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فروشی   ایلخانیزینب به قلم   شاه دخترونرمان 

حاوی مقداری از ابتدای  عیارسنجاست و این فایل 

رمان می باشد، پس از مطالعه اگر عالقمند بودید به 

مراجعه کرده و فایل کامل را پس  باغ استوروبسایت 

شتر در پایان این از خرید، دانلود کنید. اطالعات بی

 .فایل موجود است
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 دارچین و ِهل انگیز دل ی رایحه از که ایرانی اصیل چای انگیز دل عطر
 ی پنجره وسط از نگاهم رد یکباره که پیچید مشامم در چنان شده، انباشته
 میان در که سینی.شد کشیده مسی سینی وسط تا حیاط، به مشرف

 میزبانی پذیرای لبخند با.میلرزید نامحسوس شرمی اثر بر لرزان دستانی
 گلدارش سپید چادر میان در صورتش قرص سادگی نهایت در که شدم

 اش برآمده های گونه روی بر دلپذیر صورتی یک از ای هاله و میدرخشید
 روی بر داشت که اضطرابی نهایت در را اشگونه سرخ هایلب و زده نقش

 زیر کند حفظ را تعادلش میکرد سعی سختی به که حالی در. میفشرد هم
 :گفت لب

 . جون نرگس بفرمایید-

 را باریک کمر های استکان از یکی فرستادم، سینی سمت به را دستم
 :گفتم بودم تماشایش مغروق هنوز که حالی در و برداشته

 .بشی سپیدبخت که هللاشاءان عزیزم نکنه درد دستت-

 دو بین را استکان ی میانه که حالی در.گذشت و شده رد کنارم از سرعت به
 میان در که آنجایی حیاط، سمت به باز میفشردم، ام اشاره و شصت انگشت

 به شروع مهابا بی هم هاگل و شده شکوفه از پر درختان قدیمی، ی باغچه
 داغی اثر بر انگشتانم سر اگر که داند می خدا و زدم زل اند،کرده زدن جوانه
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 داشتم خیال کی تا سوخت، نمی بود دستم در هنوز که چایی استکان
 پیش داخل را استکان سرعت به.بنشینم بهار تماشای به یکسره همانطور

 استکان آخرین که کردم نگاه دختر به دیگر بار یک و گذاشتم مقابلم دستی
 بود، ایستاده گم در سر طوری خالی سینی با حاال و کرده تعارف هم را چای

 .بود او حد بی تجربگی بی و خامی بیانگر حاالتش ی همه که

 عروس دست از را امشب چای اولین بود کرده هوس فخاری محمد آقا حاج
 اصرار، با اما بود، میهمان خانه این در دختر خود اینکه با. بنوشد نورسیده
 آقا، حاج امر از اجابت راستای در آینده شوهر مادر زبانی شیرین و سماجت
 خواستم می.رفتم آشپزخانه تا دنبالش به.بود شده آشپزخانه راهی سرانجام
 سایر تواناییهای از بیشتر خیلی انگار ساله هفده دختر این اما کنم کمکش

. بازگشتم اتاق به دوباره خودش خواست با.بود دارا را ساالنش و سن هم
 در سعی و میخندید که حالی در گرفته، را پیراهنم ی گوشه جون خانوم

 :گفت داشت نشاندنم

 !ارشد خانم عروس نیست شما خدمتی خوش نوبت دیگه امروز-

 مرده چند تغاری ته عروس این ببینیم بذار دادی، پس خودتو امتحان شما
 .حالجه
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 هنوز که حالی در و کشید هورتی ولع با را چایش از جرعه آخرین آقا حاج
 ساعت به نگاهی دیگر بار یک بود، چای استکان یک خوردن لذت در غرق
 نگرانی متوجه زود خیلی و گرفته را پدر نگاه رد مصطفی.انداخت دیوار روی
 کننده دلگرم ولی تصنعی کامال لبخند نوع یک تقدیم با پس شد، آقا حاج

 :گفت

 .نشده دیر که هنوز آقا، حاج نباشید نگران-

 خود دور را عبایش تر محکم کمی بود نشسته جایش در که همانطور آقا حاج
 :گفت میبرد تسبیح سمت به دست که حالی در و پیچید

 جناب بابت نگرونیم. شیطونه کار که عجله ،جان پدر نیست ای عجله! خیر -
 باشن؟ کرده دیر کم یه سرلک آقای نمیکنید فکر. سرلکه

 از چیز هیچ تقریبا که بود پوشانده را صورتش طوری چادرش با سرلک خانم
 خجالت با و نبود نمایان تراشش خوش و قلمی بینی نوک جز او صورت

 :گفت

 گفتن و گرفتن تماس سرلک آقای پیش ساعت نیم همین!آقا حاج شرمنده-
 دیگه، ساعت دو یکی تا نهایت یعنی ماشین، شدن درست محض به

 .رسن می خدمت شه تموم که کارشون
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 :گفت و کشید محاسنش روی را دستش دیگر بار یک آقاحاج

 واشر سوختن کیلومترو صفر ماشین که وگرنه بوده، کار در مصلحتی حتمی-
 !نوبره که ولله سرسیلندر

 خراب موضوع بار چندمین برای و بازگشته جون خانوم سمت به سرلک خانم
 کشید، پوفی کالفه و گیج محسن. کرد بازگو را ماشین ناگهانی و یکباره شدن
 انگار.شد سرازیر سمتش به ها نگاه از موجی باره یک که پرصدا و قوی آنقدر

 پیراهن ی یقه ی لبه ی گوشه که حالی در چون نیاورد، تاب آن از بیشتر
 گرم میداد تکان مدام و گرفته ظریفش و بلند انگشتان نوک با را سفیدش

 کامال هنوز. شد خارج اتاق از و خواست عذر کرده، بهانه را فضا حد بی بودن
 :گفت خنده و خودش خاص شیطنت با مصطفی که بود نرفته بیرون در از

 .شده تاببی حسابی شادوماد که انگاری-

 آن از بعد و در، کنار تا نوعروس نگاه. خندیدند حرفش دنبال به نفری چند
 .دوید محسن خالی جای سمت به نگران، همچنان
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 مخصوصی برق و میکشید عمیق های نفس ایستاده، حیاط وسط که محسنی
 صورتِ  زیبایی به برمیخیزید، سیاهرنگش و کوتاه کامال موهای میان از که

 .میبخشید خاص جالیی رنگش بی و باریک

 اینکه یا سردرگمی، و پریدگیرنگ همه این مثال.داشت عجیبی حال محسن
 ای ساقه از برگ یک مینشست، باغچه سیمانی ی لبه روی گوشه یک حال
 آن از بعد و کرده آن کردن تکه تکه به شروع خاص حالتی با کرده جدا

 می تکرار مجدد را کار همین و کرده جدا ساقه از نیز را دوم برگ بالفاصله
 !...کرد

 وضوح به دارد که را وحشتی و پریشانی عمق او، حاالت این تمامی از من
 دلواپس او همراه به هم من که میشد چطور نمیدانم و کرده احساس
 !میشدم

 ماجرای یک شروع این تازه و برسد راه از سرلک آقای لحظه هر اینکه دلواپس
 محسن بحث و جر صدای دیگه بار یک هم دیشب همین تا چون باشد، تازه

 یک جدی، بحث یک مرتضی و من بین که بود شده باعث فخاری آقا حاج و
 .بگیرد صورت تفاهم و توافق عدم جور

 مرتضی برعکس کامال بود، نگرفته شکل هنوز که ماجرایی از! میترسیدم من
 .میکرد نگاه مسئله این به بینانه خوش خیلی که
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 :گفتم لب زیر و کشیدم آهی

 بود؟ کار ی چاره تنها این واقعا یعنی-

 زنگ صدای تاخت، دیگر برگی سمت به دیگر یکبار که محسن دست
 رسید گوشم به طوری اتاق درون تا و برخاسته حیاط میان همان از موبایلش

 متمرکز گوشی ی صفحه روی بر نگاهش آنطور وقتی! شد پاره دلم بند که
 نگرانی با دارد تردید تماس برقراری برای هم هنوز ناباوری با انگار و شده

 :نالیدم دلم در و کرده تماشایش

 و آرزو که اونطور چیز همه تا کن کمک خدایا! نباشه اون نه! خدایا نه-
 پایان به و شه تموم خودشون، آرزوی و خواست نه بود، دیگرون خواست

 .بگیره پایان و شه بسته داستان این دیگه... برسه

 ! بود خواهد من آرزوهای ترینرحمانه بی و ترینوحشتناک از یکی قطعا این و

 شود نمی عایدم چیز هیچ هنگام به نا تماس این از. میدهد جواب محسن
 این طی در که هاییاضطراب تمام و هایم دلواپسی تمام برای باشد پایانی تا

 .میدادند آزارم چنان روز چند

 آن از بعد نمیدانستم هنوز من و بود شده دور نظرم از کامال و رفته محسن
 بنشینیم دغدغه بی و راحت اینطور میتوانستیم هم هنوز مشکوک، تماس
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 اصطالح به وصلت یک پایان بی لذت و شادی در غرق همگان که همانطور و
 این تا دارچین و هل چای نوشیدن از هستند آبرومندانه ظاهر به و متعارف

 نفسی بی از حجم آن خاطر به که شدم کالفه طوری عاقبت! ببریم؟ لذت حد
 .بردم پناه حیاطی خلوت دامان به ام

 هنگام به نا تماس آن.نمیدیدم را محسن انداختم چشمآن ی گوشه هر به
 میان از را این زد، کوچه به حیاط از شک بی که بود کرده بیقرارش طوری
 که ای باغچه خاک ی زده نم ی پهنه و است باز هنوز تا که دری بین شیار
 جویدگی حاصل انگار که شده ای شده تکه تکه برگ هزاران پذیرای حاال

 محسن. میفهمم است زده وحشت و مشوش حد آن تا افکاری و ناآرام ذهنی
 !میفهمم خوب من را این دارد؛ درد هم هنوز

 دادن اسارت به تن اینطور و اجباری ازدواج این دلش، هایزخم التیام برای
 زده یخ های شاخه تا بودند شده یکی هم با همه انگار! بود راه ترینناممکن

 التیام ازدواج نام به تبری با را ساله بیست ی زده عشق پسرک این ی
 .دهند

 تر قبل خیلی از که افکاری. بودم کننده مشمئز و تلخ افکاری در غرق هنوز
 پیشگویی این میکرد احساس که حاال و میکردم بینیشانپیش وضوح به ها
 را ناخوشایند اتفاق یک از بویی و میگرفتند خود به واقعیت رنگ کم کم ها
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 دیگر کردم احساس که آنقدر کردم، می دلشوره احساس شدت به دارند
 به منتهی پلکان سمت به همانجا از. بازگردم داخل به دیگر بار ی نمیتوانم

 میان از کمی را سرش جون خانوم افتادم راه به باال سمت به و مرتضی اتاق
 :پرسید متعجبانه و کشیده بیرون. در

 خانوم؟ عروس کجا-

 از قبل شه، پیداشون مرتضی آقا دیگه که االناست. باال میرم اجازتون با-
 ...بشه اگه. بزنم اتو یه پیرهنشو ممکنه اگه بود گفته رفتن

 .افتادید زحمت به هم شما دخترم، نکنه درد دستت-

 :گفتم و زدم لبخند

 .آقامونه نیست، که غریبه مرتضی آقا! رحمته خانم حاج نیست زحمت -

 بیچاره پیرزن! میشود باز بندش از بند انگار که کردم ادا طوری ر آقامونه این
 خیر به عاقبت الهی" با لبخندش ی مانده ته همان که زد غنج طوری دلش

 .شد راهم ی بدرقه اش مادرانه" شی

 اتو سمت به راست یک ام دهنده آزار افکار از فرار برای و شده اتاق وارد
 کار به شروع اینکه از قبل اما برداشتم صندلی ی لبه روی از را پیراهن. رفتم
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 و انداختم بود باز همچنان که حیاط در به نگاهی و رفتم پنجره کنار تا کنم
 .بازنگشته هنوز محسن شدم مطمئن

 آن سطح بر آب قطره چند انگشتانم سر با و کرده باز اتو میز روی را پیراهن 
 تا دادم قرار اتو سطح روی بر احتیاط با و آرامی به را دستم کف پاشیدم،

 هنوز چون کنم؛ محاسبه بار آخرین برای و دیگر بار یک را آن گرمای میزان
 بزنم، اتو را مرتضی پیراهن میخواستم که قبل ی دفعه دارم یاد به خوب

 زده شرم بشدت آن از بعد سوزاندم، خود مباالتی بی با را آن از قسمتی
 من در طوری چلفتی پا و دست و خام ی بچه دختر یک احساس انگار! شدم
 گریه به شروع و رفتم فرو مرتضی آغوش در ناخواسته که بود کرده حلول
 ی آستانه در که دختری کشیدم، می خجالت خودم از روز آن. بودم کرده
 احساس خودش روی بر را مردی نگاه وقتی هم هنوز و سالگیست چهل

 لباس بهترین سوختن آن عاقبت که میشود دستپاچه و هول انقدر میکند
 . بود مرتضی

 عجیب طور یک! کرد می تماشایم خاص و عجیب طوری یک مرتضی روز آن
 لبش.بود کرده خانه چشمانش عمق در که پروایی بی. بود شده حاالتم محو

 گرفت، می درخشیدن باره یک که چشمانش رفت، می خنده به جهت بی که
 از که بود این بیانگر جملگی که نقیض و ضد و عجیب های حرف همه آن و

 می لذت هم و کشد می زجر هم آمد می پدید او در یکباره که حاالتی نوع
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 خرابکاری آن از پس عاقبت و ترساند می مرا شدت به حاالتش اینگونه!برد
 اشک تک تک هایش لب با و بود کرده بغلم همیشه از تر مهربان. آمد کنارم
 زده وحشت کمی او با نزدیکی حد آن از من و برداشت صورتم روی از را هایم
 هم هنوز! ترسیدم می داشتم اون با که بیگانگی حس از من! بودم شده
 !میترسیدم مرتضی از شدت به اوقات گاهی

 دیگر بار یک را پیراهنش دیرین عادت و رسم عادت به ناخواسته وقتی
. کردم بوییدن به شروع و بردم فرو آن ی یقه میان را صورتم برداشتم،

 بود، من با روزی که احساسی آن تمام خواست می دلم و بوییدم وار دیوانه
 !ببلعم را بود دیگری مرد به متعلق روزی که عطری ی همه

! نبود دیگر ولی پرستیدمش، می وار دیوانه و داشتم دوستش که مردی عطر
 حتی حاال و بود؛ کشیده پر زندگیم دفتر میان از و شده گم بود رفته

 خاطره و نشان هر یا ردی بویی، دنبال به گشتن یا موضوع آن به اندیشیدن
 نابخشودنی خطایی و ناخواسته جرمی کبیر، معصیتی حکم به مرا او از ای

 میکردم، فکر دیگر طور یک.میکردم جمع را حواسم باید پس. میکرد محکوم
 از که را ای رایحه همین باید.میداشتم دوستش باید میکردم، باور دیگر جور

 و میبست را چشمانم میداشتم، دوست را میکشید پر من مرد پیراهن میان
 صفحه اندیشه این با تنها! است من مرد تنها مرتضی که میکردم باور ابد تا
 در که نگذشته آن از دقایقی هنوز و گذاشتم پیراهنش بستر بر را اتو داغ ی
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 خوردم یکه و شده متعجب طوری من و شده گشوده شگرف شدتی با اتاق
 آن جهت در و در سمت به پیکرم تمامی حتی ،حواسم و فکر تمامی که

 .شد معطوف

 به مستاصل نهایت تا و دارد درد آنقدر بیقراری نهایت در که دیدم را محسن
 لبه سمت به شالم سمت به دستم. شده اتاق وارد نزده در که رسد می نظر

 سرم روی برداشته را آن میکردم سعی که حالی در و شد روانه تخت ی
 :گفتم دلخوری با بیاندازم

 به حداقل! زدی می دری یه شدن وارد از قبل بود خوب محسن؟ خبره چه-
 !حساسه اندازه چه تا اون که دونی می کنی، رعایت کن سعی مرتضی خاطر

 !نبود دنیا در اصال انگار! نشنید را هایمحرف از کدام هیچ انگار اما

. بود شده متوقف خالء در و رفته فرو زدن جا در و واماندن شبیه حالتی در
 را دستانش امانی بی لرزش و کرده خانه اش نشسته فرو چشمان در نمی

 که شنیدم بار چند فقط هایشلب حد بی خشکی میان از.بود فراگرفته
 :کرد تکرار مرتب نگرانی با هم سر پشت

 !کن کمکم خدا رو تو نرگس آبجی...متینا...متینا -

 ...متین
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 که عشقی یادگار و دخترم امیدم، عشقم، بود؛ من چیز همه روزگاری متین
 حال به را اتو اراده بی که بود طبیعی پس! نیست هم حاال و نبود وقت هیج
 خیسش چشمان عمق تا نگران و زدهوحشت که حالی در و کرده رها خود

 :بپرسم وار دیوانه ام تاخته

 !شده؟ چی متین! ؟محسن هان! چی؟ متین-

 آب سختی به ندارد، هم را هایشاشک مهار توان حتی دیگر که حالی در
 به قدم چند. داد قورت آمیخته یکدیگر با که بغضش همراه را دهانش
 :پرسیدم بلندتری نسبتا صدای و تحکم با اینبار و برداشتم سمتش

 محسن شدی الل چرا پس اومده؟ سرش بالیی چه شده؟ چش متین میگم-
 !بزن حرفی یه خدا رو تو

 بیرون سمت به دارش شیب چشمان ی گوشه از آرامی به طوری اشکش
 قبل از اختیارتر بی که کرد طی را اش گونه ی تکیده مسیر و کرده تراوش

