو شهیهم مثل

 .خود کرده بود فتهیحدش نیدهد و مرا تا ا یم یکننده ا کیتحر یبو شهیجالب بود او چرا هم میبرا

شد و سپس دستانش به سمت  کمانیبه خود آمد و نزد عیشوکه شد اما، سر یکم دنمیباد دیسرش چرخ تا
 :اروند دراز شد

 درسته؟ ن،یباش انیاروند ک دیبا شما

 :در سوالش تکاند یبا لبخند سر اروند

 ازم براتون گفته؟ ارشیدونستم ک ینم

 .دمیدوست وصفت رو شن هیگفت: از  یبراندازم کرد و باسرفه ا یرچشمیز مهرداد

 .قرار گرفت و دستش دراز شد میلبش را جمع کرد و مهرداد روبه رو اروند

 یکم یلرزان دستش را لمس کردم او با انگشت آخر یبا دست یبود وقت دهیقلبم به اوج خودش رس ضربان
 .دیقلقلکم داد و با خنده دستش را عقب کش

شد و  یشده بودم و پشت گردنم عرق نشسته بود و مردمک چشمانم دائم به طرف مهرداد معطوف م داغ
 .شنه شده بودمشده بود و به شدت ت میقرار یموجب ب یادیز ییگرفتم و گرما یباحرص از داخل لپم را گاز م

شدم و  رهیخ وانیل یایکه حلقم ناجوز سوخت و با اخم به محتو دمیسرکش یرا برداشتم کم میجلو وانیل
 بایز یتایمهرداد کنار ب یراه دستم خشک شد وقت انیخود را برداشتم در م وانیقرار دادم و ل زیم یباحرص رو

 !شیو آن هم از نوع خنده دلبرا دیخند ینشسته بود و با او م

را  یقبل وانیبرود و باز همان ل نییپا وانمیدست به دست هم دادند و تا ل یوخشم و حسادت همگ حرص
 .دمیکش یجرعه جرعه سرم هینگاه به مهرداد و بق یبرداشتم و ب

 :گر اروند دم گوشم نشست خیتوب یصدا

 شه؟ ینخور حالت بد م عسل

 :شانه پهنش قرار دادم و ملتهب زمزمه کردم یپا انداختم و سرم را رو یا روزدم و پ یپوزخند

 .اعصابم اروند یبزار امشب حداقل جنگ نشو رو الیخ یب

گره خورد و عطرخنک اروند وارد  شیحوصله چشمانم بسته شد و دستانم دور بازو یگفت که ب رلبیز یزیچ
 .شامم شد

 .کردم و در دل غر زدم ظیغ

 "آخه یعطر تند وگرم بزن دیچرا تو نبا "
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 .بود و چشمانم خمار و مخمور گشته بود شیشده بود و حرارت تنم به افزا انیدر م یکی میها نفس

 یخودم حس کردم و پلک یرا رو ینیکردم، نگاه سنگ یهم حس م میخون را در رگ ها اریش یدانم چرا حت ینم
 .بازشد یزدم چشمانم کم

 :زد یدفعه لب تکان کیچشم دوخته بود و میکرد و به سرتاپا ینگاهم م بیکه عج یهردادرخوت به م با

 ایب

نرم بلندشد و سمت مخالف مهرداد  شیهم از جا تایب د،یچیپ یبرخاست و به سمت راهرو شیلبخند از جا با
 .راه افتاد نییبه طبقه پا

 :نامتعادل بلندشدم که اروند با اخم گفت میو از جا دمیکش یپوف

 ؟یر یم کجا

 .شد یباز نم یشده بود و چشمانم از زور خمار نیآمد و سرم سنگ یام م سکسکه

 :کردم درست راه بروم یو سع دمیبه سرم کش یدست

 ؟ییآ یرم توالت، توام م یم

اتاق  یو درب ها یکیتار انیفتادم و در متکان داد که، خرمان خرمان به سمت راهرو راه ا یو سر دیرا گز لبش
 :دمیاز ترس کش یغیج اریاخت یشد و ب دهیدفعه دستم به شدت کش کیزدم که  یها هنگ ومنگ چرخ

 !یــــیوا

و  قیمهرداد نفس عم دنیحد باز شد.و باد نیلبانم قرار گرفت و چشمانم تا آخر یپهن رو یدفعه دست کی
 .و با اخم وچشم و ابرو به دستش اشاره کردم دمیکش یراحت

 عسل؟ شدیچ –

 :جوابش را دادم یمهرداد بود از پشت درب که با نگران ییصدا

 .کرد ریپام به لبه فرش اتاق گ ،یچیه

 :کرد یآهان

 توالت؟ یتوقرار نبود بر مگه

 :تلفنش را نشانم داد و دم گوشم زمزمه کرد عیکردم که مهرداد سر یمن من

 ؟یتلفنت رو چک کن یاومد بگو

 .کارم را انجام دهم عینکنم و سر رید ادیحرف را به گوش اروند رساندم که اوهم گفت که ز همان

 :که رفت، با توپ وتشر رو به مهرداد سرباال انداختم نیهم
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 ؟یکن یچته؟ چرا مثل دزدا آدم رو نصفه جوون م تو

 .دمایترس

 نهیزدم و قفسه س یو ترس تند تند نفس نفس م جانیل زده بود و که بخاطر هز  یرگیبا خ الیخ یب مهرداد
 .شد یم نییام باالوپا

 .واریخودش و د نیانداخت ماب ریکشاند و گوشه اش گ یکاغذ واریاز پشت در به سمت د مرا

 .داغ و سوزان گشت میمنگنه گذاشتنم تمام تنم آتش شد و پشت گوش ها یو ال ادیز یکینزد از

 :شد دهیکش متیاستشمام کرد و لبانش با مال قیگردنم عم کیآورد و نزد کمیرا نزد سرش

 .ید یم یخوب یبو

 .و خواستن یو ترس ونگران جانیو ازه دیلرز یبدنم در آغوشش م تمام

 .نشست شیشانه ها یو دستانم رو دمیبه نبضش نشاند که لبم را گز یزیسه ر*بو

 نیوسوزانش مرا درجدال ب قیعم یشد و با نفس ها دهیسمت الله گوشم کش همچو شهد از گردنم به لبانش
 .خواستن و نخواستن قرار داده بود

 ...دونستم تو یم دی... هوم باهیعال دنتمی... نازکشیخوشگل شد یلیخ –

 :اما، محکم نگهم داشت و محزون کلمات را سنجاق کرد رمیرس نگاهش قرار بگ ریرا چرخاندم تا در ت سرم

 دمت؟ید یشد نم یم یچ

 :حرف ها نقل شدند بانیگرفت و سردرگر شیاز حزون صدا قلبم

 .نباشم گهیاگه د یمونم حت یمال تو م شهیهم من

 :را در جانم سوق داد زهرکالمش

 ...تونم یم یکنارته من چجور شهیو اون هم یا گهیمال د یوقت

گفت که چشمانم از  یباره محکم مرا به خود فشار داد و دم گوشم کلمه ا کیوناقص کلماتش رهاشد و  مهین
 .زد رونیحدقه ب

 "خوامت یم "

دور خودش چالند و عامدانه اسمم را  چکینشاند و مرا همچو پ یسه فوقان*و او مجال نداد و بو دیام لرز چانه
 :صدا زد

 عـسـل؟
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مماس لبم  رایشد و بم و گ رهیوخواستن بهم خ ازیپراز ن یو او با چشم ها دیچیپ میناخواسته از لب ها یا آه
 :زمزمه کرد

 ...گهیکس د چینه ه یباتوام و تو واسه من یکنم وقت یم عشق

فراخ اش نشست و ناخن در  یشانه ها یو دستانم رو دندیغلت یهم م یرو میکه اشک ها یقرار در حال یب
 ...تاب شد و هردو ضربان قلبمان تند و پرالتهاب از هم در رقابت بودند و یب زیرسوخ کرد او ن اهنشر یپ

 دو فصل

نامم هراسان پلک  دنیبا شن ،یوجودش چشمانم ناخوادآگاه بسته شد ول یو گرم شیسوزنده نفس ها هرم
 .کالف بود، گره خوردو دهیچیدرهم پ شیچشمانم بسته شد و متعجب به مهرداد که بدجور اخم ها

دست راستش را  یو او با گنگ دیاز لبانم لغز یاثابت کرد و آخ آرام واریهلم داد که کمرم، محکم به د ناباور
به اطراف کرد و نفسش را پرصدا و پر درد  یپشت گردنش کشاند و با حرص آن را چنگ زد و با برزخ نگاه

 .فرستاد رونیب

 :شدم که نعره اش با خشم بلندشد کشینزد یقدم دهیترس

 .این کیجا باش، نزد همون

که هاله  یمشک یزد که، سرش را باال گرفت و با آن چشم ها خیبرد و از زور حرفش خشک شدم، تنم  ماتم
 :و نم نشسته بود بهم چشم دوخت یقرمز یاز رگ ها یا

 !یشوهر دار تو

رفته عقب گام برداشتم و پلکانش بست و با دو انگشت چندگام وا  یشده و سکته کردم وبا ناباور شوکه
 :زد یچشمانش را مالش داد و لبخندتلخ یسبابه و شصت گوشه هالل

 !؟دهیکارم به کجا رس ایخدا

 :کرد ظیرساند و غ میرا شل کرد و با قدم بلند خود را دو قدم شیبایز یقهوه ا کراوات

 ؟یخور یچرا م ،یجنبه اش رو ندار توکه

اش انداختم که،  یحرف به چشمان برزخ یب یشد و با غم نگاه ریسراز یکی یکی میتصورم اشک ها الفبرخ
 .و دستش مشت شد و محکم کنار صورتم کوباند دییهم سا یدندان رو

 د،یبار یم شیانگشت ها یاز خون از ال یکیبه سمت دستش که بار یسرم را با نگران میو تسل مغلوب
 .چرخاندم

 :کرده و بابغض ناالن کردم ضعف

 مـهـرداد؟

 :نگاهش سوختم یبود و در آن کوره سرخ بپز خمیچشمانش م یدرحال انگشتش
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 .بشم کتینزد یذاشت یم دینبا

حواسم را پرت  ،دیرس یم یزد و پچ پچش با کس یکه اسمم را م یدختر یآمدم جوابش را بدهم بازهم صدا تا
 :تکرار کرد زیو گله آم دیو درب را قفل کرد و سرش را به درگاه کوب دیکش یکرد و مهرداد پوف عصب

 !ناموس یکردم، من ب یم یچه غلط داشتم

توجه به حال خرابم خودش را به  یرا خفه کنم و او ب میهق هق ها یدهانم نشست تا صدا یرو دستانم
 :دیصالبه کش

 ...یلعنت ی... چم شده بود که نتونستم... لعنتیلعنت

گفت و تمامش را غرق نفرت  یو به خود ناسزا م دیکوب یسرد م وارید یکه دست سالمش را آرام رو ینیح در
 .شدم کیموکت را برداشته و به سمتش نزد یرو یخم شدم وشال آب نیوغمگ اوردهیکرد، طاقت ن یم

 .این کمیبهت گفتم نزد –

اش را آرام  یدم و با غم مچ دست زخمزانو ز  شیپا یاش جلو یخشدار و لحن عصب یتوجه به صدا یب
 :عقب کشاند ولبانش ازحرص چفت شد یکه با لجباز دمیکش

 .دامنت رو نگرفته شمیتا آت برو

 :دیو بغض و گرفته لبانم لرز دیمهابا چک یزدم و اشکم ب یپلک

 .کنه ینکرده عفونت م یکن وبزار ببندم وگرنه خدا غالف

 واریزانوانم نشست و سرش را به د یجلو یو با خستگ دیبار یم شیاز چشم ها یخشم وحرص وناراحت فرط
 :زمزمه کرد یدر پ یپ یچپش را دراز کرد و با نفس ها یراستش جمع کردو پا یزد و پا هیتک

 .عیسر فقط

نزنم تا او دوباره داغ کند، به طرز  یحرف یتا جلو دمیکردم و لبم را گز یدستش را بادقت بررس ملتهب
 .مهم بود یلیخ یلیمهرداد خ یناراحت میکردم و برا یاز واکنش تندش وحشت م یدهشتناک

از خون مهرداد مانده  یکه دستم کم ینیاتاق قدم برداشتم و درح سیبرخاستم و تند به سمت سرو میجا از
 .کردم یقلبم قرار دادم و زمزمه م یبود را محکم رو

 "آروم باش، اون خوبه "

 .نبود یگرید زیچ نیاطراف حمامش را چک کردم اما جز بتاد یو کم دمیکش یقیعم نفس

 !کننده ینه مواد ضدعفون یباند نه

کنج لبانم  یو لبخندتلخ دمید دیکش یکه چشمانش بسته بود و نفس م یرمق وارد اتاق شدم اورا در حال یب
 .جا خوش کرد
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بود و او خود را تا کجاها به خود ناسزا  افتادهین نمانیب یاتفاق چیه یحت یاشتباه وقت کیبا به دلم کرد  خون
 .گفت

 یپاک کردم و با چشم ها یو خونابه اش را با دستمال کاغذ دمیزانوانم نشستم و دستش را کش یرو شیجلو
دادم تا  یرا فوت م شیشدم و رو یهم خم م یو گاه دمیپاش یرا برداشتم و آرام آرام م نینگران بتاد

 .سوزشش کم تر شود

 .دمیازش نشن ییصدا یاو آرام بود وحت ;دردش، اما دنیشد باد شیخود بدتر ر دل

و سرم را باالگرفتم که با نگاه  دمیکش یو دلهره آور قیکه کار پانسمان با پارچه تمام شد، نفس عم نیهم
 .کرد یتالق قشیو عم رهیخ

 .سوزاند

 شیرفته و مانتو و شالم را برداشتم، صدا زیبرخاستم و سمت رخت آو میو از جا دمیدهانم به زور بلع آب
 :خشدار وبم بود وآرام

 ؟یکن یشال وکاله م کجا

 .شدم همانند او تلخ

 .رم تا وجودم آزارت نده یم ییجا –

 .برخوردم یسخت زیو مشغول بستن دکمه ها بودم که به شدت از پهلو به چ دهیبه او مانتوام را پوش پشت

شانه ام نشست و  یاش کوبانده و دستش دورم حلقه شد و سرش رو نهیبه جناغ س دمیتقال فهم یکم با
 :نجوا کرد زیرخوت انگ

 .زخم هام عسل ینمک نشو رو گهید تو

 :دمشیوعبوس همراه ضعف تار د دیچیدر مغز سرم پ یسرسام آور سردرد

 ؟یکن ینم ایکنار، ح برو

 :کرده دندان فشرود ظیغ م،یوقفه مرا عقب چرخاند و حاال رخ به رخ هم بود یزد و ب یپوزخند

 .نـگـو چـرت

 :گرفت میرا ول کرد و از بازوها میجابه جا شدم که پهلوها یشدم و کم رهیتنومندش خ یسرتاپا به

 !چته عـسـل؟

 :را پس زدم میانگشت اشک ها یکردم با  یپر درد هخند

 ؟ید یچربه که دائم بهم نشون م یبهم م زورت

 زمزمه کرد: عـسـل!؟ ناباور



 

 
181 

و با غم اما طعنه لبانم  دیکش یم ریام گرفت و از فرط سرفه خشک قرمز شده بودم و سرم بدجور ت سرفه
 :بازشد

 .ستین یرا در خوبان جا ما

رغبت  یحوصله وشل وب یناسزا گفت و شماتت بار نامم را صدا زد که، ب رلبیز یتکانم داد و حرص محکم
 :اعتراض کردم

 ...ی... بغض دارم لعنتایسراغم ن گهیگرفته... د دلم

 :دمید،باریلرز یکه چانه ام از بغض م یقلبم نشست و درحال یرو قایدق نمیقفسه س یرو دستم

تو رو با دختر  یسوزم وقت یخورم مهرداد جان... م یرو نکن من تا آخرش حسرت و غم تورو م یچیفکره تو
بهتره  رمی.... بمنیدستات باشه و باهم خوشحال باش یکه دستش تو یدرحال میببن گهیچند صباح د یا گهید

 ...و مزخرفه ینبات یاز زندگ

 :دادم، افزودم یتکان م نیکه سرم به طرف ینیازش فاصله گرفتم و درح شل

 همراه زهر آخرش دمیرا چش ینیریعشق تو شهدش در

 وجودم یاش هم گورا یتلخ

 تیتار مو یتو و فدا یاش فدا همه

 من یتو و توجا یمن جا زم،یعز

 .مانم یآخر عمر، عزادار تو وخود م تا

 یگل

را برانداز کردم که با چند قدم جلو آمد  شیبار او را با ولع و التماس گونه سرتاپا نیآخر یخم کردم و برا یسر
مشکل و  دنیپاشنه بلند دو یخارج شدم و با کفش ها فمیهمراه ک یدرب را باز کردم و به تند عیکه سر

 .دور شدن از مهرداد امکان بود میدشوار بود اما، برا

 دمیرا سفت چسب فمیک ظیدرهم شد و با غ میانبوه اخم ها تیجمع دنیو باد دمیرس نییکه از پله ها پا نیهم
 .کرد خکوبمیفوق آشنا م ییدفعه صدا کیشدم و  یوشتاب زده از کنار ستون ها تند رد م

با  یشده بود وقت نیکرد و وتنم سنگ یام گرومپ گرومپ م قهیزد وشق خیاعتماد نداشتم و تنم  میگوش ها به
 .دمیو اروند را د دهیهپروت عقب چرخ

 .چنگ زدم تا سرتاپا باشم یافتاد و به ستون کنار نییگرد شد و فشارم پا چشمانم

 ...و اروند تایشد که ب ینم باورم

 .کرد یرا تکرار م یزیو چ دیکش یرا م شیگفت اما اروند خشن بازو یرا به اروند م یزیبا حرص چ تایب
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 .را به جانم افکندکه آتش  یکردم و کلمه ا یلب خوان یوقت دیبه کل از سرم پر یمخمور

 "عشقم "

 یم دهیکش تایگونه و صورت ب یرحمانه رو یشدم که ب رهیدار اروند خ هیبدنم نبض گرفت و به فک زاو یسراپا
 .گفت یم یزیداد و چ یبود با خشم او را هل م تایشد و ب

 .راه تبسم کردم و با خود زمزمه کردم انیزدم و دوقدم جلو رفتم اما م پلک

 "کار؟ انتیخ هیاون من رو دوست نداره، چرا برم دنبال  "

تعادل  یمست و ب یجوان ها انیازم یاز هرحس یو ته دیبودم عقب چرخ دهیکه شن یبه امرواقف تلخ سرم
 .کشانم یبه پستم بخورد او را به خاک وخون م یدانستم االن انبار باروتم و اگر کس یگذشتم و م یم

پراز دار ودرخت را  اطیح دهیخارج شدم و خشک ییکذا طیفشار دادم و بالخره از مح میپا لرزانم را کنار دستان
 ...هیگر ریدفعه زدم ز کی دم،یکوچه خود را د نیگذارندم و تا ب

سه *شد، صحنه بو یم دهیدنبالم کش نیزم یرو فمیبود و ک نییکه سرم پا یاز شانه ام افتاد و درحال فمیک
 .شد یم یتداع میبرا تایب یاروند رو یباران

آمد او چرا سرد  کیتبر یشب عقدکنان برا تایکه ب یآمد چرا اروند زمان ادمیبود و با تلنگر  یناگهان شوک
و اصرار خشن اروند دردم را  تایب یتقال ادیسوخت اما،  یبود و چشمانم م خیهفته سرد و کیبرخورد کرد و تا 

لحظه  ادیسوق داد و مدام تهوعش را با  یرتیغ یهم نکرد خود را مسموم ب یکار یمهرداد حت یافزود، وقت یم
 .کرد یم یق ;فتادیکه هرگز اتفاق ن یا

شب  یکیخلوت وتار انیوسط کوچه م میپاها یمدل باال جلو لیاتومب کیکه  دمیکش یمشت شد و آه دستم
 :دیو خمار خند دهیمست کش یزد ترمز زد و جوان یکه پرنده پر نم

 .یباال خانوم بپر

 دهیباز شدن درب و سپس کش یدور زدم و به راهم ادامه دادم، صدا لشیو با خشم از کنار اتومب دمیجوش
 .دیقرار تپ یبه گوشم خورد و ضربان قلبم تند وب شیشدن کفش ها

 فقط تو جووون بخواه؟ دارما،ینازتم خر یخوشگلم؟ اوخ یکن یناز م –

 :دمز  یکرده و جست دایپ جسارت

 تا خونت رو هالل نکردم؟ یعوض یهر

 :شد کمیبراق نزد یبار با چشم ها نیزد و ا یتفاوت قهقه مستانه ا یب

 ؟یدم، اوک یبهت م یهرچقدر بخوا نیچقد خشن؟ اصال بب گلم

چالندم و آماده حمله  یرا محکم در مشتم م فمیکه دسته ک ینیو تهوع آورش درح فیام آمد از لحن کث عق
 .آسفالت پهن شد یکرد و رو یفرو آمد و آخ نیزم یباره جوانک رو کیبودم 
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بود،  دنیشدوآماده در یم رهیدرست همانند ببر که به شکارش خ نیوخشمگ یمهرداد آن هم عصب دنیباد
 خوف کردم

 :و چفت کرد دییسا ظیهم باغ یدندان رو مردانه

 خودم برسونمت؟ یمرد یم

 :دار لب زد شیقرار گرفت و ن میبار فرز رو به رو نیبه راهم ادامه دادم که اتوجه به او  یزدم و ب یپوزخند

 مرگته باز؟ چه

 :حواله اش کردم یاز ته ینگاه

 .بهیغر یو راتم بکش برو آقا ستیمرگم ن چیه

 :جنباند یسر ریمتح

 ؟یکرد یقاط

 .زد یداخلش چرخ نم یگرید یچیه تایشده بودند جز صحنه اروند وب یواژه ها از ذهنم خال افسوس

 :دینال شهیو کنارش زدم که مچ دستم را گرفت و خسته تراز هم دمیرا گز لبم

 .کنم یخواهش م عسل

 .ستادیزدم و صاف ا یاش و التماس لحنش سوخت و پلک یاز درماندگ قلبم

 .داد یسودا م یتندوگرم ولرزان بود ومراهم در جنون عاشق شیها نفس

 :ادمو سرد جوابش را د م

 کارکنم؟یچ که

 :اش گذاشت و مالش داد یسمت فوقان قهیشق یرو انگشت

 .خراب شده نیاز ا میبر ایب

 .آمد یام م هیبه سا هیپشت به من سا زیاش راه افتادم و او ن یمشک لیمحکم کردم و به سمت اتومب چشم

از  لیبار با ترمز حداکثر سرعت اتومب نیحرف پشت رل نشست و ا یب زیشدم و او ن لشیکه سوار اتومب نیهم
 .بار نه نفسم گرفت نه وحشت وجودم را فرا گرفت نیجا کنده شد و ا

بار دوم  یو برا دمید شیماجرا را با چشم خو قتیامشب حق یشد وقت یتر از عسل م نیریش میهم برا مرگ
 .گذشتم شیرحمانه از رو یو ب شد زیر زیر میپا ریقلبم که ز یها رانهیو دیکس ند چیشکستم وخرد شدم وه

 !پروا یوب میشده بود یاغیهردو  امشب
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را به خود ندادم  لشیزحمت بستن درب اتومب یشدم و حت ادهیمجتمع که نگه داشت وا رفته و صامت پ یجلو
آن هم  یکردم و متوجه حضور و عطرنابش بودم اما، حت یم یآسانسور را ط ریجان مس یشل و ب یو باقدم ها

 .کرد یدلم را گرم نم

ام از  هیو تک ستادیآسانسور ا یدرب آهن قهیزدم و دکمه پ را زدم که بعداز چند دق هیتک واریبه د سرخورده
 .سرد شدم که دست تنومند او زودتر شما واحدمان را زد یحلب یکندم و وارد قوط وارید

 ...و وهم شدم الیاتاقک چسباندم و غرق خ یبه سرد سرم

 یپادر یجلو اتیبا تمام متحو فمیو ک دیلرز یدستانم از زور غم م ،یکنم ول دایرا پ دیتا کل دمیرا باال کش فمیک
 .ها شد کیپخش سرام میو خرت وپرت ها شیشد و تمام لوازم آرا ختهیر

ها را کنار زدم  لیزانو زدم و با همان دستان لرزان وسا نیزم یحوصله رو یو ب دیبار یلز سروصورتم م یکالفگ
در دستانم  یام صورتم مچاله شد و سر عروسک پارچه ا یدبندعروسکیبه همراه کل دمیدسته کل دنیو باد

 یم زیتم یکی یکیهمه را  سردو با حوصله وخون دیرا جلو کش فمیفشروده شد و که مهرداد هم خم شد و ک
 .انداخت یم فمیکرد و بعد داخل ک

زدم و  یرا هم گرفت و درب را باز کرد. پلک میدر دستش، بازو فمیه همراه دسته کو ب دیرا کش دمیکل دسته
 .وارد شدم نیسنگ

و  دمیکش یکرد، آه یم یاروند بر دلم را تداع یها یمهر یب ادآوریروح بودن خانه ناجور بود و  یو ب یسرد
 .به کف پارکت ثابت ماند نیچفت هم وسنگ میکاناپه ال نشستم و دستانم سرم را قاب گرفت و پاها یرو

 عـسـل؟ –

توجه به او  یلب ب ریگرفتم و ز دهیگفته بود را ناد بایز تینها یانداز مهرداد که نامم را ب نیبم و طن یصدا یحت
 :زمزمه کردم

 !... همون خانم دکترهتایهمراه ب دمشید

 عـــســـل!؟ –

 :ادمهم انباشتم و پربغض ادامه د یو خسته رو نیسنگ یپلک

 !دشیبـوسـ ی... مــی.... داشـت... مـــدا

 :لب زد ناباور

 ؟یکــــ

 !؟ارونـــــد

 :شد و با حرص غراندم کیاش و اعصابم تحر یینام کذا دنیافکارم افتاد با شن یوخش رو خط

 .ـگـهید ـارینـ ـشـمیرو پـ اسـمـش
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 :دیلبش را مال یو با شصت نرم دیبه گوشه لبش کش یدست

 تو...؟ یکار رو کنه وقت نیا دیبا چرا

 :باره سکوت کرد و متعجب و شوکه زمزمه کرد کی

 دش؟یبوس یم یگفت

 کرد؟ یم یاونم همکار نهیاون رو... ) سرفه( منظورم ا تاهمیب یعنی

و هربار  میزندگ یخواست که از شب عقد کنه شد رو یشد بر تمام روح و روانم، چه م یهم حناق م اسمش
پشت نقاب پنهان  یشدم که مار خوش وخط وخال ینم بشیو نقاب دلفر بندهیمتوجه ظاهر فر دمشید یم

 !من یخدا یبود و وا

 .کردم یسرم چسب بود و مدام تکرار م یو دستانم رو دمیبرخاستم و ناباور دور خودم چرخ میته جا از

 «کرده باشه؟ انتیشه، که اون... که اون بهم خ یباورم نم »

 :و گنگ ومنگ از ته چاله ناالن کردم ستادمیا خیدفعه رو به مهرداد اخم آلود که بهم زل زده بود، س کی

 اون دوتا؟ نیخواستن و من شدم سد ب یرو ازقبل م گهیاونا همد نکنه

 :شدم رهیبهت زده مهرداد گرفتم و به پارکت ها خ یرا از چشما نگاهم

 ...کنار رفت و تایتونم... اگه... اگه به خاطر وجود من ب یمن....! خدا نه، من نم یعنی... ی

 :دادم یادامه م وانهیفرو رفتم و با هق هق ناباور د یآغوش گرم یدفعه تو کی

که  دمی( ددیبلع ی... ) آب دهانش را مدام به زور مدمیخواستش... من د یخواست... م یرو م اون
کشت که... ازش...  یده... داشت... داشت خودش رو م یکه محل سگم هم نم یاروند ی... لعنتیچجور
 ...ازش

 :انداز شد نیگرم و آرامبخش مهرداد دم گوشم طن یصدا

 یرو م یعوض یتایعسل... ولشون کن برن به جهنم، اصال به درک که ب یکش یخودت رو م زم،یعز آروم
 .زدلمیعز یکن یکردن خودت رو نابود م یخودخور نیرو نداره قربونت برم... عسل با ا اقتتیخواد... ل

دادم و زمزمه  یفراخش فشار م نهیکتانش را در دست چنگ زد وفشرود و سرم را محکم به س راهنیپ دستانم
 .کرد یام دل سنگ را آب م

 !خواد یخواد... بخدا نم یمن رو نم -

شد... آخ خدا... آخ  ینارش منجمد مبود و وجودم ک خیسرد و  نقدیکه از اولش چرا ا دمیفهم یم دی... بایبا
 ...خـدا.... خــــــدا

 .شدم یاهیشد و غرق س اهیدور سرم س ایدفعه دن کی
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 *از زبان مهرداد *

تختش قرار  یاتاق را باز کردم و عسل را رو نیدستانم بلند کردم و درب اول یهوش عسل را، رو یب جسم
 .دادم