 : گفت که شنیدم آورم درد ی ناله عمق در و کردم اکتفا ای ناله به فقط

 !کرده فرار گنمی!رفته نیست، اون-

 هق هق به اش گریه اینکه از قبل و گرفتم محکم را پیراهنش از قسمتی
 :پرسیدم تحکم با دیگر بار یک شود تبدیل
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 مدت این تو که تو گفته؟ بهت اینارو کی اصال محسن؟ میدونی کجا از تو-
 !....نکنه!... نه اینکه یا...نداشتی اون از خبری هیچ

 زدم حرف باهاش که پیش ی هفته دو یکی همون از.نداشتم ازش خبری نه-
 تو. بود خواسته اینو خودش. ندیدمش دیگه پیشش رفتم بار آخرین برای و

 همه دیگه و میگیرم زن دارم گفتم بهش. جریانه در مصطفی اما نمیدونی،
 یه خودش ی واسه اونم گفتی شما که بعدشم بود، شده تموم چی

 .گفت همینو خودشم بره، ایران از قراره که داره تصمیماتی

 :گفتم و کشیده آه

 کنم نمی باور اما ندارم، خبر ازش وقتیه چند یه منم.بود همینطور دقیقا-
 لعنتی اه....باباشه خاطر به که دونی می نگرفته، تماس باهام رفتنش از قبل
 چه بردم بین از رو تماس های راه همه خودم وقتی! میگم پال و پرت دارم چرا

 !دارم انتظاری

 اصال باشه؟ رفته میتونه واقعا یعنی رفته؟ که این از مطمئنی تو محسن اما
 گفته؟ بهت اینارو کی

 :گفت مردد و گرفته سمتم به را موبایلش گوشی
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 انگار. کرد می گریه داشت بیچاره دختر.زد زنگ بهم منیر االن همین منیر،-
 ولی بزنه زنگ شما به میخواسته اول اونم زده، زنگ منیر به رفتنش از قبل
 ...نتونسته انگار

 .کردم عوض مرتضی خواست به بنا خطمو من که میدونی درسته،-

 گفت بهم. نداشته ای چاره ظاهرا چون زده، زنگ من به همین خاطر واسه-
 منیر به پیغام یه.کرده فرار فرودگاه از پرواز از قبل پیش ساعت چند همین

 خیال اصال چون نگرده دنبالش دیگه که بگه باباش به گفته بهش و داده
 .نداره برگشتن

 به نیازی اینکه بدون حتی که پیچید مشامم در چنانآن سوختگی تند بوی
 پیراهن روی از را آن سرعت به و دویدم اتو سمت به شتابان باشد کردن فکر

 آزارم حد از بیش عمیق و وحشتناک کامال سوختگی یک محل حاال. برداشتم
 را پیراهن که حالی در و گذاشته خودش جای سر را اتو محکم. میداد

 :نالیدم درماندگی با برمیداشتم

 !!سوخت دوباره باز! لعنتی سوخت! سوخت من خدای وای-

 میخکوب جایش سر هنوز که محسن سمت به را افکارم سریع خیلی دوباره
 از آنچنان فاجعه این عمق شدت از کردم احساس و کردم معطوف بود شده
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 از که نیست سوزی پایهم هرگز ناچیز، سوختگی این که سوزم می درون
 .کشد می زبانه و گرفته نشات وجودم تمامی

 :نالید درماندگی با محسن

! ترسم می واقعا! ترسم می من چون کنیم؟ چیکار باید حاال نرگس آبجی-
 .انداخت وحشت به منو حرفاش واقعا آخری روز اون اینکه خاطر واسه

 به نکردم باورش وقت هیچ و گفت می که باشه کرده رو کاری اون واقعا اگه
 داده هم دست به دست که اونایی ی همه برای تهدیده جور یه اینکه خیال
 !!کنم؟ چیکار باباش، خصوصا آب اونور بفرستنش زور به تا بودن

 یه به دست ممکنه کردم می حس همش! نگرفتم جدی حرفاشو روز اون چرا
 !بزنه کارایی

 کنم؟ چیکار من حاال نرگس آبجی بگو تو

 پیش که شرایطی این با واقعا چون. کنی کاری تو نیست الزم هیچی، تو-
 .ندارم رو دیگه ی فاجعه یه تحمل دیگه امروز دقیقا اونم اومده،

 نریزه رو خونت تا مرتضی! محسن کنه می تبیچاره آقا حاج دیگه بار این
 .شه نمی بردار دست
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 به انداره چه تا منیر بگو بهم فقط کنم، کاری یه کنم می سعی خودم من
 یه بچگانست؟ بازی جور یه فقط این نکنه داشت؟ یقین زد می که حرفایی
 جلب برای پسرا و دختر اکثر که بازیا دیوونه همین از! میدونم چه یا نقشه،

 ...میارن در خودشون از عشقشون توجه

 منیر ی شماره گرفتن به شروع بمانم جوابش منتظر اینکه بدون بعد و
 یک تقریبا دو این میدانستم که جایی تا. بود متینا دوست تنها منیر. کردم
 آنچه و داشته اذعان حقیقت این به واقعا منیره اگر و بودند کالبد دو در روح
 در ناخوشایندی اتفاقات واقعا میکرد تایید را ام شنیده محسن زبان از که
 .بود کرده احاطه سخت را ذهنم ها مدت که همانی بود، راه

 دستخوش بود پیدا کامال صدایش آهنگ از که حالی در منیر بعد اندکی
 حدش بی گریستن از کالمش آهنگ. داد جواب شده روحی عجیب حاالت

 گریه به شروع غریبانه شنید را صدایم اینکه محض به و میداد خبر
 :گفتم.کرد

 حرفام به دقیق دخترم ببین. باش خوددار کم یه خدا رو تو جون منیر منیر،-
 به خوب بیفته دوستت واسه بخواد بدی اتفاق هر اینکه از قبل. کن گوش

 .بده گوش من
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 مسلط خودش بر میکرد سعی که حالی در و کشید باال محکم را اش بینی آب
 :یپرسیدم دیگر بار یک مینمایید شنیدن ی آماده کامال و باشد

 ی کلمه به کلمه چون بده گوش حرفام به دقت به و خوب! جون منیر ببین-
 اینکه از قبل متین به رسوندن و کردن پیدا برای مارو ممکنه و مهمه حرفات
 امروز دقیقا بگو بهم فقط. برسونه بیاد پیش براش بدی اتفاق ناکرده خدایی

 افتاد؟ اتفاقی چه

 و کم خودتون شما.نداشت خوبی حال روزا این متینا خانوم، نرگس ببین-
 که تصمیمی این آخری، اتفاق این چون خبرید، با جریانات ی همه از بیش

 اش عمه تنها با اونور بره اینکه گرفتن، براش نشستن خواهرش و باباش
 با رابطش شدن تموم هم طرف اون از داد، می آزارش خیلی کنه زندگی

 .کنه ازدواج زودی به قراره محسن بود فهمیده اینکه و محسن

 چند درست اینکه نه اما میرفت کردن دیوونگی نوع هر انتظار متین از
 خبر خانوادش اعضای از کدوم هیچ هنوز که حالی در پرواز، از قبل دقیقه
 می تصور هم هنوز احتماال چون! نه کنه فرار اومده سرش به چی که ندارن

 !اش عمه پیش دیگه ساعت چند تا و آسمونه میون جایی یه االن کنن

 کسی به نشدن متوجه خودشون تا گفت بهم کردم، فرار گفت زد زنگ بهم
 برنامه اصال یا کنه چیکار داره خیال نگفت منم به حتی.نزنم حرفی و نگم
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 بسته روش به درها ی همه که انگار میکرد گریه جوری یه فقط.چیه اش
 تموم یادمه تا. نمیزد حرف اینجوری باهام وقت هیچ حاال تا متین. شده

 رفت بار آخرین برای که هم روزی اون حتی میگفت، من به فقط دلشو حرفای
 بازم حال همون با بود شکسته بدجوری دلش اینکه با زد، حرف محسن با

 میره گفت فقط! نگفت هیچی امروز اما. گفت بهم رو ششکسته دل حرف
 که رو کسایی تموم نباشه مجبور دیگه عمرش آخر تا که جایی دور، جای یه

 میرم جوری یه اما گفت می. ببینه رو بود اون رفتن تو آرامششون راه تنها
 چی و کجام ندونن هیچوقت اینکه انتظار و دیدنم حسرت تو دارن عمر تا که
 !محسن خود حتی بسوزن، اومد سرم به

 :پرسیدم درماندگی با. کرد گریستن به شروع دوباره

 می من به حرفاشو تموم اونکه نگفت؟ من به اینارو از کدوم هیچ چرا پس-
 !میذاشت جریان در منو قبلش بکنه میخواست که هم غلطی هر! زد

 :گفت و کشید آهی

 پدرش به نسبت شما عشق نداره باور هنوزم متین باباشه؛ خاطر به احتماال-
 نداشته اینو ظرفیت و نتونید شما اینکه از میترسید. باشه شده تموم

 شما خب هم طرفی از.ندید قرار اون کارای جریان در رو خان اتابک که باشید
 .شدید غیب
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 به سریع خیلی رو داشت باهات متین که تماسی هر حاال از منیرجون ببین-
 داره تصمیم دیدی هم اگر! بگیره تماس خودم با کن راضیش اصال. بگو من
 که کن آرومش طوری یه تونی می اگه. کن منصرفش بکنه ای احمقانه کار

 .بیفته بدتری اتفاق اینکه از قبل برگرده،

 حس یک او خالی جای. بازگشتم محسن سمت به. رسید پایان به تماس
 به کاری به دست او الاقل کردم آرزو. کردد پا به درونم در عجیب ی دلشوره
 را گوشی. نشود تربغرنج هم این از اوضاع که نزند متینا از تر احمقانه مراتب

 شروع حالت آن در. میفشردم سخت و گرفته ام کرده عرق دستان میان در
 به شروع حالتآن در و طی، را اتاق کوتاه مسیر بار چند. کردم زدن قدم به

 دسترس از را خودش بود گفته منیر که همانطور. کردم متینا یشماره گرفتن
 جریان در اال نمیدیدم مشکل این درمان برای حلی راه هیچ. بود کرده خارج

 !اتابک گذاشتن

 ی شماره که بودم مطمئن. کردم اششماره گرفتن به شروع تفکر بدون
 حروفش بند بند میان از محض آرامش که لحن این و شناسد نمی را جدیدم
 همان خودش، خاص باحالت. بود واقعیت این صحت دلیل است مشهود

 آهنگ از که مبهم خسی با آمیخته کالم لحن همان همیشگی، اقتدار و غرور
 :کرد تکرار بار چند محض خبری بی در است ملموس صدایش
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 بفرمایید؟ بله-

 !بفرمایید لطفا

 !ندارم رو شما صدای من

 فورا چون دهم انجام را دنیا کار ترین سخت بود قرار انگار بستم، را چشمانم
 ی آمده بر های شریان روی را دستم دادم، قورت را دهانم آب سختی به

 تیر شبیه دردناک، حس یک. کردم مالیدن به شروع و کشیدم گردنم
 آن امان بی درد به توجه بی من و بود کرده ایجاد خلل نفسم راه در کشیدن

 نه های گذشته مثل! همیشه مثل زدم، صدایش دیگر بار یک لعنتی، حس
 !کردنش صدا آنگونه به بودم کرده عادت که طوری! دور چندان

 ...اتا...الو-

 ...او سکوت و

 به ندیدنم، به صدایم، نشنیدن به داشت عادت عمری هم او که همانطور
 .احساسم نکردن درک

 حجم این راحت چه من و رفت می تلخی به رو لحظه به لحظه که سکوتش با
 میدانستم و بودم پذیرفته کرده، باور بودن او با دنیای در را کامی تلخ از

 به که حالی در بعد و بزنم صدایش دیگر بار یک تا کند می سکوت آنقدر
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 زیر از و انداخت می باال را ابرویش تای یک خودش همیشگی عادت و رسم
 صدایش بار دومین برای تا ماند می منتظر کرد، می نگاهم مغرورانه چشم

 وجود به او در نکردنی باور تغییر یک اساسی، فرق یک انگار اینبار اما.کنم
 :زد صدایم بزنم صدایش بار دومین برای باشم مجبور اینکه بدون که آمده

 !نرگسم-

 نه، که صدا پیچید، گوشم در صدایی! ریخت فرو سخت درونم در چیزی
 نهایت با و داده قرار گوشم روی را دهانش یکی که انگار فریاد، شبیه چیزی

 :میزد فریاد مدام توانش

 احتماال! کردی اشتباه دوباره حتما! احمق! نرگسم؟ گفت نرگسم؟ نرگسم؟-
 راست هنوز امروز تا که مردی برای کردن صدا اینطور وگرنه نشنیدی درست

 !باشه؟ داشته تونه می معنایی چه نکرده نگاه چشمات توی مستقیم و

 ترین ناجوانمردانه شنیدن به کرد متحملم دیگر بار یک سکوت، این
 : بگوید و زده زخم اینگونه اینکه تعابیرش،

 شمایید؟ فخاری خانم-

 .بفرمایید لطفا شنوم، می رو صداتون من

 !میخلد را دلم بدجور زبانش تیغ
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. دهد تغییر را او بود نتوانسته زمان گذشت حتی چیز هیچ هم هنوز انگار
 گفتنش نرگسم این!بود گفته درست انگار بود، درونم حس با حق احتماال

 !بود من پریشان ذهن اوهام یزاییده احتماال هم

 :گفتم دیگر بار یک و شوم مسلط خودم به زود خیلی کردم سعی 

 سالم-

 نگرانی احساس مرتبهیه...همینجوری فقط...میخواستم...من...من...اتا
 !متین خاطر به داشتم دلشوره کمی..اینکه...کردم

 ...خواستم می راستش

 :گفت و پریده کالمم میان بدهد را بیشتر دادن ادامه فرصت اینکه بدون

 گاهی هنوزم اینکه از ممنون. خوب خیلی خوبه، هم متین! خوبه خوبه،-
 الزم دیگه امروز از کنم عرض خدمتت باید اما. میزنه رو دختر این شور دلت

 می راحت خیلی شما! میترا نه متین نه. باشی من دخترهای نگران نیست
 از امروز همین متین! رفت چون فخاری خانوم زندگیت به بچسبی تونی
 .کتی پیش رفت ایران

 می بدی اجازه اگه هم حاال ممنون، شدی احوالش جویای اینکه از هم باز
 ....ممکنه چون کنم قطع خوام
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 :گفتم زده وحشت

 به خوب بعد و کنید توقف کناری یه اول ممکنه اگه لطفا! نکن قطع نه-
 که اونقدر !مهم خیلی مهمه، بزنم میخوام که حرفایی چون.کنید گوش حرفم

 ...نگم االن همین اگه

 !نرگس کنی می نگرانم داری-

 !بگو سریع خیلی بگو، خوای می که رو چی هر لطفا

 !گم می خوب خیلی-

 همتونو دقایق آخرین تو! نشده هواپیما سوار اون! نرفته متین! اتا ببین
 !رفته در و پیچونده

 :گفت ناباوری با

 !!میگی؟ داری چی-

 تا حتی لحظه، آخرین تا خودم. شد بلند هواپیما پیش ساعت چند همین
 !بودم فرودگاه تو پرواز زمان

 چون دوستاش، از یکی به من، به نه البته زده، زنگ! نرفته میگم! نرفته-
 که اینه کنم می که کاری اولین که دونسته می و میکرده کار درست فکرش

 !رفته نیست، اون حال، هر به اما. کنم می دار خبر تورو
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 که حالی در و کرده شدید لرزشی به شروع صدایش که بود عصبانی حدی تا
 :کشید فریاد تقریبا رفته فزونی به رو صدایش تُن

 !!القبا یه جعلق ی پسره اون با حتما-

 !هان؟ پسره اون بازم

 دخترمو.بوده اون کار مطمئنم من! میاد در بیشرفش خود گور از آتیشیه هر
 ...قسم ولله به. کرده اغفال

 کامال قضیه این توی اون من، پیش ،همینجاست محسن! اتا دار نگه دست-
 و نبند چشماتو باز لطفا پس شده باخبر تازه خودشم. تقصیر بی و خبره بی

 .کنی محکوم رو بچه این بخوای دوباره تا نکن باز دهنتو

 فکر هم با همگی اصال کن، فکر کم یه کنم می خواهش! اتا کن صبر ولی
 .کنم پیداش کنم می سعی. بسپار من به نکن، کاری تنهایی خودت! کنیم

 دیگر حاال. انداختم چشم محسن جستجوی در دیگر بار یک و کردم قطع
 مرا بیشتر هنگامنابه رفتن این و رفته نیست، اون که بودم مطمئن

 .میترساند

 در آستان میان در مرتضی بلند و کشیده پیکر و شد گشوده آرامی به اتاق در
 سمتش به داشتم که بغضی و ها دلتنگی دردها، تمامی رفع برای. شد ظاهر
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 زمانی هر از تر درمانده چقدر. کردم فرو آغوشش میان در را خودم و رفتم
 وحشتی و درد و غم آنهمه بار از اندکی دریغش بی مهر با تا بودم او مرهون

 شروع وار دیوانه حال آن در. نشاند سرم روی بوسه چند! بکاهد داشتم که را
 میکرد نگاه میز روی ی سوخته پیراهن به که حالی در. کردم گریستن به

 :گفت و خندید

 سرت فدای بابا کنی؟ می گریه داری این خاطر واسه نه؟ سوزوندیش بازم-
 !عروسکم موت تار یه فدای دنیا تموم اصال! عشقم

 بهانه همچنان توانست می مدت چه تا پیراهن سوختن نمیدانستم دقیقا
 که حالی در در، بر نواختن صدای که همین اما باشد، خرابم حال برای ای

 باعث شد، بلند نواخت می آن بر ناآرام و متوالی ی ضربه چند با شخصی
 و تحیر از انباشته که چشمانی با.شوم جدا آغوشش از تندی به که شد