 .عکس متوسطش گره خورد یم که نگاهم روو سرم را باالگرفت دمیکش یقیعم نفس

 یزد، با لبخندتلخ یهم کنج لبانش بود و چشمانش برق م یتنش بود و لبخندناز یرنگ یاسی یمجلس لباس
 .انداختم و گره کراواتم را شل کردم و از اتاق خارج شدم هوششینگاهم را به چهره ب

موقع  نشیصورت دلنش یلعنت دم،ینفس سرکش کیو همه را  ختهیر وانیبرداشتم و داخل ل خچالیسرد از  آب
اش  نهیباز بود و باهر دم و بازدم س مهین زشیسرخ وسوسه انگ یلب ها یرفت وقت یخواب از نظرم کنار نم

 .اش همانند فرشته ها بود ییبایشد و ز یم نییباالوپا

 :به خود تشر زدم رلبیمشت شد و ز نتیکنار کاب دستم

 !مـهـرداد

 ؟یکه به زن شوهر دار چشم دار یناموس شد یب نقدیتاحاال ا یاز ک مهرداد

 .. خوبه که یخودت خواهر دار رتیغ یب

او  یکرد وقت یچه م دید یجز من عسل را درهمان حال م یوقت یکیدرهم شد که  میتصورش هم اخم ها با
 .مقابله و دفاع نداشت ییبود و توانا هوشیب

تا قندش موقع افت  نیریدرست کردم و البته با شربت ش یآب قند عیو سر دمیاز سرخشم کش یتند نفس
 .فشار برگردد

و وسوسه  یطانیتا بتوانم به خود و افکار ش دمیکش قیچندبار نفس عم دم،یکه پشت دراتاقش رس نیهم
 .خالص شوم شیها

سمتش  عیکرد، سر یم یهوشیب یکه تو یهاعسل و ناله  یدگیرنگ پر دنیوارد اتاق شدم و باد ظیاخم غل با
 .داغ وتب کرده عسل قرار دادم یشانیپ یقرار دادم و دستم را رو یکنار زیم یرا رو وانیراه افتادم و بشقاب ل

 !یلعنت –

 چه وقت کابوس و تب کردنه آخه؟ االن

 ...ترسم... مــهــرداد اون... اون... سگ... سگ یمـــهــرداد! نه نه نرو... من نزار.... م -

 یآرام شربت داخل دهانش م یلیبلند کردم و به زور خ یوناراحت سرش را کم نیوخشمگ یو عصب نیغمگ
 .و حواسم بود خفه اش نکنم ختمیر

 .کردم یزد و هربار خود را مالمت م یو سرخ چرخ م یگوشت یلبها یمدام رو نگاهم

 "مهرداد آدم باش، اون دختر امانته االن "
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 .داد و سرم به دوران افتاده بود یدرونم را قلقلک م یزیچ

 :دمیغر رلبیزدم و ز میدست محکم به زانو پشت

 .طانیبه ش لعنت

و دلم به تکاپو افتاده بود و  دیتپ یم یعاد یموقع ها شتریکرد و قلبم هزارن بار ب یم ینیسنگ میدر گلو یزیچ
 !از نفس، امان از نفس غیدر

عسل موقع خواب که  یکنم اما صدا یخال ییبرخاستم و خواستم برم و خود را جا میاز دست خودم از جا کالفه
 .زد، مانع ام شد میصدا دهیترس

وچنگ  دهیکش میداخل خرمن موها یدردمند عقب گرد کردم و دست یدر وجودم تکان خورد و با چشم ها یزیچ
 .شدم رهیزد، خ یزدم و دست به چانه و به او که مدام نامم را صدا م

 ...نهیجا بب نیشه و اون وقت من رو ا یم داشیپ زیهمه چ ی: االن اون اروند بدمیکش یپوف رلبیز

مجتمع است و تلفنم را برداشتم و شماره اش را  نیدوستم سپهر داخل هم یآمد خانه مجرد ادمیدفعه  کی
خودم  یدارم و خونه مجرد ازیگفتم که به مکان ن یرا به او طور انیو جر دیچیخواب آلودش پ یتم که صداگرف

پشت  یواسه لزوم و فراموش دکی دیکرد کل دیمادرم تحت نظر گرفته و سپهر هم که خراب رفاقت بود و تاک
 ...راه افتادم دیکردم و دنبال کل یخداحافظ عیپنهان کرده و سر شیها یاز جاکفش یکی

 یوارید نهیشوم دنیسرد اتاق چشم دوختم و با د یبالشت جابه جا کردم و به فضا یتاب سر عسل را رو یب
 یرو الیخ یو کتم را ب دمیکش یشدم و چک کردم و با دقت روشنش کردم و پوف کشینزد یبا لبخندکمرنگ

 یزدم و به دقت اجزا هیتک وارشیم و به دشد کیانداختم و باز به سمت تختخواب نزد نهیشوم یجلو یراحت
 .دمیگز یکردم و لبم را هم م یصورت عسل را کنکاش م

دانم امشب سخت  یکنم بخوابم گرچه م یبشم و سع یدست خود ندادم وارد اتاق کنار یبود تا کار بهتر
 .کنم وسیاو را ما دیپناه آورده بود و من نبا بانهیدختر غر نیام باشد و ا یشب زندگ نیتر

زدم و  یها پوزخند لیوسا هیو بق لیتردم دنیسپهر شدم و باد یاز اتاق خارج شدم و وارد اتاق ورزش بدخلق
کردم تا گرم بشوم تا ملتهب وحرارت اون دختر را  یرا باز کرده و سرم را چرخاندم و نرمش م راهنمیدکمه پ

کردم و هرلحظه چهره  یم دنیرفتم و سرعتش را باالبردم و شروع به دو لیتردم یفراموش کنم، و چندگام رو
شد و  یرد م لمیچشمانم زنده و همانند ف یکرد جلو یکه دستم را پانسمان م یو ناراحت عسل موقع نیغمگ

و لحن  یخواستم به او صدمه بزنم اما، پاک یکرد و من ناخواسته م یو عشقش م یمرا واقف به مهربان
 .کرد ارمیلتسمانه اش هوشدرمندش وم

 کنم به عشق تو یم حاشا

 بودن تو کهیو  یبایبه ز آشا

 کنم عشقم را یم اعتراف

 طرفه است یتو  یب جاده



 

 
188 

 شوم در وجودت یم شیع

 .شیع تینوش، من باشم برا میباش برا تو

 نمیشاه دخت زم نیوبشو تنهاتر یباش در زندگ عسلم

 شوم یم نیزم تیبرا ییشو ماه

 شوم در کنارت یرود م ،یشو آب

 ینوش من شهیتو که هم زدلمیعز

 و ریبپذ تیزندگ شیبه ع مرا

 ریبگ هیرا هد عشقم

 "میدختر زندگ نیتر گانهی "

 یگل

 *عسل*

زدم که باز صدا  یتوان تکان خوردن نداشتم. کرخت و رخوت غلت ،یول دیرس یبه گوشم م یمبهم یصدا
 :ناله کردم رلبیو ز دمیحوصله بلع یهواسم را پرت کرد و آب دهانم را ب

 .بابا اوف

نشستم و همزمان هم  یشدم و با آه زیخ مهین نیبود و بنابرا دهیفا یرا به بالشت فشار دادم که ب صورتم
 .خاراندم یپشت گردنم را م

از تخت به سمت در  یو با تعجب وترس ونگران دیاتاق برق ازسرم پر ییو ناآشنا بهیغر یفضا دنیبا د ناگهان
 یو وحشت زده درخواست کمک م رانیکل منزل را برداشته بود، ح میکه صدا ینیو درح دهیاتاق دو یورود
 :کردم

 .کــــمـــک کـــنه یــکــی.... کـــــــمــــک

 :دمیبم مهرداد از پشت کانتر شن یدفعه صدا کی

 ل؟عــســ

 رهیپرسوال به او خ یلحظه چندحس خوب وبد باهم داشتم و با غم به عقب برگشتم و باچشم ها نیا در
 .شدم

 :زد و دستش را جلو آورد یلبخندکمرنگ

 .احتماال یبخور... ضعف کرد یزیچ هی نجا،یا ایب
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زد و هراز کدام  یدست ساز مهرداد بهم چشمک م یها وهیبود که پراز آب م یخور یناهار زیم یبه رو نگاهم
 .ام بود رهیخ یگذاشته بود و با لبخند محو وانیدو ل

 :ام نشست یشانیپ یجهت دستم رو یو شوکه به او که مهربان شده بود زل زدم و اما، ب متعجب

 .کنه یدرد م یلیخ سرم

 :زد یخورد و پلک ییبایز وندیپ شیها اخم

 .یبخاطر اون مشروب لعنت دیشا

 :به خودم اشاره کردم یو با منگ جاخوردم

 !؟مــــن

 :باال انداخت یسر نهیرا جمع کرد و دست به س لبش

 آد؟ ینم ادتی شبیاز د یچیه یعنی

 شانیهم مرا منگ و پر نینبود و هم ادمی شبیاز د یزیبه مغزم فشار آوردم اما، چ یو به سخت دهیبرچ لب
 .کرده بود

 :گرفتم یگوشه ناخنم را به باز نیسرخ و شرمگ یمن کنان باصورت من

 انجام دادم؟ یکار بد شبی( من ددهیکش ی... ) پوفزهی... چشبی... من دمـ

 :شد و مچ ام را گرفت کیوقفه سمتم نزد یزد و ب خشکش

 عـــســـل؟

خونه و من بودم آوردمت چون حالت خراب بود و حال ندار  ومدیباهات ن شبیاروند د یدون ینم یتو حت یعنی
 ؟یسوخت یم یتب داشت یو تو

 :دمیکش ینیو آه غمگ دمیبه صورتم کش یدست

 ...آد ولـ ینم ادمی یچیمتاسفانه، ه نه

 :کج کردم یسر شیرایبه چشمان نافذ و گ رهیبارپلک زدم تا بتوانم مسلط بشوم و سرم را باال گرفتم و خ چند

 .شه یم ی.... اروند بفهمه عصبمیکجاست که اومد نجایو االنم ا یتو چرا من رو آورد یول

چفت شده و گره کور ابروان پرپشتش، همه  یمنقبض و لبان یصورتش درهم شد و فک یتمام اجزا مهرداد
 :و مات چند گام عقب رفتم و ناباور زمزمه کردم دینفسم را بر قهیچند دق یبرا

 ...ہنکن

 :بهش وارد کرد یرا گرفت و فشار سطح میبرداشت و محکم بازوها زیباره سمتم خ کی
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و  نیفقط ازت مراقبت کردم... ) غمگ شبیوقت راجب من اشتباه نکن... من د چیوقت... ه چینه ه نه
آوردمت دوتا طبقه  نیهم یمزخرف... برا یاون خونه ا یتونستم ولت کنم تو یناراحت( تو حالت بد بود و نم

 یم ونیو توخوابت هز یدز  یمدام اسمم رو صدا م شبیباال خونه دوستم و تا حالت رو به راه بشه... تو د
 .یگفت

 ایو  دیفهم یبست و که اگر اروند م یم خیباشند که با هر کلمه مهرداد تنم  ختهیتنم ر یرو یآب سرد انگار
پسر مجرد آن هم در خانه  کیاش با  یسرش، همسرقانونرساند که هم ینکرده باد به گوشش م یخدا

 کرد؟ یجداگانه شب را صبح کرده، چه م

کج  یزد، راهم سمت خروج یکه اسمم را صدا م ییحوصله به او یو خون به دل عزم رفتن کردم و ب یعصب
 .کردم

 چه مرگته؟ ینداشتم... لعنت یعسل چت شد؟ بابا به اون خدا من بهت کار –

 .در آورده بود یکرده بود و مرا از پا ریبدنم گ یرو یبود و انگار وزنه چند تن نیسنگ تنم

 .کردم یرا لمس کردم، که با حرف آخر مهرداد تامل رهیرمق کنار درگاه دستگ یو ب شل

بهت کمک  ییایب شمیپشتتم و هروقت پ شهیبدون من هم یول ستین یباک ،یکن یاگه حرف هام رو باور نم –
 .کنم یم

 .هم فشرودم و درب دا باز کردم و از پله ها خارج شدم یسخت رو یپلک

را برداشتم و  دمیرا گشتم و در آخر دسته کل فمیو داخل ک دمیشده بود تا به واحد رس دهیبر دهیبر نفسم
 .دمیاطرافم را کاو ییصدا نیو ترس وارد شدم و بدون کوچک تر یبانگران

 .ندارم یریگونه تقص چیبدهم تا باور کند من ه یمرا مواخذه کند چه جواب شبیاروند بخاطر د اگر

 یدرب حمام را هم باز کردم ول اطیو محض احت دمیکش یآه دنشیکه وارد اتاق خواب اروند شدم با ند نیهم
 .بازهم نبود

 :غراندم رلبیسمت اتاقم راه افتادم که زنگ واحد به صدا آمد و باحرص ز به

 !ردادمــــهــ

 :باره درب را گشودم و همزمان هم نطقم باز شد کیبه سمت راه افتادم و  یعصب سپس

 ...ہگیبگم د چندبار

 :ماتم برد و با تعجب زمزمه کردم دهیاما ژول بایز یدختر دنید با

 شما؟

 آد؟ ینم ادتی تامیزد: ب یخسته ا لبخند
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 !ام را یکردند فراموش یم یادآوریامروز همه بهم  چرا

 :کنج لبانش جا خوش کرد یکمرنگ لبخند

 ؟یتعارفم کن یخوا ینم

 :دادم لشیتحو یدر کنار رفتم و همزمان هم با لبخندمات یاز جلو دستپاچه

 .شرمنده اصال حواسم نبود د،یبفرما

 .داد یش مآمد شامه ام را نواز  یاش م ییبایاندازه به ز یب مشیشود و عطرگرم و مال یکنارم که رد م از

 ؟ییتنها –

 :سوالش درب را بستم با

 .بله

 .خورد یچپش تکان م یو مدام پا چاندیپ یو همزمان هم دستانش را هم م ندینش یکاناپه م یرو تعارفیب

 .دمیفهم یبدنم مرتبط است و حال م یبه اجزا یشانیپر میگفت عال یم مهرداد

داخل پارچ  یشربت خیبا آب سرد و چند تکه  خچالیبه سمت آشپزخانه راه افتادم و از شربت موجود  عیسر
 .قرار دادم شیشدم و جلو کیدرست کردم و با دو قاشق داخلش به سمتش نزد

 :داشتم زمزمه کردم یرا برداشت که منم همزمان که برم وانشیزد و ل یشربت لبخندمحو دنیباد

 .اروند مورد عالقه شربت

 :شد رهیو سپس من من کنان به چشمانم خ دیو چند جرعه کم نوش دیکه رنگش پر انهی دیدانم شن ینم

 عسل؟

 کج کردم: بله؟ یسر

 :مقدمه لبانش ازهم بازشد یمحکم فشرود و ب یلکڀ

 .مارهیب اروند

بود،  رهیملتسم به چشمان حدقه زده ام خ یبرده بود و خشک شده بودم، ناباور به او که با چشمان ماتم
 .ستینگر

 :نشست زیم یو دستانش قالب رو دیکش یآه

 .داره تیهپات

 .و چند بار پلک زدم تا همه اش توهم باشد اما، افسون نبود دیاز رخم پر رنگ
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 :ام بود و همچنان ادامه داد رهیخ یکم تایب

 .درز نکنه ییخودمونه که همه آشنان و خبرش جا مارستانیب یشد و مشروب خورد و االنم تو یعصب شبمید

 .حدش باز وگرد شده بود نیصورتم منقبض وسخت فشروده شد و دهانم باز و چشمانم تا آخر عضالت

 :باره به خود آمدم کی

 حالش بد شد؟ چرا

 :زمزمه کردم نیانداخت و شرمگ نییرا پا سرش

 ...دعوام شد... خب... خب باهاش

شد و  یکه مدام خاموش و روشن م یو نورها یکیاز تار یاز نظرم گذر کرد، هاله ا ینامفهوم زیه چبار  کی
 !را ببوسد یکرد دختر یم یکه به زور سع یشخص

 :سپردم تایدهانم را با ترس فرو دادم و نگاه ناباور وماتم را به ب آب

 ...شه کهـ یاون که خودش دکتره و پزشک متخصص، مگه م یچجور یداره؟ ول تیاروند هپات یگفت

اون شخص خورد و اروند  ینیحواسش نبوده و ناخواسته دستش به خون ب یزد: موقع جراح یلبخند تلخ تایب
 .هم مبتال شد

 .ام را عقب کشاندم دهیدهانم نشست و تن خشک یرو دستانم

 ...اون... اون یعنی -

... یخواسته تو هم مبتال بش یگرفته که نم یفاصله م شهیازت هم نیهم یو برا مارهیبهت نگفته بود که ب –
 یکه بخوا یحق تو نی... ایرو بهت بگم تا خودت انتخاب کن یداشتم همه چ فهیامامن به عنوان پزشک وظ

 ...ای یباهاش بمون

 :قرار داد زیم یرو یبرخاست و کاغذ شیجا از

راهن...  ی... به خانوادش خبر دادم و اونا هم تومارستانیآدرس ب نمیام رو انجام دادم و ا فهیمن وظ بهرحال
 ...که یدون یتوام خودت بهتر م

 :دیبه گوشم رس نشیکنارم گذشت و پشت بهم لحن غمگ از

 یاهبخاطر چند م یخوام حاللش کن یمونه که برات جبران کنه اما ازت م یزنده نم ادیو ز مهیحالش وخ اون
 ...که باهات همخونه بوده و

 .حرف ازم فاصله گرفت و درب را باز گذاشت یب

ام تند  نهیقفسه س د،یچرخ یدر سرم وارونه م ایکرد و دن یم یکم میتنگ شده بود و هوا به شدت برا نفسم
 .بودکردم و چشمان حدقه زده ام فقط مات چهره اروند  یتقال م ژنیذره اکس کی یو برا دیتپ یتند م
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آوردم تا راه نفسم  یپارکت ها فرو آمدم و به خودم فشار م یرو یدو زانو ینشست و رو میگلو یدستم رو دو
 ...کردم یقد نفس بود و مات همان هم تقال م میبرا ایباز شود و تمام دن

 ....سال بعد چهار

 ؟یخانم دکتر پناه –

 ؟یدکــتـرپـنـاهـ

شد و با  کمیبخش قلب نزد زنتیرز یاز دکترها یکیتا  ستادمیا شهیو سرد و صامت همانند هم دمیکش یآه
 :صاف کرد ییدرهم شد و گلو شینفس نفس اخم ها

 ...خانومـ عسل

 .دیپرور لطفا مراعات کن یآقا _

 :ام دوخت یشفافش را به چشمان آب یاز نو کرده و نگاه عسل یا سرفه

 ... اگه ممکنه؟میایبه منزل تون ب یامرخواستگار یخواستم بازم ازتون درخواست کنم که برا یم من

 :زدم یتلخ پوزخند

 ...دست مادرشونه ارشیکه اخت یکنم نه با کس یپرور... من هرگز ازدواج نم یآقا دیکن گوش

 :باال آمد دستش

 کردم!؟ یمادرم عذر خواه یاحترام یمنکه ازتون بابت ب یخوام دکتر ول یم عذر

 :و پشت به او تلخ و سرد جواب دادم دمیکش یتند نفس

 یدست خودمه، نه خانوادم که مادرتون با کمال گستاخ ارمیکنم و اخت یم یمستقل زندگ یلیمن خ یول درسته
 .نیایدنبالم ن گهیو ناراحت( د یگن... ) عصب یبهم م

 .خارج شدم مارستانیام صاف کردم و از ب ینیب غهیت یرو یجابه جا را نکمیشانه ام انداختم و ع یرو فمیک

 .گذاشتم ینم مارستانیب نیعنوان پا به ا چینامه و اخذ مدرکم نبود، به ه انیبه خاطر دوره پا اگر

را مدام  یکلمات فرانسه ا میرفتم و هدفون هم داخل گوش ها یقدم زنان راه م یآرت یب ستگاهیتا ا کالفه
 .سپردم یکردم و با دقت به حافظه ام م یتکرار م

 یارائه کنم خودش کارها یپروژه خوب یحاد روان یها مارانینامه ام شرط بسته بود اگر در مورد ب انیپا استاد
 .و پژوهش بودم قیو تالش در حال تحق لیدهد و من هم با کمال م یام را انجام م هیبورس

وارد بخش  زیر یرد شدم و با چشمان ستاهیا یدستگاه اسکن قرار دادم و از کنار مامورها یمخصوص رو کارت
 .تک سمت پنجره نشستم یصندل یبانوان شدم و رو
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هم مدام تکرار وباز تکرار  یکردم و گاه یداشت م ادیها را  یزدم و کتابچه لغاتم را در آورده و بعض یتلخ لبخند
 ....کردم یم

و  ستادمیا زیو همان جا کنار کمد ورخت آو دمیکش یخودم شدم نفس راحت یواحد کوچک ونقل که وارد نیهم
اش گذاشتم و سوت زنان به سمت  یپاتخت یرا هم رو فمیکردم و مقنعه و ک زانیرا در آوردم و آو میمانتو

اف  یام د یها نتیکابمتوسط امرسان،  خچالیپنجره سه درچهار کوچک و  کیآشپزخانه کوچکم که شامل 
 یپخت و پز و بشقاب ها یو چند دست ظروف برا کیسامسونگ اتومات ییساده و اجاق گاز طرح فر، لباسشو

 .نداشتم یزیچ گریآرکوپال د

از آب  یو با بازشدن آب انبوه ستادمیا یساده قفل رآالتیبرداشتم و کنار ش یاریخم شدم و خ خچالی کنار
 :غر زدم رلبیدرهم شد و زچهره ام  د،یپاش رونیکلر دار ب یها

 .خرم یآب م هیپول برسه اول ازهمه تصف دستم

اجاق قرار  یپاستا رو یشدم و همزمان هم آب برا دنشییبزرگ گرفتم و مشغول جو یرا شستم و گاز ارمیخ
 .کنم ایمه یدادم تا شام ساده ا یم

 ستیب ونیزیتلو کیوسطش پهن بود و  یفرش نه متر کیشدم که فقط  رهیخ یاوپن به هال نقل پشت
 زیبا م یال و دوتا صندل یکاناپه سه نفر کی ،یالکرس تیو آ یسیخوش نو یو سه تا تابلو نچیوچهار ا

 متینها هم غ نینبود که جلوه بخش شود اما، هم یادیز یزیروم چ یوسطش که موقع مطالعه سمتش م
 .بودند

دوباره سمت آشپزخانه رفته و چند مشت آب خنک به صورتم  و دمیکش یا ازهیبه ساعت خورد و خم نگاهم
 .دمیپاش

 .چقد خسته ام –

خسته شوم و راحت  شتریب یرا انجام دادم تا کم یو نرمش یکردم و حرکات کشش یرا پل کیحوصله موز یب
 .بتوانم بخوابم

نرم شود و سپس آبکشش  ینمک صبر کردم تا کم یو کم مویرا داخل آب جوش قرار دادم به همراه آبل پاستا
دو رنگ را اضافه کردم و دم  یتفتش دادم و در آخر نمک و فلفل ها یروغن و رب گوجه فرنگ یکردم و با کم

 .قرار دادم شیهم رو یکن

را برداشتم و  دمیسف یحوله و لباس راحت رم،یبگ یراه افتادم تا دوش یبه سمت اتاق خواب شش متر سپس
 ...حمام شدم وارد

کردم تا ملکه ذهنم  یتکرارش م رلبیهم ز یو گاه یزدم و نکته به نکته همه را لب خوان یها را ورق م جزوه
 .شود

سفت عوض کردم و ناخوادآگاه عکس را  یحوصله آن را با متکا یبالشت نرمم نشست، ب یکه سرم رو نیهم
 .شدم رهیو با حسرت به چهره اش خ دمیکش رونیسرم ب ریز
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 بیسرجنگ بامن غر بیشد تا بدانم روزگار عج یم میادآوریکه هرگز فراموشم نشد و هر روز  یا چهره
قسم مادرانه گرفته شد و چهارسال تمام در حزن اش سوختم  کیام بخاطر  یومحزون داشت که تنها دلخوش

 .بود یم یکرد و شبها نامش قبل از خواب بر زبانم جار یم شیمدام عکسش را ستا میو چشم ها

ام  یشانیسوزاند و انگ خراب بودن به پ یگونه در آتش خشم خانواده ام م نیا میدانستم دلبستگ یم کاش
 .خورده شد

 .گرفتم، کاش... کاش یعجوالنه ام را م یها میاز تصم یلیخ یگشتم و جلو یبه پنج سال قبل برم کاش

چسباندم و طبق عادت  میلب ها یهم فشروده شد و عکس را با تمام وجود رو یهمراه اشک رو مپلکان
 .زمزمه کردم رلبیو پرعشق نثار عکس کردم و ز قیبوسه عم یشگیهم

 "... مـــهــردادزمیعز ،ییعشق اول و آخرم تو "

 سیبرخاستم و دستانم را تا آخر کش دادم و به سمت سرو میاز جا یا ازهیزدم و با خم یهشدار تلفنم غلت با
 ...راه افتادم

مقنعه ام را مرتب کردم و با گرفتن  یقد نهیآ یزدم و جلو یو گاز دهیچینان پ یوگردو ال ریپن ییسرپا لقمه
 یم ییدرب خودنما یاز خانه خارج شدم که باز سبد دسته گل آالله قرمز جلو بیو انداختنش به شکل ار فیک

 .کرد

 :غرولند کردم رلبیجمع شد و ز لبانم

 آره!؟ یبرام گل م یکه، هرازگاه ه،یاون طرف ک ستین معلوم

 ایکارت  جیاش کردم اما، ه یخم شدم و سبد را برداشتم و به دقت بررس یباال انداختم و باکنجکاو یا شانه
 .نبود تا منظورش نوشته شده باشد ینوشته ا

 زهیکه وارد کوچه خلوت شدم به سمت زباله مکان نیمراه سبد از پله ها عبور کردم و همو ه دمیکش یپوف
دهم و هدفون آموزش  یشدم و سبد را داخلش پرت کردم و راسخ به راهم ادامه م کینزد یبزرگ شهردار

 یقدم م ستگاهیا نیرت کیگذارم و به سمت نزد یمتوسط م شیگذارم و صدا یزبان فرانسه ام را در گوشم م
 .گذارم

 یبر م یسبک تر یواحدها دیگذراندن فوق با یگذشت و با مشورت ترم باالترها برا یبا استاد رجب کالسم
 .داشتم تا به کارمم صدمه وارد نشود

 .داد یام را م یکردم و حقوق هم کفاف زندگ یخانم کار م هیسم شیهم پ هنوز

را برداشتم و داخل کالسورم قرار دادم و از دانشکده خارج  مز یم یرو یو جزوه و تمام برگه ها دمیکش یآه
 ...شدم
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اش افتاد و  یاز ال یزیو در را گشودم که چ دهیکش قیو چندنفس عم ستادمیرمق پشت درب ا یو ب خسته
 .انهیدارد،  رنظریمرا ز یکس نمیبه بسته و بعد به اطرافم انداختم تا بب یکنجکاو و متعجب نگاه

 شیرو یشماره ا ینه حت ینه آدرس ،یکردم ول یبسته را وارس اطیباالرفته بود که خم شدم و با احت ابروانم
 .درج شده بود

زدم،  هیو با شک وارد خانه ام شدم و درب را دوقفله کردم و پشت درب تک ستین یزیکرده بودم چ نیتلق
توجه ام را جلب  ینامه همراه عکس کیطرف بسته را گشودم که  کیقرار دادم و کنجکاو  یپاتخت یرا رو فمیک

 .کرد

اش  دهیوژول ژمردهڀو مغموم نگاه از چهره زرد رنگ و  نیام حبس شد و غمگ نهیعکس نفس در س دنیباد
 .نامه را مصمم باز کردم یگرفتم و ال

 .به نام او که جانم در دست اوست "

 .سالم

 !و البته شاد یسالم و سالمت باشحالت خوب باشه و  دوارمیام

 ...و ستمین گریمن د ده،یکه حتما تا حاال رس دینامه به دستت رس نیا اگر

 (محزون و غم موجود با حسرت )

گناه و صد البته  نیکه در توانم بود، انجام دادم اما، بزرگ تر ییکردم و جبران هم تا جا یادیاشتباه ز میزندگ در
و  طیو تنها شرا یه... بهت نگفتم که من... خب سخت بود و نگران بودم قبولم نکندر حق تو کردم ک ،یبد
 .یخوب برام فقط تو بود نهیگز

 یلیخ یو همه چ یحق، بهت ندادم که خودت انتخاب کن نیا یدونم خودخواهانه بود و حت یدونم... م یم
 ...رو تمام وکمال بهت بگم اتیتمام جز دیزمانش نرس یرفت و حت شیپ میکرد یتر از اون چه که فکر م عیسر

کنم اگه... اگه قبل از تو عاشق شخص  یو اعتراف م یبود یخوب و دلسوز تینها یجان، تو دختر ب عسل
 ...نبود شیحرفا حال نیاما، چه کنم که قلب ا یاول و آخرم بود نهینبودم... خب مطمئن باش تو گز یا گهید