 مرتضی. کنم روانه در سمت به آن از پس و مرتضی به را نگاهم بود نگرانی
 به گرفته، دست دو با را پیراهنش های گوشه که حالی در زود خیلی هم

 به قدم چند بود پیراهنش کردن مرتب مشغول و کشید می پایین سمت
 که حالی در مصطفی صدای برسد در به اینکه از قبل اما. برداشت در سمت

 گوش به بود آورده پیش در از فاصل حد ترین نزدیک تا را هایش لب انگار
 : گفت می هم سر پشت بار چند نگرانی با که رسید
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 .بیرون بیارین تشریف پا توک یه ممکنه اگه زحمت به داداش -

 پایین سمت به هایی گوشه با مورب خطی شبیه لبهایش حالت که مرتضی و
 سمت به برداشته رویم از را گرش پرسش نگاه آخرین بود آمده در کشیده

 از صدایش نبود در پشت مصطفی اما گشود را آن سرعت به و رفت در
 :میگفت که رسید می گوش به باالتر ی طبقه پاگرد سمت

 . باال بیاین ممکنه اگه باال این ، اینجام من داداش -

 مبادله بینشان است قرار که هایی حرف برای را احتمالی ی نقطه ترین دور
 تا بود کرده رعایت طوری را احتیاط جانب همینطور.بود کرده انتخاب را شود
 را هایشان حرف تحتانی ی طبقه در حاضر میهمانان خصوصا احدی مبادا

 سمت به کرده یکی دوتا بلندش های گام با را ها پله طول مرتضی. بشنوند
 از رفتم پیش دنبالش قدم چند محتاطانه صدا بی و آرام هم من.رفت باال

 برادر های حرف و کرده تیز دقت به را هایم گوش بودم ایستاده که همانجا
 :میگفت نگرانی با که شنیدم را وسطی

 شایدم نه یا کنه می کارایی یه داره بازم کنم می خیال! محسن داداش،-
 ...باشه این غیر اگه که باشم، کرده اشتباه که کنه خدا یعنی کنم می اشتباه

 :غرید ریز مرتضی
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 .این کرده غلطی چه بازم ببینم بنال....دِ -

 کردم خیال چرا دونم نمی کرد صدام پیش ی دقیقه چند همین راستش-
 یه آقا حاج که دونی می خواست می بانکیمو کارت نیست خوب اصال حالش

 که داشت عجله اونقده کرده مسدود حسابشو ماجراها اون بعد وقتیه چند
 گرفت کارتو نکرد بند پا ؟ خوای می چی واسه پول بپرسم نداد مجال حتی

 تنش به نمور خیسو همونطور برداشت بند روی از شرتشو سوئی بعدشم
 . بیرون زد خونه از عجله با کشیدو

 لب زیر و کوفته دیوار بر بود حدش بی خشم حاصل که را مشتش مرتضی
 :غرید

 ارواح به...برقصونیمون چطوری کردی قصد دیگه اینبار! بچه روحت تو ای-
 کارستون کنم می کاری دفعه این کنه خطا پا از دست بخواد بازم اگه مجید

 که بیارم سرش به بالیی نیست ها بمیری تو اون از دیگه بمیری تو این
 از بیشرف بگه بهش نیست یکی کنن گریه خون حالش به آسمون مرغای

 همین انگار نه انگار!گذره می چقده مگه آوردی سرمون که مصیبتایی کل
 خونه مریض کنج بیفته جون خانوم شد باعث که بود پیش دوماه یکی

 هنوز نشده درمون حسابی و درست هنوز بیچاره زن. بزنه ناقص ی سکته
 ...شده بتون تون این اما نشینه ویلچر
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 مجبور اومده پیش واسش کاری بلکه. خیره که ایشاال! داداش نکن نفرین-
 .برمیگرده حتمی روشنه، دلم. بره شده

 !بزنه گرمش زمین به خدا! برنگرده سیاه لسا صد...برنگرده میخوام-

 نازل غیب تیر مثل عمری آخر بود بالیی چه پابوت پا ی زنگوله این دونم نمی
 .زندگیمون وسط شد

 خیلی میشود نزدیک کردم احساس همینکه. شد سرازیر پایین سمت به و
 حالی در و نشسته تخت ی لبه روی گوشه یک.بازگشتم اتاق سمت به زود
 را مرتضی دستم انگشتان میان از پوشاندم را صورتم دستانم کف با که

 با و ایستاده رویم به رو درست اتاق، ی میانه در و بازگشته که دیدم
 آن از بیش که کند می نگاهم عمیق چنان آن نشسته خون به که چشمانی

 که کردم نگاهش فقط و انداخته را دستانم درماندگی با و نیاورم تاب
 :پرسید

 !کنم نمی باور که نه نگو فقط نرگس؟ داری خبر تو-

 زدنت هق هق اونطور وگرنه. داری خبر چیزا خیلی از دونم می دیگه حاال چون
 .نبود من زپرتی پیرهن یه سوختن خاطر واسه

 :گفتم و کردم نگاهش دردمندانه
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 هنوزم اصال دونم، نمی تو از بیشتر هم خیلی بگم بهت فقط مرتضی، ببین-
 همینطوری اینکه بوده، چی محسن کارای دلیل نیستم مطمئن صدرصد

 کسی به اینکه بدون میره میذاره شبی همچین یه تو اونم خبر، بی و یهویی
 بگم که نیستم مطمئن اونقدر هنوز. باشه داشته منطقی دلیل بزنه حرفی
 شاید. دنبالش افتاده و زده رو چی همه قید هم محسن رفته، متینا چون

 اینکه جز نیست ای چاره حاضر حال در پس برگرده، شایدم کنم، می اشتباه
 .برگرده تا بمونیم منتظر و کنیم دعا و بشینیم

 درآورد را موبایلش گوشی کرده، جیبش ی روانه را دستش حرفی هیچ بدون
 عصبانیت با که حالی در دقایقی، طی از پس.شد گیری شماره مشغول  و

 :گفت آلود خشم کرد پرتاب تخت روی را گوشی

 کنیم دعا و بمونیم منتظر ،بشینیم اینکه خانم نرگس باش خیال همین به-
 .برگرده که

 :گفت است فریاد شبیه کامال دیگر حاال که صدایی با بالفاصله و

 این! کرد نمی خاموش گوشیشو که داشت برگشتن خیال اگه چموش ولد دِ -
 !چی؟ یعنی! نرگس؟ چی یعنی

 مرتبه یه اینکه!نمیدونم کاراشو این دلیل خدا به! نمیدونم...من...من-
 ...کنه می خاموش گوشیشم میره، میذاره
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 !دونم نمی واقعا من

 های مردمک رقص.شد خیره چشمانم درون و ایستاده مقابلم آمد، سمتم به
 این و میزد فریاد را کشد می زبانه ازدرونش که آتشی چشمانش، میان لرزان

 .ترساند می مرا

 خبره؟ چه اینجا.نرگس بگو بهم-

 :نالیدم آلودبغض

 خبر محسن به زد زنگ دوستش! کرده فرار میگن مرتضی! رفته متینا-
 رو اسفند مثل بود شده. شد رو اون به رو این از شنید اینو تا بچه.داد

 !آتیش

 بی من متینا رفتن مورد در حتی رفتنش، مورد در مرتضی، تو جون به اما
 .نداشت خبر اونم باباش، حتی خبرن بی همه من، تنها نه. خبرم

 .کردی خبردارش تو االن تا حتمی پس-

 !گفتم می باید گفتم، بهش من چون شد، خبردار آره-

 ...زدم زنگ بهش

 :کشید فریاد
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 بیشتر نمیخوام چون شو ساکت خدا رو تو نرگس! کافیه دیگه! دهنتو ببند-
 !بشنوم این از

 همه از بیشتر تو نرگس! زندگیم به زدید گند! همتون از شدم خسته دیگه
 شه می بهونه کنن، می خبط بزمجه تا دو! میخوره بهم داره حالم! زدی گند

 به بزنه زنگ برداره گوشی بپره جلدی که من زن یمرده صاب دل واسه
 !سابقش عشق

 !بمیرن شن، گم برن! چه؟ ما به اصال! هان؟ نرگس چه تو به

 !کن گم گورتو هم تو! کنن گم همه کنن، گم گورشونو ما زندگی از

 به که شدم بیقرار طوری.کرد سرش کوفتن به شروع لرزانش دست با و
 به که حالی در و کنم آرامش دستانش گرفتن با کردم سعی و رفته سمتش

 اینطور حد، این تا اینکه از آمدمی درد به سخت هم دلم گریستم، می شدت
 می بیزار خودم از.ام گرفته قرار اشمهریبی و رحمیبی مورد ناجوانمردانه

 بودند، گذاشته طغیان به سر یکباره که هایماشک سیالب میان در. شوم
 نوازش به شروع حال این با! نبود هایماشک مهار برای قدرتی دیگر حتی

 :گفتم حالهمان در و کردم نامرتبش موهای

 .داری حق تو...مرتضی کردم اشتباه-
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 .کردم فراموش اما بودم داده قول بهت! کردم اشتباه! ببخش منو

 تنگ ای حلقه دورم تا دور بعد ای لحظه و شده گشوده طرف دو از دستانش
 بوسیدن به شروع باال همان از.گذاشتم اش سینه روی محکم را سرم. بست

 :میگفت مرتب و کرد ام پیشانی

 غلط نبود خودم دست خانومم. عشقم ببخش منو. نرگس ببخش منو تو-
 ...نفهمیدم اصال! خوردم گوه! کردم

 کرده هایش لب با بازی به شروع گذاشته، داغش های لب روی را انگشتانم
 :گفتم حالتهمان در و

 شدی، عصبانی ،کنم می درکت من. مرتضی نگو هیچی...هیییبیسسس-
 رو کاری اتخواسته به توجه بدون نکردم خوبی کار منم! داری هم حق خوب

 تموم گذشت، اما .کردم رو بودی داده هشدار بهم بارها و نداری دوست که
 .شد تموم دیگه شد،

 تاب به شروع دستانش یشده محصور یحلقهمیان در و بستم را چشمانم
. زد می بوسه گیسوانم بر حالآن در و لرزید می درون از تنش.کردم خوردن
. شناختم می خوب را هایش تابی بی را، حاالتش اینگونه ترسید، می مرتضی

 :گفت پریشان و مستاصل
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 نرگس؟ کنیم چیکار حاال-

 ...دونه می خدا وگرنه بگذره خیر به امشب یه کنیم چیکار

 :گفت میزد در بر که حالی در هم باز و بازگشته دوباره مصطفی

 خبره؟ چه اونجا داداش-

 وقت هم شما!دعواست؟ وقت چه آخه! برداشته رو خونه کلصداتون بابا
 کردین؟ پیدا

 .نمیاد در خونش بزنی کارد حاجی. نداره خوبیت شنیدن مهمونا خدا به

 به که حالی در و رفته در سمت به کشید، بیرون آغوشش میان از را خودم
 بی که بود دمیده طوری من در تازه فکر یک انگار گشودم می را در سرعت
 دنبال به اتاق وسط تا احتیاط با و گرفته را مصطفی پیراهن ی گوشه اختیار
 میان در آلود گوشت پیکر و کوتاه اندام آن با بعد لحظاتی. کشاندمش خودم

 بی رفته گشودگی به رو نهایت تا تحیر فرط از که چشمانی با و ایستاده اتاق
 :گفتم.میکرد تماشایمان صدا

 خوشی بوی اون از که که اتفاقی اونم افتاده، اتفاقایی یه مصطفی، آقا ببین-
 .برگرده میدونم هم بعید رفته، محسن حال هر به اما رسه، نمی مشام به
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 تکون آب از آب که بشه رجوع و رفع نفر سه ما بین طوری باید مسئله این
 .شده خبر چه نفهمه کسی رو امشب یه حداقل. نخوره

 میگی پایین میری هم بعد برم، من تا میکنی صبر همینجا مصطفی، آقا شما
 پایین صدامونم و سر هم قبل از که خوبه.شده حرفشون خانومش با مرتضی

 تا نرگس دنبال رفته هم محسن میگی هم بعدش. شنیدن همه و رفته
 به شاید.شه کنسل امشب مهمومی میشه باعث موضوع این. گردونه برش
 به سرش جا یه پسره این هم شاید میدونم چه یا شه موکول ای دیگه وقت

 .برگشت و خورد سنگ

 :پرسید ناباورانه مرتضی

 کنی؟ چیکار قراره میری؟ کجا چی؟ تو اونوقت-

 که عمره یه متینا و دختره این منیر، سراغ میرم. بسپار من به دیگه اونشو-
 نمی...بکشم پا زیر ازش جوری یه کنم می سعی.انهمدیگه جیک تو جیک
. دونه می گفت بهم که رو اونی از بیشتر خیلی منیر کنم می حس چرا دونم
 محسن دوستای حتی یا...میدونم چه...مشترک دوستای سری یه هم شاید

 .کنم می رو سعیم تموم! بشناسه هم رو

 ماجرا از بویی جون خانوم و آقا حاج برمیگردم که وقتی تا نذارید هم شما
 رو محسن سراغ که هم وقت هر.بهتره ندونن نمیاد، خوش رو خدا. ببرن
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 منو برادرش تا خواسته خواسته، اینطور مرتضی چون منه همراه بگید گرفتن
 .نذاره تنها

 اما داشت را هایم حرف تایید قصد سرش دادن تکان بار چند با مصطفی
 :گفت نگرانی با بود مضطرب سخت که مرتضی

 رو تماست! باش خودت مواظب خدا رو تو. نرگس زنه می شور برات دلم-
 .نکن قطع من با هم

 آخرین کشیدم می تن بر و برداشته را آن که حالی در رفته مانتوام سمت به
 که حالی در و برداشته را کیفم. کردم برادر دو هایبیقراری فدای را نگاهم
 به و زدم بیرون خانه از محتاطانه خیلی فشردم می گرم را مرتضی دست
 محله آژانس با و برداشته را موبایلم گوشی.افتادم راه به کوچه سر سمت
 درخواست اشتراک کد ذکر با تماس، برقراری محض به.مگرفت تماس

 :گفت نظر مورد کد شنیدن محض به رزروشن. کردم اتومبیل

 فرستادم ماشینو پیش ساعت نیم همین فخاری، خانم خوام می معذرت-
 .خدمتتون

 :پرسیدم متعجبانه

 مطمئنید؟-
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 خیلی اتفاقا ،گرفتن تماس آقا حاج کوچیکه پسر پیش ساعت نیم دقیقا بله-
 یعنی منزل، فرستادم ماشین یه تماسشون محض به. داشتن عجله هم

 نرسیده؟ شما ماشین هنوز

 این. آقام حاج عروس بنده! بوده محسن آقا درخواست اون میدونید نه،-
 .دارم عجله هم خیلی اتفاقا میخوام، من رو ماشین

 به بفرمایید کنید لطف فقط چشم، روی به. فخاری خانم شدم ملتفت بله-
 مقصدی؟ چه

 .میرم همونجا دقیقا منم بردین، رو محسن که مقصدی همون به لطفا-

 دیگه؟ ترمیناله منظورتون بله،-

  رفت؟ ترمینال ما محسن مگه-

 .بود آزادی ترمینال دقیقا ایشون مقصد بله-

 .میرم همونجا منم پس ،متشکرم خوب خیلی-

 سردرگمی یک از اما رسیدم، نظر مورد مقصد به ساعت یک حدود از بعد
 تکرار خودم با مرتب را مسیر طول تمام اینکه بردم می رنج همچنان مفرط

 :میکردم
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 محسن فهمیدم زود خیلی حداقل و خواست خدا که این از خداروشکر خوب-
 .کجاست

 کدوم به اما راهی؛ و مسافره اون قطعا بوده؟ چی اومدن اینجا از قصدش اما
 تماس یعنی! شه؟ خارج تهران از بخواد شده باعث چیزی چه اصال! مقصد؟
 !متینا؟

 محسن با هم متینا با هم بار، هاده شدم اتومبیل سوار که ساعتی از اما
 این دلیل و خاموشه دو هر گوشی.نبودن پاسخگو کدوم هیچ و گرفتم تماس
 و کنه وصل متینا به رو اون که احتمالیه سرنخی یا رد دنبال محسن چیه؟
 .باشه گرفته تماس محسن با متینا خود هم شاید

 :میگوید که راننده صدای همزمان و ماشین تکان با

 ...آزادی ترمینال آبجی، بفرمایید-

 زنگ صدای با که بود نرفته دستگیره سمت به دستم هنوز.آمدم خودم به
 صورت به را کار چند واحد آنِ  در بودم مجبور مرتضی ی شماره دیدن و گوشی
 پیاده در، کردن باز کرایه، پرداخت. دهم انجام همزمان و شکسته پا و دست
 :میپرسید بیتابانه که مرتضی به دادن پاسخ هم طرفی از و شدن

 نیست؟ ازت چراخبری پس کجایی؟ تو نرگس...الو...الو-
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 .رسیدم االن همین ترمینالم، من مرتضی، نباش نگران-

 کنی؟ می چیکار اونجا تو چی؟ واسه دیگه ترمینال ترمینال؟-

 مقصد به کرده کرایه ماشین یه خیابون سر آژانس از محسن مرتضی، ببین-
 پیداش اینکه برای.فهمیدم اتفاقی خیلی خواست خدا اینو. آزادی ترمینال

 نشدم، محوطه وارد هنوز رسیدم، االن همین رسوندم،اینجا، زود خودمو کنم
 .کنم پیداش و باشه همینجا باشه، نرفته کن دعا

 هم اتفاقی هر. باش خودت مواظب نرگس اما. کنم می دعا کنم، می دعا-
 سریع میندازه جفتک داره دیدی و کردی پیداش اگه.بده خبر بهم زود افتاد

 .کن خبردارم

 ایشاال؟ که امنه خبره؟ چه اونجا بگو تو! باشه خوب خیلی-

 چی هر مار زهر برج عینهو روبروم نشسته ساعته یه حاجی! امنی چه بابا ای-
 دختره با کاری بودی، مقصر تو حتمی میگه! کرده بارم رو اومده در دهنش از

 .رفته و گذاشته که کردی

 خانوم نشون برداشته رو سوخته پیرهن باال رفته مصطفی ندیده خیر اون
 یه فندقی مخ حداقل که خوبه. بوده این سر دعوا میگه داده حاجی و جون
 .کنه جور دعوامون واسه تونسته کننده قانع دلیل
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 داشت ارزش اونقدر پیرهن یه سوختن آخه گه می مرتبه هزار جون خانوم
 کنی؟ شآواره غروبی دم این و بشکونی رو دختره دل خاطرش به که

 آقای باقیه شکرش جای باز خوب اما! شیر تو شیر اوضاعیه اینجا خالصه
 عیال و اهل خدا یبنده قراره، چه از موضوع فهمید و رسید راه از که سرلک

 .شد موکول دیگه روز یه به قرار. رفتن و کرد جمع رو

 همینجا رو محسن کن دعا خدا رو تو مرتضی، کن دعا اما! شکر الهی خب-
 چطور قراره کار این عاقبت دونم نمی دیگه وگرنه گردونم برش و کنم پیداش

 .شه

 تاب و آب و عجله با که شنیدم را مصطفی صدای.کرد سکوت یکباره مرتضی
 .بود مرتضی با زدن حرف حال در

 :پرسیدم بار چند نگرانی با

 خبره؟ چه اونجا مرتضی...مرتضی؟ الو...الو-

 انگار اومده، مصطفی واسه گزارش یه پیش ساعت نیم حدود نرگس، ببین-
 .کرده برداشت پول مبلغی مصطفی کارت از پیش ساعت نیم حدود محسن

 نشده دیر تا باید. بوده بلیط ی تهیه پول احتماال مرتضی، کنم قطع باید-
 .کنم پیداش
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 حرکت ترمینال داخلی ی محوطه ورودی سمت به و  کردم قطع عجله با
 که دیدم آنی از تردرمانده را خود گذاشتم محوطه داخل قدم وقتی. کردم

 می مرا آمدها و رفت کثرت و جمعیت حد بی ازدحام.کنم پیدایش بتوانم
 .ترساند

 است نگاهم کارم اولین.کنم شروع کجا از و چگونه باید دانستم نمی دقیقا
 کشیدم که حاصل بی آهی آن از پس و تاخت جمعیت سطح بر وحشیانه که

 سرش ظاهرا که متصدی از.کردم حرکت تعاونی ی غرفه اولین سمت به و
. کردم جو پرس مختصری نداشت هم چندانی ی حوصله و حال و بود شلوغ

  ساخت مطمئنم و ریخته دستانم روی بر را پاکی آب اولیه دقایق همان در
 دقیقا دانم نمی که باشم کسی دنبال اینکه. دارم رو پیش مشکلی کار که

 .است کاهدان در سوزنی کردن پیدا مثل بوده کجا به مقصدش

 :گفت عصبانی و بلند صدای با سرم پشت از نفر یک

 ...بابا داریم کار نگیرید رو ما وقت شده تموم کارتون اگه لطفا خانوم-

 ناامیدی با دیگر بار یک که حالی در و بازگشته عقب سمت به سرعت به
 شال که  دیدم را دختری ناباوری عین در میتازد جمعیت سوی به نگاهم

 به سرعت به قدم چند با.داشت منیره به حدی بی شباهت و سر بر قرمز
 :میکردم تکرار خودم با مدام و  رفته سمتش
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 !باشم نکرده اشتباه خدایا کن، کمکم خدایا-

 خودم سمت به که حالی در و گرفته را بازویش رسیدم، او به زود خیلی
 :زدم صدایش بار چند میکردم متمایلش

 منیرجان؟...منیره-

 رنگش سیاه چشمان میان در که برقی صورتش، زیبایی.بازگشت سمتم به
 و زده شانه طرف یک از اوقات اکثر مثل که سیاهش و صاف موهای نشسته،
 و او همراه همیشه معمول طبق که دوربینش او، یمشخصه مهمترین

 .کرد باز را امشده حبس نفس راه بود گردنش بر آویخته

 داده دست از را خود مشاعر و ذهنی قوای تمامی مشخصا و شده زده بهت
 سکوتی در و رسید می نظر به هم زده وحشت نهایت بی حال عین در بود،

. افزودم انگشتانم فشار بر کمی. کرد می تماشایم باز نیمه دهانی با مطلق
 به سرانجام تا  شد فشرده آنقدر بود دستم اختیار تحت که ظریفش بازوی

 :گفت بود آمده پدید کالمش در که ای گره با.بیاید خود

 !شما؟ جون نرگس-
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 در اش زده وحشت چشمان.انداخت آنسوتر کمی به نگاهی نگرانی با بعد و
 برای.کاوید را طرف هر منند همراه احتماال که کسانی یا کسی جستجوی

 :گفتم کنم مطمئنش و آرام اینکه

 .تنهام نیست، من با کسی منیر، نترس-

 :پرسید زده وحشت

 !خان؟ اتابک-

 تنهام من نیست، اینجا کس هیچ.نیست اینجا اون باشه راحت خیالت نه-
 !تنها تنهای منیر،

 :پرسیدم حالهمان در و کشاندم تریخلوت سمت به را او

 بود؟ اینجا متین-

 .نبود نه-

 !دختر نگو دروغ من به-

 میکنی؟ چیکار اینجا تو پس نبوده اینجا متین اگه

 .رفت و شد اتوبوس سوار االن همین.رفت اما بود، اینجا محسن محسن،-

 :داد ادامه پرسشی هیچ مجال بدون و
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. متینا دنبال میره داره گفت پیش ساعت یه همین گرفت، تماس باهام-
 متین که مطمئنه کجا از یا کجا، نگفت بهم اما کجاست، داشت خبر انگار

 ...اونجاست

 نباشن، نگران بگو بهشون گرفتن سراغمو خونوادم احیانا اگه گفت می
 میدونی گی می که اونجور اگه گفتم.نیستم وقتی چند یه و برم مجبورم

 پیش که هست متینا از امانتی یه میری دنبالش داری و کجاست متینا
 گذاشت امانت آورد رو ساکی یه رفتنش از قبل روز چند متین راستش...منه

 یادگاری تعداد یه و آلبوم و لباس تا چند یه نبود، توش خاصی چیز. پیشم
 که روزی تا نزن حرفی کسی به میگفت.خاطراتش یدفترچه و محسن های
 فکر موقع همون چرا! من سر بر خاک ای.بفرستیشون برام بدم خبر بهت

 نباید چرا بره ایران از همیشه برای دیگه روز چند تا قراره که دختری نکردم
 اون از که چیزی تنها دونست می چون! ببره خودش با وسایلشو ترین مهم
 از چیزاشو ترین مهم نمیخواسته و چمدونشه فقط میشه هواپیما سوار

 متین امانتی زودتر هرچه تا خواستم اینجاست، گفت بهم وقتی. بده دست
 داشتم قصد خدا به. دادم بهش و آوردم رو ساک منم. برسونم بهش رو

 و خاص جورایی یه خان اتابک هایاخالق که دونید می اما بگم، بهتون
 .سنشده پیشبینی

 .نمیکنم زندگی اتابک با دیگه من که میدونی هم اینو حتما ولی-
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 هم بریزه هم به یهویی متین شد باعث که دالیلی از یکی اصال میدونم، بله-
 بی بدجوری متین رفتید که شما.بود پدرش از شما جدایی ی مسئله همین
 .بود مونده گاه تکیه

 با دادن ادامه دونست می متین که بود باقی شکرش جای اما.میگی راست-
 اتا دونست می خوب اینو متین. نداشت امکان دیگه اون از بیشتر اتابک
 هویتی و جایگاه هیچ زندگی اون تو من نداشت، دوست منو وقت هیچ

 هیچی عشق از بابام چون! برو گفت بهم که بود متین خود حای.نداشتم
 !نمیدونه

 :دادم ادامه و کشیده آهی

 .داره ای فایده چه حرفا این کردن تکرار دیگه، کن ول بابا اصال-

 :پرسیدم و انداختم چشمانش عمق به نگاهی دوباره

 گفتی؟ که بود همینایی فقط ساک اون تو مطمئنی تو حاال-

 .مطمينم-

 محسن به رو محتویاتش تموم و ساک اون من راستش چیز، یه فقط اما
 ...جز سپردم

 !چی؟ جز-
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 نوشته رو چیزایی یه توش ترسیدم.برداشتم اونو راستش...خاطراتش دفتر-
 که شما جون، نرگس میدونی آخه.بدونه اونارو محسن نخواد هرگز که باشه

 متین دونستم می بودیم، کرده غلطا خیلی هم با متین منو نیستی، غریبه
 برداشتم، رو دفتر همین خاطر واسه.نوشته دفتر اون توی رو تمومش عین
 اما کیفمه، تو ایناهاش...منه پیش هم االن ندادمش، محسن به یعنی

 مثل شما حال هر بمونه؟به شما پیش دفتر اون خوای می جون نرگس
 .بودید مادرش جای روزی یه بودید، مادرش

 بعد اندکی و کرد فرو کیفش درون را دستش باشد جوابم منتظر اینکه بدون
 شده بلند جایش از زود خیلی سپس.گذاشت دستانم میان در را متین دفتر

 :گفت و

 .خونه برسه من از زودتر بابام کنم دیر ترسم می.برم باید دیگه-

 هم شما. کنم خبردارتون گرفتم ازش خبری هر میدم قول بهتون اما
 تو بگید، بهم کردید پیدا رو دیوونه این اینکه مخص به خدا رو تو همینطور،

 !...خدا رو

 .خداحافظ

 منیر کاش ای کردم آرزو حال آن در و  شد راهش یبدرقه روحم بی لبخند
 دوباره که نگرفته فاصله قدم چند هنوز اما.باشد گفته را واقعیت تمام
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 عذاب این که نمایید می معذب طوری دنیا کار دشوارترین انجام در.بازگشت
 زد، پلکی!زد می فریاد بود کرده خانه چشمانش عمق در که اشکی از جانکاه

 :زد لب و لرزید دلم چکید، اشکش

 شد سوار که اتوبوسی از! فهمیدم اما نگفت، خودش...تبریز رفت محسن-
. همین فقط...ش خاله پیش اونجا رفته متینا میکنه خیال البد فهمیدم، اینو

 .دونم نمی چیزی این از بیشتر دیگه مامانم جون به

 دیگر بار یک بود، رفته و داده منیره که خبری بهترین و آخرین دانستن با
 به راست یک و برخاسته جا از سرعت به که کرد حلول چنان پاهایم در قوت

 مسیر از حرکت ی آماده وقت اسرع در که هایی تعاونی چند از یکی سمت
 تا که اتوبوسی بلیت باالخره کنکاش چندی از پس و شتافتم تبریز به تهران

 .کردمم خریداری را بود حرکت ی آماده دیگر ساعتی

 میکشیدم انتظار صبرانهبی میفشردم و گرفته مشتم در را بلیط که حالی در
 بینی سمت به را آن اختیار بی.بود دستم میان در هنوز متینا ی دفترچه و

 میکشید پر یکباره صفحاتش الی البه از که خشکی هایگل بوی و برده خود
 چرا دانم نمی اما نیستم، و نبودم او مادر من.کرد می نفوذ جانم عمق تا

 در را انگشتم.میشدم اش آینده و دختر این نگران اینطور گاهی هم هنوز
 غم چشمان مقابل در صفحه میان خطوط. بردم فرو دفتر صفحات میان
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 حتی هایش،شادی و ها غم متینا، خاطرات. کردند رفتن رژه به شروع امزده
 هم بود گفته آنها از شرم با منیره که هایی غلط و خاکبرسری از قسمت آن

 !ندارد من به ربطی

 به مربوط دقیقا مینمایید مهم برایم چیز هر از بیش دقایق آن عمر در آنچه
 بودم، شده اش زندگی وارد که زمانی بود، من به مربوط که بود زمانی همان
 آن از بعد و نداشت دوستم اصال که زمانی آن تمام از بودیم، باهم که وقتی
 تند تند پس. بود شده مبدل دیگر ایگونه به ما میان یرابطه که زمانی
 متوقف ای نقطه در عاقبت تا گذشتم و گذشتم کردم، زدن ورق به شروع
 آن از سپس و  رفت فرو چشمانم بر و  شد تیری اش جمله اولین.شدم

 هم با همزمان قلبم هم و چشمانم هم.شد روانه قلبم سمت به قسمت
 :خواندم وقتی مردم لحظه یک در.کردند کشیدن تیر به شروع

 نخواهد دوسش هم دیگه وقت هیچ! نداره دوسش بابام میدونم که من"
 مامانم واقعا اگه چون.نداشت دوست هم رو مامانم که همونطور! داشت
 .بذاره اون جای و بیاره رو دیگه یکی کرد نمی سعی هیچوقت بود، مهم براش

 میکنه سعی میترا اینکه اومد، اسمش وقتی هم دیروز همین تا من
 نتونستم هنوز هم موثره و الزم بابا زندگی تو زن یه وجود که کنه متقاعدم

 !زنیه بی از بابام درد واقعا که برسم باور این به و بشم مجاب
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 و میترا چشمای تو زدم می زل خواست می دلم روز اون همین، خاطر واسه
 بی از بابامون درد نشده باورت هنوز چرا! من ی ساده خواهر میگفتم بهش

 چرا پس! سال پنج و بیست حدود اونم داشت، مامانمو اونکه وگرنه! عشقیه
 ..."؟ هنوزم

 و نمیدانستم که چیزهایی از خیلی برای انگار بازگشتم، عقب به ورق چند
 این تا مثال بازمیگشتم، عقب به قدری بایستی بودم نفهمیده هیچوقت

 ...نقطه

 "بابا ازدواج شدن رسمی شب چهارشنبه، امشب،"

 می خودم برای دلم ببینمش اینکه از قبل تا دیدمش، بار اولین برای امشب
 درست و بشه زندگیم وارد تا میاد داره یکی ندارم باور هنوزم اینکه سوخت،

! نمیاد بهش اصال که حالی در دراره مادرانه ادای بخواد و بشینه مامانم جای
 کم کم هم آوردن در زیادی ادای! دربیاره ادا فقط عمرش آخر تا مجبوره چون
 میمونی کنم، تصورش تونم می حاال همین از! میکنه میمون به تبدیل آدمو

 نیست ولی مادره جور یه اونم کنم باور اینکه به دیدنش، به خودمو باید که
 !بدم عادت

 نزدیک بیچاره. سوخت اون حال به دلم خودم، از بیشتر دیدمش وقتی اما
 همچین بابام از بردن دل واسه که دختری پیر! دختره هنوز اما سالشه چهل
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 هم خیلی قشنگه، هم خیلی گیریم میترا نظر به بنا اصال! نداره هم جذابیتی
 می فرقی چه اصال حاال! زشته من نظر به اما میزنه، تر پائین داره که سنی از

 هیچوقت اما مهربون، هم و زیبا هم بود، زیبا مامانم چون زیبا، یا زشت کنه
 فقط عالجش راه که دردی.میمونه العالج درد یه مثل بابام! نبود خوشحال

 !دیگرونه دادن آزار

 اما.خداست یبنده این نوبت حاال اونم از بعد.چزوند مامانمو میاد یادم تا
 هاست ساعت االن که طوری.کرد عوض کامال منو حال امروز که چیزی اون

 هم بابا ازدواج موضوع به حتی دیگه شده باعث که کرده درگیر طوری فکرمو
 دیگه، بار یه اونم پسره، اون دیدن! بود معجزه شبیه چیزی یه.نکنم فکر

 و عقده از بودم پر خرخره تا وقتی بابام، کنون عقد مراسم وسط درست اونم
 راه وسط برم شدم مجبور داد دست بهم تهوع حال مرتبه یه که اونقدر درد
 به رو انگشت چهار ی اندازه فقط که بود کوچیک ی پنجره یه اونجا.هاپله

 بیرون سمت به انگشت چهار همون میون از دماغمو و رفتم.بود باز اکسیژن
 از.شه خوب دلم حال کمی جانانه و عمیق تنفس تا چند با بلکه تا بردم
 که بود عاقد.برگشتم صدا صاحب سمت به میومد، صدایی هاپله راه میون

 خودشو انگار که عبدالعظیمی شاه عطر بوی که حالی در میاورد، تشریف
 های گوشه دستاش با بود، کرد پر هارو پله راه کل بود داده شستشو باهاش

 هایپله از هن و هن با و بود کشیده باال سمت به و کرده مچاله عباشو بلند
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 نگاهش زود خیلی رسید بهم اینکه محض به.میومد باال سمت به خونه دفتر
 بود زده بیرون جینم شلوار کوتاه های پاچه پائین از که پاهام مچ روی از رو

 پسر دنبالش به.رفت باال سمت به گویان استغفرهللا لب زیر و برداشت
 با بود، زده بغل زیر زور به آقارو حاج سنگین دفتر و کیف که چاالکی و جوون

 سمت به نفس یه کنه بلند رو سرش حتی اینکه بدون نحیفش، هیکل اون
 یه.بگیره نفسی تا ایستاد پاگرد همون میون لحظه، یه برای.میتاخت باال

 انگار! ریخت فرو هوری قلبم مرتبه یه شدیم، چشم تو چشم هم با لحظه
 چغندر عینهو بود شده مرتبه یه چون نبود من حال از کم اونم حال