 ...ـزمینرم... عــسـل عـز هیحاش

 یو بزار روحم در آرامش باشه. به حرمت مدت یکن یو از اشتباه و خطام چشم کوش یخوام من ببخش یم ازت
 .کنارم حروم شد تیدوران زندگ نیبرات نبودم و بهتر ی. هرچند دوست خوبمیکه مثل دوست بود

به اسمت زدم و تمام مدارکش هم دست  یخونه به عالوه تمام حساب بانک کیکنم اما،  یتونم برات کار ینم
که قبال  مهیتیهم وقف کودکان بدسرپرست و  هیامالک و سرما هیبق ش،یشناس یهست و تو خوب م لیوک

طفل معصوم  یو به بچه ها یبه اون مرکز سر بزن یخوام گاه گدار یشده و ازت م یط شیقانون یکارها
 .زمیعز استیدونم دلت در یچون م ،یکن یدگیرس

 .و حاللم کن عسل یحق باش پناهدر
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 انیطرف اروند ک از

 " ۱۳۹۸/۳/۱۷ خیتار به

طور شماره  نیکه شماره تلفن و اسم مرکز را نوشته و هم یگریهام با نوک انگشتم پس زدم و به کاغذ د اشک
 .کرده بود دیق لیتماس وک

 نینبود و ا گریکه د یخودم و اروند یزانوانم قرار دادم و از ته دل زار زدم برا یو ناراحت سرم را رو نیغمگ
 .کردم یم یچهارسال را با اسم او در شناسنامه ام زندگ

 یو با اورژانس تماس م ندیب یمرا م هیدرب خانه ام باز بود و همسا یشد وقت یتداع میچهارسال برا خاطرات
و بهتر شدنم و خبرشدن خانواده و اطالع تمام خانواده دو  مارستانیبه ب نمدیبود که با رس میو حالم وخ ردیگ

کرد و مهرش را با فرستادن  یم یمادر میبرا یطردم کرد و مادرم گاه شهیهم یطرف از موضوع مان، پدرم برا
م خان هیتمام طالها را فروختم و با کمک سم یفرستاد و من با مشقت و سخت یام م یغذا به خانه مستاجر

 .و آشنا خالص شوم لیفام یها ثیبودم تا از حرف وحد دهیخر یخانه ا شگاهیآرا کینزد

 دیدانستم دخترش االن بزرگ شده و با یسر نزده بودم و م ایخواهرم لع یبود به خانواده و حت یچهارسال
 .سالش شده باشد میچهارون

 شیرا گرفتم تا بدانم اروند کجا دفن شده تا بر سرمزارش بروم و برا لشیکج کردم و شماره وک یبغض سر با
 طلب آمرزش کنم،

و من هرگز به  میدر حال خودمان بود یاجل مهلت روبه روشدن را به او نداد و هر دو در گوشه ا هرچند
 .نبود نمانیب یاگر عالقه ا ینکردم و حت انتیاسمش به عنوان همسرش خ

 .فرستادم شیبرا یفاتحه ا رلبیو ز ختمیر یمشک یسنگ مرمر یرو گالب

با همان لبخند کنج لبش که فقط وفقط مختص  شیبایخورد و صورت ز یاسمش چرخ م یمدام رو نگاهم
 .خودش بود

 .شود جادیروابطمان ا نیب یاروند آشنا بشم و تقارن درست اتیباعث شده بود به خصوص نمانیب تعهد

 :شدم رهیوفاتش خ خیبه تار رلبیسنگ قبرش گذاشتم و ز یرا باز کرده و باالو جعبه خرما  دمیکش یآه

 !شیماه پ کیدرست  یعنی

 :زمزمه کردم رلبیزدم وز یلبخندتلخ

که  یواسه کار دمیرس ییو اگه االن درس خوندم و به جا یوقت باهام بد تا نکرد چی... هیتو خوب بود اروند
 ...یهل داد ندهیو من رو به سمت آ یتو واسم انجام داد

هم  یرو یکردم و پلک ینوشته پخش م یو همزمان گالب را همه جا دمیقبرش کش یشدم و دستم رو خم
 :نهادم و از ته دل لبانم باز شد

 !کردم پسرخوب حاللت
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 :برخاستم و باز نجوا کردم میشده از جا سبک

 .کنم یدعا م برات

نبود تاعذاب وجدان داشته  میرو یاسم گرید یو سبک پرواز به سراغ آمده بود وقت شده بود یخال میها شانه
 .باشم

مترو  ستگاهیکردم و به سمت ا یام را جابه جا م یدود نکیکردم و ع یاز قطعه بهشت زهرا عبور م آهسته
شناسنامه  یاروند رفت وقت لیفکرم سمت وک بیراه افتادم و دستانم درهم بغل کرده بودم و عج یچند صدمتر

وقت  یلیکرد که خ دیتاک وگرفت  لمیو عقدنامه را نشان اش دادم تا آدرس محل دفنش را بدهد و او تحو
کرد و  یم یصبور زیکردند و او ن یاطالع یخانواده ام رفته اند اما، آنها اظهار ب شیپ یاست دنبالم است و حت

 .بود میاز محل زندگ یباز به دنبال رد

اروند همانند دوست کنارم بود نه  یاروند عمل کند، دلم رضا نبود وقت تیبه وص دیانکار از او اصرار که با ازمن
 .برگردنش باشد و که بخواهد جبران کند ینیهمسر که د

را  ینرمش نشان دادم و فقط خانه را قبول کردم و حساب بانک یکم دم،یرا د لشیو اصرار وک متیمال یوقت
 .او برسد یمان مرکز مورد نظر اروند گذاشتم تا ثوابش براه یبرا

 یکنم هرچند خانه خودم داخلش راحت بودم اما، م یرا شکر م میخودم باشد، خدا یبرا یکه سقف نیهم
 یفوق را م لیوکفاف خرج تحص دیرس یم میاش به زخم زندگ انهیبدهم و ماه هیتوانستم آن ملک اروند را کرا

 .کنم هیته یو نگران یتوانستم بدون دلواپس

اش هرماه به عابرم  انهیدهم و ماه هیکه منزل را کرا نیبر ا یو با مشورت مبن دیتمام کارها انجام یفرصت یط
 .رفت شیبود و کارها پ یکاف میشود برا ختهیر

به کار کردن نبود  ازین گریشدم د یم هیشدو گرچه اگر بورس یام جور م یبانو هم خرج زندگ شگاهیکار در آرا با
 .ادامه دهم لمیتوانستم به تحص یو آن جا م

از حدش وارد واگن مترو شدم و هدفون را در آوردم و  شیب یتوجه به شلوغ یب دمیمترو رس ستگاهیبه ا یوقت
بسته بود و دائم به  یخرگوش شیکه موها ینیریکردم که ناخواسته نگاهم به دختربچه ش یبا دقت گوش م

 .کرد یم یزد و نق ونوق یمادرش چنگ م یبازوها

گرفتم، متعجب با  شیساده برداشته و دستم را جلو یآدامس موز کی فمیک پیزدم و از داخل ز یلبخندکمرنگ
آرام باز وبسته کردم که رو به  یشد که پلک رهیبهم خ شیبایز یصورت یو لب ها یدرشت مشک یچشمان

 :تمادرش گف

 بردارم؟

و با ذق پوشش را  دیتکان داد که دختربچه آدامس را از دستم قاپ یکرد و سر یبا لبخندمحو ینگاه مادرش
 :کرد یباز کرد که مادرش اخم

 ؟ینکرد تشکر
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 .یکج کرد: مرس یسر میشد و رو به رو زانیآو شیها لب

 یو با متانت خم شدم و دست نیاما، سنگ رمیرا گاز بگ دشیبرجسته و سف یخواست گونه ها یکه دلم م آخ
 :دمیکش شیموها یرو

 .زمیعز

 یطالقان ستگاهیهم بستم تا به ا یرو یکردم و پلک یتکرار م رلبیقرار گرفتم و کلمات را ز میسرجا دوباره
 ...را با واحدها به خانه برسانم رمیو از آن جاهم مس میبرس

 :زدم و تلفن را جواب دادم یاسم مادرم لبخند کمرنگ دنیخورد و با دکه وارد خونه ام شدم، تلفنم زنگ  نیهم

 ن؟یسالم مامان... خوب الو،

راه آمده  عیبلند شد و سر میزهرا افاطمهی قهیانداز شد و بعداز چند دق نیگرفته پدرم طن یمادرم صدا یجا به
کم مانده بود با پله ها کله پا شوم و  میبخاطر شتاب زدگ یو چند بار دمیدو مهیرا برگشته و از پله ها سراس

 .شود یکی واریسر وصورتم با د

 ایزدم و  یرا باز گو کردم و مدام دست پشت دست م مارستانیدربست گرفته و آدرس ب ابانیقرار سر خ یب
بود و ترک کردن عادت موجب  میبرا یعادت بد از بچگ نیدانستم ا یچرخاندم و خوب م یناخن در دهان م

 !بودمرض 

 یسع قیتند وعم یبا نفس ها یکردو گاه یم دیقوز و استرس را تشد یسرسام آور تهران هم قوز باال کیتراف
شود در شلوغ  یاما، مگر م رمیبگ دیرا ناد نیدودها و حجم تردد سنگ یاز حد هوا و بو شیب یکردم، گرم یم
 .یینشو رهیو غ یو تنفس یو دچار امراض قلب یکن یشهر زندگ نیتر

 نیو زم میدغدغه روزمان را شب کن یروز خوش برما حرام بود که ب یو انگار یاریپشت بد ب یاریو بد ب مکافات
 .یچم وخم زندگ یو لحظه لحظه آرامش در پستوها دیرس یخدا به عرشش م

کرد وارد بخش  یم ییخودنما میچشم ها یکه باال یدر حال میاخم ها دم،یرس یدولت مارستانیبه ب یوقت
مهلت خواست وسپس لبانش باز شد  یا قهیشدم و اسم مادرم را به پرستار عنوان کردم و او چند دق رشیپذ

 .بروم ژهیو یو بازگو کرد به بخش ها

 .رساندم ;شد یوصل م ژهیکه به بخش و یبود، خود را به راهر یو زور یبه هر بدبخت یبرده بود ول ماتم

توجه به  یو دستان لرزان و چروکش غم عالم به دلم رخنه کرد و ب دیسپ یپدرم و موها دهیکمر خم دنید با
که مانع ام شد و  ندیپشت دستش بش یگذاشتم و دستش را نرم گرفتم تا لبانم رو شیاش قدم پ یدلخور

 :دیلحنش محزون به گوشم رس

 دخترم؟ یاومد

 !؟دخترم
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گلستان شد.  میبرا ایو دن دمیشن یمرا دخترش خطاب نکرده بود و حال از زبان پدرم م یوقت بود کس یلیخ
 :زمزمه کرد نیغمگ رلبیشد و او چشم بست و ز یقرار اسم مادرم بر زبانم جار یب

قلبش گذاشت و رنگش کبود شد و مدام لب باز  یدفعه دستش رو هیکه  میزد یحرف م میبده، داشت حالش
رو صدا زدم که، بنده خدا حاج آقا با  ییباال هیتونست حرف بزنه و منم از ترسم همسا ینم یکرد ول یم

 .خونه ضیمر میمامانت رو آورد نش،یماش

به چهره شکسته و چروکش اما  رهیو خ مینشست یکنار یصندل یتاب و نگران دستش را گرفتم و رو یب
 :مهربانش شدم

 شد؟ یجور نیکه ا شدیچ

 نداشت، داشت؟ یمامان قبلنا که مشکل قلب یعنی

 :دست نهاد یرو دست

زد که االن دخترم  یخورد و به سرمنم غر م یها از بس حرص وجوش تو رو م یآخر نیدونم واال، ا ینم
 ...خب یداره ول زیتنهاست و به ما ن

 :دمیاش را بوس دهیخم یخم شدم و شانه ا یلبخند تلخ با

 .شه یشه و دوباره سرپا م ی.. ان شاء الله خوب منخور باباجوون. غصه

 :نگاهم کرد رهیو خ دیبه صورتش کش یرا باال گرفت و ان شاء الله زمزمه کرد و دست دستانش

 عسل بابا؟ ،یکن یم کاریچ تو

 :را چسباندم و داخل دهان کشاندم لبم

 .کنم یم یو کار و زندگ درس

 :کرد و با استرس گفت یتبسم

 شه؟ یحالش خوب م یعنی

 .و مضطرب بود شانیگونه پر نیخواهد که ا یدانستم چقد خاطر مادرم را م یگفت و م یرا م مادرم

 .خدا دیبه ام -

 یگفت و لحظه ا یرا م یمختلف یکه مدام اسم دکترها ونیزدم و گوش به ترب هیتک واریرا به سنگ سرد د سرم
زد،  یکوباند و چنگ م یگونه اش م یکه دست رو یزن دنیهواسم را پرت کرد و با د یو ضجه ا ونیش

 .زن شدم آن کیرا کنار پدرم قرار داده و نزد فمیبرخاستم ک میمتعجب شدم و ناخواسته از جا

 بچه رو بدم؟ نیخرج دو ج یسرم رفت... آخ خدا نون آور خونم بود و حاال من چجور هیسا –

 ارم؟یاز کجا ب ایخدا
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 میقرمز و باران زده برا یشد و با چشم ها شتریهق هقش ب دنمینکند و او باد یا خودزنرا گرفتم ت دستانش
 ...نبودن کار شوهرش مهیفرزندانش و ب یمیتیدرد ودل کرد و از افتادن شوهرش از سر داربست و 

کردم تا  یباز م شتریتر نشدن گونه ام ب یبود که حد نداشت و پلکانم مدام برا نیآنقد بد و گرفته و غمگ حالم
 .نکنم انیو طغ زدینرمک نرمک نر

دانستم کار کردن آن هم در  یکنم و م یکار شیاش را خواستم تا برا ینداشت واز او آدرس زندگ یا شماره
 .قد چقد سخت ودشوار بود میبا دوتا بچه قد ون وهیزن ب یجامعه برا نیا

 .زن تنها انجام دهم نیا یبرا یکار دیبزنم تا شا یبود، سر یکه اروند سرپرستش م یبه همان مرکز دیبا

 یریدعاعاقبت بخ میبلند شدم و او بود که برا میزد و من از کنارش با وعده سر زدن به او از جا میصدا پدرم
 :زد یشبنم نشسته لبخند یپدرم شدم که با چشم ها کیو وا رفته نزد نیسنگ یزمزمه کرد و من با قدم ها

 .هنوز خوابه یهوشیب یبخاطر داروها یگذشت و دکترش گفت االن خوبه منته ریبخ

از  میکرد و اشک ها یم یشکرگذار شیزدم و خدارا با وجود حس کردم و تمام جانم برا یقیته دل لبخندعم از
 نهیو سر به س نمیمهربان و دلسوزش را بب یتوانستم دوباره چشم ها یبود که م یسر شوق و خوشحال

 .کنم یدختر شیمهرش بگذارم و از ته دل براپر 

بر دستم  حیشدم و با تسب رهیو نبض قلب بود، خ ژنیدستگاه اکس ریبه چهره مادرم که ز شهیپشت ش از
پروردگار دست رد به قلب شکسته ام  نیا دیپر ام یاش نذر کرده بودم و با دل یسالمت یصلوات بود که برا

 .ام ادهخانو یخواستم جز سالمت یچه م گریرا به کمال رساند و د ییخدا مینداده و برا

کرد که او را به حرف  یکه مدام گوشزد م یوارد اتاقش شدم و دختر پرستار یکه بهوش آمد با خوشحال نیهم
 ریدل س کیکردم تا برود تابتوانم مادرم را  یو آرامشش را بهم نزنم و من مدام چشم چشم نثارش م ارمین

 .بدون کالم ینگاه کنم حت

بود  یجار شیرفتم و او بود که اشک ها یو دائم قربان صدقه اش م دمیبوس یها م وانهیرا همانند د صورتش
 .و کلمه دخترم گفتنش یکشاند تا هر مهربان یافتاد و مرا تا عرش خدا م یو عسل عسل از بازنش نم

باره مرا در  کی ایزدم و لع ینیلبخندغمگ شانیختر کوچولود دنیخان شوهر هم آمده بودند باد دیو حم ایلع
و هردو  میگرفت یها پاچه هم را نم یهمانند مجرد گریکرد و د یم یقرار یآغوشم ب یتو بانهیوغر دیآغوش کش

فرق  یذره ا میکرد که برا ردبرخو نیسر وسنگ یکم دخانیو تنها حم میمشتاق و خوشحال هم را فشرورد
 .نداشت

اما  ییکنم، سخت بود تنها یکشاند و ازمن خواست که به خانه برگردم و باز کنارشان زندگ یمرا گوشه ا پدرم
 .آنها سخت و دشوار نباشد یبرا یجور شد دور هیکردم تا اگر بورس یم یمستقل زندگ دیبا

 یدوبرابر م میگرچه کارها با آنها باشم و از مادرم مراقبت کنم، ابدیکه حال مادرم بهود  یشد تا زمان نیبرا قرار
گرم و مسرت بخش وجودشان در کنارم و بودنشان  یبه بودن کنارشان و حس کردن زندگ دیارز یشد اما م

 .کرد یخوب م یلیهم حالم را خ
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و از آشپزخانه خارج شدم و همزمان  افتدیرا هم کم کردم تا نرم نرم جا ب رشیقرار دادم و ز شیقابلمه رو درب
 :کج کردم یرا بردارم، رو به مادرم سر میو جزوه ها فیتا کشدم  یخم م

که خنک شد  یخاموشش کن و کم گهید میساعت ون کی یکمه منته رشمیرو گذاشتم، ز جاتیسبز سوپ
 باشه، مامان جان؟ یبخور

 :زدم ییو با لبخند دندان دنما دمیزدکه، خم شدم و گونه اش نرم بوس یکمرنگ لبخند

 .امیبخواب تا من ب یو آها قرصاتم بخور و اگه تونست امیها تا ب یخودت باش مواظب

 :گفت یدور دستش را شمرد و ذکر حیتسب

 ؟یخودت چ یمامان جان، ول باشه

 ؟یو تشنه نمون گشنه

 :آوردم، جوابش را دادم یرا از داخل کمد در م میزدم و همزمان که کفش ها یپلک

 .خورم یم یزیچ هینباش  نگران

 .یش یها، مسموم م ینخور رونیآت وآشغال ب نیا از –

رفتم و مدام ساعت  یم نییانداختم و از پله ها پا بیرا ار فمیگفتم و درب را باز کرده و خارج شدم و ک یچشم
 .کردم یام را چک م یمچ

 .: خداکنه سرموقع برسمدمیگز لب

 ...شدم و دربست گرفتم تا به کالس استادم برسم یپول و خرج الیخ یب دم،یبه سر کوچه رس تا

 اسـتاد!؟ –

 :را جابه جا کرد و سرش را به برگه ها دوخت نکشیع

 !نمره ینمره ب یاگه درست نکن نیهم ی... برایداره خانم پناه رادیا ینامه ات کم انیپا

 :نگاهش کردم یرچشمیفرستادم و ز رونیرا کالفه ب نفسم

 کنم؟ کاریمن چ نیشما بگ خب

 .رمیتون رو بگ یدم تا نمره قبول یهمون رو انجام م نیبگ یهرچ بخدا

 :اش را نثارم کرد رهیکرد و نگاه ت یتامل

 ششیپ یشده... باهاش صحبت کنم بر یارشدم که االن خودش دکتر معروف یقبل یدانشجو شیپ یبر دیبا
 کوچولو کمک کنه؟ هیو تا بهت 

 :تکان دادم یرا خاراندم و سر میشانیپ گوشه
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 .نیشما بگ یهرچ چشم

 :زد یمحو لبخند

 .ید یرو از دست نم یبه خوب تیو موقع یهست یدونستم دخترعاقل یم

 :بار پلک زدم چند

 فقط؟

 :کردم یرا باال گرفت، که من من سرش

 نامه ام نقص داره؟ انیپا یکجا نیشه بگ یم نهی... فقط.. اوف، منظورم ازهیچ

 :قرار داد زشیم یکرد و خودکار را رو یتبسم

 .نیبش

 :نشستم که، دستانش را درهم قالب کرد شیروبه رو نییپا یسر با

 شی... پهیمارینوع ب یدگیچیکه اونم بخاطر پ یرو ضعف دار ییجاها هی یخوبه ول یلیکارت خ یپناه
تونه کمکت کنه و در آخر خودت  یم یلیبخاطر تجربه اشون خ شونیشه و ا یدرست م نیبر یدکترقاسم

 .گم یم یچ یفهم یکارت تموم بشه م یوقت

حوصله از  یگرفت، ب مینوشت و سپس جلو یزیدر آورد و پشتش چ یتکان دادم که کارت یسر دهیبرچ لب
 .بلند شدم و از دفترش خارج شدم میسراندم و با تشکر از جا فمیدستش گرفتم و بدون نگاه داخل ک

 ؟یپناه –

 :که، تلفنش را نشانم داد ستادمیکردم و عقب گرد کردم و کنار درگاه ا یمکث

رو شروع کن  قتیتر تحق عیپس هرچه سر شش،یپ ادیاز دانشجوهام قراره ب یکیگم  یزنم و م یزنگ م بهش
 .اریو کـامـل شده رو برام ب

 .زدم: چشم یکج لبخند

آشکار از دانشکده خارج شدم و به سمت  یدادم و با حرص رونیدفترش خارج شدم و نفسم را کالفه ب از
کمک دستش باشم ک سر ساعت هفت خانه باشم تا  یخانم راه افتادم تا حداقل سه ساعت هیسم شگاهیآرا

 .مادرم دلواپسم نشود

با لبخند جوابم را دادند، به  دشیخانم وشاگرد جد هیکردم، سم یشدم و سالم شگاهیوارد سالن آرا نیهم
 .خانم رفتم هیرا در آوردم و به سمت سم میو مقنعه و کفش ها دهیسمت رختکن رفتم و روپوشم را پوش

 خب االن چکارکنم؟ -

 :زمزمه کرد خسته
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 .صبح ازبس بند و رنگ داشتم دستم شکست... برو کار اون بنده خدارو راه بنداز از

 :شدم و زمزمه کردم کشیجمع شده نزد یو با لب دمیرس یاشاره اش را گرفتم و به خانم توپر رد

 ه؟یکارتون چ ن،یبفرما

 :انداخت میبه سرتاپا ینگاه

 .و اصالح صورت ونیاپالس

 :کردم یتکان دادم و اشاره به صندل یسر

 .نینیبش نجایا لطفا

دادم و نخ را دور گردنم گره زدم و هدبند را  نییپا یرا کم شینشست که، راحت یراحت یصندل یشد و رو بلند
 ...اش قرار دادم و شروع کردم یشانیدور پ

 :زمزمه کرد یاشک یبرخاست و با چشم ها شیناله کرد و از جا یکه، کم دمیپد را هم کش نیآخر

 .ممنون

 :دمیبه لحن مظلومش پاش یلبخند

 .برات نرم کننده بزنم تا جوش نزنه بزار

 یو همزمان هم با دستکش م دمیکش شیپا یرا رو ونیتکان داد که از کشو کرم مخصوص بعداز اپالس یسر
 .داد یرا ماساژ م شیزانو یو انگار التهابش کم شده بود که چشمانش را بسته بود و رو دمیمال

بود  یدختر جوان رفتم که یکردم و به سمت نفر بعد یم یمورد عالقه ام را گذاشتم و همخوان کیشدم موز خم
 :رفت، زل زدم یو مدام با تلفنش ور م

 ه؟یکارتون چ شما

 !به گردنش داد و عشوه آمد یتاب

 .یخوام خوشگلم کن یمن امشب جشنه م –

 :بلند اشاره زدم هیپا یتکان دادم و رو به صندل یسر

 ...نجایا لطفا

لحن  ;که دم،یچ زیم یرا رو میگر لیرو برگرداندم و وسا ظیرا باد کرد و ترکاند که چندشم شد و با غ آدامسش
 :لوسش را به گوشم رساند

 ؟یکن تیشه موهام ال یم سمیعس

 :تکان دادم یو سر دمیکش یپوف
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 ؟یخوا یم یرنگ چه

 :آدامسش را ترکاند باز

 .یشیآت قرمز

 ....را در آورده و شروع کردم یشگریمتفکر جمع شد و اسپره رنگ آرا لبانم

 :دمیرو به دخترک لوس پرس یو کالفه وحرص خسته

 ؟یچ حاال

 نشده؟ بهتر

 :دیرا برچ لبش

 .همرنگش باشه دیش هم با هیموهام سا یبا قرمز سمیعس

را برداشته با  ییطال هیتوجه به او سا یزد، ب یبتراشم که دائم نق م خیخواست پوست سرش را از ب یم دلم
و عرق پشت گردنم و پشت مژگانم نشسته  دمیاش را با مهارت کش یتوس یچشم ها ،یمشک یآکوا یمخلوط

 .بود، ازبس مرا عالف کرده بود

را با استفاده  غیو رژ سرخ ج دمیالغرش کش یگونه ها یرا برجسته رو ییطال یآخر رژ گونه براق قهوه ا در
 :اال انداختمب یو باغرور ابرو دمیعقب کش تیبرق لب و حجم دهنده لب جال دادم و با رضا

 ؟یریبگ رادیبازم ا یتون یم نیبب حاال

 :کج کرد و چند لحظه سکوت کرد و در آخر با اخم گفت نهیگفت و سرش را به سمت آ یشیا دخترک

 !یبد درست کرد یلیخ

 یآمد و وقت کمانیخانم را صدا زدم و او کنجکاو ومتعجب نزد هیحوصله سم یبه تاسف تکان دادم و ب یسر
 :تکان داد و رو به دخترک گفت یسر د،یما را شن یحرف ها

 مد نظرتونه؟ یچ

خانم باالرفت  هیسم یزشت را باز گو کرد که جفت ابروها بینازک کرد و باز همان ترک میبرا یچشم دخترپشت
برسم من هم با  گرید یکرد و بهم اشارا زد که بروم به کار مشتر شهیبودنش سکوت پ یاما، به احترام مشتر

 !بود هیراحت تر از بق یکی نیاز آنها فاصله گرفتم و خوشبختانه خانمه مش داشت و ا لیکمال م

 !افتاد ماتم برد ;هشت بود یعقربه ساعت که رو خیسرم را باال آوردم، نگاهم م تا

 .راحت اجازه داد نیهم یدانست و برا یرا م انیشدم، جر کشینزد عیخانم سر هیسم دنیباد

هم  یلیتعط یبودم تا ساعت نه باشم و روزها یدانشگاه و خرج مجبور م یها نهیبخاطر هز ییمواقع تنها البته
 .خانم هیسم ییموقع دست تنها میجبران نبودن ها ینداشتم برا
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 :گرفتو درمانده زنگ خانه را فشرودم که درب باز شد و چهره نگران پدرم در پشت درب قاب  خسته

 باباجان؟ یاومد

 :بود. شرمنده لبانم باز شد وهمزمان هم وارد شدم دیپرچم سف یکند اما، انگار یم خمیکردم االن توب یفکرم

 .دمیرس یاومد وگرنه زود م ریشلوغ بود و واحد هم د ی... شرمنده سلمونسالم

معروف  یاپلویلوب یراه افتادم که بوبه سمت آشپزخانه  نیشرمگ دمیلبم را گز مینه ون یساعت رو دنید با
 .بود دهیچیکوچک آشپزخانه پ یمامان درفضا

 یبرا یاش درحال بافتن بافت یراحت یصندل یاپن به مادرم که رو یکج کردم و از رو یو ناراحت سر نیغمگ
 :ستمیبود، نگر ایدخترلع

 دیوسف اهیدست به س دیو نبا نیضیمر یکردم، شما ناسالمت یدرست م یزیچ هیخودم  یذاشت یم مامان
 .آخه من قربونت برم ،یبزن

 :زد ینیریلبخندش

و  یکن یبه اندازه دو آدم بالغ کار م یفهمم دار ینم یکن یو فکر م یرو ندار یکار یخونه نا یرس یم خسته
 ؟یکه چ ;گزه یککتم نم

 .ناخوشم من

 .کنم یخونم رو خودم انجام بدم وگرنه دق م یکارها دیتنمه با یتا جون تو من

 :به نه تکان دادم یسر

 .بپز و بساب مادرمن یدوست دار یبعد هرچ یخوب و سرحال بش بزار

 :کرد رو به مادرم گفت یسرفه ا پدرم

 .گشنمونه خانوم ما

 :زدم میشانیبه پ یدست

 .کشم یخاک برسرم، چشم االن شام م اوا

ماست و پارچ آب  خچالیو از  دهیچ زیم یرو وانیو قاشق و چنگال ول دمیکش رونیکان ببشقاب از آبچ عیسر
سفره قرار دادم و  یکردم و رو نییو با نعنا تز ختهیر الهیپ یسه نفرمون ماست کم چرب تو یدر آوردم و برا

 .قرار دادم شانیو جلو دمیخوش عطر مادرم کش یبشقاب هارو از پلو

و فلفل  نیدستپخت مادرم با همان مقدار دارچ یقاشق را داخل دهانم قرار دادم، طعم آشنا نیکه اول نیهم
و  دمیآب سرد را سرکش وانیل عیشد و ناخواسته چشمانم نم دار شد و سر یتداع میبرا ییپلو هیقرمز وادو

 یحظه هامزه لحظه ل زهم یخواست برا یکردن م ییدایش یآب فرو دادم و دلم کم دنیبغضم را با بلع