 .شناخته منو خوب اونم بود معلوم!پخته

 :گفت و زد صداش ها پله باالی از فخاری آقای حاج

 !پسرم شد دیر بجنبون دست جون محسن بابا-

 حالی در و کرد جا به جا محکم بغلش زیر رو کیف برداشت، روم از نگاهشو
 :گفت می که

 .آقاجون چشم-

 زده خشکم جا تو که همینطوری من و رفت اون.دویید باال سمت به عجله با
 اینکه محض به و گرفتم منیرو ی شماره فورا بود این کردم که کاری تنها بود

 :گفتم داد جواب
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 !نمیشه باورت دیدم کیو االن همین بگم اگه منیر-

 : گفت فورا چون میشد مرگ ذوق داشت انگار طفلی

 دیشبی؟ فرفری مو-

 رو بسیجیه پسر فرفری مو عشق!دیشبی فرفری مو اون بابای گور بابا نه-
 پسر کیه فهمیدم االن همین!شد دعوامون باهاش مترو تو که همونی! دیدم
 .داره هم ازدواج دفتر روحانیه، باباش!! محلمونه جماعت امام

 :گفت بالفاصله

 باهاشه؟ اونم طالییه، مو همون چی؟ آبیش چشم رفیق اون-

 باید چون نداشتم منیر سوال به دادن جواب برای ایحوصله نه و وقت نه
 رسمی عقد مراسم بود قرار که جایی همون.دفتر داخل برمیگشتم زود خیلی
 استتار خودمو طوری همه از تر عقب کمی گوشه، یه و رفتم. شه جاری بابام
 بار چند محسنه، اسمش بودم فهمیده تازه. باشم دیدش تو کمتر تا کردم

 .کردم تکرار دلم توی اسمشو

 ..."محسن...محسن...محسن"

 می که شب پیش وقت چند همین تا که همونیه محسن این میومد یادم 
 تو زد می زل ام سینه تخت میفتاد همینجوری صبح خود تا بختک مثل شد
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 بودم گذاشته اسمشو دونستم نمی اسمشو زمون اون اینکه خاطر به چشام
 لباس سبک رفتارش، و حاالت تمام قیافش، و تیپ آخه بسیجیه پسر یارو

 چند یه امروز! بود عیار تموم بسیجی یه واقعی مصداق و نمونه پوشیدنش
 دوباره کنم کار یه کردم می سعی و زدم دیدش حسابی یواشکی رو ساعتی

 شده چندشم ازش و بودمش دیده که باری اولین همون مثل بیاد، بدم ازش
 و بردارم اسپری شدم مجبور مترو شلوغ فضای تو وقتی بود افتاده یادم.بود
 خیلی گاهی چند از هر که جا گله یه همون تو کنم افشانی عطر رو فضا کل

 که گرفت بینیشو طوری شدم می چشم تو چشم باهاش خواسته نا و اتفاقی
 چشم همون دوستش، یکی اون عوض در!کردم می شخفه خواست می دلم
 از چشم هم لحظه یه و پروند می مزه دائم! بود باحال خیلی طالیی مو آبی

 .برنمیداشت منیر

 بود کرده گل شیطنتش دوباره باز انگار.برداشت رو دوربینش فورا منیر
 این اما کردنه، پروایی بی عاشق منیر.پسره از انداختن عکس به کرد شروع

 تو شدن پیاده محض به چون شد، ضررش به بدجوری روز اون پروایی بی
 اصرار! بودن شاکی بود گرفته عکسشونو منیر اینکه از و اومدن جلو ایستگاه،

 :بودم گفته بهش! کنیم پاک عکسو کردن می

 راستش! که نیستید سوزیم دهن آش همچین هستید؟ کی کردین خیال-
 گونه سری یه رو خواسته استادش. میخونه عکاسی عکاسه، دوستم این
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 حاال. دیدیم سوژه این ی واسه مناسب شمارو و کنه فوکوس بشری نادر های
 !گرفتیم ازتون عکسم یه

 :گفت که بود عصبانی اونقدر محسن روز اون

! بندازی خودت به نگاهی یه خوبه بشری کمیاب های گونه ی مشاهده برای-
 مثل پوشه، می لباس پسرا مثل نداره، دخترا به شباهتی هیچ که دختری

 روی مکای و کک اون با! ریخته بی هم خیلی ضمن در زنه، می حرف اونا
 !زشت دختر دماغت

 رسما انگار! منیر دوربین سمت به انداخت چنگ مرتبه یه بعدشم
 یه و بود ننداخته راه هوار و داد منیر اگه! کنه منهدم رو دوربین میخواست

 تهدید به شروع بعدشم! بود تموم دوربین کار رسما کردن نمی مداخله سری
 محسن از اما بود سیو منیر دوربین تو ها مدت تا آبیه چشم عکس.کردن
 .نداشتم خبری دیگه

 ...دیگه بار یه امروز که کردم می فراموشش داشتم کم کم دیگه

 مرتبه یه روز اون چون شد بلند عاقد و بابام میون بحث جرو صدای
 صیغه نداشت امکان هرگز و بود شده گم ناگهانی خیلی بابام ی شناسنامه

 می تاکید ریز یه فخاری آقا حاج.بشه جاری شناسنامه بدون رسمی عقد ی
 با عاقبت. بگیره صورت دائم عقد محاله نباشه شناسنامه تا که کرد
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 خطبه یه شد این بر تصمیم خانوم عروس بزرگ برادر خان، ناصر پادرمیونی
 بار یه شناسنامه، شدن پیدا محض به تا شه خونده موقت عقد ی صیغه ی

 و شد پخش هم شیرینی فرستادن، صلوات. بگیره صورت عقد مجدد دیگه
 خودم چشای با روز همون من که حالی در شد جاری موقت عقد ی خطبه

 گم هرگز شناسنامه!بود ماشینش داشپورت تو که دیدم رو بابا ی شناسنامه
 !"نمیفهمم هرگز رو گفت دروغ بابام اینکه اما.بود نشده

 نشده دیر تا بیارید، تشریف لطفا. حرکته ی آماده اتوبوس خانم؟ خانم؟-
 .بیفتیم راه باید

 بود شده غیبتم نگران ظاهرا که راننده کمک.چرخیدم صدا صاحب سمت به
 صندلی روی وقتی.افتادم راه به دنبالش به و کردم تشکر.بود آمده دنبالم به

 از هایی مانده ته و کرده صاف کمی را کمرم داده تکیه آن به ابتدا نشستم،
 متین خاطرات از بخش اولین اینکه محض به چون دمیدم، بیرون را آه یک

 گم به وانمود و شناسنامه کردن پنهان اتا فهمیدم وقتی از خواندم، را
 پیش پای خود خواست با خودش که وصلتی نگرفتن سر راه تنها را شدنش
 سرکوب خود در شدت به را بغضم.کشیدم آه هزار کرده، قلمداد بود گذاشته

 عصبی خودم دست از کس هر از بیشتر من.کردم مهار را هایم اشک و کرده
 کرده اعتماد او به چرا.بودم خورده زخم خودم از حتی و متوقع خودم از بودم،
 پس و شده پیدا شناسنامه گفت و آمد که ماه چند از بعد حتی چرا! بودم؟
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 به باز نداد را پایدار زندگی عمر یک برای مداومت و ادامه از حرفی دیگر آن از
 !نیامدم؟ خودم

 :گفتم و کشیدم آه 

 سرت تو چی! گفتی بهم دروغایی چه دیگه میدونه خدا تنها اتا میدونه، خدا-
 بعد که تحمل قابل غیر و بودم بد اندازه چه من یا. میکردی فکر چی به و بود

 اجرای توی مداومت مقدار همون به حتی دوره گرفتن پایان ماه چهار سه از
 یه توی کردم، زندگی باهات دیگه ماه چهار!ندادی تن هم موقت عقد یه

 چهار...رو ماه چهار اون تموم عین نفهمید کس هیچ اما سقف، یه زیر خونه،
 مرده من نکردم زندگی وقت هیچ که تمومی ماه هفت نه، که ماه

 !بودم مرده...بودم

 صفحه روی بر نگاهم. تاخت افکارم میان در یکباره تلفن زنگ صدای
 پاک به شروع انگشتم با.بود بسته نقش آن بر مرتضی ی شماره.نشست

 .دادم را جوابش هم حال همان در و  کردم چشمانم زیر نم کردن

 مرتضی؟ جانم-

 هیچ و گذشته ساعت چند میدونی. بزن زنگ بهم بودم گفته گلی نرگس-
 !نکردی پیداش که نگو خدا رو تو نیست؟ ازت خبری
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 به و شده اتوبوس سوار.رفته چون دیر کم یه اما مرتضی کردم پیداش-
 اینو اما.نیست باهاش دختره اینکه یعنی تنهاست، البته.رفته تبریز سمت

 .دنبالش رفته معطلی بدون که داره خبر جاش از حتما مطمئنم

 تبریز؟ چرا حاال-

 .بپرسم خودش از باید کنم، پیداش باید. مرتضی دونم نمی-

 !پرسیدنی؟ چه! کردنی؟ پیدا چه دیگه رفته گی می که وقتی-

 .دنبالش همونجا میرم دارم منم چون کنم می پیداش-

 !!شدی؟ دیوونه مگه نرگس!! خدا یا-

 کجایی؟ االن تو! سرت؟ به زده مگه!میکنی؟ چیکار داری معلومه هیچ دختر
 .نرگس برگرد و شو پیاده زود خیلی هستی که جا هر

 کنم می پیداش میدم قول بهت. بده فرصت بهم خدا رو تو مرتضی، نمیشه-
 .گردونم می برش و

 .دنبالش میریم هم برگرد،با تو-

 !مرتضی نه تو با-
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 بهش دستمون محاله دیگه دنبالشی تو برسونه گوشش به باد اگه چون
 پیش یدفعه باشه رفته یادش محاله چون.دیگه سمت یه میره میذاره.برسه

 قول.بده فرصت و کن اطمینان بهم مرتضی خدا رو تو.آوردی سرش بالیی چه
 .گردونم برش دم می

 اینکه یعنی.است دلیل چه به قطعی این نمیدانستم هنوز و شد قطع تماس
 عادیست؟ اتفاق یک این نه یا داده دست از را اختیارش حد آن تا مرتضی

 مشاهده با.کردم متمرکز گوشی شارژ نشانگر روی را منتظرم نگاه یمانده ته
 پوفی مجدد شارژ جهت شارژر سیم نداشتن و باقیمانده شارژ میزان ی

 خیلی بود مرتضی مجددا.آورد خود به مرا زنگ صدای دیگر بار یک که کشیدم
 .دادم جواب سریع

 تویی؟ جان مرتصی-

 مواظب من جون نمیکنم، سفارش بهت دیگه روخدا تو نرگس ببین.خودمم-
 و شو خیالش بی نیست، مهم دیگه نکردی پیداش هم اگر.باش خودت
 .بذار کارات جریان تو منو.نکن قطع باهام رو تماست مدت این تو اما برگرد

 !برگردی و بری تا میمیرم نرگس
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 تموم داره موبایلم شارژ فقط. باشه راحت خیالت مرتضی، میدم قول بهت-
 تماسم کم یه اگه.گیرم می شارژر یه اول تبریز برسم اینکه محض به. میشه

 . عزیزم نباش نگران شد دیر

 یه! زندگیمی ی همه! منی جون تو نرگس اما.کنم می قطع پس خوب خیلی-
 .بشم نگرانت نکن کاری

 خودم با سالم و صحیح هم رو محسن.میدم قول بهت برمیگردم پیشت-
 .عزیزم نکن فکر زیاد دیگه پس میارم،

 .خداحافظ نداری کاری اگه کنم، می قطع دیگه هم حاال

 یک میفشردم سخت و گرفته دستم میان را گوشی که حالی در.کردم قطع
 سختی به که حالی در!نداشت پایان هایش نگرانی انگار زد، زنگ دیگر بار

 . دادم را جوابش بخندم میکردم سعی

 چته؟ دیگه بگو عشقم مرتضی-

 تفاوت  عالم های سکوت تمام با انگار که سکوتی اما سکوت، لختی
 آشناترین نوع از آنهم کرد، بیتابم چون! نبود سکوت شبیه اصال.داشت
 به عاشقانه هم هنوز و بردن زجر کشیدن، انتظار! آشنایم دیر های بیتابی
 ِ ! لرزاند سخت را تنم که مردی صدای آن از بعد و نشستن شنیدن انتظار
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 که را عشقم ی واژه! داشتم دوست را نشستنش انتظار به هم هنوز
 از کنم، می مزه مزه کامم میان در بودم کرده ابراز حضورش در ناخواسته

 لحظه یک از بعد.کشم می خجالت خودم از و برم می رنج حدش بی تلخی
 .کرد باز لب باالخره سکوت

 منتظر گفتی.بزنی زنگ بهم بود قرار اما نیستم، عشقت اینکه از متاسفم-
 ...نزدی زنگ اما کنی پیدا دخترمو میتونی گفتی میکنی، خبردارم بمونم

 اول همون از چون بودم کرده اشتباه انگار ،خوام می معذرت اما گفتم آره-
 .میزدم زنگ بهت نباید اصال هم

 

 !زدی ولی-

 . کردم اشتباه که گفتم-

 کجاس؟ االن میدونی میدونی؟ رو جاش تو-

 . نمیدونم هیچی من-

 .میگی دروغ-

 میگم؟ دروغ دونی می کجا از-
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 به رفته؟ یادت کردیم، زندگی هم با تموم ماه هفت ما.میشناسمت چون-
 دروغ دروغتو؟ کنم باور داری انتظار شناختنت؟ واسه کمه مدت این نظرت
 !بگی دروغ نیستی بلد اصال که رو تویی

 زنگ بهت نباید اصال شاید توئه با حق! نیست مهم اصال نیست، مهم ولی
 .شدم مزاحمت که خوام می عذر هم باز.میزدم

 .زدم صدایش ناخواسته کند قطع اینکه از قبل

 ...اتا-

-... 

 اصال ماه هفت اون توی ما چون نمیره یادم هم دیگه وقت هیچ نرفته، یادم-
 اتا...کردی فراموش. آوردیم در رو کردن زندگی ادای فقط! نکردیم زندگی

-... 

 پیداش نتونستم چون نمیدونم دقیقا رو متین تبریز، سمت رفتن ها بچه-
 دونسته می احتماال. تبریز رفته محسن میدونم اما. بزنم حرف باهاش و کنم

 کنم می سعی.دنبالشون تبریز میرم دارم.دنبالش رفته و اونجاست متین
 .گردونم برشون و کنم پیداشون

 !تنها؟-
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 تنهام، که عمریه اتا؟ رفته یادت دارم عادت ها تنهایی این به من! تنها؟-
 .شده زندگیم از قسمتی دیگه حاال نمیترسونه، منو دیگه تنهایی این

 شاید سونم می بهت خودمو بگو هستی کجا هر. بریم هم با کن صبر-
 دیگه اینطوری حداقل.دنبالشون بریم هم با دوتایی باشه، بهتر اینطوری

 .نمیشم هم تو نگران

 اما نمیشی، بازم و نشدی من نگران هیچوقت تو چون نمیشی، اتا، نمیشی-
 تبریز؟ چرا نظرت به بگو چیزو یه بهم فقط اتا

 به شاید تبریز؟ چرا اما کنم هضم متینو رفتارای نتونستم هنوزم واقعا من-
 به بنا شد، دفن تبریز مرضیه. مادرشه دفن محل تبریز اینکه خاطر این

 .شه دفن مادرش پدرو کنار بود خواسته که خودش وصیت

 با ارتباطش اواخر این.مادریشه یخونواده یبازمانده تنها خواهرش راضیه
 تو راضیه از غیر چون شخاله پیش رفته احتماال بود، شده زیاد خیلی راضیه

 که حد این تا باشه، متنفر ازم اون ی اندازه که نداره وجود کس هیچ دنیا
 داره دل به ازم عمریه که رو نفرتی آتیش بلکه تا بگیره ازم بچمو بخواد

 !کنه خاموش اینطور

 هم اصراری هیچ نداره، عیبی بریم باهم نمیخواد دلت نرگس، ببین اما
 می راه منم االن همین اما ببینی، منو نخوای دیگه اگه میدم حق بهت.ندارم
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 اولین با کنم می سعی.شده دیر کلی هم اینجاش تا کنم می فکر چون افتم
 تبریز به رسیدن محض به اما.بیام خودم ماشین با نشد اگه نه یا پرواز،
 ...بگیر تماس باهام

 به کامال که انداختم گوشی شارژ به نگاهی. رسید پایان به کاره نیمه تماس
 :غریدم لب زیر و فشردم مشتم میان در را خاموش گوشی. رسیده انتها

 حد این تا همیشه. بودی همینطور همیشه! خودراضی از مغرور! مغرور-
 گویی دروغ اما. بود تو خصوصیات عین تماما اینا! زورگو و رای خود مستبد،

 شجاعت حد اون تا که آدمی داشتم باور همیشه چون! کنم باور بود محال رو
 چرا اما. نیست ترسو چون بگه دروغ محاله ترسید نمی چیز هیچ از و داشت
 شد باعث ازدواج یه از ترس چرا وگرنه بودی ترسو اتا! نشناختمت؟ خوب
 هنوزم که اینه جالبش قسمت تازه! بزرگ حد این تا دروغی اونم بگی، دروغ

 یا تنهام و رم می کجا من مربوطه چه تو به اصال! باالسرمی آقا کنی می فکر
 میبینی! هیچی بود؟ بینمون چی مدت همه این تو!! میشی؟ نگرانم که نه

! شده دفن تبریز بیامرز خدا ی مرضیه دونستم نمی حتی امروز تا حتی من
 ادای فقط زدیم، نمی هم حرف کردیم، نمی زندگی هم با اصال چون داره خنده

 و نیست تنها پدرشون کنن باور دخترات بلکه تا میاوردیم در رو کردن زندگی
 که داداشم خان جناب تا! بخوره تکون دلت تو آب نده اجازه که هست یکی
 رو خودش داد خوردم به زور به گرفت واسم خودش دست با رو لقمه این
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 گند بوی و ریشش بیخ موند خواهرش بگن مبادا که اینی ننگ از کنه خالص
 !بلنده اش خمره از جوری بد ترشیش

! اتا جهنم به برو! نکن قطع باهام تماستو که کنی می حکم رویی چه به اصال
 !برو و کن گم گورتو زندگیم و قلبم ذهنم، فکرم، تو از دیگه

 کشیدن با.زدم تکیه صندلی به دیگر بار یک و انداختم کیفم داخل را گوشی
 سر به دیگر بار یک انگار میبستم را چشمانم که حالی در عمیق نفس چند
 ام زده نم و خسته چشمان برابر در اینبار اما بازگشتم، زندکی اولیه های خط

 در غرق...پیش سال بهار ماجرای درست...رود می فراتر ای صفحه چند
 .شدم روز آن ماجرای

 ی کاسه یک معمول طبق آذر بود، بهار اوایل روزهای ترین خنک از یکی
 کاسه داخل مواد یکسره مویی، قلم با و گرفته دستش در را قرمز پالستیکی

 حرفی هنوز. بود حرف از پر چشمانش انگار.آمیخت می هم به شدت به را
 از پر کردنش نگاه چشم زیر از و زدن لبخند سکوتش، همین اما بود، نزده

 پای بفهمم توانستم می بخندد کرد می سعی که حال همان در! بود فریاد
 .است میان در دیگری خواستگار

 :بود گفته و گرفته باال را کاسه

 !جونم نگی جلو بیا پاشو-
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 آذر و من. میکرد صدایم نگی آمدمی یادم وقتی از بود، همینطور همیشه
 طی هم با را راهنمایی ی دوره کل و بودیم هم سال و سن هم درست
 شدن آماده حال در رسید، پایان به راهنمایی ی دوره که هم وقتی.کردیم

 ظهر نماز از بعد آقاجانم وقتی ظهر، روز یک که بودیم دبیرستان به ورود برای
 یک و آورد را بزرگ داغ سنگگ نان یک که حالی در بود، برگشته مسجد از

 و کرده صدایش.نشست سفره کنار همانجا گذاشت، سفره وسط راست
 :بودم گفته

 .میارم غذاتونو االن آقاجون-

 یه.بزارم شوربا خورده یه گفت عزیزجونم کردید، می سرفه صبح تا دیشب
 ...کنم گرم اونم خوای می اگه مونده، دیروز از استامبولی دمی هم کمی

 :بود گفته و کرده قطع را حرفم فورا چون شود تمام حرفم بود نگذاشته

 اگه فقط ندارم، هم اشتهایی نیست، خوب حالم هیچ امروز باباجون نه-
 .دارم کارت بابا بشین بیا دقیقه دو یه شده تموم کارت

 آنقدر بزند است قرار که حرفایی از میدانستم.نشستم روبرویش و رفتم
 .نمیکند نگاه چشمانم در مستقیم که دارد شرم
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 تکه با و کرده جا جابه را خودش کمی بود نشسته زانو دو روی که همانطوری
 :بود گفته عاقبت. کرد می مشغول را خودش سفره داخل های نان کردن تکه

 یه و نشست نماز از بعد  مسجد بود اومده پا توک یه قاسمت دایی امروز-
 نداره، خوشی حال هیچ روزا این عزیزت که انگاری زد، حرف برام سیر دل

 !گذشته ازش سنی و پیره خدا ی بنده

 داره هم حق نداره، رو برادرت داشتن نگه توانایی دیگه گفت می داییت
 می. کنه جورش و جمع که میخواد رو یکی خودش سال و سن این تو! پیرزن
 اگه که خواست می شده، عاجز عزیزت. کنه می قلقی بد افتاده راه بچه گفت

 ...ممکنه

 :گفتم و پریدم حرفش میان

 پیش خونه برگردونیم رو حمیدرضا میگه داییم که اینطوره اگه آقاجون خوب-
 !خودمون

 :بود گفته و دوخته من به را التماسش پر نگاه

 پیش بچه این نیست صالح این از بیشتر دیگه بابا، همینه منم حرف-
 ...اگر برمیگردونیم رو بچه امشب همین میاریمش، میریم.بمونه پیرزن

 :پرسیدم فورا که انداخت می شور به را دلم طوری گفتنش اگر این
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 آقاجون؟ چی اگه-

 :گفت شرمندگی با

 جاشهمین تا.کنی مواظبت برادرت از و خونه بشینی بعد مِن دخترم تو اگه-
 دیگه! داری سواد کالس نه دیگه حاال ماشاهللا.بابا بسه دیگه خوندی که هم

 می بودن تو سال و سن هم دخترا وقتی قدیما اون.سالته پونزده نزدیک
 .کردن می مراقبت خودشون ی بچه از و بخت ی خونه رفتن

 :بودم گفته و داده فرو زحمت به بود شده تلخ تلخ که را دهانم آب

. بخونم انسانی خوام می! بخونم درس میخوام من آقاجون؟ چی درسم پس-
 ادامه و بخونیم درس دیگه هم با گذاشتیم قرار اصال زدیم، حرف هم آذر با

 ...دانشگاه بریم بدیم

 هر دیگه، وقت هر تا میتونه اون کنه، می فرق تو با شرایطش آذر باباجون-
 همین تا باباجون، تو اما.بخونه رو درسش داشت دوست که هم دیگه چقدر
 .بسه دیگه خوندی که هم جاش

 درد با و زحمت به و گذاشته زانویش روی را هایش دست زور به که حالی در
 آمیخته هم زانوهاش درد با که کالمش آهنگ میشد، بلند جایش از بلند
 :میگفت که نشست گوشم در بود
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 همراه دنبالت میام باش آماده هم تو.کنم می تعطیل رو مغازه زودتر امشب-
 .بچه برگردوندن واسه عزیز ی خونه بریم سر یه هم

 که هایی حرف! بشنود را هایم حرف تا نکرد صبر آنقدر حتی.بود رفته و گفته
 میخواست دلم چقدر اینکه...نشد کردنش بازگو مجال هیچوقت دیگر

 .کنم التماسش

 میدم قول خدا به. بخونم رو درسم بذار مامانم ارواح رو تو! خدا رو تو بابا-
 .کنم می مراقبت حمیدرضا از هم و میخونم درسمو هم

 باالی پایش یک هنوز وقتی رفتنش، از قبل فقط.بود رفته که افسوس اما 
 :گفت و بازگشته بود حیاط در چهارچوب میان و پله

 عزیزت خونه ببر دار برش مسی یبادیه اون تو بریز شوربارو اون ضمن در-
 می دائیت. شکسته دیشب همین شعاریه دندون بیچاره پیرزن.داره ثواب
 !نرفته پایین گلوش از قُوت حاال تا دیشب از گفت

 دیگر روزهای تمام مثل و بازگردد دیگر بار یک اینکه بدون حتی بود، رفته بابا
 : بگوید رفتنش از قبل

 به عاقبت آخر خدا. دخترم شدی ما پاسوز هم تو.کنه رحمت مادرتو خدا-
 .کنه خیرت
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 می را نرگسی بازمیگشت سمتم به اینکه محض به دانست می هم شاید
 !نبود گذشته نرگس شبیه چیزش هیچ دیگر که دید

 مادرم نماز چادر که حالی در.کردم گریه سیر دل یک بابا، رفتن از بعد روز آن
 وقتی از.زدم زار دل ته از تنهاییم روزهای تمام برای میفشردم، سینه به را

 سخت! بودم دلتنگش بود رفته و آورده برایمان را حمیدرضا مادرم که
 درون را قابلمه محتویات تمام. شدم بلند جا از ساعتی از بعد و گریستم

 برداشتم را شده سنگین کاسه و کرده سر را چادرم کردم، سرازیر مسی بادیه
 بد روزها آن عزیز چشمان سویی کم. شدم روانه عزیز ی خانه سمت به و

 می صورتم و چادر روی را دستش که حالی در چون آورد می درد به را دلم
 میگفت و کرد می را جوانمرگش دختر یاد گویان صدقه قربان بار هزار کشید

 برای میشد ای بهانه این و میشوم مادرم شبیه بیشتر روز به روز
 های گونه و رفتم کنارش.بود خوابیده آرام ایگوشه حمیدرضا. گریستنش

 به و کثیف که موهایش از دسته یک روی بر هم دستی بوسیدم، را خشکش
! میداد نا بوی و بود مُرده چرک لباسش ییقه.کشیدم بود چسبیده هم

 مراقبت او از توانست نمی دیگر عزیز گفت، می درست و داشت حق پدرم
 :گفتم پس کند

 .ببرم رو بچه میشه اگه-
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 :بود گفته شیرینش ی لهجه ته آن با بیامرز خدا

 شه می خواب بد بچم کنی، زابراهش نمیاد خوش رو خدا. برده خوابش تازه-
 بچه دنبال بیاد بابات قراره شب گفت قاسم.میگیره بهونه شب تا اونوقت

  دنبالش بیاد حاجی خود شد که شب برو، تو

 می گریه پیرزن. پیچیدم خودم دور محکم دیگر بار یک را چادرم و شدم بلند
 قادر دیگه و بود آورده کم اینکه از. برد می رنج حد بی شرمی از انگار! کرد

 .باشد برادرم از نگهداری دار عهده نبود

 چارقدش ی لبه میان از که پشتش کم موهای روی را دستم و شدم خیز نیم
 :گفتم! بود سپید سپید موهایش. کشیدم بود زده بیرون

 بعدشم.میارم و گیرم می حنا واست اومدم که شب! عزیز برم قربونت الهی-
 .ببنده حنا هم موهاتو حموم ببرتت فردا میگم دایی زن به

 می سفیدش چارقد ی گوشه با را هایش اشک هم و میخندید هم پیرزن
 : گفت می حال همان در و گرفت

 .ننه ببندم عروسیتو حنای الهی! عزیز ببینی خیر-

 :بود گفته رفتم می که هم وقتی

 .بردی می خودت با کردم می خالی رو بادیه کردی می صبر ننه-
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 .میبرمش اومدم بابام با که شب بمونه بذار عزیز نه-

 ...بود دیگری چیز بادیه نبردن دلیل اما

 روی روبه درست قدیمی، ی طاقچه جلوی عزیز ی خانه از رفتن از قبل اینکه
 را سرم جلوی موهای تند تند عزیز چوبی ی شانه با و بودم ایستاده آینه

 بعد و کردم باز وسط از دوباره باز و کردم کج را فرقم بار یک اینکه زدم، شانه
 را هایم گونه اینکه کردم، سفت و شل کمی را گلدارم روسری ی گره آن از

 باشد ای بهانه آنها از حاصل سرخی تا میمکیدم را لبم و گرفتم می نیشگون
 می قرار راهم سر دیگر بار یک عباس شک بی که مسیری از گذشتن برای

 .گرفت

 و بایدها از روزگار، خوب و بد از تا نداشتم هم نداشتممادر سنی زمان آن
 حاج دختر من که بودم گرفته یاد خوب را این انگار اما.کند آگاهم نبایدها

 میدانستم خوب را این! بودم نام به کاسبین از و محله معتمد و امین ایوب،
! کندم نمی که ها چه سزاوار خطایی هر یا جرم، غفلتم، و گناه گونه هر که

 حجم آن تمام آوردم، نمی حساب به را پدرم نامی خوش این اگر حتی من
. بود بزرگتر من از سال ده حدود ناصر کردم؟ می چه را ناصر از وحشتم

 به وادار مرا شک بی که وجودی یعنی ما خانواده در بودن بزرگتر برادر ِسمت
 ما ی رابطه. میکرد بود توام شدید بردن حساب یک با آنهم اطاعت، تمکین
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 یک جز ما دنیای در. بود محدود و بسته خیلی برادر و خواهر عنوان به
 و باقیست روزگاران همان قوت به هم هنور تا که طرفه یک شدید احترام

 ناصر حرف. نداشت وجود چیزی بود زیادمان سنی تفاوت دلیل به هم شاید
 و بال موجب آنکه همه، از بیشتر البته و داشت بیایی برو ما ی خانواده در
 که آنجایی از. بود خدابیامرز آقاجان خود شد می داداش خان این به دادن پر

 جلوی و بود شده استخدام تازه واردات و صادرات بزرگ شرکت یک در ناصر
 نسبتا مزایایی و حقوق و ناصر آل ایده موقعیت از فامیل و قوم و محله اهل

 .بود پدر مباهات و فخر ی مایه گفت می کنش پر دهن

 خودمان خانه تا عزیز ی خانه از بازگشتن مسیر معمول طبق هم روز آن من
 که بود کرده سفارش ناصر داداش بارها اینکه با. گذشتم اصلی خیابان از را
 چنان ام دخترانه احساسات گاهی اما کنم گذر خانه به منتهی های کوچه از

 تمام های دلتنگی. کنم هوایی به سر کمی بخواهد دلم تا کردند می سرکشم
 هنوز مادرم که وقتی.بودند رفته و آمده زود چه که هایی سال پیش، سالیان

 تا بودم نشده مچاله داری خانه مسئولیت و خانه کارهای بار زیر آنقدر و بود
 فهیمه و آذر مثل سالم، و سن هم دخترکان تمام مثل گاهی چند از هر

 حالی در مثال.باشم داشته را کوچه داخل محدود های گذرانی خوش فرصت
 مینشستیم، هم دور فهمیه یخانه سنگی سکوی روی گوشه یک که

 و خوردن لذت از که همانطور و آفتابگردان یتخمه از بود پر هایماندامان
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 حرکات محو خنده در غرق شد، می سیاه سیاه هایمانلب تخمه رنگ سیاهی
 هایشان گل ما و کردند می بازی کوچیک گل.شدیم می محله شرور پسرکان

 دخترانه خام رویای همان در ناپایدارمان، باور در کدامشان هر.شمردیم می را
 یآینده مرد اینها از یکی کند خدا میگفتیم خود با ما و دادند می جوالن مان

 !بشوند ما

 پسر این.داشتم دوست را عباس خاص جور یک اما نداشتم سنی اینکه با
 بود کرده دلم با کاری شرور، و سیاه چشم جفت یک با نمکی، سبزه تخس

 با مساله این از اگر میمیرم و میشوم خفه کردم حس روز یک عاقبت که
 به دادم قسمش و گفتم آذر به خجالت با سرانجام. نزنم حرف کسی

 و خندیده آذر.دارد نگه خودش پیش راز یک مثل را این و نگوید هیچکس
 :بود گفته

 .دارم دوست خیلی رو یکی منم خوب! نداره خجالت اینکه-

 :پرسیدم متعجبانه

 !بگو بهم یاال کیه؟ اون آذر؟ میگی راست-

 بود زده سرخی به داشتنی دوست شرم نوع یک از هایش گونه که حالی در
 :گفت خنده با
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 .دارم دوست رو ناصر من...رو ناصرت داداش-

 :گفتم

 اخالق نه خوشگله نه تازه تره،بزرگ تو از سال ده داداشم! سرت بر خاک-
 !میده گند بوی که پاهاشه بدتر همه از! داره

 :بود گفته و خندیده شیطنت با

 !برم پاشم بوی قربون ای-

 جورابشو شدم، که زنش خودم بذار.نمیشوری جوراباشو که توئه تقصیر خب
 !دربیاد یاس بوی ازش که میشورم همچین

 .خندیدیم هم با دوتایی بعد و گرفتم نیشگونش محکم

 زمان آن آذر.شد ناصر زن بود آذر آرزوی که همانطور بعد، سال چهار درست
 و آمد ناصر روزی که داشت رفتن دانشگاه به تصمیم و بود گرفته دیپلم تازه

 پیدا رسمی و اسم خودش برای زمان آن دیگر هم ناصر.اوست خواهان گفت
 را محله کل چشم بود خریده که سفیدی کیلومتر صفر ماشین با و بود کرده
 از.دادند مثبت جواب هم او خانواده و آذر خواستگاری به! بود کرده کور

 و آینده سال بهار شد قرار بود، رفته خدا رحمت به تازگی به عزیزم که آنجایی
 وقت هیچ من اما.شود پا بر عروسی مراسم عزیز، سال مراسم از بعد
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 ارتباط در هم با را سال چهار آن مدت تمام ناصر و آذر که بودم نفهمیده
 آوردیم خانه به را حمیدرضا بابا نظر و خواست طبق سال همان چون بودند،

 همین به و داد می تحصیل ی ادامه آذر اما زدم را خواندن درس قید من و
 .داشتیم خبر هم از کمتر خاطر

 بعد کرد قبول هم او و کرده راضی را بابا.بود دایر کوچه سر خیاطی آموزشگاه
 خیاطی آموزشگاه به و بسپارم همسایه به را حمیدرضا ساعت یک ظهرها از

 مردتر روز به روز عباس.میدیدم را عباس خیاطی ی بهانه به هم گاهی.بروم
 از ترس.داشت بلندی قد اما بود بزرگتر من از سالی چهار سه تقریبا.میشد

 وقت یک بود ممکن و بودیم محله یک اهل دو هر اینکه و مردم حرف و نگاه
 را شرایط خیلی برساند ناصر او از بدتر یا آقاجانم، گوش به باد ناکرده خدایی
 روز، هر که بود شده این همیشگیمان عادت تقریبا.کرد می دشوار و سخت

 می بود پدرش به متعلق که نمایشگاهی جلوی از معینی، ساعت سر
 محض به او و کردم می کم را سرعتم میرسیدم که نمایشگاه به. گذشتم

 تعقیبم صدا بی و آرام و آمده بیرون نمایشگاه از میدید، مرا اینکه
 می دورترمان کند ترماننزدیک اینکه عوض زمان گذشت انگار.میکرد