 

 
207 

 یفقط دختر گوشیرا بر تن خود آب کردم و از آن دختر شاد و باز ییقدر ندانستم و تنها یبودنشان وقت
 ...بود و او که یمهرداد نام ادیکه هنوز به  یکه شکسته و قلب یمحزون و تود دار مانده و دل

 ؟یخور یعسل جان چرا شامت رو نم –

 ؟یدوست ندار نکنه

 :نگاهش کردم قیدهانم نشست و عم یزدم و دستم رو یپلک

 شه طعم خوش پلوتون دوست نداشته باشم؟ یمگه م نه

 :دیکاو یصورتم را م چشمانش

 ؟یخور یچرا نم پس

 :پر پلک زدم یو همزمان هم با دهان دمشیکردم و دوباره قاشق را پر کرده و بلع یتامل

 .خورم یم

 .زد: نوش جان یمحو لبخند

نگفت و مشغول  یزیاما، چ یزن یکه چرا با دهان پر حرف م دیتوپ یفرق کرده بود و اگر آن زمان بود، م مادرم
 .شد

از آن  گریو د میگرفته بود ادیرا  یچه برسر ماها آورده بود که هرکداممان تواضع و نرم ییتنها نیمن ا یخدا
 .نبود یو تشرخبر تیو شکال هیگال

 م،یو پخته تر شو میکردن را بدان یقدر زندگ دیهمه مان را به خودمان آورد که با ییچندسال تنها نیا دیشا
 ؟یمتیبه چه ق ;اما

* 

 .فهم یعمق فاجعه را زمانِ  رفتنت م یگاه

 ...یخداحافظ یب یفهمم که تو رفت یم

 و ینگاه رفت یفهمم که تو سرد و ب یم

 یحبس کرد تیدر منجالبِ  ابد مرا

 ؟یچ که

 .دهد یعطرت را م یبو تنم

 .نهادم یسر م التیدر آغوشِ  خ شبها

 ...شوم و یم داریتوهمت ب یباصدا صبحها
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 ...کشم ینفس م فقط

 پر یزندگ

 پر عشق

 پر مهر

 پر دل

 یخواه یجسمم را م اگر

 ...ایب پس

 .ریو جانم را بگ ایب

 "هم هم مال تو یو سرمست یدرد و عشق همه مال من...خوش "

 یگل

* 

 :و داخل آبچکان قرار دادم و رو به مادرم دهیها را آب کش ظرف

 ؟یچکارا کرد امروز

 :سرگرم کرد زیرا با پاک کردن م خودش

 .اومد هیهمسا یچیه

 :کردم نییباال وپا یسر

 .یستیتنها ن گهید خوبه

 :دستش قرار دادم یرا از سبد برداشتم و با آب جوش سرد شده جلو شیرد شدم و قرص ها نتیکنار کاب از

 .زمیعز بخور

 :خودش نشاند شیمعنادار دستم را گرفت و مرا پ یو با نگاه دیرا برداشت و آن را همراه آب بلع کپسول

 جان؟ عسل

 جونم؟ _

 :و نرمش گذاشتم دهیدست چروک یکرد و انگار مردد بود که دستم را رو یمکث

 .بزن حرفت

 :دیکش یآه
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 ؟یدیکه د هیهمسا زن

 :تکان دادم یهمان زن، سر یادآوریبه چشمانم دادم و با ینیچ

 بار اومدم آش آورد؟ کیکه  یهمون

 :پراند دییبه تا یسر

پسرش پسند کرد و ازما  یکه اونم تورو برا نایو ا یو منم گفتم اومد دیو ازم پرس دهیخودشه... تورو د آره
 .انیو اونا ب میآخرهفته بزار یخواسته قرار

 :شدند فیآرام کلمات رد رلبیمشت شد و تمام عضالت صورتم مچاله شد و ز میکنار پا دستم

 ...یچهلمش تموم نشده و اون وقت برا امروزیبگم مامان... اون خداب یآخه من چ د

 :و باحرص افزودم دمیرا گز لبم

هم ندارم...  یو خونه دار یخونم و حوصله شوهرداد یفوق م یقصد ازدواج ندارم... بعدش من دارم برا من
 .کنه یبهشون بگو دخترم کمتر از خودش اصال قبول نم

 :تعجب کرد مادرم

 عـسـل؟

 :هم فشرودم یمحکم رو یپلک

 .انیمثل من ب یدختر پرادعا یدخواستگاریفهمنن که نبا یشما بهش بگو تمام حرفام، اونا م مامان

و خوش برخورده تازه اونم معلمه و کارمند آموزش  نیسنگ یلیخ دمیمن د ن،ینظر پسره رو بب هیعسل  یول –
 .وپرورش... خوب فکر کن بعد جواب بده

کشدار زمزمه کردم و از آشپزخانه خارج شدم و به سمت اتاق راه افتادم، االن  یو چشم دهیکش یحرص نفس
 .سرم را کاهش دهد یتا داغ دیچسب یدوش خنک م کیفقط 

 ...شدم سیومسواکم وارد سرو ردندانیبه دست به همراه خم حوله

 

مختلف به سمت آسانسور ساختمان  یدکترها یقرار دادم و بدون نگاه به تابلوها میانگشت ها یرا ال کارت
خونسرد تا ده شمردم، تا  یرا داخل شالم نهادم و با چهره ا میاز موها یپزشکان شدم، وار شدم وطره ا

 .استرسم رفع شود

داخل  یو از آسانسور خارج شدم و با کنجکاو چاندمیام را زرورقش را کندم و داخل دهانم پ یینعنا آدامس
 .ابدی انیتا حرف زدنش پا ستادمیکه سرش را با تلفن گرم بود، ا یمنش یدفتر شدم و رو به رو

 :زد یتلفن را کنار گذاشت و لبخند قهیچند دق بعداز
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 جانم؟

 :دندیهم لغز یلبانم رو یجد

 .کار دارم یدکتر قاسم با

 :ام را از نظر گذارند چهره

 ن؟یگرفت وقت

 :باالرفت ریمتح لبانم

 .رفت ادمی نه

 :زد یلبخندکج

 .فرستم یتورو م ادینه... اگه ن ایآد  یکه وقت گرفته م یکس نمیصبرکن بب ینداره ول یبیع

 انه؟یصحبت کرده  یدانستم استاد با قاسم یتکان دادم و نم یسر

 .مالحظه وارد شوم ممکنه دلخور شود و بهم کمک نکند یبدون وقت و ب اگر

 و دمیکش یده نفر مراجعه کننده پوف دنیباد

 .کردم یرا زدم و چشمانم بسته شد و به عشق دانشگاه فرانسه مصمم جمله ها را مدام تکرار م هدفونم

 .باره شامه ام بهم هشدار زد کیو  دمیغرق کارم بودم که متوجه صدا زدنم را نشن آنقد

 !لیدانه

شد وشلوار  دهیبراق کش یمشک یورن یکفش ها یرا باز کردم و نگاهم رو میچشم ها یشدم و ناباور ال خشک
 ...دهیصاف کش ینیو ب غهیشش ت یو صورت دمیرس یچهارخانه آب راهنیو پ دمیباالکش یمشک زیاتوشده وتم

 .کردم لیو تحل هیدر ذهنم تجز یبست و با ناباور خیهمان چشم ها تمام تنم  دنید با

 !؟یگفت دکتر قاسم استاد

 .به خود نداده ام یادآوریزحمت فکر کردن و  یمن حتهمان مهرداد بود و  یدکتر قاسم یعنی

 .نیببر فیتشر نیتون یشما م یخانم صولت –

 :و سرد رو بهم لب زد یاش گفت و با نگاه جد یبود که رو به منش مهرداد

 .تو ایب

 یمشک یمزخرفم لعنت فرستادم و با چالندن کف دست به کناره مانتو یحواس پرت نیو به ا دیلرز یم دستم
 .و مصمم وارد شدم دمیکش قیساده ام، پشت درب اتاقش مکث کردم و چند نفس عم



 

 
211 

دادم و با  یاش مدام آب دهان فرو م نیو سنگ رهیدلم گرفت و با توجه به نگاه خ دشیفضا ودکور سف دنیباد
 .ستادمیا ریشدم و سربه ز زشیم کیلرزان نزد یپاها

 .نیبش –

 !داد یهم م یدستور چه

 .خونسرد باشم یلیکردم خ یپا انداختم و سع ینشستم و پا رو یراحت یرو آرام

 !رایداشت و هنوز همان طور نافذ بود و گ رنظریحرکاتم را ز تمام

 نامه اش!؟ انیبفرسته واسه کمک به پا شمیتورو پ یکردم استادصالح یفکر نم –

 :تکان خورد و دستانم را درهم چالندم میگلو بکیس نامحسوس

 ...کردند و یشما رو معرف شونیا

 ...آد یم ادمی ییزهایچ هیتا حاال برات شدم شما؟ اوم بزار داره  یاز ک –

 :کوباند زشیم یبر رو یدست

 شدم شما، آره؟ ،یکه رفت یو رفت یداد یکه بهم جواب منف یوقت از

 .کرد یرا از رو گرفته بود و غالف هم نم ریشمش بیعج

بودم و  یتمام واژه ها پر در آورده بودند و ته فیقانع کننده بودم اما، ح ینبال جوابکردم و در ذهن د یمکث
 .حرص آور بود نیا

 :زد یپوزخند

 ؟یکه بهم بد ،یجواب ندار شدیچ

 یبا توپ پر آمده بود و ازمن جواب قاطع م یکرد و من چگونه آن را دفع کنم وقت یبه طرفم پرتاب م زهر
 .خواست

 :که ملتسمانه چشم دوختم نیدادم تا ا یتلخ شده بود و مدام بزاق فرو م دهانم

 ؟یآب بهم بد وانیل هیشه  یم

چرخ دارش را هل داده و سپس از  یدادو او بود که بلند شد و صندل ییاش صدا یام بود که محابا صندل رهیخ
 .اتاق خارج شد

 یقهوه ا یطرح مدرن داشت و پارکت ها یا شهیش زیوم یراحت یشدم که چندتا صندل رهیاتاقش خ نیزاید به
 یکوچک و پرده کرکره ا کاسیمختلف با عرض پهن و درختچه س یاز کتاب ها یبزرگ او و انبوه زیسوخته و م

 .نبود یزیو کتابخانه کوچک اتاقش چ
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 .دیرسشد به گوشم  یم کمیکه نزد یقدم ها یانداختم و در فکر فرو رفته بودم که صدا نییرا پا سرم

 یدستانم جلو رفت و او بود که ب نیشرمگ وانیپاک و ل یا شهیبطر ش دنیقرار گرفت باد میکه جلو نیهم
 :گرفت میو جلو ختیر یا شهیش وانیآب داخل ل یتوجه به دستان درازم کم

 .ریبگ

 بود؟ خیگونه سرد و  نینشوم، چرا ا نیپهن زم شیبودم تا جلو یمانع افتادنم م یسخت به

از  یکرد و مقدار کم یدرونم را کم م یآب عطش وگرما یو خنک دمیکش یرا گرفته و جرعه جرعه سر م وانیل
 .استرسم را رفع کرد

کرد و ناخواسته هل شدم و دستم به سمت شالم  یمهرداد تالق قیوعم رهیباز شد که با نگاه خ میها چشم
 .کنم تیمانده، آن را داخل هدا ییرفت تا اگه مو

 !دیبودم، سرکش دهیکه نوش ییواز جا وانیو باهمان ل ختیو درونش آب ر دیرا از دستانم کش وانیل

 .نمیانداخت و اشاره زد که بش یراحت یبازم و چشمان حدقه زده ام خودش را رو مهیتوجه به دهان ن یب

 لب زد: خب؟ سیتو ف سینشستم که ف مقابلش

 .شده بود ریخاطرات نداشتم و کارم د دیاالن حوصله تجد یازمن است منته یدانم منتظر جواب یم

 ر؟یخ ای نیکن یکه بهم کمک م نیقبول کن نیخوا یشما بالخره م –

 :اش باال رفت یابروان پرپشت کمان ییتا کی

 انه؟ی یجواب بد یخوا ینم بالخره

و بانفس  ستادیدرب ا یباره جلو کیراه افتادم که  یرا چنگ زدم و به سمت درب خروج فمیو ک دمیکش یپوف
 .راهم را سد کرد ینفس جلو

 .یزارم بر ینم ،یتا جواب سوالم ند –

 :اش شدم یچشمان برزخ رهیو زمزمه کنان خ دمیواکنشش ماتم برد و چند گام عقب محتاط عقب کش از

 ؟یخوا یاز جونم م یچ

 :را چنگ زد شیزد و موها یپوزخند

 ؟یفکر وذهنم... حاال تو طلبکار یتو یتو مثل خوره افتاد یلعنت

 :به جانم افتاد دیو ترد دیاز سرم پر برق

 ؟یچ یبرا

 :لبش باالرفت گوشه
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 .یبگ دیتوبا نیا

 .دانستم چه بلغور کنم که نرم شود یو نم میشده بود و کامال از کنترل خارج شده بود افتضاح

 :دمیکش یآه

 ؟یبدون یخوا یم یچ

 :اخم کرد نهیبه س دست

 ؟یکه چ ;یداد رییخونت رو تغ یحت یو خطت.. لعنت یهو صد وهشتاد درجه عوض شد کی چرا

 "قول داده بودم مهرداد جان "

 :طرف قرار دادم و سرد جواب دادم کیرا  افکارم

 .خواستمت ینم چون

 م... راستش بگو؟شناس یو غضبناک شد: دروغ نگو... من تورو بهتراز خودت م یباره چهره اش برزخ کی

 ؟یولم کرد چرا

تر و خشن  یکلیاو ه یداشت وقت یا دهیزده بودم، چه فا یرا مهرخاموش شیکه باقسم رو یکردن کتابچه ا باز
 .مرا هم باخود در آتش بسوزاند دمیترس یتر از قبل شده بود و م

 

 .اش شوکه شدم، دستپاچه چندگام عقب رفتم بانعره

 ؟یبگو چرا لعنت –

 کم داشتم، هوم؟ یچ

 .یزد دمیکه ق یچ

 :قد علم کردم شیدفعه شهامتم را بدست آوردم و جلو کی

 انه؟ی یفهم یشوهر داشتم... م من

 یمن بودم که بد عالم و ورد زبون ها م نیب نیبه عروف داره و ا انتیرابطه ساده ام باتو حکم خ یدونست یم
 ...شدم نه تو

 :زل زدم یزدم و وحش ینفس م نفس

عروسش بشه که اگه بشه... تو از  یکس راونیخواد و محاله غ یدختر خواهرش م یمادرت تورو برا بعدشم
کردم و تاوانش هم شد  یوناپختگ یخام یاشتباه اونم تو هیمثل من که بخاطر  قایدق یش یخانوادت طرد م

 .ییچندسال خون دل خوردن و تنها
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 رود یباال م ریمتح دستانم

 یو التماس یتمنا ،یدعا یبرا

 ...و یکرد یعاشق یادعا یدعا چیباه تا

 یگفت یرفتن بازهرخند موقع

 "هستم ارتگاهیز یشده  لیدخ"

 یدید یو م یبود کاش

  رفتنتِ زمان

 .یها بر من شوراند چه

 وتو

 .یو مست یدر خوش غرق

 یگل

 *مهرداد *

 :شدم رهیکرد، خ یم هیبه عسل که مثل ابربهار گر یظیو با اخم غل دمیپشت گردنم کش یدست

 ؟یحرفا رو بزن نیا دیبا االن

 !عــســل

 :باال انداخت یو ماتم زده سر دیاش را مظلومانه باالکش ینیب

که صالح  یفهم یکه اسم مطلقه رومه، م نهیاز هرطرف تحت فشار بودم و از اون بدتر ا یکردم وقت یم چکار
 .ستین

 :دمییهم سا یدندان رو نیو خشمگ یعصب

 .گهید چکسیخوام نه ه یمن تو رو م نهیتو هنوز... پوف منظورم ا میدون ی... من و تو خوب مستیمهم ن برام

 :ش بهم زل زد یآب یزد و باچشم ها یلبخندمحو

 .و بگذر ایمحاله مادر تو و پدر من قبول کنن، پس ب یخوبه ول حرفات

 :دمیرا محکم، جو لبم

 آخرته؟ حرف

 :موهام رو به عقب کشاندم و سرد شدم، تلخ نیکرد. از سکوتش متنفر بودم، بنابرا سکوت
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 ...مونه، فقط ینم یحرف یخوا یم یجور نیاگه تو ا باشه،

 :نشستم میصندل یرو لکسیزدم و ر یسرش را باال گرفت، پوزخند کنجکاو

 .محرم من شو ایب

 :حدقه زده، زمزمه کرد ینشست و باچشم ها شیلب ها یزد و دست راستش رو خشکش

 ؟یگ یم یمعلومه چ چیه

 :سرتکاندم

که هردو از نظر به  نیو ا تیمونه محرم یپس م ن،یخانواده مون ناراض نیو درب میهردو هم رو دوست دار آره،
 .میندار ازین نیاجازه والد

 :اخم بهم چشم دوخت با

 !یسرش طاق بزن یکه بخوا وهیخترم نه زن بمهرداد... من د یحیوق یلیخ

و دسته  چیو سو فیو ک دمیکش یرا مشت کرد و از اتاق خارج شد، پوف فشیلرزان دسته ک یبادستان یعصب
 .به دنبالش راه افتادم عیمطلب را برداشتم و درب ها را قفل کردم و تند و سر دیکل

 .زد یبود و وا رفته وشل قدم م نییرد شدم متوجه عسل بودم که سرش پا ابانیکه از عرض خ نیهم

 .شدم ادهیپاش متوقف کردم و خودمم پ یجلو لیهم انباشتم و اتومب یرو یعصب یپلک

 نیف نیخودش جمع شد و دائم ف یو جلو نشاندم. ساکت و صامت وبغ کرده تو دمیاش کش فیحرف از ک یب
 .کرد یم

که  یگرفتم، ببرمش جا میشش عصر تصم یعقربه ساعت رو دنیو با د ستیحالش رو به راه ن دمیفهم یم
 .تهران راه افتادم یکنه، سپس به سمت شهرباز رییهواش تغ

 .راندم یحرف م یپاش گذاشتم و ب یرو یدستمال کاغذ جعبه

 م؟یر یکجا م –

 .کردم شتریا بدادم و سرعتم ر  رییحواله اش کردم و دنده را تغ ینگاه مهین

 .گرفت یو لبش راهم مدام گاز م دیپا یزده اطراف را م وحشت

 .خفقان کم تر شود یحوصله خم شدم و ضبط روشن کردم تا هوا یو ب دمیکش میشانیبه پ یدست

دادم که  یم شنهادیاون پ دینبا دیآوردم و شا یخودم نم ینگاه کردن عسل بودم و به رو یرچشمیز متوجه
 .مثل صاعقه فقط بباره و آتش بزنه

 .سمت خلوتش راندم نگیورود را حساب کردم و وارد پارگ نهیهز یباجه نگهبان یجلو میدیرس یوقت
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 :زمزمه کرد رتیبا ح عسل

 ؟یشهرباز میاومد

 .شدم ادهیزود هم رفع شد و با پلک بستن ترمز کردم و پ یلیزدم وخ یلبخندکمرنگ

 :ستیپرسوق به اطرافش نگر یشد و با چشمان دایعسل بودم که بالخره پ منتظر

 .بودم ومدهیمن تاحاال ن یوا

 .دمیکش یمشت شد و با حرص سرم را باال گرفتم وپوف دستم

 بود!؟ ومدهین چرا

 ...زهیمهرداد... چ –

 :انداختم یبود، نظر نیرا به او شرمگ نگاهم

 ؟یخوا یم یزی.... چجـ

 :قرمز شده بود و بعد با خنده گفت رنگش

 !لک شده راهنتیپ

 ...دقت کردم که یبا اخم کم دم،یرنگ رس یرد انگشتش را دنبال کردم و به لک قهوه ا متعجب

 !یلعنت –

 .کردم یعوضش م دیبا

وشلوار کتان همراهم بود  راهنیدست پ کی شهیام را در آوردم، هم یصندوق عقب رفته و ساک ورزش سمت
 .باشگاه یراب

 .را عوض کردم راهنمیشدم و پ لیتفاوت داخل اتومب یو ب دمیکش رونیرا از داخل ساکم ب راهنمیپ

 .خنده نزند ریگرفت تا ز یخودش را م یشدم، عسل به زور جلو ادهیپ یوقت

 :خم شدم نهیبه س دست

 .شم یبخند من ناراحت نم ،یبخند یخوا یم اگه

 !دیدفعه ترک کی

 رییلبانم جا خوش کرد اما به محض زل زدنش، لبخندم را با اخم تغ یرو یرفت که لبخندمحو یم سهیر چنان
 :دمیلبم کش یدادم و شصتم را رو

 .میبهتره بر گهید
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 .نشود تیرا بردارم تا او اذ میآرام تر قدم ها یتند عسل به سمتم، باعث شد کم یقدم ها یافتادم که صدا راه

 یهم لبش را م یکرد و گاه یو او با ذوق نگاه م میکوچک رد شد اچهیدر انیپا شد و از مبه شانه ام هم شانه
 .دیگز

هر  ;داغ کرد و هزار حرف ناجور بارش کرد میخواه یرا م گهیمن و عسل همد دیمادرم فهم یفکر رفتم وقت یتو
 یتو ;یعسل را دوست داشتم و دارم ول یبود، من جد نیفرق داشت و اونم ا یکی نیآمدم اما، ا یبار کوتاه م

 .کتش نرفت که نرفت

 :گفت یم دائم

توهم بهت  یزندگ یتونه تو یگرده، پس م یو باتو م هیتو شیکنه و همش پ یم انتیکه به شوهرش خ یزن
 .نارو بزنه

وارد  که یدخترا هیکرد عسل هم مثل بق یبا عسل نداشتم و او فکر م یرابطه ا چیخبرنداشت من ه مادرم
 .کرد یام م یعصب نمیشدند و رفتند، هست و هم میزندگ

 .نرفتم یسمت دخترباز گرید یکنم و حت یم یهست که تنها زندگ یبه خاطر عسل چندسال یبود ول سخت

 .کرد یقبول نم یلعنت یتوانستم منته ینبود، م یخودم شود و حاال که اروند یداشتم عسل برا دوست

 ییسوار ترن هوا یکه باال یدختر دنیبا د یچند لحظه کپ کردم ول یکیمامان  یخدا وا یو وا غیج یصدا با
 .کرد، باعث تعجبم شد یمامان م یخدا وا یبود ومدام وا

 یاو از ترسش چه م نمیجرقه که به ذهنم خطور کرد، تا عسل را ببرم و بب کیفکر رفتم و با  یتو چندلحظه
 .دیگو

کردم، متوجه استرس عسل بودم که مدام  هیته طیرفته و دو بل ییرن هوابه سمت باجه ت یشخندین با
 .زد یضربه م نیبه زم شیها در نوسان بود و با پا یینگاهش باترس به ترن هوا

حرف هم  یحت یدستگاه راه افتادم، عسل از ترس و نگران یمانتواش گرفتم و به سمت ورود نیسر آست از
 .دل نگران بشم یباعث شده بود کم نیزد و ا ینم

 :عسل مصرانه لب زد میکه نشست نیهم

 .رم یم من

 :شود که مچ اش را گرفتم و دم گوشش آرام نجوا زدم ادهیپ خواست

 .کنارتم، نترس من

 .دیلرز یم

لرزش از وحشت و  نیاست و ا یافتنیدانستم هنوز هم بکر و دست ن یلرزشش را دوست داشتم و م نیا من
 .با او بود ادمیز یکیز نزدهراس نبود بلکه ا
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و من  دیکش قیحدقه زده چند بارنفس عم یرا چنگ زد و باچشم ها میکه دستگاه راه افتاد، عسل بازو نیهم
ها بلند شد،نگران به سمت عسل  یو خنده بعض غیباره اوج گرفت و ج کیزدم که  هیتک لکسیخونسرد ور

 .ن شومنگرا ایحالتش مانده بودم بخندم  دنیبرگشتم و باد

 .بکشد غیج یتوانست حت یحدقه زده شده بود و از ترس خشکش زده و نم شیباز و چشم ها دهانش

 یرفت و گاه یباال م ایخورد  یرا آرام گرفتم و شروع کردم به نوازش کردم و هرچه لحظه دستگاه پچ م دستش
باره نامم را کشدار  کیزدم که  یه ا*لبم بردم و آرام بوس کیهم نهادم و دستش را نزد یرو یپلک ن،ییهم پا

 :زمزمه کرد

 !مــهــرداد

 :مماس گوشش لب زدم رایو گ قیعم

 جانم؟

 .کنم یدایش ینبود تا قدر دنیدر آغوش کش یبرا یو جا دیلرز یعلنا م تنش

 *عــســل *

و غلتک افتاد و  انیکرد، خون به جر یم یمهرداد خونسرد که با دستم باز دنیکه دستم داغ شد، باد نیهم
 .به اعماق وجودم رخنه کرد نیریش یبه تنم رسوخ کرد و لذت یقابل وصف یگرم

 :زدم شیو آرام صدا دمیرا گز لبم

 مــهــرداد؟

 :دیدستم کش یرا رو لبش

 جانم؟

لذت بخش خواستن  یرا به گرما شیبود و از جانم گفتنش تمام ترس و وحشت از دلم پرواز کرد و جا سوزنده
 .داد

 ...شه ی... مـیم _

 .دیبش ادهیو پ دیخانم و آقا لطفا کمربنداتون رو باز کن —

به  یاز شاد یرا حس کرد انبوه نیزم میتا پا م،یبلند شد مانیو از جا میمسئول هر دو مغلوب شد یصدا با
 یمهرداد همه چ یبا دلنواز یبهم وارد شده بود منته یو آسمان خوف بد نیزم انیشد و آن باال م قیدلم ترز

 .فراموشم شد

 یصورتم، شرمم شد و به آرام یشده رو خیمهرداد م دنیقرار گرفت و باد یصورتم آب معدن یدفعه جلو کی
 .تا التهابم کم شود دمیازش سرکش یرا گرفتم و کم یبطر

 :زمزمه اش را رساند بم
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 م؟یبر یخوا یحالت بده، م اگه

 :دستانم را کوباندم یرپوستیز جانیتکان دادم و با ه ینف یبه معن یسر

 هم داره؟ یران قیجا قا نیا

 :زد یلبخندکج

 .آره

 :دهانم را فرو دادم آب

 م؟یشه بر یم

صورت و داغ  یبه تمام بدنم منتقل شد و گرم یخون و دلتنگ اریتکان داد و از دستم گرفت که، حجوم ش سر
 .بود میها یقرار یردن و الله گوشم گواه بشدن پشت گ

 یحرف زدن از باال یدفعه صدا کیشدم و  یم رهیخ یو ذق زدگ جانیبود، با ه بایو ز ریاطرافم که چشمگ به
و شوکه  دمیدر حال گذر رس یها نیو سرم را باالگرفتم که به تله کاب ستادمیا یو با کنجکاو دیسرمان رس

 .شدم

 :کج کردم یبود و بهم زل زده بود، سر شیها بیکه دستانش داخل ج یعوض شد و رو به مهرداد نظرم

 از اونا؟ میبر

 :دیرس نیدستم را گرفت و به تله کاب رد

 .کشه یطول م یکم میتا برس یول باشه

 :اشاره زدم رکانهیافتاد و ز یبه کالکسه چ نگاهم

 چطوره؟ نیا

 :دیبه چانه اش کش یدست

 .هحل

در آورد و به  یگفت و اسکناس یزیو رو به مرد که افسار اسب را در دست گرفته بود، چ دیدستم را کش سپس
 .او داد

 .ایب –

 میسرش را با انگشت ها الیخ یو مرا محکم به خود چسباند و ب دیکش ینشستم اما بافاصله که پوف کنارش
 .آرام مهرداد ینوازش ها ایاسب لذت ببرم  دنیکش ورتمهیمناظره و  دنیمن مانده بودم از د نیگرم کرد و در ب

زدم و با لبخند به  هیبه شانه اش تک یاعتراض چیه یب نیدارم و به او اعتماد کامل داشتم وبنابرا دوستش
 .زدم یشدند زل م یرد م دمیکه از د یو پرندگان و مردمان دهیدرختان سربه فلک کش
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 یکه از کنارهم رد م ییها نیرفت و دوباره به سمت تله کاب طیو به سمت باجه بل میشد ادهیپ م،یدیرس یوقت
 .میشد کیشدند، نزد

 :کرد دینکات موقع سوار شدن را تاک مسئول

 .دینیداخلش بش عیاومد شما سر یوقت

 یو مهرداد هم سمت چپ، وقت ستادمیسمت راست ا نیترسم برم داشت اما، کنجکاو بودم و بنابرا یکم
 :مسئول گفت

 ...حاال

چفت  میپا یو محافظ را جلو افتمیو بماند که خنده ام گرفت و مهرداد دستم را گرفت تا ن میسوار شد هردو
 شیخودرا به مهرداد چسباندم و بازو میو ضربان قلبم تندشد و با ب دیاوج گرفت قلبم به دهانم رس یکرد وقت
 .کردم یرا ول نم

شده و  دهیکه از کنار درختان بر یشد و زمان یم دهید زیکوچک ک ر زیدادم، همه چ یم نییبه پا یوقت نگاهم
 .دمیگز یرا پشت هم قالب کردم و لبم را م میپاها م،یشد کینزد اچهیبه سمت در

شده  خکوبیافتادم که از ترس م ییترن هوا ادیشدمو  یدانستم از ارتفاع هراس دارم وگرنه سوار نم ینم
 .آمد یدر نم غمیج یبودم و حت

 ره؟یگ یم یاون دختربچه چقد راحت نشسته و داره با باباش سلف نیآروم باش، بب –

و پدرش از خودشان  دیخند یکه مدام م یهفت ساله ا ایدخترشش  دنیرا از شانه اش کج کردم و با د سرم
 .دیخند یگرفت و او غش غش م یعکس م

 .فاصله گرفتم که دستش را پشتم انداخت و مرا به خود فشرود یو کم دمیکش خجالت

که مقابلمان بودند، همزمان  یو دو نفر ستادیا نیدفعه تله کاب کیبود که  دهیرس شیقرار یبه اوج ب قلبم
 :گفتند

 ! اه

 :دمیبه مهرداد منگ پرس رو

 شده؟یچ

 :کرد یمکث

 .افته... تو نگران نباش یاالن راه م ،یچیه

 :سنگکوب شدم م،یمانده بود اچهیو در یخشک نیکه ماب اچهیو در میرپایز دنیمات ماند و با د چشمانم

 !میافت یاالن م ستم،یمن شنا بلدن مهرداد
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 :گفت یشوخ به

 .یزارم غرق بش یمن بلدم و تورو نم عوضش

 :محکم به بازوش زدم یمشت

 .نشو بدجنس

 :شدم رهیکه وصل بود خ یزیدستگاه راه افتاد و با تعجب به چ دوباره

 !وقت پاره نشه هی م،یآهن که بهش وصل ای مهیس نیا

 :زد یلبخندکمرنگ

 .باش لکسیبکسره و مقاوم... ر میس

 .شدم رهیشد، خ یکه از نظرم رد م یکندم و دوباره به درختان میتکان دادم و نگاه از س یسر

 دو_شصت_پست#

 .شده بود و ممکن بود نگرانم شوند ریاصرارم مهرداد قانع شد تا مرا به منزل پدرم برساند، چراکه د با

داد و  یکه مهرداد بهم توجه نشان م نیپا بند نبودم و از ا یرو گریپشمک هم گرفت د میراه برا نیکه ب یزمان
 انیکمک به پا یکه برا شیو لذت بخش بود و مشتاقانه به حرف ها نیریش یلیشد، خ یارزش قائل م میبرا

 .را بفهمم شتباهاتمتا ا دمیپرس یم یمختلف یهم سوال ها یدادم وگاه ینامه ام بود، گوش م

 یماریاو افق نگاهم نسبت به نوع ب دیداد و از د یو با آرامش جواب م یرا با خونسرد میتمام سوال ها مهرداد
را نام برد و خواست آنها را هم مطالعه کنم و خودش هم  یگوناگون یو کتاب ها ابدیگسترش  دیباو پروژه ام 
 .کامل تر ارائه دهم را قمیقرض دهد تا بتوانم تحق نیب نیچندکتاب در ا میقول داد برا

 :زدم یو پلک دمیکش یقیعم یآه

 .خسته شدم یلیخ

 :دیپرس آرام

 ؟یقبل اومدن به شهرباز یدعوا ایمن  بخاطر

 :گارد گرفتم شیکرد و حق به جانب جلو یادآوریشد خودش  خوب

 !ریام رو بگ قهی ای... بزار دوساعت بگذره بعد بیجنبه ا یب یلیخ

 :لبش باالرفت گوشه

 گرفتم، خودم خبرندارم؟ قهی یک

 :شدم نهیبه س دست
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 .یاریب رشویو  یکن یآد، باهام بدخلق یخوشم نم نی... ببحاال

 :دیرا داخل دهانش کش لبش

 !خودته یعواقبش پا ،یجواب ند دمیپرس یوقت ازت سوال هر

 :را درهم قاب گرفتم دستانم

 ...و یخودخواه و بدجنس وموذ یلیخ

 چخبره...!؟ یآ یآ –

 :اش چشم دوختم یقطور و عضالن یبازو به

 .ترکن یتنت دارن م یلباست تو بایو تقر یتر شد یکلیه یلیقبالنا خ از

 :دمیباالرفت و عقب کش میدفعه چنان نگاهم کرد که جفت ابروها کی

 ــه؟یچـــ

 :کرد یاخم

 .کنه یحالم بد م شیادآوری

 :خم شدم یکم جانبش

 چرا؟

 :زد یمنقبض و پوزخند فکش

 ؟یش یم یبزار بره، تو چه حال یرد و نشون چیطرف آدم حسابت نکنه و بدون ه یول یبخوا یکی یوقت

 :کردم، جوابش را هم دادم یم یهمزمان باز میانداختم و با انگشت ها نییسرم را پا نیغمگ

 .مجبور بودم یخواستم ول ینم یمنته دمیچش منم

 :کوره در رفت از

 ؟یمجبور شد چرا

 !م که ازم فرار کردها یآدم الش هیکه حس کنم  یاونم طور یروت اجبار گذاشته بود که بر یک

 :نگاهم کرد خشن

 .بـگـو خـلـاصـم کـن لـامـصـب

 :حصار شد شیاز کف داده و دستانم دور بازو طاقت

 ؟یداغ نکن ید یم قول
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 شیبازو یرو یکه خطوط فرض یو درحال دمیکش یقیتکان داد، که نفس عم یزوم چشمانم شد و سر میمستق
 :دهانم باز شد دم،یکش یم

 .شمیاومد پ مامانت

 :وناراحت نافذ چشم دوخت نیداد و او با تعجب و حرص وخشمگ یبد یصدا لیترمز و اتومب یدفعه زد رو کی

 چــرا؟

 :به داخل شالم فرستادم یو دست دمیدهانم را به زور بلع آب

 ...کرد که منم.. منم یدونم چرا فکر م ینم

 :که رگ گردنش برجسته و متورم شده بود، غراند یو بانفس نفس درحال دیفرمان محکم کوب یرو یعصب

 ...گوش نکرد و کار خودش کرد یام ول یبار جد نیکنه و ا یفرق م هیتو با بق هیبهش گفتم قض صدبار

 :نگاهم شد خیم یجد

 که بهت نگفت؟ یبد زیچ

خواهد پسرش را از راه  یکه بهم کرده بود ومرا فرصت طلب و گدا خواند که م یناسزاها یادآوریزدم و با  یپلک
 .به در کنم

 :انداخت نیخشدار و دو رگه طن میصدا

 .امیتو ن شیمطب تو و پ گهیفقط گفت د نه،

 .کرد شهیقرار داد و سکوت پ شیفرمان گذاشت و سرش را هم رو یتاب مشتش را رو یب

 ادیدر ذهنم فر یتلخ و گزنده مادرش خانم قاسم یبر درونم چنبره زده بود و مدام حرف ها شهیهمانند ر حناق
فکر کنم، سخت  یگذارد کم یدارد و نم یلحظه دست از تالش برنم کیچرا  طانیدانستم ش یو نم دیکش یم

شده در اطرافم را به جان  حاطهکنم آتش دورزخ ا یکند و کار ریدر تالش بود تا مرا در طمع حسد و خشم اس
 !افکنم یمهرداد ب

رانده  یو از او مدد خواستم تا مرا از شر وسوسه ها دمیکش ادیبرهوت ناعادالنه نام خدا را در ذهن فر نیا در
 .شده نجات دهد

 :زدم شیفرستادم و خم شدم و دستم را پشت کمر مهرداد قرار دادم و نرم صدا یصلوات

 مهرداد؟

 :دمیکش یتکان داد که، آه سر

 نم؟یمن جات بش یخوا یم
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نشست و  میشدم و او جا ادهیرمق و مسکوت تا کنارم آمد، پ یشد، ب ادهیحرف کمربندش را باز کرد و پ یب
 !پشت رل زیمن ن

غر  یمهرداد حت نیتوانستم و در ب راژیو یکردم فراموش کرده ام اما، با کم یاضطراب داشتم و گمان م یکم
 .مراقب باش ایزد که آرام برو  ینم

 جیآن همه دکمه گ دنیقرار داده بود و من با د میرپایاش را ز یونیلیچندصدم لیه اتومبداشته بود ک اعتماد
 .گرفتم یاز خودش کمک م یشده بودم و گاه

حد خودش باز بود تا  نیکه تا آخر یبازم و چشمان مهیبه فرمان و دهان ن دنیام موقع دو دست چسب افهیق
 .بود یدنید نم،یبهتر بب

 د،یکه آپارتمان سه طبقه و منزل پدرم را د یو زمان میدیاسترس و گوشت تن آب کردن رس یبعد از کل بالخره
 .حرف از کنارم با سرعت گذشت یزد و من منباب تعارف او را صدا زدم که رد کرد و ب یشخندین

دم خشک کردم و استکان به تعداد قرار دا یآب یو دستانم را با حوله دست دمیبشقاب راهم آب کش نیآخر
 .گذاشتم ینیس یرو یو نبات شاخه ا یدست یهمراه پولک ها

 یبودند، آه یمل میفوتبال ت دنیکه سرگرم حرف شدم و شوهرش که با پدرم درحال د ایبه لع یگاه مین
شالمم را درست کردم و از  ینیو باگرفتن س ختمیرا درون استکان ها ر دهیخوش رنگ دم کش یو چا دمیکش

خود را برداشتم  یو چا تممقابل افراد بدون نگاه گذاش یکی یکیقرار دادم و  زیو وسط مآشپزخانه خارج شدم 
 :زد یلبخند کمرنگ ایکردم که، لع یام را مزه مزه م یمبل تک نفره نشستم و چا یو رو

 ؟یقند برنداشت چرا

 :دمیام کش یدنیصدا از نوش یب یهورت

 .دوست دارم تلخ

 :شد کمینزد ایتکان داد و دختر لع یباالرفته سر یابرو با

 خاله؟

 :زدم ییدندان نما لبخند

 .جونم

 :را درهم قالب و تنش را گهواره وار به چپ وراست تکان داد دستانش

 ؟ید یم تیگوش

کردم و همزمان هم باخنده  یرا قلقلک م شیبغلش کردم و محکم پهوها تیسکوت بهش زل زدم و درنها در
 :گفتم یم

 .خرم یبرات م ی... بزرگ بشکایواسه بچه کوچ لهیطتع یگوش
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 :شد زانیآو لبانش

 .خوام ینم

 :برجسته اش گرفتم و تلفنم را در آوردم و به دستش دادم یاز لپ ها یمحکم بوسه

 .یزی... آها آب هم روش نروارایبه در ود ینزن فقط

گوشه هال رفته و چهار زانو  نیو به دور تر دیبرق زده تلفنم را قاپ یداد و با چشم ها یتند سرتکان م تند
 .نشست

من در  دهیفهم یاز وقت د،یپرس یمدام در مورد درس و دانشگاهم سوال م ایو لع میگپ وگفت بود مشغول
بسته بود و  نهیپ شینوع حسرت پشت چشم ها کیرا گذراندم  شیموفق بودم و دوره ها سانسیمقطع ل

به کار  ستنخونه نش یحرف و صحبت قرار شد به جا یبا کم ;نیداشت، بنابرا یجنبه کنجکاو شیسوال ها
 .بگذارم ریتاث شیخوشحالم کرد، که توانستم رو نمیو هم اوردیب یرو یاطیخ یعنیمورد عالقه اش 

 :دیبه گوشه ام رس ایدخترلع یدفعه صدا کی

 ...خوره یخاله داره زنگ م یوا

 :گفت عیسر ایبشوم، لع کیخواستم نزد تا

 .مامان نجایا ایب

 :با تعجب لب زد ایو که لع دیو تلفنم را به او داد که رنگم پر دیفرز سمتش دو دخترش

 جــان!؟ مهـرداد

 :مشکوک و کنجکاوش را بهم دوخت یدفعه چشم ها کی

 ه؟یمهرداد جان ک نیا

 :پا انداختم یپا رو یظاهر یو با خونسرد دمیرا از داخل گز لپم

 .و همکار منه تردک

 :ابروان نازک هاشور شده اش را باالبرد ییتا کی

 !واقعا

 :به گردنم دادم یطعنه تاب با

زمزمه کردم( نکنه  انهینداره... ) سرم را جلو بردم و موذ یفرض هم طرف دوستم باشه، به تو که ربط به
 مربوطه؟

 :تلفنم را جلوم گرفت یناراحت شد منته یکم
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 یوقت ستین ییخدارو خدا گهیو حاال د یشد یداره... واسه خودت دکتر یبمن چه ربط یگ یم راست
 .یدون یرو در حد خودت نم چکسیه

سخت شده دست  یکردم، چقد دلش پر بود و حرفم را با لبخند زدم و بهش برخورده بود، با چهره ا کپ
 .شد شیدخترش را گرفت و مشغول ناز کردن موها

 .دادم امیردم و بهش پک جکتیر مهرداد

 "رمیگ یسالم، کار دارم و بعدا خودم باهات تماس م "

 :شدم و شانه اش را چفت کردم ایلع کیبرخاستم و نزد میو از جا دهیکش یوفرستادم و پوف سند

 .گهید قهرنکن

 :رگه لب زد دو

 .ستمیقهرن من

 :بلندشد شیانداخت و ازجا یرو یزدم که مادرم پلک یلبخندپهن

 .من خسته ام برم بخوابم، شبتون خوش مادرجان

 مامان؟ یخوا ینم یزیچ -

 :سکوت کردم ودر آخر آرام زمزمه کردم یبرام تکان داد که با مصلحت کم یدست

 .قصد جفتمون ازدواجه یهمکارمه ول مهرداد

 :و شوکه لبانش تکان خورد متعجب

 !وا

 :کردم یزیر خنده

 چته؟

 .میخوا یو هم م میشناس یپنج ساله همه رو م بایتقر ما

 :دیبا اخم پرس تیچندبار باز وبسته شد و در نها دهانش

 ...یزن اروندخان بود یتو وقت یعنی

 :دهانش گرفت یرا جلو دستانش

 !عـــســل

 ؟یکرد یکار نیهمچ یچجور
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 !بود گهید یکیو دلت با  یتو اون موقع زن اروند بود یفهم یم

 :جلوش تکاندم یرفته بود، دست یطرفه به قاض کیگرفت که  حرصم

 ...تاحاال نشده که یول میخوا یرو م گهیما فقط همد ست،ینبود ون یچیما ه نیکن، با ما باش... ب صبر

 :درهم قالب کرد شیها اخم

 ؟یگ یم یچ یدار یفهم یم چیحرف نزن... تو ه عسل

 .یعوض نشد چیو ه یشه که تو هنوزم مثل اون موقع هات یباورم نم یوا

اش به سمت  یتوجه به نگاه حدقه زده و سوال یحرف و ب یشدم و ببلند مینداشت و از جا یا دهیفا بحث
 ...اتاق راه افتادم و درش راهم بستم و هدفونم را زدم و شماره مهرداد رو گرفتم

 :دمیپرس نیرا داد و شرمگ جوابم

 ؟ین بهتراال _

 :زمزمه کرد بم

 .آره

 :کردم یفوت طنتیش با

 ؟یکن یچکار م یدار االن

 :در حد پچ پج شد شیکرد و نجوا یمکث

 .کنم یخودم خشک م دارم

 :یبه کنجکاو ختهیآم متعجب

 ؟یحموم بود مگه

 .با اجازت –

: دمیکش یم میناخن انگشت ها یشانه قرار دادم و همزمان سوهان ناخن رو یو هدفون ام را رو دمیرا گز لبم
 .یفکر کردم کارم دار ،یآخه زنگ زد

 :تنم را به تکاپو انداخت شیصدا ولوم

 .رفتم حموم ،یجواب نداد یمنته میخواستم حرف بزن یم

 :گفتم ولبم را تر کردم یآهان

 ؟یخورد شام
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 :کرد یتامل

 .نه

 :لبم گرفتم یفن را جلوتل دهیبرچ لب

 چرا؟

اومده  ایعدس پلو مامان پز... خواهرم لع یجات خال میو شام خورد میخونه، سفره انداخت دمیکه تا رس من
 .بودند

 :کرد یمکث

 رفتند؟ ایجان، االن هستند  نوش

 .آمد و سکوت بود ینم ییصدا ،یبشنوم ول ییدور کردم تا بلکه صدا یام را کم هدفون

و  ایدوخوابه است و احتماال لع نهیا نجایا یرن و خوب یباشه نم روقتیاگه د انیدونم، هروقت ب ینم –
 .شوهرش هال جا انداختند

 عـسـل؟ –

 :گر گرفت و مدهوش زمزمه کردم تنم

 جان؟

 :جواب داد یسکوت شد که فکر کردم، قطع کرده منته قهیدق چند

 .یبود شمیپ کاش

 :را رساندم میشد و حجوم خون و گرما را حس کردم و پر ملتهب نجوا یتنم کوره آتش پز تمام

 .ریبخ شب

 :که جگرم سوخت دیکش یآه

 .ریشب بخ ،یمواظب خودت باش وخوب بخواب باشه،

و همه را با عطش فراوان  ختهیر وانیپارچ را برداشته و داخل ل عیکرد که هدفون را برداشتم و سر قطع
 .دمینوش

وچراغ تلفنم  ستادمیآب ا یرختخواب بلندشدم و جلو یپوست تب کرده و گرمم قرار دادم و از رو یرا رو دستم
 :قلبم نشست یشدم و دستم رو رهیرا روشن کردم و به چهره گلگون و سرخم خ

 .آروم باش چته

 .دهیرس امیپ دمیداد و فهم ییکه تلفنم صدا دمیکش قینفس عم چند
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 .زدم یلبخند محو ;ام مهردادجانن دنیکه بازش کردم با د نیهم

 پرشراب کن یقد م ایصبح است و ساق "

 درآ شبستان ما منور کن زدر

 بشکن یکن و بازار ساحر یا کرشمه

 "بلند عشوه گر نقش باز من باال

 .نوشتم شیو کتاب شعرم را باز کردم و برا دمیرا با لبخند گز نمیریز لب

 رودنظر ن یکه مدام از پ یخوشا دل "

 "که اشک در غم ما پرده در شود ترسم

 یامیبعد دوباره پ قهیشدم که چند دق رهیخ یدندان گرفتم و به نقطه کور ریو گوشه تلفن را ز فرستادم
 .فرستاد

 ینتوان الف زد به آسان یز دلبر "

 "ردیلطف جان گ یدم که صبا بو دهیسپ

لب شعرش را زمزمه کردم که  ریبا شفق بستم و ز یکردم و پلک یحس م میدر رگ ها یخون را به خوب اریش
 .بازش کردم یفرستاد، فور یامیباز پ

 ییکجا یوحش یآهو یاال ا "

 "که حال آورد یآن م یساق ایب

 .نوشتم شیمنظور از کتاب شعر برا با

 و دل تنگ مرا، مونس جان باش یباز آ "

 "باش مانیدرست پ یقیشف قیرف اگر

 :نداد وبا خنده زمزمه کردم یو متنظر ماندم اما، جواب ادمفرست

 زم؟یعز یآورد کم

چشمانم زنده  یبه سقف زل زدم و تمام امروز جلو یو با لبخندمحو دمیتشک نرم دراز کش یکنان رو خنده
 یگشت و آن لحظه که مرا در آغوشش چفت کرده بود و م یخوانده و تداع میبرا ویشد و همانند سنار
 .را کشدار نجوا کردم شاسم رلبیرا بستم و ز میدخترانه ام پلک ها یاهایآمد و با رو نیریفشرود، به دلم ش

 .مــهرداد
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خاموش کرده و رختخواب را جمع کرده و  زیشدم و هشدار را ن داریب یام و کاف قیزود بخاطر خواب عم صبح
از هال  یو شوهرش گوشه ا ایحدسم درست بود که لع داخل کمد قرار دادم و به سمت آشپزخانه راه افتادم و

 .جا انداخت شانیجا انداخته بودند و احتماال مادر برا

شعله گذاشتم  یاجاق گاز قرار دادم و همزمان هم چند تا تخم مرغ شسته و همراه رو یرا پر کردم و رو یکتر
 .تا آبپز شود

 ؟یشد داریب –

 :زدم وشالم را مرتب کردم یپدرم، لبخند یصدا با

 ...آره

 :دستش را گرفتم لونیازش کندم و نا ینان سنگک گرم با ولع تکه ا دنیبا

 هست؟ یچ ،ییبه چه بو به

 :و همسرش انداخت ایحواله لع یاجمال نگاه

 ... مه گل کجاست؟میحل

 :به اطراف چرخاندم یسر متعجب

 دونم خواب بود که...؟ ینم

 :رو به پدرم گفت دویمال یکه چشمانش را م یدرحال د،ینازش رس یصدا ک،دفعهی

 .ییرفتم دستشو یبابا

 :دمیشدم و گونه اش را آرام کش خم

 ؟یبر یتون یجونم، مگه خودت م یا

 :دیکش یا ازهیکرد و خم نییباال وپا یسر

 .گشنمه

 کی شیقرار دادم و برا یصندل یصورتش را با آب ولرم شستم و سپس رو نکیس یبغلش کردم و جلو محکم
 :نشستم شیو با قاشق کوچک جلو ختمیر میحل الهیپ

 آ آ

 :در آمد غشیرا باز کرد که تمام قاشق را چالندم و که ج دهانش

 مــــامـــان؟

 :صورتش را پاک کردم یو رو دمیخنده دستمال را کش با
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 !یکن یم تیشکا یآ یآ

 بگو آ آ حاال

 :تکاند نیبه طرف یدستانش را درهم قالب کرد و سر عبوس

 .نه

 :جمع شد لبانم

 چرا؟

 :کرد اخم

 .یدهنم زخم کرد تو

 :دمیرا کش لپش

 تو؟ یبود یزبون ک بلبل

 :رفت سهیدفعه ر کی

 .یگه تو مثل خالت یم مامانم

 :دست به چانه زل زدم متعجب

 ؟یچجور یعنی

 :گفت صادقانه

 ...قر... ) دست به لب بافکر( قــر ،یعسل یگه کپ یرم، بهم م یم نهیآ یجلو ادیز چون

 ه؟ یمنظورت قرت _

 .کرد: آره ینیریش خنده

 .زدم یدلم پوزخند یتو

 "کنن؟ یفکرم یچ هیبگه، بق یا گهیرو به کس د نیبچه ا نیحاال اگه ا "

 :دمیرو شن ایدو رگه لع یصدا

 ؟ییگل مامان کجا مه

 :گل از پشت اپن بلند گفت مه

 .نجامیمن ا نجام،یا من
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 یو سپس رو ختمیر شیو آب جوش را رو ختهیگالب ر یهمراه هل و کم یچا یتفاوت بلندشدم و در قور یب
 .بخار آب گذاشتم تا دم شود

 .در سکوت مشغول پوست کردنش شدم یکی یکیآبپز شده را درون آب سرد قرار دادم و  یمرغ ها تخم

 .کنم لیراحت کنار پدر ومادرم صبحانه م الیتوانستم با خ یامروز جمعه بود و م خوشبختانه

را با پنجه  شیکه موها یدیکرد و حم یکه تشک ها را جمع م ایاپن گذاشتم و رو به لع یرا برداشته و رو سفره
 :شدم رهیزد، خ یشانه م

 ؟یفرست یتو مه گل مهد م ایلع

 :دحوصله جواب دا یب ایلع

 .نه

 :کردم یپافشار یازم دلخور و ناراحت است منته شبیدانستم از د یم

 چرا؟

 ...و رهیگ یم ادیکه بهتره... زود  یبفرست

 :جواب داد ایلع یجا دبهیحم

 ؟یکه چ رهیبگ ادی زود

 .گهید رهیگ یم ادیدبستان  یتو همونا

 :هوا تکاندم یتو یگرفت و دست به کمر دست حرصم

... تازشم مه گل شما نید یاستعداد داره و همون رو پرورش م یچ یمه گل تو نیفهم یشما م یول درسته
 .کنه شرفتیپ یتونه کل یخوب م ینظر مرب ریو ز رهیبگ ادیباهوشه و اگه مهارت ها روهم  یلیخ

 :زد یپوزخند دیحم

 .ادهیبه قول تو اسـتـعـداد ز دنیزوده وقت واسه فهم واسش

 :دادم صلهیام، بحث را ف دشدهیکل یدندان ها انیخورد و با اخم از م یمخونم را  خون

 ....خونه دار ساده هی ایبشه  ینچینداره... خداکنه داو یربط چیبچه شماس و به من ه باشه،

با  رلبیوارد آشپزخانه شدم و ز دیدرهم حم یتوجه به اخم ها یساکت حواله دادم و ب ایمعنادارم را به لع نگاه
 :خود زمزمه کردم

 !خواد قورتش بده یحرف بزنه، طرف م یاز سر دلسوز میکی
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و تمام استکان و قاشق و تخم مرغ هارا همراه  میو بشقاب و حل دمیبه تاسف تکان دادم و سفره را چ یسر
اشق با همان ق یبه پا ینمک وشکر وسط قرار دادم و خودمم نشستم و با لذت مشغول شدم و مه گل هم پا

 ...خورد یکوچکش م

 .آد یم هیهمسا یعصر –

 :زد و هاج و واج لبانم را پاک کردم میام به گلو یمادرم چا یصدا با

 چرا؟

 :کرد یمیمال اخم

 رفته؟ ادتی نگو

 :کردم ظیبه ذهنم فشار آوردم و غ یکم

 نقد؟یمامان چخبره ا وا

 .خورده بگذره بعد هی یکرد یصبرم

 :را آرام به پشت دستش زد دستش

 مادر؟ یتاک

 ...ینیپسر خوب و مت پسره،

 :شدم یعصب

 اد؟یسراغم ن گهیسنم باال بره و د یترس یم

 ه؟یچه حرف نیکرد: نه ا یشد و من من شوکه

 :قاشقم را پرکردم داخل دهانم قرار دادم خونسرد

 ؟یچ پس

 سربارتونم؟ نکنه

 :شد نیغمگ

 مامان جان؟ هیچه حرف نیا

 :دمیکش یپوف

 ؟یچ پس

 :انگشتم را باال بردم سه
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 .اون مرحوم ازسرم بگذره نیسه ماه عده نگه دارم تا د دیبا

 :دیرا گز لبش

 دی) روبه حم اد،یو اخالق هم دستتون ب نیمدت باهم بگرد هیگم  ی... منیعقد کن یکه نگفتم باهم فور من
 د؟یگم آقا حم یافزود( بد م ایولع

 :از تخم مرغ گرفت و همزمان هم گفت یلقمه ا دیحم

 .عسل جان سرش باد داره یمنته نهیشما کامال مت شیفرما نه

 :نگاهش کردم زیت

 .که گچ توش باشه نهیبهتره از ا یکه داره ول باد

لبش و نگاه شماتت بار پدرم هم نتوانست از خنک شدن دلم کم  دنیوگز ایو لع دیحم یمادرم و اخم ها یهع
معنادار و رد وبدل کردن چشم و ابرو صبحانه ام را  یتوجه به نگاه ها یگرفتم و ب یکند و خونسرد لقمه م

 .بروم شگاهیآرابلندشدم و به سمت اتاق راه افتادم تا حاضر شوم و به  میخوردم و از جا

 :پدرم مانع ام شد یاز اتاق خارج شدم و به سمت درب راف افتادم، صدا که حاضر و آماده نیهم

 کجا؟

 :دمیدندان کش ریز یرا حرص لبم

 .شگاهیرم سرکارم، آرا یم

 :بود یدستور لحنش

 .میمهمون دار یخواد، بمون عصر ینم

 :عقب گرد کردم لکسیر یشد و با ظاهر شتریب فمیدسته ک یانگشتانم رو فشار

 .آم یعصر م یرم ول یم

 :ام شد و سکوت خفقان را مادرم شکست رهیدر سکوت خ پدرم

 .نره ششونیو آبرومون پ ایسرموقع ب یگلم ول برو

 :پراند یا هیتک ایبار لع نیپاشنه تختم را در آوردم که ا یتفاوت تکان دادم و خم شدم کفش ها یب یسر

 .تونه زود برسه یسرشون گرم نباشه م اگه

نثارش کنم اما،  یهم فشرودم و عقب گرد کردم و چند قدم جلو رفتم تا حرف بد یمحکم رو میها چشم
ازآن خانه خارج شدم و کفش ها را فرز  عیو سر دمیکش یشدم و پوف حرص شمانیچهره مه گل پ دنیباد

و دستانم را داخل  دهرفتم و درب را باز کرده و بستم و از عرض کوچه رد ش نییو تندتند از پله ها پا دمیپوش
 :مغموم زمزمه کردم رلبیزدم و فکرهم مشغول بود و ز یمانتوام فرو دادم و قدم م بیج
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همش بخاطر مطلقه بودنه که  نایکردم و االن همه شدند آقا باالسر... ا ینه انگار من چندسال تنها زندگ انگار
 .همه رو حساس کرده