 وانت پشت یا کوچه در گاهی بودیم، که تربچه داشتم یاد به خوب چون.کرد
 پشت! کردیم می رفتار تر عاشقانه مراتب به محله فروش میوه علی سید آقا

http://www.bagh-store.ir/


 زینب ایلخانی  دخترونشاه 
 

77 
 

 که بود همانجا داد، من به گلی شاخه بار اولین برای که بود وانت همان
 ...کرد می صدایم نرگسی که بود همانجا شد، می بدل ردو هایماننامه

 صدایم نرگسی عباس شبیه دیگری کس هیچ آن از بعد! نرگسی! نرگسی آخ
 دوباره باز و برگشته عباس کردم حس دیگر بار یک امروز چرا! خدایا وای.نزد

 برام هم عباس های نرگسی از حتی این! نه اما! میکند صدایم نرگسی
 درجه چهل انگار بعد و لرزید دلم ناخواسته که جوری! بود انگیزتر هیجان

 جریان به و شده جاری کمرم باالی از که سردی عرق از ایرگه بودم، کرده تب
 کردم باور که شد چطور اصال و شد چه نمیدانم اما کردم، حس را بود افتاده

 خیلی بود، خوب! خواندنش؟" نرگسم" و اتا وگرنه است محال خیال یک تنها
 لرزیدن به شروع دلم اینکه اما بودم کرده اشتباه مطمئنم اینکه با! خوب
 که دختر یک نوجوانی دوران خاص فقط که امانی بی هایلرزش بود، کرده
 !میلرزید اشدلهره لحظه یک به باشد اشنوجوانی دوران خاص میتواند فقط

 دیگر که جایی همان. ماند جا پیش سال پنج و بیست در که ای دلهره 
 هم دارمی دوستت و نداد من به نرگس گل عباس مثل هیچکس

 پر صدایش در اینبار البته زد، صدایم همینطور هم روز آخرین عباس.نگفت
 فاصله با وقتی میکردم حس را کشیدنش درد وضوح به که طوری بود، درد از
 :گفت لب زیر نشود متوجه کسی اینکه ترس از و
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 ...نرگسی-

 یک هایمگوش! بودم شده داغ داغ میپرید بیرون دهنم از داشت دلم انگار
 دوباره او و میمردم داشتم انگار که بود شده داغ و سنگین انقدر مرتبه
 :گفت

 حرف باهم خوام می! دارم دوستت من!نمیشه که اینطوری نرگسی آخه -
 یه دیگه، جای یه بریم بیا نه، اینجا اصال! بزن حرف باهام خدا رو تو. بزنیم
 !بکشی؟ رو من اینجوری میخوای تو.دیگه محل

 دهنم جلو و صورتم روی هم را قسمتی و پیچیدم خودم به ترمحکم را چادرم
 :میگفتم که نشود متوجه و نشنود و نبیند کسی هرگز تا کشیدم

 !برسونه بهش ببینه هم با رو ما یکی ترسم می! ترسم می داداشم از آخه-

 !میشه؟ چی مگه برسونن بهش اصال ببینن خب-

 آذر با خودش چرا اینطوره اگه! گناهه؟ یا جرمه کجاش! که کشتمون نمی
 !میذاره؟ راندمون میاد راست میره چپ

 :گفتم

 کنم؟ چیکار میگی حاال خب-
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 حرفایی بزنم، حرف باهات میخوام هم میبینیم، فیلم هم سینما، بریم فردا-
 .نرگسی بشه دیر ممکنه نگم اگه که حرفایی مهمه، خیلی که

 .شدم تسلیم پس! میترسیدم لعنتی های شدن دیر این از همیشه من

 راس بعد روز شد قرار.پابرجاست هنوز که بود سینمایی(شهدا)ژاله میدان
 نه بودم، شده دنیا آدم ترین بیچاره شب آن.باشم آنجا معینی ساعت
 شدنی دیر احتمال آن هم طرفی از.کشیدن پس پای نه و داشتم رفتن جرات

 طرف یک از.بود کرده پا به ایولوله دلم در بود گفته هایشحرف تمام ته که
 تمام خجالت با و زدم زنگ آذر به ناچار به. بود قوز باالی قوز حمیدرضا هم

 آنجا به آذر یخانه به رفتن ی بهانه به شد قرار. کردم تعریف برایش را ماجرا
 برگردم، و رفته زودی سپس و بسپارم او به ساعتی چند را حمیدرضا و بروم

 گفتم آقاجان به و برداشتم را حمید فردا.نخورد تکان آب از آب که طوری
 لرز و ترس با آذر، به حمیدرضا سپردن از پس. دارم دعوت آذر یخانه ناهار

 پیراهن یک با.بود رسیده من از زودتر خیلی بود، آمده عباس.رفتم قرار سر
 بود روزهای همه از ترخاص انگار بود زده تن که جینی شلوار و سفید کتان

 بیشتر روز آن کاش ای میگفتم خودم با مکرر بعدها.بودمش دیده که
 آنقدر ندیدنش، عمر یک برای باشم سیراب که انقدر کردم، می تماشایش

 همان تصویر گذاشتنم، هم روی پلک بار هر در عمرم، هایهمیشه تا عمیق
 در نشود، پاک تا بماند و شده حک چشمانم بر ابد تا سینما جلوی روز
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 دلتنگش که هایی شب تمام و دلم یزده غربت یلداهای ترین طوالنی
 کاش.میریختم اشک نبودنش ی بهانه به که روزهایی یا و میشدم

 !دیدمش می که بود باری آخرین میدانستم

 سپس مالید، لبم روی اصرار با و برداشت لبی رژ شیطنت با آذر آمدن وقتی
 کاشت امپریده رنگ های گونه روی اینقطه صورت به را لب رژ همان از کمی

 با حتی.شد صورتم روی رنگ کردن پخش به شروع دستانش با بعد و
 سرم روی از را چادرم کردم، سر هم را داشت که گلبهی روسری اصرارش

 : گفت میکرد پنهان سرش پشت کرده مچاله را آن که حالی در و کشید

 !ببره دل حسابی که قراره و قرار سر میره داره که باش آدمی شبیه کم یه-

 عباس  چشم اینکه محض به و اول یلحظه همان که بودم کرده تغییر طوری
 :گفت افتاد من به

 !دختر شدی خوشگل چقدر تو نرگسی-

 می دلم کشنده حاالت آن از فرار برای و آمیختمی هم به ترسم و شرم
 جوری اول تاریکی میان در.ببرم پناه سالن تاریکی به زودتر چه هر خواست

 خیال چون ببندم، را دهانم سخت و سفت شد باعث که چسبید من بهم
 و باال امسینه در آنطور که قلبم کنم باز دهان اینکه محض به کردم می

 از میرسید گوشم به نامنظمش های تپش صدای که طوری میپرید پایین
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 و آورد گوشم کنار را هایش لب هم بعد.افتدمی دامنم وسط و بیرون دهانم
 :گفت آهسته

 !دارم دوست خیلی نرگسی-

 دستش، به واکنشی هرگونه برای مجالی حتی که بودم شده غافلگیر آنقدر
 شبیه! نداشتم هم را میفشرد و گرفته را سردم و مرتعش دست که

 و میشنیدم فقط و نداشتم را حرکتی هیچ قدرت که بودم شده ایمجسمه
 .شنیدم می

 اینکه یعنی عموهام، پیش آب اونور میریم داریم.فروخته رو نمایشگاه بابام-
 زود هم افتاد، اتفاق زود خیلی برم باید نگرفتم دیپلم و نشده تموم درسم تا
 اینکه یعنی.دارم برنامه کلی خودم واسه من چون. منتظره غیر هم و

 محاله گفت گفتم بابام به.شم جدا تو از نمیتونم برم، باهاشون نمیخوام
 فرار دیگه باهم کردم، فکرامو من! نرگسی میریم...پس نزن، حرفشم ممکنه

 !میکنیم

 سمتش به سرعت به و کشیده بیرون دستش میان از را دستم
 انداخته لنگر چشمش کنار ظلمات قعر در که اشکی قطره تشخیص.چرخیدم

 :گفتم فقط نبود سخت زیاد هم درخشید می و

 .بریم اینجا از بیا االن همین!میشم خفه دارم من...بریم عباس-
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 :کشید فریاد سرمان پشت از یکی

 ...ور ور ور همینجور ساعته یه!میبینیم فیلم داریم سرمون خیر ناسالمتی-

 راه به ورودی در سمت به کورمال کورمال و شده بلند جا از سرعت به
 رساندم، بیرون سالن به را خودم.آمد می سر پشت از هم عباس افتادم،

 و زدم پلکی گذاشتم، قلبم روی را دستم و نشستم ها صندلی از یکی روی
 اشکم تاب بی.زد بیرون هلوپی اموحشتزده چشم پرتگاه از اشک قطره یک
 :کرد تکرار دوباره و شد

 کس هیچ نه داداشت، نه بابام، نه که جایی یه بریم نرگسی؟ بریم باهم-
 .بیفته اتفاقی اینکه از قبل شه، دیر اینکه قبل نکنه، پیدامون ای دیگه

 :نالید که میرفتم خروجی در سمت به اینبار شدم، بلند دیگر یکبار

 میری؟ کجا-

 :گفتم و بازگشتم سمتش به

 باشه خدا رو تو میزنه، شور دلم کنه، غریبی میترسم آذره، پیش حمید-
 !دیگه وقت یه واسه

 به مرا کمی گرفت، را بازویم شد، نزدیکم برداشت، سمتم به بلند قدم چند
 :گفت و کرد متمایل خودش سمت
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 همین! نیست فرصتی دیگه دیره میگم! میشه دیر! نمیشه دیگه بار یه-
 !بریم االن همین بیا اصال...االن

 بعد کمی.دویدم در سمت به و کشیدم بیرون انگشتانش میان از را بازویم
 خواستم نمی حتی دیگر.کردم پیدا خیابان در و خروجی در کنار را خودم
 که چه آن به بعد و رفته پیش در جلوی تا.کنم نگاه هم را سرم پشت

 قفل دهانم.زدم زل انداختمی مردن حال به مرا که واقعیتی بود، روبرویم
 سینما در روی به رو درست ناصر. کرد لرزیدن به شروع وجودم تمامی و شده

 هم روی را هایش دندان طوری و کرد می تماشایمان خونبار چشمانی با
 صدای میتوانستم مسافت همان از انگار که فشرد می خشم از و گذاشته

 حد باالترین تا اشپیشانی های رگ! بشنوم را هایش دندان شدن خورد
 ترسناک شدت به را او و نشسته اش چهره بر حدی بی سرخی شده، متورم
 و افکارم تمام باشم داشته کردن فکر قدرت حتی دیگر اینکه بدون. میکرد
 میدویدم.میکرد فرار به وادار مرا و آمیخته وحشتم از میزان همان با قدرتم

 سمت به چطور سریع حرکت یک با که بودم دیده فرارم از قبل که حالی در
 صدای سرم پشت همان از و دویدم می! برد یورش بینوا عباس عشقم،

 میگریستم و میدویدم.میشنیدم را تهدیدش و فحش وحشتناکش، یعربده
 و قدرت آنقدر حتی که بودم ضعیف آنقدر چون آمد، می بدم خودم از و

 بر که ای بیرحمانه های ضربه مقابل در عشقم از و بایستم نداشتم جسارت
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 باقی گوشم در دنیا آخر تا که جانسوزش فریادهای مقابل در و بارید می او
 !کنم دفاع شد مدفون و گم هایشگفتن نرگسی همان کنار در عاقبت و ماند

 باعث آذر دهم احتمال ای ذره حتی اینکه بدون که بودم الیعقل آنقدر
 دیدمش وقتی.رساندم آذر به را خودم شده ما قرار برای ناصر شدن خبردار

 دیدنم محض به که بود شده بیتاب آنقدر کرده ورم و سرخ چشمانی با که
 :گفت که گرفتم را حمید سراغ.گریست و کرده آغوشم ی روانه را خودش

 .بردش و اومد ناصر-

 :پرسیدم

 شد؟ باخبر کجا از شد؟ناصر چطوری آخه-

 :گفت شرمندگی با و گرفت را هایشاشک

 به شروع بچه رفتی و سپردی بهم رو حمید اینکه از بعد.گفتم بهش من-
 شکالت تا چند یه کنم آرومش اینکه برای.کرد کردن بیتابی و گرفتن بهانه
 داشت بچه حلقش، تو پرید شکالت یه که شد چطوری نمیدونم.دادم بهش
 بود شده رنگش! شد قطع نفسش دیگه کردم حس لحظه یه! میشد خفه
 یه و پرید بیرون حلقش ته از شکالت که پشتش کوبیدم اونقدر!سیاه سیاه

 بچه! نِگی بودم ترسیده.بود کرده آوردن باال به شروع اما اومد، جا حالش کم
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 تو جون به.آورد باال دوباره هم اونجا.خیابون سر درمونگاه بردم و برداشتم رو
 می چون بگیرم تماس ناصر با شدم مجبور نداشتم، دسترسی بهت نِگی

 بهمون زود خیلی خودشو.بیفته اتفاقی بچه واسه نکرده خدایی ترسیدم
 منو...کجایی بگم بهش شدم مجبور و بردد و برداشت رو بچه رسوند،
 !نرگس ببخش

 چاره راه هیچ ناصر. نداشتم هم ای چاره اما بشه اینطور نمیخواستم خدا به
 . بود نذاشته برام ای

 :گفتم و دادم قورت سختی به را بغضم.کرد گریه دوباره

 االن همین برم، باید بده، چادرمو آذر چطوره؟ حالش حمیدرضا...حمیدرضا-
 .پیشش برم باید

 حمید برای هایم دلواپسی تمام با و شدم بلند.نماندم جوابش منتظر دیگر
 .افتادم راه به خانه سمت به

 :گفت می مرتب نگرانی با حالهمان در آمد، دنبالم قدم چند آذر

 !ریزه می خونتو نگی خدا به ببیندت، اگه باشه، برگشته ناصر اگه-

 !بودم مرده انگار چون نداشت اثر من بر چیز هیچ دیگر
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 سرم پشت از را عباس جگرسوز های ناله دلخراش صدای که وقت همان من
 خاطر به فقط که بود من جان بی نعش این حاال و بودم مرده بودم شنیده

 .بود حرکت در خانه جانب به حمید برای هایم دلواپسی

 :گفت و گرفته سمتم به بود خوراکی حاوی که را ای بسته دوستانه دستی

 بفرمایید-

 که درحالی راننده کمک.میبرم باال سمتش به را سرم و شده منقطع افکارم
 :میگوید دیگر بار یک آورد می طرفم به را وعده میان حاوی ی بسته

 .جان نوش بفرمایید-

 به دیگر بار یک من و رفت او.کرد تشکر و گرفته را بسته لبخندی با
 کردم حس خاطراتم مرور با امشب. انداختم نگاهی متین یدفترچه

 که بودیم بچه خیلی دو هر.بود هم شبیه حدی تا متین و من سرگذشت
 به نداشت عادت کاممان هنوز انگار.کردیم قرقره کاممان در را عشق شراب
 مجبور که میشد گزنده و تلخ آنقدر هالهل سم چون گاهی که حدی بی تلخی

 .بیاوریم باال و کنیم قی جا یک را بود کاممان در که عشقی میشدیم

 فرار با هم متین. بودم آورده باال را عشق داشتم که ترسی با روز آن من
 .کرد تکرار دادم انجام پیش ها سال من که را کاری همان دقیقا کردنش،
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 جور یک و داده جاخالی هم محسن.ندیدمش هرگز دیگر من رفت هم عباس
 در نفهمیدیم هیچکداممان وقت هیچ. بود پذیرفته را اجباری دادن تن

 زود چه.است دادن جاخالی نه و رفتن نه فرار، نه ترس، جای نه عشق،
 خیلی.بودیم جوان چون شاید بود گرفته خود به پایان رنگ هامانعشق
 ضعیفمان پیکر برای آتشین یجامه این هم شاید! تجربه بی و خام جوان،

 .بود گشاد خیلی مان

 بازش دیگر بار یک برداشتم، زانو روی از را دفترچه دیگر بار یک اختیار بی
 .خواندم دوباره و کردم

 حتی هیچکس، انگار اما.اومد ما یخونه به نامادری که شبیه اولین امشب"
 محض به بابا چون نمیرسید نظر به خوشحال زیاد هم خانوم عروس خود

 بود بسته قبل از که رو چمدونش بود، اومده خونه به عروسش اینکه
 دروغ رفت،اما خونه از روزه چند کاری ماموریت یه ی بهانه به و برداشت

 وقتی امشب همین اینو! گفت دروغ بازم میخورم قسم مامانم روح به! میگه
 اتاق یه تو کردیم فرصت دیگه بار یه گذشته مثل دوباره سال چند از بعد

 ای ستاره هیچ که رو آسمونی پنجره یه از و بذاریم بالش یه رو رو سرمون
 که پریده رنگش اونقدر امشب میترا.گفتم هم میترا به کنیم تماشا رو نداره

 خاله قول به داره، هم حق البته. ترسیدم رنگیش بی همه اون از لحظه یه
 بیامرز خدا.بوده همینطور هم مامانم میگه خالم.ویاریشه بد خاطر به راضی
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 یکاسه تو سرش  ماه نه عین بیاد بچه وقتی تا بارداره میفهمیده که وقتی از
 از هم بیشتر سال دو هنوز.آورد باال بند یه رو امروز کل میترا!بود دستشویی

 اون! سالشه؟ چند مگه اصال نگذشته، اولش ی بچه اومدن دنیا به تاریخ
 چهار و بیست فقط هم حاال و کرد ازدواج سالگی بیست توی زود خیلی

 .راهه توی هم بچه دومین ولی سالشه

 بعد و کشید هورت سختی به رو آبلیمو شربت محتوی لیوان وقتی امشب
 : گفت کرد آزاد رو گلوش باد بیشرمانه