بارش  کیم ادامه دادم که کنارم ترمز کرد و تا آمدم فحش رکتوجه به راه یکه ب دمیاز پشت سرم شن یبوق
 :ابرو پراندم ییاش دلم غنچ رفت و با لبخند دندان نما یآفتاب نکیو ع یآب وریمهرداد با آن پل دنیکنم باد

 شما؟ نیشوفر شد انایاح

دادم  یو سوار شدم و سالمدرب را باز کردم  نیرا دور زدم و اول لیبه سوارشو اشاره زد که با لبخند اتومب یسر
پدرم گره خورد که به سمت ما  نیخشمگ ینگاه کردم که نگاهم به چشم ها نهیو خنده کنان به خودم داخل آ

 یکرد، سر یم یرانندگ الیخ یکه ب رداددانستم چرا سنگکوب شدم و من من کنان رو به مه یکرد، نم ینگاه م
 :کج کردم

 .بود بابام

 :دیپرس متعجب

 ؟یچ

 :زده تکرار کردم شوک

 ...کنه راجبم یفکر م یمهرداد حاال چ یشدم... وا نتیسوار ماش دید بابام

 :قلبم از حدخودش فراتر رفته بود که دستم را نرم گرفت و آرام زمزمه کرد ضربان

 ...زنم و یآم راجبت باهاشون حرف م ینداره، نگران نباش شب م یبیع

 :تکان دادم یبه نف یسر

 ...امروز قراره خواستـ ینداره قبول کنه وقت امکان

 دیدرهم بود با شک و ترد شیبه مهرداد که اخم ها یو با تعجب وترس وناراحت دمیدهانم کوب یرو محکم
 .گرفته بود، زل زدم رنظرمیز

 بشه؟ یامروز قراره چ –

 :از حد بلنرشد شیب شیفرو دادم که صدا یدهانم را با دل نگران آب

 ؟یمروز چا گفتم

 بشه؟ یحرف نزن، جواب من بده بگو امروز قرار بود چ هینس

 :زانوانم مشت کردم یدلم را خواندم و دستانم را رو فاتحه

 .ادیب خواستگار

 :احاطه شد و چشمانم در حدقه چرخاندم لیو تنگ اتومب رینفس گ یدر فضا یبیعج سکوت
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 .و اصرار اوناست ستمین یمن راض بخدا

 :دیفرمان کوب یرو

 .شدند قبول کنند یگرفتند و مجبور م یعمل انجام شده قرار م یاون وقت تو میمحرم ش ایب گفتم

 :دمیلبانم را گز ظیکردم و با غ کپ

 کنم؟ یدارم از ترس پدرم دق م ینیب ینه.... نم یبه فکر خودت فقط

 قبول نکنه؟ دیچرا با اصال

 ...کنه یمنم پشتم و بابام قبول م یخواستگار ایب تو

 :نثارم کرد یاز سرخ یهاله ا یبرزخ ینگاه

 من راحته؟ یبرا التی... به خیخواستگار انیب ستندیکنن چون مادرم و بابا حاضر ن ینم قبول

 دید یمامانم و ازش راجب تو سوال کردم و وقت شیرفتم پ یوقت شبیجوونم من ناراحتم من حالم بده و د نه
 یرو حروم م رشیجز اعتراف نداره بهم گفت که قسمت داده... به منم گفته اگه با تو ازدواج کنم ش یچاره ا

 ...کنه

تب  یسوزم که تو یسوزم... م یکنم... دارم م یم فیدغدغه و مشکل دارم ک یمن ب یکن یتو فکر م یلعنت
بابات  تیخوره چون شخص یخانوادت برمبه  یخواستگار امیخواستنت همه سنگ انداختن جلوم و اگه تنها ب

درتعجبم که چقد  یا نده... عسل واقعا تو که درس خوهیزیدونم عزت نفسشون باالتراز هرچ یشناسم و م یم
 .یدوز یو م یبر یزود م

 دمیکش یصورتش در نوسان بود و آه یو رگ متورم و کبود یشکار یبرده بود و مدام نگاهم به چشم ها ماتم
 :زدم هیتک یو سرم را به پشت صندل

 .خوام یم معذرت

 :زدم یاما بسته بودن مغازه لبخند کج ستادیا شگاهیساختمان آرا یجلو

 .ومدهین هنوز

 :به چانه اش زد یدست

 .بنده خدا حق داره تازه ساعت نه شده خب

 :دمیزمزمه کردم و با تعجب پرس یهوم

 ؟یخونه بابام بود یجلو یاز ک تو

 :بخاطر دقتش کرد یاخم

 .هفت
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 :شده تکرار کردم شوکه

 !؟هــــفــــت

 چخبره؟

 مگه امروز جمعه نبود؟ درضمن

 ...که نینه ا یبود یاالن الال م دیبا پس

 :دیکش شیداخل موها یدست

 .دنبالت، ببرمت دانشگاه امیآماده شدم که ب عیهشدار خورد منم سر میگوش ینبود وقت ادمی

 :نشستم نهیبه س دست

 کارکنم؟یچ حاال

 :زد یپلک

 م؟یصبحونه بخور میبر یموافق

 :دمیرا گز نمیریز لب

 ؟ینخورد یچیتاحاال ه شبیاز د نکنه

 :کرد یمکث

 .آب پرتقال خوردم وانیل کیصبح  چرا

 :را در آغوش گرفتم شیبازو باشرم

 .برات رمیبم

 :زد یطرفه ا کیلبخند

 .نشو لوس

 :دم گوشش نجوا کردم دهیبرچ لب

 لوسم؟ من

 :دیکش یآه

 .دادم یدست وپا بسته نبود تا نشونت م کاش

 :دمیعقب کش ناراحت

 با بابام چکار کنم؟ یجد یکردم، حاال مهرداد جد یشوخ
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 روش نگاه کنم؟ یتو یمن چجور اصال

 کنه؟ یم یزنه... حاال راجبم چه فکر یم خیآد تنم  یم ادمی یحت یوا

 :کننده استارت زد دلگرم

 ...و ستیب ینکن... بابا ناسالمت یعنیگفتم فکرنکن  بهت

 :دفعه سرش را برگرداند کی

 ؟یش یو چند م ستیاالن ب تو

 :کردم یرا پاک م میکه اشک ها یو درحال رخندهیغم زدم ز با

 .خدا من نخندون، حالم بده بخاطر بابام تورو

 .دمایپرس یجد –

 :اش، کج نشستم خیم

 .و سه ستیب

 :دیرا جو لبش

 .من شش سال ازت بزرگترم یعنی

 :تعجب کردم ،یحساب سرانگشت با

 ؟یو نه ساله ا ستیتو ب یعنی

 :با خود زمزمه کردم ریتکان داد که متح سر

 .آد یبهت نم اصال

 خوره؟ یچند م –

 :باال انداختم یسر طنتیش با

 .وپنج یس

 .زد: خوبه یشخندین

 :ناز آوردم یکم یحرف هاست، منته نیدانستم جنبه اش باالتر از ا یم

 .شترینه ب یوشش باش ستیب یبخور تایکردم نها یشوخ

 :فرمان قرار داد یزد و رو شیرو یزیر یه ا*دستم را گرفت و بوس لکسیر

 .زمیدونم عز یم
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نابش شامه ام را نوازش داد و با ولع  یفراخش گذاشتم که بو یشانه ا یاز وجودش گرم شد و سرم را رو دلم
اش را  یحرف رانندگ یو او ب دمیمال یام را به شانه اش م ینینوک ب یکردم و گاه یرا استشمام م ورشیپل
 .کرد یم

 :را چنگ زدم تا بالخره نطقش بازشد شیو بازو دمیناخواسته کش یآه

 .به فکر دل منم باش عسل

 :کردم یخنده ا دلربا

 .دلتم هستم مراقب

 :تکان خورد شیگلو بکیس

 .یش یخطرناک م یدار عسل

 :رو برگرداندم ظیو با غ دمیشنرا  نیا یبود وقت یدنیام د افهیق

 ...جنبه و بدجنس و یب

 .مینکن، باشه من تسل فیطومار در –

 :کرد همانمیم ینگاه میمحکم مچ ام را گرفت و ن نمیسرد شد و تا خواستم عقب بش دلم

 ...هم داره یچه ناز زدلمیعز

 کردم... عسل؟ یشوخ

 !؟عــســل

 !دیس*بار بو نیاول یزد و خم شد و گونه ام را برا یقیکه لبخندعم دمیحرف سمتش چرخ یب

خواستن و دوست داشتن شعله ور شد و شرم  یخوب عالم به بدنم رسوخ کرد و ولوله ا یحس ها تمام
 رهیدرونم رنگ گرفت و خ یکرد و پرواز قاصدک ها یطناز میگونه ها انیدخترانه ام بال در آورد و رقص در م

 .چشمان نافذش شدم

 ....گریساعت د مین

 ییباخوش رومهرداد  دنیشد و با د کمانیودو ساله نزد یحدود س یکه، مرد میکافه دوست مهرداد شد وارد
 .نظارگر آنها بودم یبا لبخند محو زیکردند و من ن یم یاو را در آغوش گرفت و مشغول احوال پرس

 :کرد و رو به همان مرد گفت یسرفه ا دنمیباد مهرداد

 هست؟ ادتیخانم که  عسل

است که چندسال قبل با خانومش  یکه او همان کامران افتمیدقت  یشدم و با کم رهیبه آن مرد خ متعجب
 .آمده بود یشهرباز
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 ...به موال نیخوش اومد یلیبه به عسل خانوم... خ –

 :تکان دادم یلبخند سر با

 .ممنونم و تشکر سالم،

 :پشت مهرداد زد یکرد و به آرام یا خنده

 .خوب بدم بهتون یجا هی میبر

خانم تماس گرفته بودم  هینشود و با سم رمیکردم تا د یام را چک م یهم ساعت مچ یآنها شدم و گاه همدم
 .وقت داشتم میساعت ون کیآد و من  یم ازدهیگفت ساعت  زیو او ن

 :آورد و همزمان هم رو به همان گفت یقهوه گرم فور مانیکامران برا م،یکه نشست نیهم

 .آم یم یصبحونه الکچر هیمنم با  دیشما مزه کن تا

زل زده بودم که  شیرو یبه بخارها قیکردم و فنجان گرم قهوه را دور دستانم نگه داشتم و عم یزیر خنده
 :مهرداد بم نجوا کرد

 .ره یسرد بشه، مزه اش م بخور

 نیریو ش دیلبخند را به لبانم بخش ندشیخوشا یو طمع مطبوع و بو دمیسر کش یکردم و کم دیتائ باچشم
 :دمیکام خند

 .هیعال

 :خم شد نهیدست به س مهرداد

 .یگ یم یچ ،یاسپرسوهاش و بخور اگه

 :مهرداد شدم یرگیو تا فنجان از کنار صورتم کنار رفت، متوجه خ دمیقهوه ام را نوش هیزدم و بق یشخندین

 هوم؟

 کردم که خدا تورو سر راهم گذاشت!؟ یموندم چه کار خوب –

 :دمیافتاده، لبم را با شرم گز یگرفتم و با سر گر

 .کرده هیهام توروبهم هد یو تنها یکس یب یتا آخر عمر شاکر خدا باشم که تو دیبا من

 :نگاهم کرد یمهربان با

 .رباورهیحال غ نیودر ح بیما عج ییآشنا

 :به چانه شدم دست

 چرا؟
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 !ستمین یچیکه فکرکنم ه یباهام برخورد کرد یطور کیتو  چون

 :دیاش کش یریلب ز یسبابه اش را رو انگشت

 .نه

 :شد خم

 .گذاشت ریچون رفتارت روم تاث دیشا

 :سربه شانه خم کردم متعجب

 ؟یچ

 :باال انداخت دیق یب یا شانه

 !یطرف شوهرته البته سور یبعد گفت ،یکن یم یبا داداشت اون خونه زندک یاول گفت تو

 یبود اصال به رو یتو م یکه اگه هرکس جا یدرحال نیا ،یرو پس داد شترشیکه مزدت رو دادم تو ب قبلشم
 .آورد یخودش نم

 :نباشد شیتا آثار قهوه رو دمیاز جعبه کندم و کنار لبم کش یدستمال

 ...نگم من زنشم و یمرحوم گفته بود به کس اروند

 :باالرفت دستش

 چرا؟

 :جمع شد لبانم

 .وقت نگفت چیدونم، ه ینم

 :گفت و متفکر دیبه چانه اش کش یدست

 .به خاطر اون دختره باشه دیشا

 .جاخوردم

 :دمیپرس عیسر

 دختر؟ کدوم

 کدومشونه؟ منظورت

 :دیرا جو لبش

 .تایب
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 !؟ـتایبـ -

تخم مرغ  دنیشد و با د کمانینزد بایز یمعرق کار ینیتکان داد و تا آمد جوابم را بدهد، کامران با س سر
رو به مهرداد  ی، نان تست و آب پرتقال، کره ومربا و دوفنجان اسپرسو دهانم باز ماند و با خنده چشمک یعسل

 :زد

 .جوون نوش

 :را سمتم کرد شیرو سپس

 .نیشد باتریز یلیهم نسبت به چند سال خ شما

 !مهرداد یکند آن هم جلو فیکردم از من تعر یشدم و تصورش را هم نم شوکه

 :رفته زمزمه کردم لیداد که خونسرد در حال لقمه بود، زل زدم و در همان تحلبه مهر  متعجب

 .نیلطف دار متشکرم،

 :دمیبروز داد و از کنار ما دور شد و با تپه پته از مهرداد پرس یمیخنده مخلص با

 کرد؟ فیازم تعر ینشد ناراحت

 :کرد ینوچ

 .هیکیو کال دل و زبونش  ستاین یچیدلش ه یالبته تو ه،یدونم اخالقش چطور یم

 :دمیام کش ینیبه ب یدست انهیموذ

 .کنند دیو تمج فیگرفتند و همش تعر یم ادیها  یبعض کاش

 :بود نییپا سرش

 .آد و با عملم به طرفم نشون بدم نه زبونم یخوشم نم من

 :کردم و با ناز لبانم بازشد ینینمک خنده

 !ینه عمل نشون بد یناز بکش دیوقت ها با یبعض زمیعز یول

که زدم دقت کردم و  یکه سرش را باال آورد و نگاه برق زده ام را شکار کرد، کپ کردم و با تعجب به حرف نیهم
 :و دستانم را درهم قالب کردم و من من کنان اصالحش کردم دمیدانم چرا خجالت کش ینم

 ...... کـنهی... منظورم ازهیچ

 .الیخیب _

 :باال انداخت یگرفت و سر میجلو یا لقمه



 

 
243 

چکارکنم که طرفم  دیدونم با یدکترم و م یپسندم... ناسالمت یم شتریعمل رو ب یبلدم با زبون نرم کنم ول من
 .بهم اعتماد کنه

 :زدم یلقمه را گرفته و گاز متوسط یحظ وافر با

 .احسنت

 .واسم گرفته یچه لقمه خوشمزه ا نیزدم: عملت بهتر از زبونته ها... بب ییدندان نما لبخند

 ...ضعف وغش رفت شیزد که دلم برا یلبخندجذاب

 !شــلـــق

 .زد، چشم دوختم یبه پدرم که نفس نفس م دهیگونه ام نشست و متعجب و ترس یدستم رو ناباور

 یدختر تو به ک ... ال اله اال الله...یر یو م یش یم نشیسوار ماش بهیکه با پسرغر یندار ایتو دختر ح —
 ؟یرفت

خدا حالل بوده و پس تو  شهیکنم و سفره ام هم ینم یو منم حالل وحروم رو قاط یزن باخدا و مومن مامانت
 ...چرا

بود و  دهیو عمق نگاهم حرف ها داشت اما، زبانم به کامم چسب دندیغلت یگونه ام م یصدا رو یب میها اشک
 .قدرت تلکم نداشتم، منتظر بودم تا فروکش شود

 :کرد یکیبود و نبودم را  ناعادالنه

 !خانم دکتر یدانشگاه و واسه خودت شد یو رفت یچند سال سرت به سنگ خورده و آدم شد نیا گفتم

 ...شده خانوم یچ نیحاال بب یول

 ره کجا؟ یدسته گلت صبح به صبح م دختر

 .میدون یباهم دارند وماها نم یچه سر وسر ستین معلوم

لرزان مورد مخاطب  یتکان نخورده بودم که، مادرم آرام با دستان میبودم و از جا ستادهیشده همان جا ا خشک
 :قرار دادم

 مامان؟ شده،یچ عسل

 :دمیکش یزدم و آه یپلک

 ن؟یبرد رسوالیمن رو ز تیشما تمام شخص یداره وقت یا دهیفا چه

 :در هوا تکان داد یدست یعصب رمپد

 ...برامون بگه شیمونده باشه و خانم بخواد از عشق وعاشق یباق یحرف بزن... اگه حرف درست
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 :شد و دستانش را جلوم آورد کمیدفعه نزد کی

کار کردم و  یاز نوجون نکهیبسته بخاطر ا نهیدستام، پ نی... ببنیکنم تا شماها خوش باش یرم جون م یم من
 رونیب بهیپسر غر کیبا  یواشکیبدون اجازه و  یطور نیدخترمن ا دیو حالل آوردم خونه... چرا با ینون کارگر

 ...بره و

 م؟یکم گذاشت یبگو ما برات چ عسل

 ...را بدهد قتیقلبم شود و شهامت گفتن حق یقلبم نهادم و اسم خدا را زمزمه کردم تا تسل یرا رو دستم

 :به گونه اش زد یهانم باز شد، زنگ واحد خورده شد و مادرم دستد تا

 .به سرم، مهمون ها هم اومدند خاک

 شخندیخان نبود که مرا طعنه و تمسخر ر دیبود که حم یشکرش باق یسمت اتاق راه افتادم و باز جا ناراحت
 میشود و دلدار کمیداد که نزدزحمت به خودش ن یو حت ستینگر یخنک شده مرا م یناراحت و کم ایکند و لع

 .دهد

 

بود، به  دنیکرد و درحال ترک یگونه ام سرم به شدت درد م یرو یلیسوخت و از فشار و درد س یم چشمانم
دانم  یمضحک شرکت کنم و نم یخواستگار یعوص کردم تا برا عیناچار مسکن درد را خوردم و لباسم را سر

 .قرار بود رخ دهد یکه اتفاق بد ییچرا دلشوره داشتم و نگران بودم، گو

بود، لبم را کج کردم و با نفس  ریوهمسر و پسرش که سربه ز هیهمسا دنیکه از اتاق خارج شدم و باد نیهم
 :شدم کشانینزد یقیعم

 ...سـالم

 یخرجم نم ینگاه مین یبود و حت نییپسرک سرش پا یتک تک مهمان ها گرفته بودم منته یجلو یچا ینیس
 .کرد

 .گفت یخودش م یکه مدام عروس گلم، عروس گلم برا هیخانم همسا طفلک

که رو به باال همراه  یوموها یقهوه ا زیر یمتوسط وچشم ها یو لب ها یعقاب ینیپسر سبزه مانند باب چهره
 .حالت دهنده ها باال فرستاده بود

 .کرد و ناجور از دستم دلخور بود ینگاهم نم یپدرم شدم که حت یتوجه یومتوجه ب دمیکش یآه

و چه  رمیرا راحت تر بگ هیتوانم بورس یرا اتمام دهم، م التمیپاس کنم و تحص ینامه ام را عال انیبتوانم پا اگر
 ....و مینانه کار کن انیپا یتر با مهرداد رو عیبهتر که سر

 .بالکن نیجان بلندشو همراه عسل خانوم بر لیسه –
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برخاستم و از راه آشپزخانه به سمت تراس راه افتادم و همزمان هم  میاز جا لیم یب هیزن همسا یباصدا
 .بود یاعصابم خوب م یبرا شیشکستم، صدا یرا م میانگشت ها

همان مدرس  یرابیخ لیسه یآقا دنیکنم که باد دشیکه داخل شد، عقب گرد کردم تا به کل نا ام نیهم
 .باشند و مات شده بودم ختهیتنم ر یرو یانگار آب سرد دنشیکنکورمان جا خوردم و با د تیتقو

 :دیکش شیموها یال یکرد و دست یا سرفه

 .رم یخارج م شهیکه دارم واسه هم یشاگردم برم، اونم زمان یدونستم قراره خواستگار ینم

 :دمیرا از ذق گز لبم

 !یجد

 .منم

 :درهم کرد شیاخم ها یکم

 .ستمین یمن آدم ازدواج یبا ازدواج بند کنه ول نجایمن رو ا یخواد پا یمتاسفانه م مامانم

 :تکان دادم یتفاوت سر یب یبا چهره ا ،یول دمیمان خند نیدل چقد به اشتراک ب در

 نه؟ ایکه من قبال ازدواج کردم  نیدون یدونم م یطوره و نم نیمنم هم یبرا اتفاقا

 :دیبه گوشه لبش کش یدست

 .ساله داشتم که بهم خورد کی ینامزد کیدارم و بدبختانه منم  خبرش

 :شدم نهیبه س دست

... به نظرم به میر یاز ازدواج در م یهر کدوم به نوع یول میدار یمشترک یکه معلومه من و شما نظرها نطوریا
 م،یندار یتفاهم چیمن و شما ه نیکه) انگشت سبابه ام را به سمت خود و او اشاره زدم( ب میخانواده بگ

 هوم؟

 .هارو اجرا کنند یخاله زنک باز نیکه از قبل مادرها خبر داشتند و ا نیکنن مثل ا ی: قبول نمدیکش یپوف

 :کردم یتبسم

 گهید یاجبار عقد کردم ول یبار از رو هیرم...  یم شهیهم یاصرار کنند برا ادیمن مستقل هستم و اگه ز یول
 .تونم همون خبط رو انجام بدم ینم

 :زد یپوزخند

 .خواد یدونم صالح م رو م یبزنم از بس دوسش دارم و م یحرف مادرم حرف یتونم رو یمن نم متاسفانه

 :زدم هیاخم به ستون تک با
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 ...رو دوست دارم و محاله قبول کنم گهید یکی... من دیشا

 ...ساعت بعد کی

 .خوام یو نمنه نه من اون پسر ر _

 :درهم رفت رغضبیم شیاخم ها پدرم

 ؟یدوز یو م یبر یو خودت م یشد رسریتاحاال خ یاز ک یکن یجا م یب تو

 :تکان داد میرو یجلو دیاشاره اش را به تهد انگشت

من و مادرت  شهیکه.... ) سرد و محکم( واسه هم ای ت،یسرخونه زندگ یر یو م یکن یپسره رو قبول م نیا ای
 .به اسم عسل ندارم یدختر گهیو منم د یکن یفراموش م

گفتن  یبرا یحرف یبسته همان کنار اپن خشک شدم و دهانم چندبار باز وبسته شد، منته خیو  سنگکوب
 .نداشتم

 :را هم زد رخالصیبلندشد و ت شیاز جا پدرم

 نیدختر ا گهید ی... اگه قبول نکنیکرد یم یغلطتاحاال چه  ستیو معلوم ن یگرد یم بهیپسرغر هیبا  یوقت
 یآد و آسته م ینداره و آسته م یو کار به کس هیپسر خوب و آروم لی... سهیمارو بزن دیق دیو با یستیخونه ن

 .آد ینم رتیره... بهتر از اون پسر گ

لحن ممکن لبانم تکان  نیو با مظلوم تر ستادمیدانم چه شد و چرا مغزم فرمان داد و من مقابل پدرم ا ینم
 :خورد

 .من عاشق مهردادم یول

 .رفت یقلبش گذاشت و چهره اش رو به کبود یباره دستش را رو کیخورد و  جا

 هیدادم و به توص یشماره اوژانس را گرفتم و همزمان که آدرس م عیو وحشت به دلم چنگ شد و سر رعب
 یو صورت پدرم غرق عرق شده بود و تندوتند نفس مداد  یدادم، قلبش را ماساژ م یپرستار گوش م یها

تمام حافظه ام از  که یکرد، بطور یم شتریمادرم و خواهر هم وحشتم را ب هیو گر غیج یصدا نیو در ب دیکش
 ...گرفته بودم را فراموش کرده بودم ادی ییدوران دانشجو یکه ط یدانسته ها یبرا یزیکار افتاده بود وچ

 حیکز کرده بودند و مادر هم تسب یگوشه ا ایولع دیبودم و حم ستادهیا ژهیو یبخش مراقبت ها شهیش مقابل
دادم تا پدرم را  یاش قسم م یداد و دائم خدا را به بزرگ یم یدانم دلم گواه بد یگفت و نم یبه دست ذکر م

 .دهد لمیهمانند روز اول سالم تحو

 :را صدا زدم سرد چسباندم و نامم پدرم شهیرا به ش سرم

 .جان بابا

 :دیخون به نشسته بهم توپ یبا چشم ها ایشد و لع دهیکش میباره بازو کی
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 !؟بــابــا

 ؟یفهم یبابا و احترام بهش م یاصال معن تو

 .یتو یکدندگیو  یعالمه دستگاه همش بخاطر لجباز هی ری... اگه زنجاستیاالن ا اگه

بخشمت... چون تو بابا رو  یبشه... هرگز نم شینکرده، طور یاگه بابا خدا ;قسم، عسل شیبه اون بزرگ بخدا
 .کنه یو االن بخاطر تو افتاده گوشه تخت و داره با مرگ دست وپنجه نرم م یهمش دق داد

. 

 :بلندشد ایبه لع خیمادرم همراه توب تشر

 .ایکـن لـعـ بـس

 ؟یبه جون هم که چ نیخونه و افتاد ضیمر حال افتاده گوشه ضیباباتون مر نینیب ینم

 .تا حالش بدتر نشده نجایاز ا نیکارا بر نیا یجا به

حرف از راهرو  یرا در دست مچاله کردم و نگاه آخر را کردم و ب فمیدهانم را همراه بغض ام قورت دادم و ک آب
قلبم نشست و چندبار  یدستم رو رمیرا بگ میاشک ها یکردم جلو یم یکه سع یسرد خارج شدم و درحال

 .به صورتم بپاشم یرفتم تا آب سیو به سمت سرو دمیبهش کوب

 یشدم چشمانم خون بار م یم یعصب ایتعجب نکردم، چراکه هروقت ناراحت و  دمیکه د نهیرا درون آ خود
 .شد یزد و پشت گردنم داغ م یم یشد و سرم هم نبض تند

پدرم نماز حاجات بخوانم و  یبار بعداز چندسال وضو گرفتم تا برا نیاول یرا باال کشاندم و برا میها نیآست
 .رمیحاجت خوب شدنش را از خود پروردگارم بگ

حضرت زهرا) ع( در  حیچهار زانو نشسته بودم و تسب یبستم و همراه با غم نمازم را تمام کردم و وقت قامت
مهر  یاستم تا حالش را خوب کند، سرم را روگفتم، التماس گونه خدا را ضجه زدم و خو یدستانم ذکرش را م

 .شوم یگذاشتم و از ته دل زار زدم تا خال

 ...هم ینبود، همدم یتینبود تا درکم کند، حما یکس رم،ینبود تا آرام گ یا شانه

 .دادم یاش قسم م یکردم و خدا را به بزرگ یم یقرار یب بیو غر تنها

 ...قائم ای یقو ای -

 ...وحده یوالکاف هوالحافظ

 .درخشان شده بود دیاز ام یحالم بهتر شده بود و در دل روزنه ا یاز مهر برداشتم وکم سر

 .از جاکفش در آورده و خم شدم تا بپوشم و بروم میکردم و کفش ها زانیرا تا کردم و کنار درب آو چادرنماز
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 یدعا باالرفته بود، دلم را شاد کرد و ب یکه برا یلبخند بر لب مادرم و دستان دنیراهرو که رد شدم، با د از
 .شدم کشانیجان نزد

گرفت، زمزمه  یدر سکوت نگاهم کرده بود و مادرم با لبخند دستم را کشاند و همزمان هم که در آغوشم م ایلع
 :رساند میاش را به گوش ها

 .ننکن و دلش نشک یباهاش لجباز گهیمامان، حاال که بابات خداروشکر خوب شده، د عسل

 .ییتنها می. تسلایدن میخدا. تسل میتسل

 .شوم یسردت م یروم و مدفون شب ها یبه خاک م یفاتحه ام را بخوان که به زود ایدن یآها

 ... آن راهم بزنم دیق دیحاال با یمن مهرداد بود ول یتنها خوش ایمن خدا زده توام، در دن ایخدا

 .یمرا هم نداشت دنیذره خند کیکه چشم  ایبهت دن لعنت

 :خم کردم یدو رگه ام سر یرا پس زدم و با صدا میانگشت اشک ها ی با

 اومده؟ بهوش

 :شد نیانداز طن یشاد شیصدا

خوب شدن باباتون کرده بودم و سفره حضرت عباس)ع(  یمادر، من برم به نذرم برسم... آخه نذر نمک برا آره
 .که خودشون شفادهنده است

ن دادم و با رساندن کف دستم به مانتوام و چالندش به پارچه نرمش، وارد اتاق شدم با قدم حرف سرتکا یب
 :قرار گرفتم، لبانم لرزان بازشد شیکه رو به رو نیهم ;رمق و خسته یب یها

 .قبوله

و به  نیناراحت نش گهی... فقط شما دهیازدواج با پسرهمسا یدم حت یهمون رو انجام م ن،یشما بگ یهرچ
 .نیاریتون فشار نخود

 یو ب بانهیدر آغوش پدرم غر یو با لبخند تلخ و زهر بانهیباز کرد و من غر میزد و دستانش را برا یلبخندکمرنگ
 .کنم یخداحافظ یبا خنده و شاد دیکنم و فراموش... تمام شد و با یعشقم را قربان دیصدا هق زدم، با

 ...یزندگ یبرا یجان نداشتم و دل کاش

 نامروت است و عهدشکن ایدانستم دن یم کاش

 نبود که بشکند و مرا بسوزاند یدل کاش

 کردن یکاش قبل از عاشق یا و

 یگل "آمــوخــتم یرا مـ یعـاشـقـ "

 ...گرفتم و به خانه خودم راه افتادم یخارج شدم، دربست مارستانیکه از ب نیهم
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متعجب شدم و با تعجب و  دهیو پالس دهیخشک یگل هادسته  دنیبا د دمیخانه ام رس یپادر یکه جلو نیهم
 .آنها را برداشتم یجیگ

آنها را برداشتم و از آپارتمان خارج شدم و همه را  یباز سه تا یکارت یحت دنیرا نگاه کردم و با ند اطرافش
 .زباله انداختم و دستانم را هم بهم کوباندم زهیدرون سلطل مکان

 دایو داخلش را گشتم که بالخره پ دمیکش نییرا از شانه ام پا فمیو متعجب کتلفنم بلندشد  یدفعه صدا کی
 :مهرداد دلنواز شد یرایگرم و گ یکه جواب دادم، صدا نیشد، هم

 ؟یخوب زم،یعز سالم

 :رد شدم ابانیاز خ ریزدم و سربه ز یلبخندتلخ

 ؟یتوچطور ی... مرسسالم

 :کرد یمکث

 عسل؟ ،یر یآروم راه م چقد

 :نمیبه اطراف چرخاندم تا بلکه او را بب یمشهود سر میکه در صدا یدفعه همان جا خشک شدم و با تعجب کی

 ؟یتوکجا

 :کرد یکوتاه خنده

 .و دور کینزد

 :قفل شد میها اخم

 گرفته؟ تیباز

 ؟ییگم کجا یم

 .آسمون یتو _

 :شدم یعصب

 !مـــهــرداد

 :شد و در آخر بم و نجواکنان گفت شهیپ سکوت

 .جانم

 .رفت ادمیخواستم بازگو کنم را از  یرا که م یپرت شد و حرف حواسم

 ؟یعـسـلـ _

 :و ناخواسته خشدار زمزمه کردم رمیرا بگ میاشک ها زشیر یپلک زدم تا جلو چندبار
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 .نمتیبب دیبا ،یکجا

 :کرد رییتغ شیو صدا لحن

 !؟عـــسـل

 ؟یکن یم هیگر تو

 :وار لب زدم دیو تاک دمیرا همراه هوا بلع بغضم

 ؟ییبگو کجا توروخدا

 .ینیب یباال من و م اریسرت ب _

 .کرد، ماتم برد ینگاهم م یکه تلفن در دستش بود و جد یمهرداد دنیوار نگاهم باالرفت ووباد کیاتومات

 :داخل تلفن همراهم گفت از

 .کنم یدر باز م ایب

 !واحدم یمن شده آن هم درست باال هیدانستم چرا مهرداد همسا ینم

آرام راه افتادم و تمام فکرم مشغول بود که نکند دسته گل ها  یلرزانم را درهم قالب کرده و با قدم ها دستان
 .کار مهرداد بوده باشد

 .و در خانه اش را درهم کوباند دیمهابا تنم را کش یب دم،یکه کنار آستانه دربش رس نیهم

 :شده چشمانم درشت شد که با اخم آلود، دست برچانه ام گذاشت شوکه

 شده؟یچ

 ...کنم و باران ببارم زشیبود تا ر یکاف نیهم

 

باال کشاند و سپس نشست و خم شده ودستانش را هم  یگذاشت و خود شلوارش را کم میسرد را جلو آب
 :قالب کرد

 شه؟ یم یقرارمون چقول و  پس

 :زدم یاز حرف نثارش کردم و پلک یته ینگاه

 .کنم یتونم فداکار یبار فدا شدم، بازم م هی من

 :دیکش شیدر موها پنجه

 .با پدرت حرف بزنم دی... من بامیخوا یما هم م ست،یمنصفانه ن نیا یول

 :واکنش نشان دادم عیسر
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 ...نکرده یممکنه بازم شوک زده بشه و خدا یمهرداد... بابام تازه خطر سکته رو رد کرده، اگه تو بر نه

 :تکان دادم نیبه طرف وسانهیرا ما سرم

 .تونم خودم ببخشم یمن نم مهرداد

 :کوباند زیم یمشتش را رو یعصب

 !یگ یم یچ یدار یفهم یم چیه یلعنت

مفصل  نیکه... عسل عجله نکن و بش یبه عاقبتش فکر کرد چیو ه یزن یحرف م یعمر زندگ هیدرمورد  یدار
 نه؟یا ریخواد غ یبچه اش رو م یپدر خوشبخت هیپدره و  هیبا بابات حرف بزن، بابات 

 :دمیکش یآه

ام و البد  وهیکنن من ب ینسبت بهم عوض شد و بالخره اونا فکرم دشیتو شدم کال د نیسوار ماش دید یوقت
 ...فکر کردن که من و تو

 :زمزمه کردم دیدستانم گرفتم و نا ام یو سرم را ال دمیادامه دهم و لبم را با شرم گز نتوانستم

 یکس درک نکرد و بهم گفتند تو هنوز خام و ب چیه یکردم نشد، بهشون گفتم من عاشق مهردادم ول یهرکار
 ...یتجربه ا

 راه؟ کیمونه  یپس م –

 :سرم را باال گرفتم و متعجب چشم درشت کردم عیرس

 ؟یراه چه

 :همراه اخم گفت یجد

 .ینودو نه ساله ام بش غهیکه ص نیا

 ...خنده ریدفعه زدم ز کیبرد و  ماتم

 .دمیفهم یاش را فقط خودم م یکه تلخ کیستریو ه یعصب خنده

از ترس جفت بودنشان فرار کنند  شیبایابروان ز دمیترس یدرهم شد و هرلحظه م شیناجور اخم ها مهرداد
 .او مهرداد بود ،یول

 .که کارش با روح و روان آدم ها سروکار داشت یمهرداد

 تموم شد؟ –

را  فمیمصمم بلندشدم و ک میاز جا قهیانگشت اشک تر شده گوشه چشمم را خشک کردم و بعداز چند دق با
 :شانه ام انداختم و تلخ شدم یرو
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 ...شه ینم ایشه  یم ایعمل انجام شده قرار بدم،  یکه بخوام خانواده ام رو تو ستمین یم بزدلآد من

 .امیبزنم و باهات ب رشیتونم ز یکه من به پدرم قول دادم و بخاطر همون قول نم نهیا مهم

 :باالرفت شیدفعه صدا کی

 بگو من چکارکنم؟ پس

 !ها

 م؟یکن کاریچ دیبا ،یعاشق توام و توام عاشق من یبگو من وقت تو

 !ایدن یاجبار و جبره تو یآرم عسل... بخدا بسمه... لعنت به هرچ یکم م دارم

 :و پشت به او، وداع کردم دمیازته دل کش یآه

 .میعشق اول و آخر زندگ شهیهم یبرا خداحافظ

 :زد میصدا وسانهیما

 !؟عـــســل

سراغم آمده بود  یزدم و حالت تهوع بد یرفتم و همزمان هم هق م یم نییاز پله ها پا عیحرف و توجه سر یب
 .داد یشد و مغزم هشدار م یسرم گرومپ گرومپ م یو تو

 "روزگار نیکمتر مرا بچزان که دلشکسته عالمم در ا ،یبس است زندگ "

 یزدند و دوخانم هم سع یم دمیال دبا سو ختهیو تعجب آم یو کنجکاو یشد با ناراحت یاز کنارم رد م یهرکس
آمد، مگر معجزه خدا باشد و  یبرنم یاز دست کس یکار یحالم را بفهمند اما، مگر مهم بود وقت نیکردند چرا ا

 .تمام

مالش  یکردم و همان جا صورتم را شستم و با خوردن آب سرد حالم بهتر شده بود و دلم از گرسنگ دایپ یپارک
بود که، به کل خودم را فراموش کرده بودم و حالت تهوع ام هم بخاطر  ادیرفت و حجم غصه ها آنقدر ز یم

 .ام بود یگرسنگ

 .خواب بودند یشب بود و احتماال همگ ازدهی یساعت رو دمیمنزل پدرم رس یوقت

 .تنم یبارم کند وزخم شود بر رو هینبود که مدام تک ایلع خداروشکر

تنم  یرحمانه رو یآب سرد ب ستادم،یدوش آب سرد ا ریرا کندم و برهنه ز میتمام لباس ها اتاق شدم، وارد
 .سرنوشت جداشده ام ببارم ینمانده بود تا باز برا یو اشک دیبار یم

خواب آلود مادرم را  یبودم که درب حمام زده شد و پشت بندش صدا ستادهیدوش ا ریدانم چقدز ینم
 :دمیشن

 مادر؟ یتو عسل
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 !دمیکه نفهم یاومد یک

مونده  دآقایهم رفت خونه خودشون، حم ایخونه، حال مه گل هم خوب نبود و لع ضیامشب موند مر بابات
 ...خواست انجام بده و بالخره مرده و زور دار یزیسربابات تا چ یباال

 ؟ید یمامان، چرا جواب نم عسل

 :را بستم و حوله را دور خودم بستم و درب را باز کردم رآبیش

 ؟یدینخواب چرا

 :چروکش زد یبه گونه ا یدست دنمیباد

 ... مامان چت شده؟عــســل

 چشات قرمزه؟ چرا

 :زدم یپوزخند

 .چشمام یرفته تو شامپو

 :دیکش یراحت نفس

 ...گهیمامان مراقب باش د خب

 .یباش دیو توام با میبابات رو مرخص کن میخوا ینرو م ییفردا جا یراست آها

 :ستادمیا نهیآ یبه باشه تکان دادم و جلو یسر

 .خوام لباس عوض کنم یم

 .اتاق را ترک کرد "موهات خشک کن و لباس گرم بپوش "مادرنه اش یها هیگفت و باتوص رلبیز یذکر

و حسرت تا  یاز حرص ازخشم از ناراحت دمیمال یپوست صورتم م یرا برداشتم و آرام آرام سپس محکم رو کرم
 .قلبم دشدهیتنها شخص کل دنیآخر عمرد

 سه فصل

 چیکه ه ینامزد ;شد یانجام م لیمن و سه نیب ینامزد یبرا یقرار خانواده ها، آخر هفته جشن کوچک طبق
 .پدر ومادرها بود یندیخوشا یمان نبود و تنها برا نیب یعالقه ا

 نیبزنم اما، نفر رشیتوانستم ز یو گرچه م ستیبه دلخواه ن ینامزد نیا میدانست یمن م وهم لیسه هم
 .هم به اجبار مادرش تن به خواسته اش داده بود لیبود و سه یپدرم پشتش م

 یآمدند و همان جا هم حلقه ا ادتیع یهم برا لیخانواده سه م،یکه پدرم را مرخص کرد نیروز بعد از ا سه
 .نشان به دستم انداختند یبرا
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نشست  یلبخند هم کنج لبم نم یذره ا یحت ستم،ینگر یاز ته دل خانواده ها که م یو لبخندها یخنده ها به
گفت مگربه  یهم سخن نم چکسیساکت و گوشه نشسته بود، با ه یهم همانند من تا آخر مهمان لیو سه

 .ضرورت

و هردو بافاصله کنارهم  میجشن رفت دیعازم خر لیوخود سه لیرسهوماد ایهمان روز همراه مادرم ولع یفردا
کشاند و من  یمرا همانند کش دنبال خود م لیو مادر سه ایلع نیب نیو ا میو دل ودماغ نداشت میزد یقدم م

از  یکیتوجه  یب نیبنابرا بود،دکلته انتخاب کردم وچون مجلس جداگانه  یلباس مجلس لیبه اصرار مادرسه
حلقه  دینگفتند و موقع خر یزیچ یتعجب کرد، منته یکم لیهارا انتخاب کردم که مادر سه یمجلس نیبازتر

که وپچ پچش  ایتوجه به نگاه لع یو ب دمیرا هم نپرس لینظر سه یرا انتخاب کردم و حت نشیسرعقد ساده تر
را برداشتم و  سیسرو نیو سبک تر نیتر فیاز ظر یکی شبردارم، برخالف نیسنگ سیداخل گوشم که سرو

 .داشت یو درخشش خاص بایز دشیالحق رنگ سف

با  قهیرفت و بعداز چند دق لشیکت وشلوارش را انتخاب کرد و همراه کاور سمت اتومب هیبدون نظر بق لیسه
زدند که چقد خسته  یغر م یهمگ م،یکرد هیجشن را ته یدسته گل و لوازم ضرور یشد و تا وقت کمانیاخم نزد

 .کنم یتیدوست نداشتم گله وشکا یکالفه بودم و حت نیاند و من ب

به شدت  یدختر دنیشدم و با د ازهݝوارد م هیتوجه به بق یب م،یشد یرد م یشیلوازم آرا یکه جلو یزمان
در  فیدادم و خود عابرم از ک میگر یسفارش چند دست کرم برا یکرده، لبانم جمع شد منته شیفشن و آرا

 :واسم را پرت کردپشت سرم ح یآوردم که صدا

 .میاومد یوگرنه زودتر م یدونستم الزم دار ینم

 یستین یکرد و همزمان هم دم گوشم لب زد: خوشم اومد تو از اون دست زنا ازهݝبه اطراف م ینگاه لیسه
 .خوام و خالص یو م نیمن هم یو بگ یو غرکن یکه ساز مخالف بزن

 :زدم و چشم از او گرفتم یپوزخند

 ...هم یلیهم خشنم و خ یلیهم بدهن هستم و خ یلیزنم و خ یغر م یلیخمن  اتفاقا

را قورت  لیکه سه زیرا همراه عابرم گرفت و کارت عابر خودش را به فروشند ه فمیرا جلو آورد و ک دستانش
 :کج کرد میبرا یداد، داد وهمزمان هم سر یم

 .آد یدن، خوشم م یم تیکه به خودشون اهم ییمن از زن ها نهیا مهم

 :سمتمش خم شدم نهیبه س دست

 .آد یخوشم م یپرابهت و محکم و جد یاز مردها من

 :دیپرس رکانهیرا در دست گرفت و ز دهایخر سهیدرهم شد و ک شیها اخم

 ؟یچ یعنی نیا

 :باال انداختم یو شانه ا دمیرا گز لبم
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 ...یگم کجا... ول ی... نمدمیدخترناجور د هیرو با  یبار جنابعال کی آخه

 :باال انداخت یو دست به فکش، سر دیکش شیموها یپنجه ال یعصب

 .که بخوام باهاش راحت باشم یعیکن، گفته بودم قبال نامزد داشتم و خب طب تمومش

 !زدم: البد یشخندین

 ؟یکن یم یباز یو دار یگ ی: چرا رک و موست کنده نمدیو با اخم پرس دیرا محکم کش میباره بازو کی

 .بزن و تمومش کن حرفت

 یصرفا برا ینامزد نی... ایزور بگ گهیآد د یلبانم بازشد: خوشم نم نیزبیکردم و ر کیرا بار میها چشم
 ...شناخته

 .ستمیباشه من از اون دسته دخترا ن ادتی ،یکن یامر ونه یو ه یبهم زور بگ یندار حق

 ...منم به خودم مربوطه یکارها ی: باشه ولدیلبش را دست کش گوشه

 .یرابیخ یآقا ستمیبه او خارج شدم: منم اهل دخالت ن پشت

مانع شد وباچرب  لیمادرسه نم،یبش ایخواستم عقب کنار لع یوقت م،یدیرس لیسه لیکه کنار اتومب نیهم
نشسته بود  لشیمجتمع داخل اتومب یجلو ریکه مات و متحر یمهرداد دنیمرا جلو نشاند و بماند که باد یزبون
 یاو را تکه تکه م د،یرس یم لیخوردم اگر دستش به سه یچنان درهم شد که قسم م شیاخم ها دنمیو باد
 .کرد

 یکار دل بود منته ;دنینباشم، گرچه چشم در چشم او د دنشیانداخته بودم تا شاهد زجرکش نییرا پا سرم
 !کند دیدندان لق را با

 .را داشت یمرد زندگ نیحکم اول میبرا مهرداد

 .افتمیرا  یآرامش ابد دیدر آغوشم کش یبار وقت نیاول د،یقلبم لرز دمیاو راد یبار وقت نیاول

زنده کرد و همه  میکردن را برا یها همه عاشق نیخود حس کردم و ا یرا برا یشانه ا تیبار حما نیاول یبرا و
 .لذت بخش و نادر بود و هست میوهمه برا

 ...ن بدون جنجال درست کردنموقع دفاع از م رتشیغ

 ...یداخل زندگ یهمانند کوه ماندش برا شهیهم تیحما

 ...حساس یکنترل شده موقع ها یخشم ش،یو درک باال یمهربان

حاصل از اشک ها و بغض را پاک کردم و  زشیام گرفتم و آب ر ینیب یرا جلو یو دستمال کاغذ دمیکش یآه
دفترم را بستم و همانند  ش،یباینام ز یرو یخودکار را برداشته و به فرانسه اسم مهرداد نوشتم با بوسه ا

 .درون کشو قرار دادم و درش راهم قفل کردم شهیهم
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تمام لحظات خوب و کردم و با  یام بود و من امشب با تمام خاطرات مهرداد زندگ یشب جشن نامزد فردا
 .و بغض کردم دمیبدش خند

 .شدم رهیو خسته ام خ دهیبه چهره رنگ پر نهیآ یرمق جلو یو ب خسته

 .را نداشتم میدل و دماغ شانه کردن موها یبود حت یوقت چند

 (یشبگرد _زاده میمحسن ابراه )

کردم قلبم  یو احساس م دمیکش یم میخرمن موها یکردم و برس را برداشتم و نرم نرم رو یرو پل کیموز
 .کند یم یقرار یمچاله شده است و ب

 :زمزمه کردم رلبیو ز دمیکش یآه

 ...مال منه یتنها

 .من بود یبرا یزنگار مغز سرم، هشدار یصدا

 :لبانم ترشد سیخ یرا لمس کردم و با چشم ها میگلو خیب

 ...کنه یدرد م یلیسوزه... خ یم

 .شد انینما نهیمهرداد داخل آ یباره باز کردم که چهره جد کیبسته شد و  پلکانم

 :عقب برگشتم یخوشحال با

 مــهــرداد؟

بسته شد و  یبیبا غم عج میچشم ها ;زدند یبهم طعنه م وارشیبودنش، اتاق و در ود یمهرداد وخال نبودن
 :بود دیشک و ترد میسرم را داخل دستانم در آغوش گرفتم و نجوا

 !شم یم وونهید دارم

 یشدم و همراه آه رهیآسمان خ یکیو پرده را کنار زدم و به تار ستادمیبلندشدم و پشت پنجره ا میاز جا کالفه
 .را لعنت فرستادم رمیتقد

 ...گریاست د عشق

 ... طرفش تلخ است کی

 .نیریش گرشید طرف

 از آن ماشد!؟ شیها یدانم چرا تمام تلخ ینم اما

 یگل
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 یزود نیدانم چرا شب به ا یکردم و زمان از دستم در رفته بود و نم یکرده پرده را کنار زدم و اتاق را متر م بغ
 .جان و تنم غم زده حالم بود یب میرو داشتم و خود پاها شهیدر پ یتلخ یصبح شد و آغاز

 .بود یراربودم و خواب از چشمانم ف داریهفت صبح بود و تا االن ب یبزرگ ساعت رو عقربه

 .کرد، کاش یم یخدا میزد به حالم و کاش خدا برا یم شین دلم

 میبرا چیومن ه رندیبگ یرابیخانواده خ یالیصبح منزل پدرم جمع شده بودند و قرار بود مراسم را در و یهمگ
 .کرد ینم یفرق

 "تندباش و عجله کن "و اصال به  دمیکش یرا خونسرد سشوار م میگرفته بودم و موها ییزود دوش سرپا صبح
 .دادم ینم تیاهم ایلع

تند  یوقت بود رنگ ها یلیخ ش،یقرمزم را رو یو مانتو دمیپوش یهمراه شلوار کتان مشک یا روزهیف تاپ
سورمه  یجلوباز قدمز را با مانتو یمانتو مانینادرم وپش دم،ینگاه پرحرف مادرم را د یاستفاده نکرده بودم و وقت

 .ام عوض کردم ساده یا

درهم شد و دست مرا کشاند و همراه خود وارد اتاقم کرد و با غر غر مشغول گشتن در  شیاخم ها ایبار لع نیا
 .کمد مانتوها بود انیم

 دنیو باد دمیانتخاب کرده بود را پوش لیکه مادر سه یو زرق و برق دار دیسف یخواسته ام مانتو برخالف
 .سرم انداختم یرو یزدم و شال قرمز یروحم پوزخند یو ب شیآال یصورت ب

به او  یزیکه مادرم چ ستادیدرگاه مقابل مادرم ا یجلو دنمیبدون د نیسرسنگ لیکه وارد هال شدم، سه نیهم
 .تکان داد یسر یبا لبخند کمرنگ لیگفت و سه

گذشتم و قرار شد در همان  لیسهو مادر  ایلع یخنده ها انیفرو دادم و سرد و صامت از م نیدهانم سنگ آب
 .میکردم، برو یبانو که خودم کار م شگاهیآرا

 .شدم و کمربندم را بستم، آدرس راهم آرام به گوشش رساندم لیسه لیکه سوار اتومب نیهم

و دلم گرفت  ستمینگر یو مغازه ها م ابانیخ یرونیب یبه نما لیاتومب شهیبه مقصد از ش دنیحرف تا رس یب
 .شد یخفقان پخش نم یفضا نیا یبرا یکیموز یکه حت

 :زد میآرام کردم و درب را باز کردم که صدا یتشکر م،یدیکه رس نیهم

 خانوم؟ عسل

 :گرفتم بنیکردم و سرم را پا یمکث

 بله؟

 :دیکش شیداخل خرمن موها یدست
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اخل شناسنامه به عنوان زن اسم ما د یاز وقت دوارمی... پس امستیمن و شما ن لیازدواج با م نیا درسته
 ...که یبه او شخص گهیو د نیتعهد داشته باش دوارمیام گهیوشوهر رفت د

 :مشت شد و لرزان و خشدار زمزمه کردم میکنار پا دستم

 .بشم بهش فکر کنم گهید یکیزن  یده وقت ینم یکنم، معن یم فراموشش

 .بلوف زده بودم ایتوانستم فراموش کنم  یدانستم م ینم

 :دیکش یپوف

 .یراحته خانم پناه گفتنش

 .خارج شد دمیتوجه به چهره غمبادگرفته من گازش را گرفت و از د یب سپس

و  دمیترمز کرد که با وحشت چند متر عقب پر میبا سرعت جلو یلیشدم، اتومب شگاهیدرب آرا کیکه نزد نیهم
 .جا درجا خشک شدم و دهانم باز ماند

به  صانهیبنفشه زده به او که حر یشد و با چشم ها شیوپکر مهرداد دلم به حالش ر دهیچهره ژول دنیباد
 .زل زده بودم د،یجو یو لبش را م ستینگر یصورتم م یاجزا

 ؟یکن یم یچرا لجباز –

 من ؟ نیبب عسل

 ؟یش یبه مردنم م یراض یچجور

 خروار، خروار خاک که بپوسم؟ ریمرگ من و رفتن بدنم ز ;آره ،یخوا یم نیهم تو

 .کردن داشت یعاشق یو تمنا دیکاو یمدام صورتش را م میوچشم ها دیلرز یم دستم

 :ادیدر ب یتا از خشک دمیلبم کش یرو زبانم

 

 !مــهـرداد

 :و لبش گرفت ینیب یاشاره اش را جلو انگشت

 !ـسیهـ

 .زنم عسل یفقط من حرف م امروز

 . چه؟دید یم یخلوت بود اما، اگر کس کوچه

 :به التماس کج کردم یسر

 ...ہگ یم یچ نهیبب یوقت کس هیتورو خدا برو،  مهرداد
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 :کرد و گوشه چشمش را با انگشت سبابه اش پاک کرد یعصب خنده

 ...نکرده بودم هیگر یدختر چیچه ه یتاحاال برا من

شده، آخ خدا  یکیخورم و شب و روزم  یتو خون دل م یچهار روز و هشت ساعته دارم برا قایتا امروز دق یول
 یهمه خون به جگر بشم وقت نیا دیدونم چرا با یکنم و نم یبگم دارق دق م یبگم... به ک یمن دردم به ک

 .ذارنــــد یهـا نـم یذارند... لعـنـتـ ینم یخواپ ول یرو م یکی

نزنم تا مقاومتش بشکند و هردو مورد  یو من لب فرو بستم تا حرف دیچسب نیریش قلب با جمالتش، دوران
 .میریقرار بگ نینفر

 شیکرد، به سرتاپا یم یچالند و خودخور یبود و دائم دست پشت گردنش م دهیچیاو را که در خود پ نمناک
 .کرد یچشم دوخته بودم که سرش را باال آورد و نگاهمان باهم تالق

 .داشتند ییقرار و دل نگران باهم جدال تمنا یزدند و هردو ب یچشم ها باهم حرف م عاشقانه

عشق آن سو  یبرا یدادند و رقص در بند دلها همانند برده ا یعشق را پرواز م یها در آغوش هم زه چشم
 .کردند یم یکوب یپا

خانم با  هیرا سم نمانیمش بخش بداشتند که سکوت آرا یم یدلم برابر با نم نم چشمانم تقابل دلدادگ باران
 :شکست یلحن پرسوال

 جـان!؟ عـسـل

کج کردم و از مقابل مهرداد  یبه خون نشسته بود، سر شیمشت شد و چشم ها شیکنار پهلو دستانش
 .نمیخانم که پشت مهرداد قرار گرفته بود را بب هیکج کردم تا سم یسر

 خانم؟ هیبـ... بله سم -

 :مهرداد انداخت ید وباالبه ق ینگاه کنجکاو

 دوماد هستند؟ آقا

شکستن مرا و  دیو مبارک گفتن کرد و ند کیمهرداد شد و شروع به تبر کیکه مهلت دهد نزد نیا بدون
زد و  ینم یمن بود و الم تا کام حرف خیلبانش چفت هم شده بود و نگاهش م بیکه عج یسوختن مهرداد

 "و با گفتن  شدپا یدلش م یرو زمیدانست دارد ه یکرد و نم یم فیاز کماالت من تعر ییبا خوش رو هیسم
 .به نوع نگاه مهرداد پراند یو جرقه بزرگ دیرا به انبار باروت کش تیکبر "دیبش ریهم پ یان شاء الله به پا

لحن  نیتر یدستانش شد و دم گوشم جد ریکه از کنارش رد شدم، مچ ام اس نیخانم، هم هیرفتن سم بعداز
 :را نجوا کردحدش 

 یکیتو رو کنار  دنیرم و د یم یکوفت یایاز دن شهیهم یبرا ای یش یامشب تو مال من م ایخورم  یم قسم
 .برم یبه گور م گه،ید
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 شیرسد و چه ها پ یعاقبت به کجا م نیدانستم آخر ا یذهنم افتاده بود و نم یها رکیت یوخطش رو خط
 ....دیآ یم

که دم گوشم خورده  یآمد، از بس فکرم حول وهوش مهرداد وقسم یدر نم میصدا یخانم حت هیدست سم ریز
 .بودم دهینفهم یزیچ چیبود و ه یبود، م

وقت گذاشته بود و با  میخانم با تمام مهارت برا هیهم آمده بودند و سم لیو مادرم و دو خواهر بزرگ سه ایلع
 یبا ماشالله و هزار الله اکبر مشت، مشت اسپند رودکلته ام را تنم کرد و  یلباس مجلس یلبخند پاک نشدن

دور سرم گرداند  یو چند هزار تومان رفت یو مادرم دائم قربان صدقه ام م دیپاش یدرحال سوختن م یزغال ها
 .خانم سپرد که به صدقه صدقات منتقل کند هیو به دست شاگرد سم

زنگ را زدند که داماد  یکرد وقت یمن هم دردم را کم نم یمصنوع یلبخندها یشاد و خوشحال بودند و حت همه
 !لیمهرداد بود نه سه دهیکه صبح د یدانست شخص یگفت و نم یم لیخانم از وجنات سه هیآمده و سم

کپ کرد و  د،یحالت داده رو به باال را د یو موها دهیاتوکش یبا آن کت وشلوار براق مشک لیکه سه یزمان
 .ا نثارم کرد که چشم بستم و باز کردممتعجب نگاه پرحرفش ر 

لبخند نداشت و ساکت  یحت گریخانم د هیکنم و سم یم فیرا تعر زیهمه چ شیکه بعدها برا دیفهم خودش
 .کرد یبود و مرا با نگاهش بدرقه م ستادهیدر کنار مادرم ا

 مایسرحال س یخواستم راه بروم، صدا یو هنگام دمیپوش ایو خواهرم لع مایس لیرا با کمک خواهرسه شنل
 .ردیدر کنارهم بگ لیاز من و سه یادگاریچند عکس  دیکرد با دیمانع شد و تاک

با همان اخم جلو آمد و تن  الیدر آمد و سه الیو سه مایس یگرفت که اخم ها نییو سرش را پا ستادیا کنارم
ا اعالم کرد و عکس ها گرفته شدند و مدام گوشزد ر  تشیرا به شانه ام چسباند و با لبخند به لب رضا لیسه

 :کردند یم

 ...دیبزن لبخند

 ...بابا چتونه

 ...داداش یا

 ...عجبا

 ...لبخند بابا

 ...بگو هندونه اصال

زد و  شیرو به خواهرها یمیدل ودماغ نداشت که آخر سر تشر مال یانگار لیسه یبه ظاهر بود منته لبخندم
 ...میخارج شد گاهشیاز سالن آرا یهمگ

نشستم، دلم به شور افتاده بود و چهره ام درهم گشت و مدام  لیشده سه یگل کار لیکه داخل اتومب نیهم
 .اوج استرس و مضطرب بودنم یعنی نیدانستم ا یفرستادم و خود م یم میدندان ها یناخن ال
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تفاوت  یب م،یدیدر منطقه سعادت آباد رس یالیو یجلو یشد وقت یراه را همانند صبح در سکوت سپر تمام
 .شدم ادهیدامن لباسم را گرفتم وپ

شد و  یم ختهیسر وصورتمان ر یو نقل و سکه بود که رو میشد یوازدحام رد م یشلوغ انیاز م لیسه کنار
 :دستم را گرفت و آرام زمزمه کرد

 ...بزار بچه ها برند بعد صبرکن

به  دنیشدم و رقص یدسته از پسران کیزد، چشم دوختم که متوجه آمدن حرف را  نیکه ا لیبه سه متعجب
 .بود بیعج یکم میزن ها برا دنیدادند و دست و هلهله کش یکه همه به آنها م یو شاباش ها یشکل سنت

و تا به سمت  میرد شد ریتمام شد از کنارشان سربه ز شانیرقص ها یانداخته بودم و وقت نییرا پا سرم
 !پاشنه بلند یجانم در آمد با کفش ها میقسمت زنانه برس

 نیسنگ شیو آرا یشلوغ یو اضطرابم و از طرف یطرف نگران نینشستم، گرم شده بود و از ا یصندل یرو نرم
 ...تا آرام شوم اما لعنت دمیکش یم یقیعم یصورتم اعصابم را خرده کرده بود و نفس ها یرو

 .داد یآزارم م نمیعطر تن او نبود و هم هیشب چیکه ه یبه عطر لعنت

 .ستادیگفت و همچنان کنارم ا یگریکردم، او با خنده به دختر د ایآب خنک رو به لع یتقاضا یوقت

 یم غیکردند و باگرفتن شاباش ها دست و ج یم ییما هنرنما یجوان جلو یشلوغ بود و اکثر دخترها وسط
 .دندیکش

 یگذشته را تداع یشدم تا حسرت روزها یبزرگترها نم یایکاش هنوز بچه بودم و غرق دن ;داشتند یایدن چه
 .کنم

 چهار_هفتاد_پست#

 .فهم یعمق فاجعه را زمانِ  رفتنت م یگاه

 ...یخداحافظ یب یفهمم که تو رفت یم

 و ینگاه رفت یفهمم که تو سرد و ب یم

 یحبس کرد تیدر منجالبِ  ابد مرا

 ؟یچ که

 .دهد یعطرت را م یبو تنم

 دهم یم نیسر به بال التیدر آغوشِ  خ شبها

 ...شوم و یم داریتوهمت ب یباصدا صبحها

 ...کشم ینفس م فقط
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 پر یزندگ

 پر عشق

 پر مهر

 پر دل

 یخواه یجسمم را م اگر

 ...ایب پس

 .ریو جانم را بگ ایب

 "...درد و عشق همه مال من "

 یگل

 دخانیبود وحم دهیشدم، پدرم رنگش پر دخانیمشکوک پدرم و حم یبود که متوجه رفتارها امدهیعاقد ن هنوز
 .کرده بودند شانیآنها را پر نگونهیرخ داده که ا یدانم چه اتفاق یکنج لبش باالرفته بودو نم

 !از او هم نبود یخبر یحت یگشتم، ول یرا جمع کرده بودم و دنبال مادرم م لبم

سوال  یکه صدا ابمیآنهارا ب یچرخاندم تا بلکه گوشه وکنار یسرم را به سمت چپ و راست م سرسختانه
 :کرد ارمیجنب گوشم هوش لیسه زیبرانگ

 افتاده؟ یاتفاق

 :که مضطرب بودم، فرو دادم و همزمان هم لبانم باز شد ینیدهانم را درح آب

 ...زده بشیو مامانم هم غ نیطور هیدونم، بابا و دامادمون  ینم

 :شد، جوابم را داد یو همزمان هم که ازم دور م ستادیباره قامت صاف کرد و ا کی

 .چه خبره نمیرم بب یم

سالن  ینگاهم را به درب ورود یزد و با خودخور یم ادیرا فر یآشوب بودم و نگاهم ترس و استرس و نگران دل
 .شود یثابت نگه داشته بودم تا بلکه خبر

کرد و با  یکه چادرش را دور خودش چفت و بس م یمادرم درحال ;بود، که دهیطول کشدانم چقد  ینم
 یدرونش موج م یکه لرزش و نگران ییشد و با صدا کمیگفت، نزد یرو به همه خوشامد م یظاهر یلبخندها

 :زد، مخاطب قرارم داد

 ...به باد نرفته نیاز ا ترشیپسره رو ردش کن تا آبرومون ب نیا ای... بعـسـل

 :نمشیبه شانه خم کردم تا بهتر بب یکرده سر کپ



 

 
263 

 مامان؟ یگ یم یچ

 پسره؟ کدوم

 :چشم و ابرو آمد میمال یو با اخم ها دیرا گز لبش

 .میهمه آدم ما آبرو دار نیا یعسل جلو زشته،

نرم بلندشدم و شنل را هم دور خودم انداختم و آرام آرام همراه  میو سرگشته سرتکان دادم و از جا رانیح
کردند و دم گوش  یها با اخم نگاهمون م یو بماند همه باتعجب و بعض میشد یمهمان ها رد م انیمادرم از م

 .را از نو شروع شیهم پچ پچ ها

کردم به خود مسلط بشوم و  یعو س دمیدندان کش ریرا ز نمیریلب ز یو با آه دیراستم بخاطر استرس پر پلک
 .که، مادرم دستم را گرفت و به سمت پشت ساختمان راه افتاد

 :زدم شیبود و جاخورده صدا زیو خوف برانگ کیتار فضا

 ؟یبر یکجا م ی... دارمـامـان

 :آرام بود تشرش

 !همه بفهمن یخوا یم ـس،یهـ

 .گهیعسل د ایتندتر ب کمیو  یفهم یم

 شود تند هم راه بروم؟ یورم کرده من، مگر م یبلند و پاها یپاشنه ها نیا با

 افتاده است؟ یهمانند خوره به جانم افتاده بود که، چه اتفاق دیو ترد شک

 .بروز ندادم تا آخرش را بفهمم یزیچ یهنگ کردم منته یکم دم،یرس یکوچک یدرب آهن یکه جلو نیهم

 .مغلوب شدمکه مادرم درب را هل داد، سنگکوب ک  نیهم

 .قورت دادن نداشتم که فرو دهم یبرا یبسته بود و آب دهانم خشک شده و بزاق خیتنم  تمام

 :از هم سبقت گرفتند میشدم و لب ها رهیاش خ دهیو ژول ختهیبهم ر یبه سرتاپا یبهت زدگ انیدر م ناباور

 !؟مـــهـــرداد

 .دیکاسه چشمانش د انیدرشت براق را در م یها نیشد نگ یرا با منگ باال گرفت و م سرش

 :زد یپوزخند

 ؟یاومد
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ناخواسته  م،یپا ریشدم که بخاطر پاشنه بلند و رفتن دامن ز کیو شتاب زده به سمتش نزد دیلرز یم دستانم
شد و از  کمیخورد و آخ ام در آمد و مهرداد نگران و با عجله نزد یزیبه چ یبرگها افتادم و کاسه زانو یرو

 .گرفت و کنارم نشست میبازوها

 .کرد یم یبهم دهن کج شیبود و رد خون رو دهیزانوم، لباسم خراش یجلو

 :داشت و چشمانم از نم پرشده بود که، زمزمه دلگرم کننده مهرداد گوشم را نوزاش داد یبد سوزش

 کنه؟ یم درد

 مارستان؟یب میبر زمیعز عسلم،

 .نه تکان دادم یبه معن یزدم و سر یلبخند تلخ اشک و آه و بغض انیدرم

 .تا از مهرداد دور بمانم دیپدرم بود که مرا به زور کنار کش نیشد و ا دهیبه شدت کش میدفعه بازو کی

 :رو به مهرداد گفت نیخشمگ

 !عسل نمیا

 .راتو بکش و برو حاال

 :اش پاک شود یتا خاک فرض دیکش راهنشیبه پ یو دست ستادیدو زانو ا یخونسرد رو مهرداد

 .بشه اروی نیذارم زن ا یکه گفتم... عسل مال منه و نم من

 :داد، لب زد یکه لبش را متفکر فشار م ینیفرو داده بود و در ح شیها بیدستانش را درج لیسه

 ...یخواستگار یومدیپس چرا ن یخواست یتو م یوقت خب

 :زد یلبخند کمرنگ مهرداد

 ...کنه یقبول نم یپناه یپدرش آقا دونستم یم چون

 :رو به پدرم چشم نگه داشت سپس

 .بدست آوردنش از جونمم بگذرم یمنه و من حاضرم برا یدختر شما تمام زندگ یپناه یآقا

مهابا  یکم مهرداد در نوسان بود که، او ب شیصورت ته ر یو چشمانم رو دیگونه ام غلت یرو اشک
 :زد یلبخندجذاب

 .پرستمش یکه عاشقانه دوسش دارم و م یتنها دختر عسل

 .شد به او هیهد ینبض عاشق میو صدا دیام لرز چانه

 .مــهرداد –

 :بلند مانع شد یگذاشت، پدرم با تن صدا شیپ یو با خنده قدم دیکاو یصورتم را با ولع م یتک اجزا تک
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 ...و ببرنتا انیتا ب سیزنم به پل یزنگ م یاگه نر پسرجان

 :داد زد هیو گال تند

 ...کشم یمن از دخترتون دست نم یول انیب نیبگ نیدوست دار یبزن، به هرک زنگ

 :دیعاجزانه خند لیشکمم قرار دادم و با عجز نگاهش کردم، که رو به سه یدستم را رو یبا درماندگ دهیخم

من رو بزنه و  دیمنه و اگه عسل ق یدختر) اشاره با انگشت( تمام زندگ نیا ی... ولستیتو دختر کم ن واسه
 .کنم یرم و پشت سرمم نگاه نم یم شهیخواد... بخدا قسم منم واسه هم یبگه من نم

به شدت خشک شده  میبزاق دهانم را فرو دادم، گرچه گلو یتمام نگاه ها سمت من بود و من به سخت حال
 .دارم ازین نمیتسک یرا براقطره آب  کی یبود و تمنا

 ...زجانمیگفتن منم عاشقتم عز یزدم برا یله م له

 :شد و مچ دستم را نرم فشرود کمینزد مادرم

سنگ  لیآشنا وفام یبخاطرش مارو جلو یاست که بخوا بهیپسر غر کیمادر... بگو که خانوادت مهمتر از  بگو
 ؟یکن خی یرو

 ...و خون دل خوردند و دندیزحمت کش یلیون اونا برام خکشم چ یمن دست از پدرومادرم نم بگو

 :پدرم همانند رعشه به تنم نشست یصدا

 .رو انتخاب کنه یکیپسر) مهرداد(  نیمن و ا نیب دیولش کن، امشب عسل با خانم

 یزندگ یروزگار خالص کن، ا دیو مرا از ترد ریرا بگ جونم

و مالمت را  دیداد و نگاه خانواده ام ترد یتمسخر را نشان م دخانیسرزنش گر بود، نگاه و پوزخندحم ایلع نگاه
 .بود بیو غر بیعج میبرا نیخونسرد بودند و ا یلیو مهرداد خ لیوسط سه نیکرد تنها ا یروشن م میبرا

دانم از کجا بود، دو  یکه نم یتبه جلو قرار دادم و جانم را در کف دست نگه داشتم و با شهام یقدم نهیطمان
 نیشد، ا یام که طوالن یرگیبودند و خ دهیبهم چسب سیخ میکردم و مژه ها یصورت مهرداد را کنکاش م یدل

 :جلو نهاد یبار مهرداد قدم

 .عــســل

 .او شدم لیسوار ما کهیپروا و  یب یقیندادم و چشمانم را بستم وبا نفس عم مهلت

 ...یخـود ولـ یجـا ـزمیاحـترام شـمـا پـدر و مـادرعـز –

 :چشمان مهرداد شدم رهیخ

 .عـاشـق مـهـردادم مـن

 .زد یکه بهت و تعجب در چشمانش موج م ینثارم کرد و پدر یکه خاک برسر یدخانیو حم دیکش ایکه لع یهع
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 :شدم رهیغم به چهره به پدر و مادرم خ با

و  می... به اون خدا به اون قبله قسم تاحاال گناه نکردمیتاحاال خطا نرفت یول میخوا یساله هم رو م یلیخ ما
 ...میها بود بهیهردو چندسال مثل غر

 :کرد ظیقلبش گذاشت و غ یدستش را رو پدرم

 ...به اسم عسل ندارم یدختر گهید

 :به سمتش برداشتم یقدم ناباور

 !؟بــــابـــــا

 :هوا تکاند یتو یدست

 ...چشمام گمشو ینه من پدر تو... حاال هم از جلو ینه تو دخترمن گهید

 .برداشت یچشم بست و پشت بهم قدم یکرد و پدرم به رو یدل سنگ را آب م میهق ها هق

 :انیگو انیکردم ناباور و هز یآوار نشوم، تکرار م نیزم یمحکم مرا گرفت تا رو مهرداد

 بابام ولم کرد... اون بابامه... بـــــابـــــا؟ رفت... مهرداد بابام

 ...تــوروخــــــدا... بـــــابـــا تـــورو خـــــدا نـــرو

 :ستادیا یبا ناراحت شیپدرم شد و جلو کینزد عینشاند و خودش سر نیزم یبا حرص مرا رو مهردا

 چرا؟

 ...فهمه یحرف ها نم نیدل که ا یموند ول رقولشیدخترتونه و تا آخر ز اون

 :ستبر مهرداد زد نهیبه تخت س د،یساب یکه دندان م یپوزخندزنان درحال دخانیحم

 ...سوسول کهیبه چاک مرت بزن

 :رو به پدرم کرد زیاش، مسالمت آم یبرخالف چهره جد مهرداد

 ...ےپناه یآقا نیبب

 ...نه ینشنوفت نکهیمگه بهت نگفتم بزن به چاک... مثل ا —

اش بود را  نهیجناع س یکه رو یدفعه مچ کیخواند که مهرداد  یمهردا قد علم کرد و رجز م یجلو دخانیحم
 :زد یو با نفس نفس جست چاندیگرفت و پ

 ؟یکن یبهت ربط نداره دخالت م یزیزنم، تو چرا به چ یحرف م یپناه یدارم با آقا من
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که مهرداد  یگفت، درحال یو همزمان ناسزا م دیاد کوبمهرد یاش به بازو یدست فیشد و با ک کشانینزد ایلع
 رهیخ گرید کیبه  یومهرداد( همانند دو دشمن خون دینکرده بود و همزمان هر دو ) حم اینثار لع یتشر یحت

 .کردند یشده بودند و خط و نشان نثارهم م

باره پشت به آنها  کیزدم،  یدادم و ناباورانه هق م یکه سرم را به دو طرف تکان م یزده و مغلوب درحال بهت
درونم تنگ و به شمارش  یکه نفسم بند آمده بود و حجم هوا یراه افتادم و درحال ابانیدوان دوان به سمت خ

 ...شومرها  یتا از کابوس لعنت دمیدو یرفته بود، بدون نگاه کردن فقط م

 :زاندتنم را لر یاز عمق خواستن و نگران یا نعره

 !؟عـــســل

مهرداد و خانواده ام  نیجنگ و جدال ب نیزد، از ا یم بیداد و عقلم نه یم ستیوا مانده ام فرمان ا قلب
 ...ها پاره کنم ریو زنج زمیبگر

 میپا یدامانم بود تا جلو یبه گز گز افتاده بود و تمام تنم را عرق و گرما احاطه کرده بود و دستانم جلو میپاها
 .شود دهیآسفالت شوم و تمام خراش مانینکندو باز مه ریگ

 :زد ادیرا فر یعجز و ناتوان شیبار صدا نیا

 .تـــورو جـــوونـــ مـــن عــــســـل

بود، را  دهیکه مدام آب دهانم را که خشک یو با نفس نفس درحال ستادمیو با قسم جانش ا دیکش ریت سرم
 .شدم رهیبه دور دست خ دمیبلع یم

ام باال  نهیقفسه س یبود و به طرز وحشتناک دهیبر میزد و سرم نبض گرفته بود و امان پاها یدو دو م چشمانم
 .دید یچشم ، چشم را نم ;همه جارا احاطه کرده بود یکیشد و تار یم نییوپا

ه ام را به و زمزم دمیعرق کرده ام کش یشانیپ یرو د،یلرز یو خشم م یکه از ترس ونگران یراستم درحال دست
 :گوش خدا رساندم

 ...آرامش بده ایخدا

 ...کمکمون کن بارالها

که چهره مضطرب و  رمیبگ یزانوانم نشست و خم شدم تا نفس یرمق دستانم رو یجان و ب یو ب خسته
 :گرفت یو ناباور نفس ستادیام ا یبه صدمتر یقرار گرفت و با نگران دمید یوحشت زده مهرداد جلو

 !عـــســل

 یو آسمان پرواز کردم و تنها صدا، صدا نیزم انیباره م کیبه سمتش بردارم،  یزدم و تا آمدم قدم یلبخندتلخ
باز  مهیکه ن یمهرداد بود و دهان یرو دنیکه تشنه د یمهرداد بود و سپس بستن چشمانم درحال یخدا یوا

 .ماند

 ...زبان مهرداد از
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که پلکان  یغرق خون درحال میدو زانو افتادم، عسلم، دخترزندگ یسرم نشست و ناباور رو یرو دستانم
 .نمیرا درون چشمان باران زده اش بب یتوانستم اوج نگران یبست، بهم چشم دوخته بود و م یرا م سشیخ

بسته عسل،  یچشم ها دنیشد، مرا به خود آورد و با د ادهیپ لیکرد و از داخل اتومب یخدا م ایمرد که  یصدا
جان عسل را در آغوش گرفتم و رو به  یگرفت و با شتاب تن ب یو وحشت جان یتمام تنم از ترس ونگران

 :دمیهمان مرد عربده کش

 ...مـارسـتانیبــبرمــون بـ ایبـاش بــ زود

 :زدم ادیپشت رل نشست که با فر یبا دستپاچگ عیکه خشکش زده بودبه خودش آمد و سر طرف

 .ــگهیبــرو د د

 ...تکان داد: باشه باشه... هولم نکن سر

 .زنده نخواهد بود گریعسل د افتدیو تا او بخواهد راه ب دمیکش ینیو خشمگ یعصب یها نفس

و خود  یکنار یصندل یوقفه مردک را هل دادم رو یشد و ب ریبه تنم سراز ینبودن عسل، رعشه بد باتصور
جسم عسل و جاده در  نیکردم و مدام نگاهم ب یم یوع به رانندگشر ییپشت فرمان نشستم و با سرعت باال

 .ردیبگ یشتریب تدادم تا سرع یپدال گاز م یرو یادیخورد و فشار ز ینوسان بود و خون خونم را م

 یچسبانده بود که اگر م یام چنان با وحشت کمربندش را بست و خود را محکم به صندل یکنار دهیترس مرد
 !ندیچشمانش بب یخواهد مرگ را جلو

درب  دهیو هنوز نرس دمیرس مارستانیب نیتر کیدادم و بالخره به نزد یم راژیجاده و نیب یها لیاتومب انیم از
 :دمیکش یبلند ادیجان عسل را در آغوش گرفتم و فر مهیرا گشودم و تند و با عجله جسم ن

 !کـــمــک ــادیبـــ یــــکــی

 ـــــیآهـــا

 :را باال انداخت شیصدا انیتشر گو یباره پرستار کی

 مارستـــیجا ب نیمحترم ا یآقا

برانکارد قرار  یعسل را رو یپرستارها را خبر کرد و همگ هیبق عیصورت غرق خون عسل ماتش برد و سر دنیباد
 .او را به اتاق عمل منتقل کرده بودند عیو سر میداد

زدم  یچنگ م میرگلویبود، پنجه پشت گردن و ز دهیجانم به لبم رس یکه از شدت نگران یدرحال دستپاچه
 یکردم و مدام به خود و عملم ناسزا و لعنت م یم یدرب اتاق عمل طول و عرض راهرو ط یوهمزمان جلو

 .فرستادم

با آن که  زینشد و من  ایعسل را جو میشد و علت حال بدخ کمینزد یکه افسر دیدانم چقد طول کش ینم
که به  یداشت کرد و مرد ادیکردم و افسر همه را  فیامشب را تعر انیجر مهینداشتم نصفه ون یحال مساعد

 ...کرد، شماره تماس خانواده عسل را هم گرفت و مرا به حال خرابم گذاشت ریعسل زده بود را هم دستگ
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سوزناک باعث شد، متعجب عقب گرد کنم و  یوضجه ا یقرار یو ب ونیش یکه، صدا دمیکش میموها یال پنجه
 .ستادمیمادر وپدر عسل کنار ا دنیباد

کرد و  یم یو کبود شده بود و خواهرعسل هم هق هق آرام دهیمادر عسل ازبس چنگ زده بود، خراش صورت
 .زد و چشم به درب عمل دوخت هیتک واریپدرش مسکوت سربه د

 .رمق شده بود یکرخت و ب کرد و تمام تنم یسرسام آور درد م سرم

 .حال عسل را بپرسم عیکردم تا باز شد سر یدرب را وجب م تمام

 ...شد یم نیینامتعادل باال وپا میگلو بکیسرخورده و نگران س واریکنار د یبا کوفتگ یقرار وخودخور یب

 !نــــه –

 یدروغ م نیتونه رفته باشه... نه نه شماها دار یحرف هاست و نم نیتر از ا یامکان نداره، عسل من قو نیا
 ...نیگ

که  یکردم و با چشمان یآورده بود، ناسزا بارش م میکه خبر مرگ عسل را برا یرفتم و به دکتر یعقب م عقب
 :دمیشده بود، پنجه پشت گردنم کش سیخ

 !... اون زنده است... عسل من نمرده... اون نـــمــرده... نـــــههیقو عسل

 ...نگهش دار دخانیبابا... حم یجوون بلندشو، ا _

 یو جلو مارستانیب یفضا دنیکنارم هنگ کردم، باد دیحم دنیکه با د دمیاز جا پر ادمیفر یباره با صدا کی
 یام تند و ب نهیزدم و قفسه س ینفس نفس م ;نبود شیب یکه کابوس دمیکش یدرب اتاق عمل نفس راحت

شدم و  زیخ مهین یآه ازانوام نشست و ب یردم وبا اخم کنارش زدم و دستم روچاق ک یونفس دیتپ یوقفه م
 .و نگران چشم به در دوختم دمیو شلخته ام کش دهیژول یموها یال یدست

 یما کم دنیبا د ;آمد رونیکرد، ب یدهانش را باز م یبند جلو شیکه پ یکه درب باز شد و دکتر درحال نیهم
 .انداخت نییمکث کرد و سپس ناراحت سرش را پا

 :زدم و لبانم همراه بغض باز شد هیتک واریخود را عقب کشاندم و ناباور به د وسانهیما

 !؟رفت

 ... و شوک زده( مـــ یرارادی... نامرد... من ... ) تنفس غیمعرفت... بود ی... چقد... بعسل

 ...خوبه فقط ضتونیمحترم حال مر یآقا —

 :دکتر ملتسمانه چشم دوختم یرا کنار زدم و جلو دخانیبه جانم نشست و حم یدیام کورس

 خوبه!؟ حالش

 ...شکرت ایشکرت... خدا ایخدا.... عسل من زنده است.... خدا یوا
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 :شانه ام گذاشت یدست راستش رو دکتر

 ...طمعجزه بود زنده موندش... فق هیشب شتریحالشون خداروشکر خوبه... ب بله

 :بنفشه نشسته بود یزدم و چشمانم از اشک خوشحال ینفس م نفس

 ...یمارو... فقط چ یکشت دکتر

 .بگو وخالصم کن زتیعز جان

 :زد یلبخندتلخ

 .... متاسفممیکار بذار نیداخل پاش پالت میتا آخر عمر مجبوره لنگ بزنه، چون مجبور شد فقط

 :دمیبه صورتم کش یدست ناباور

 ...ایدن یتو هینفس هاش برام حکم تنفس و هوا دنیشن هی... کافهیشه و نفس بکشه برام کافسالم با فقط

زدم و دائم تکرار  یم یبهت زده ا یکز کردم و لبخندها یصندل یو ناهماهنگ رو زانینام یبا قدم ها نامتعادل
 :کردم یم

و  دیجنگ یجراح یها غهی... اون با تدی... اون جنگمعرفت نبود یممنونم... عسل نامرد و ب ایموند... خدا زنده
 .شکست شون داد

 ...زنده بودن عسل یاز شاد دندیلرز یم میها شانه

 ؟یکن یم یچرا خودخور گهیکه حال عسل هم خوبه د ینیب ی... مایکن یپسرجان آروم باش، سکته م —

 :زدم یانداختم و لبخندتلخ ریپدر عسل سرم را ز یصدا با

بود... عسل من صـ... صورتش سرد و  تیواقع یخوابم اومد و گفتند اون مرده... ا... انگار ی... تودمشید
 ...مثل گچ بود

 :را باال گرفتم و دستان لرزان و چروک پدرعسل رو سفت فشرودم سرم

 ...بدون عسل واسم زهره یمردم... زندگ یشد مـ... من م یم شیطور هیاگه  بخدا

 :زد یندکمرنگعسل لبخ پدر

عاشق تر از تو  یهات ثابت کرد یباز وونهید نیتو با ا یکردم صالح دخترم ازدواج با اون پسره ول یفکر م من
 ...حاللم کن پسرم ست،یدخترم ن یبرا

 .خدا را در دل شکر کردم یآغوش پدرانه اش قرار گرفتم و با لبخنداز ته دل در

 *....ماه بعد کی *

 :دمیس *زدم و گونه برجسته اش را نرم بو یقیلبخندعم
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 ...آخر عمر غالمتم تا

 :زد یا لبخنداغواکننده

 .خوام فقط خودت باش مهردادجان ینم غالم

 .نجوا کردم رلبیتکاندم و ز یزدم و سر یلبخندمحو

 .شم یم یتو بگ یتوفقط باش... من هرچ –

سرم را  یو با حس خوب و آرامش بخش قی، عمنوازش شد که میموها یکرد و دستانش ال یکوتاه خنده
 :گرم نشست فشیدستان ظر یکردم و همزمان هم لبانم رو لیسمتش ما شتریب

 نکرده تو.... تــ یبودم که خدا دهیانگار جونم رو گرفته بودن از بس ترس یاتاق عمل بود یتو یوقت

 :کرد هیهد میموها یرو یزد و بوسه ا ینیلبخندغمگ

 ...ہشیرحم کرد بهم وگرنه حسرت تو رو واسه هم یلیخدا خ م،ز یدونم عز یم

 :لبان سرخش قرار دادم یسبابه ام را رو انگشت

 ...حرف رفتن نزن عسلم هرگز

 :لنگ زده به سمت شناسنامه اش رفت یبرخاست با همان پا شیو از جا دیکش یآه

 .میدیو کشمکش بهم رس یشه بعداز اون همه بدبخت یباورم نم هنوز

 .سوال ببرم ریو دکتر بودنم رو ز زمیشه که بخاطرت تمام شهر رو بهم بر یمنم باورم نم –

 یو جلو یشه که اون شب شوم اومد یگرفت، باورم نم ادیاز تو  دیکردن رو با یزد: عاشق یچشمک دویخند
 .جانرو بهم دادند مهرداد  ایانگار دن ییخوام و عشقمه... خدا یمن عسل رو م یهمه داد زد

و الغر عسل  فیتخت بلندشدم و از پشت جسم ظر یشده اش گرفتم و از رو نیپالت یغم زده ام را از پا نگاه
 :شانه اش قرار گرفت یو سرم رو دمیرا در آغوش کش

 ...رود یکه جانم دارد م دمید شتنیبا چشم خو من

دارد و ما از  یها بیفراز ونش یو زندگ ستی یها باق تیهمچنان حکا یول ،یزندگ نیا تیحکا دیرس انیپا به
 .میو خود در بند گذشته وفردا میبهرآن ناآگاه

 