 هم حلما مبچه انگار امشب.نیست خوب حالم اصال روزا این متین، بیخش-
 .نداشت خوبی حال

 :میگم و میزنم قلتی تخت روی

 محضر توی ندیدی! شاهرخ حتی نداریم، خوبی حال کدوممون هیچ امشب-
 بابا که االنه میگفتم خودم با میترا تو جون به بود؟ گرفته ایقیافه چه

 !دماغش وسط بکوبه مشت با همه چشم جلوی مراسم وسط برگرده

 :گفت خنده با و نشست تخت کنار

 و خودش کار فشار طرف یه از.شده خسته دیگه اونم شاهرخ، خدا ی بنده-
 گیر و تخم و اخم هم ور اون از حلما؛ هایاذیت و من بد حال طرف یه از
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 از اون و بخوره جم بینوا شاهرخ تا نشسته انگار! نداره تمومی که بابا دادن
 .بتراشه بهونه تا هزار رفتارش و حرکت هر

 :میگم و میکشم آه

 .سرتون رو شدم خراب قوز، باالی قوز شدم من که هم طرف یه از-

 :میگه و و میگیره نیشگونم

 !!گمشو-

 ...که نبودی تو منظورم بابا

 این با نمیتونم من میترا کن باور اما نداشتی، منظوری که تو میدونم-
 زن هوس باز یهویی بابا چرا که نیست درک قابل برام اصال. بیام کنار موضوع

 !سرش به زد

 قول.بده فراری رو بیچاره زن باشه کِی ببین حاال میگه که راضی خاله قول به
 عمر نمیشن من جوونمرگ خواهر که همه نیاره، دووم بیشتر ماه چند میدم

 !میرغضبی همچین یه پای بذارن رو جونیشون و

 :میگه و میره ای غره چشم میترا
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 که هم چی هر. خاله با دل و درد پای نشستی باز تو کوچیکه، آبجی ببین-
 مسئله این رو چقدر بابا میدونی که خوبه! بابامونه ناسالمتی نباشه

 .بیار خبر ببر خبر واسش نیا راست نرو چپ هی هم تو حساسه،

 راضی خاله با هم هنوز تو ببره بو بابا روز یه نکنه خدا گفتن، من از حاال
 بعدا بود، گفتن من از حاال هان! گوِشت میشه تبزرگه تیکه داری، ارتباط

 !نگفتما نگی

 :گفتم و انداختم باال رو مشونه قیدی بی با

 زندگی توی رو پاش که زنی با کنم تحمل نمیتونم من چیه؟ میدونی اصال-
 غصب جا یه رو بوده اون به متعلق عمری که رو زندگی میذاره، مامانم
 بابامونو و میخوابیده توش مامانم زمون یه که میخوابه تختی روی میکنه،

 ...کنه می تصاحب

 !متین شدی دل بد چقدر اوووووو-

 اونی شبیه هیچیش اصال که خدا ی بنده این! نیستا هم بد زیاد خدا به
 چند مگه میکرد؟ چیکار بابا میگی خب بعدشم.میکنی تصور تو که نیست

 هشت و چهل فقط اون! نشده هم سالش پنجاه هنوز بابا سالشه؟
 که زوده چون نفهمی، اینارو داری حق تو! جوونه که اینه منظورم... سالشه
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 !بفهمی
 

 خودم پیش همینجا خواست دلت که وقت هر تا جونم خواهر اما
 .چشام جفت روی قدمت.میمونی

 امروز همین مثال...عجیبه بابا کارای از سری یه بفهمم، نمیتونم اینو میدونی-
 توی رو شناسنامه خودم چون بود، دروغ هم اششناسنامه شدن گم موضوع
 خودم گوشای با دیشب چون! کذایی سفر این موضوع حتی. دیدم ماشین
 حتما فهمیدم بالکن سمت رفت و برداشت رو گوشیش وقتی.شنیدم
 و زد زنگ دوستاش از یکی به.رفتم دنبالش یواشکی پس مهمیه موضوع

 یه چرا...بگذره سرم از خدا البته پیشش، بره داره خیال روز چند یه گفت
 خاطر این به اینو! زنه یه باباست مخاطب که اونی کردم احساس مرتبه
 شاید میشد، عوض لحنش جوری یه میزد حرف باهاش وقتی بابا که میگم

 دنبال چشمش اون اگه که وگرنه کردم اشتباه حتما آره...کردم اشتباه هم
 بیاردش که چیکار میخواست دیگه رو خاکی زیر یعتیقه این بود دیگه یکی

 طرف انگاری! کنه فرار ازش بخواد هم دقیقه و دم هر و دلش ور بشوندش
 دروغ بازم میترا؟ میبینی! کرد قبول پیشنهادشو زود خیلی تلفن پشت هم

 زیر از دروغ یه با که گرفتش چرا نداره دوست رو زنیکه این اصال وقتی! گفت
 فرار ازدواجشون شب اولین از اینطوری هم حاال و کنه خالی شونه ازدواج بار
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 سر نکنه میگم...باشه داشته قدیمی موضوع اون به ربطی یه هم شاید! کنه
 شده پیدا دیگه بار یه میگفت ازش همیشه مامان که همونی طرف، ی کله و

 !باشه؟

 :میگه میکنه پرت سمتم به رو بالشش که حالی در و میشه کالفه میترا

 که وگرنه باشه، اشتباه تصوراتت تموم کنه خدا! دختر بزنه زبونت به مار ای-
  ِزن که کرده گناهی چه تنهاست و تک پایین اون امشب که خدا ی بنده اون

 امروز یعنی! نیستا هم بد میگی تو که هم همچینا ضمن در. شده ما بابای
 چقده تر، باریک هم نمه یه و کرده رنگ ابروهاشو وقتی ندیدی واقعا

 بیچاره پایین؟ پا توک یه بریم پاشیم میخوای میگما، بود؟ شده خوشگل
 باشه؟ نداشته الزم چیزی احیانا تنهاست

 :میگم دلخوری با و میکنم سمتش به رو پشتم

 !جهنم به برو تو-

 که دیدی! نذارم پایین اون پامو سخونه اون توی اون تا خوردم قسم که من
 شما پیش باال همین نداره حرفی که هم شاهرخ.کرد قبول گفتم بابا به

 .نزن هم رو حرفش حتی دیگه کنم می خواهش پس بمونم،
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 بهم رو خودش محکم جور یه میزنه، حلقه دورم سر پشت از رو دستش
 :میگه و میچسبونه

 !!بشم خودم خوشگل آبجی قربون الهی! ایییییی-

 .نکن بهم هم رو پشتت نکن، قهر بیا حاال

 پیش ساعتی هایدغدغه تمام که انگار و برمیگردم سمتش به سرعت به
 که داده حرفا این از فراتر ای مسئله به جاشو و پریده ذهنم از طوری

 :میپرسم

 زشتم؟ من نظرت به میترا راستی-

 : میگه و میخنده

 !دنیایی خواهر ترینخوشگل تو نظرم به-

 :میپرسم

 پسرام؟ شبیه خیلی نظرت به-

 بابا یادمه تا چون شدی، پسرا شبیه که نیست تو تقصیر این نظرم به-
 شه، پسر بچه دومین الاقل یا باشه، داشته پسر یه داشت دوست همیشه

 و بود تر راضی انگار بابا که طوری کرد، بزرگ پسرا شبیه رو تو مامان.نشد اما
 لباسات بود، پسرونه همیشه موهات اینکه از میومد خوشش خیلی
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 همیشه کنه، صدات متینا نتونست وقت هیچ اون! اسمت حتی پسرونه،
 کردیم، عادت گفتن متین این به هم ما که طوری متین، زد می صدات
 یه شبیه وقت هیچ نه دیگه دخترای خالف بر چون کردی عادت هم خودت
 .بودی پسرونه و اسپرت همیشه کردی، بزک حتی نه پوشیدی لباس دختر

 :میپرسم

 دوست خصوصیات این با رو دختری همچین یه میتونن پسرا نظرت به-
 باشن؟ داشته

 .نه هم و آره هم...بگم چی!بچه میدونمچه-

 نه؟ هم آره هم چی یعنی-

 هم ها بعضی شایدم باشن، داشته دوست هاشونبعضی شاید اینکه یعنی-
 !نه

 مگه؟ چطور حاال

 خیلی خودشم قضا از و باشه مئونات شئونات اهل خیلی که پسری یه مثال-
 بیاد؟ خوشش دختری همچین یه از میتونه اونم چی؟ باشه خوشگل

 :میگه و میکشه ایخمیازه

 !نکن فکرشم محاله،نه! اصال که اونو-
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 !نیست هم تصور قابل اصال

 :میگم ملتمسانه

 نابود رو لعنتی مکای و کک تونم می چطوری نظرت به چی؟ رو مک و کک-
 کنم؟

 و موندم من.میمونه جواب بی آخر سوال جواب و میبره خوابش میترا
 میترا بعد کمی.میخوابم خودم اتاق از غیر اتاقی توی که شبی اولین تنهایی

 به هنوز اتاق تاریکی توی که همونطور من و رفت اتاقش به و شد بلند هم
 به مجبورم چرا ،میکنم فکر محسن به چرا نمیدونم و دوختم چشم آسمون

 کسی چرا کنم، فکر نیست من دلخواه و سلیقه باب چیزش هیچ که کسی
 چرا شده، مهم برام حد این تا مکی کک زشتِ  بود گفته بهم صراحتا که

 برندِ  های کتونی از حتی و گشاد لش مانتوی از جینم، کوتاه شلوار از امشب
 دونه تا چند از چرا میاد، بدم عالقمه مورد خیلی و خریدم تازگی به که جردنی
 ..."میکشم خجالت دماغم روی های مک و کک ناقابل

 پاکت سمت به دستم شود می باعث گلویم حد بی خشکی.میبندم را دفتر
 با و کرده فرو آن ی حفره میان در را نی سرعت به برداشته را آن برود، آبمیوه

. ام شده ترمتعادل کمی کنم می احساس.بوشم را آن از جرعه چند ولع
 تمام دارد، پدرش از که رازهایی.میکند دگرگون مرا بدجور متین های نوشته
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 دچار دانستنشان با االن و بودم نفهمیده هیچوقت که را هاییستواقعیت
 او از که نیست هم اتا حتی دیگر اینکه.میشوم مهلک کشیدن زجر نوعی

 :بپرسم

 در نداشتی دوستم هیچوقت چرا میکردی؟ فرار من از چرا چرا؟ اتا؟ چرا-
 !داشتی ازدواج این به اصرار خودت که حالی

 اما نمیکردی نگاهم و داشتی شرم اینکه با زدیم، حرف هم با شب اون وقتی
 نگاه حتی من که کردی خواستگاری ازم ایمحجوبانه دلنشین جور یه

 بود اجباری چه نداشتی دوستم وقتی! دیدم نجابتت دلیل رو نکردنت
 دادنم؟ فریب اینطور و دادن تن اینطور

 به دلخوش فقط که بودم تنها اونقدر زندگیم شب اولین توی من یادمه
 دووم بودن ساخته لونه خودشون واسه ایوون تو که کبوترایی بقبقوی صدای
 تاریکی از تنهایی، از چون! نبودم تنها هیچوقت شب اون تا چون آوردم،
 شب اون! میترسم میشه طوالنی حدش از زیادتر که وقتی سکوت از شب،

 بود قرار که رو ای خونه دور تا دور و شدم بلند اینکه از بعد.ترسیدم هم
 که بودم درمونده اونقدر کردم مرور و گشتم بار هزار رو باشه بختم ی خونه
 !بذارم خوابت تخت به قدم نکردم جرات حتی
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 رو بودی کرده رها گوشه یه و آورده در رفتی می داشتی وقتی که رو پیراهنت
 تند عطر بوی! اتا میبوییدم رو تو انگار بوییدمش، بار اولین برای و برداشتم

 و میشد وارد مریه ته تا و میکشید پر من مرد یقه وسط از که رو ایمردونه
 دنیا توی که میشد باورم داشت انگار! داشتم دوست رو میسوزوند رو دماغم

 از ساعت چند تنها ولی.باشم داشته دوستش که داره وجود مرد یه
 بعد روز دو! بودم دلتنگت دنیا تمام ی انداره من و میگذشت پیوندمون
 سالم.کردی نمی نگاه چشام تو مستقیم هم هنوز که حالی در برگشتی،

 حسابی و درست یا بزنی حرفی اینکه بدون.دادی جواب لب زیر و کردم
 و بستی رو در اتاق ک توی رفتی کردی، بهونه رو راه خستگی کنی نگاهم

 خستگیت، همه اون دلیل پس! بودی نرفته سفر اصال که تو آخه. خوابیدی
 خونه، از فرارت یبهونه بود؟ چی خوابیدی عمر یه ی اندازه به روز اون کهاین

 از هیچی وقت هیچ که بود چشمات توی چی بود؟ چی من از زندگی، از
 !خالی اتا، بود خالی چشمات نشد؟ دستگیرم نگاهت

 تو اینکه از قبل نداشتم دوست چون نخوابیدم رو شب طول تموم
 و ترینخصوصی تو پامو باشی داشته دوست تو که اونطور کنی، درخواست

 .بذارم خوابت تخت توی زندگیت، از نقطه ترینحساس

 بالش که همینجور کاناپه روی پذیرایی سالن توی و رفتم برداشتم بالش یه
 گوش هات نفس صدای به و کشیدم انتظار میدادم فشار بغلم تو محکم رو
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 هم ثانیه یه حتی و نشستم همونجا صبح خود تا!نشدی بیدار اما دادم
 ی پنجره جلوی که ای پرده دوتا بین شیار همون از.نیومد چشمام به خواب

 داشت کم کم که آسمون سیاهی به زدم زل بود شده آویخته خیابون به رو
 حرکت در دائما که موتوری صدای خلوت، شیری همون توی زد، می شیری به

 ناهنجار بوق تک یه با هم گاهی و بود شده رد خونه جلوی از بار چند بود،
 پرده و رفتم پنجره کنار تا.شم بلند عاقبت شد باعث میکرد، جلب رو توجهم

 سوار موتور یراننده که بود شده روشن اونقدری هوا دیگه حاال.زدم کنار رو
 حد اون تا چرا نمیدونم قضا از. نبود بیش جوونی یبچه پسر که ببینم رو

 ساختمان به هم گاهی و بود آمد و رفت در مرتب.میزد آشنا برام اشچهره
 گازشو دوباره و انداخت می اون بلندای به نگاهی ایستاد می رسید می که

 تصمیم و شدم آشپزخونه وارد.کردم رها رو پرده کالفه.میرفت و میگرفت
 تهیه خودم دستای با رو مشترکمون زندگی ی صبحونه اولین گرفتم

 با.گذاشتم اجاق روی و ریختم توش آب مقداری برداشتم، رو کتری.کنم
 یا حدش بی تمیزی اما نداشت، وجود زنی خونه این توی بود هاسال اینکه
 شده چیده مخصوصی نظم با و کامل و مرتب یخچال داخل مواد حتی اینکه
 روزهای از یکی در تو که همونطور که بود این نشانگر خوبی به بود،

 در که بوده خونه نظافت و نظم حفط مسئول خانمی بودی گفته خواستگاری
 دوست حال هر به اما.میزنه سری خونه امور به رسیدگی جهت چندبار هفته
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 کمال در.بدم نشون خودی دار خانه و شناس وظیفه زن یک مثل داشتم
 از خبری دیگه رفتم، پنجره سمت به دیگه بار یه. چیدم رو میز سلیقه
 بودم، ایستاده که همونجایی از و برگشتم سالن به دوباره.نبود موتوری

 .انداختم آشپزخونه وسط میز به نگاهی رضایتمندانه

 شد باعث که کرد جلب رو توجهم طوری هاپله راه از مرموزی صدای بعد، کمی
 رو متین تو، یکوچیکه دختر در، کردن باز محض به.برم در سمت به

 دومین و عقد مراسم روز بار اولین.میدیدمش که بود باری دومین این.دیدم
 یه که حالی در و داشت تن به نامناسبی لباس! زودی این به صبح بار

 ی مردونه و گشاد های دمپایی بود، دستش میون ریخت بی و کهنه عروسک
 در پاورچین پاورچین باال سمت به پایین از و میکرد لخ لخ پاهاش میون که

 .بود حرکت

 که باره اولین این! نمیشه باورم هنوزم خدایا وای!! عمرم اتفاق ترینعجیب"
 ندارم باور هنوزم چون مینویسم زودی این به صبح رو امروزم ی خاطره
 شب آخر تا نمیدونم هنوزم.افتاد امروزم صبح ساعت اولین تو که رو اتفاقی

 محاله بیاد پیش که هم چی هر مطمئنم اما بیفته اتفاقایی چه قراره دیگه
 فورا که باشه مهم اونقدر یا باشه خاص صبحم امروز ی خاطره ی اندازه

 ...بنویسم میلرزه و شده یخ یخ دستام که همینطور و بردارم دفترمو
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 مبادا! بیفته جا ازش کلمه یه حتی مبادا تا! مو به مو! بنویسم همشو باید
 که صبحی اولین توی کنم تعریف براش و بدم خبر منیر به بخوام وقتی

 اتفاقایی چه بودم رسونده صبح به ممکن شرایط بدترین توی رو شبش
 .بندازم جا رو چیزی افتاد واسم

 مثل و بود سفت تخت تشک انگار.نبرد خوابم هم لحظه یه صبح تا دیشب
 از.میداد آزارم شدت به سفتی این.بود گرفته نشونه کمرمو وسط میخ یه

 استفراغ شبیه بویی داد، می بو هم سرم زیر بالش ی ملحفه هم طرفی
 کم انقدر اش خونه نظافت به نسبت میترا روزها این چرا نمیدونم! حلما
 های شب کنم فکر وضعیتی همچین یه به کردن عادت برای! شده توجه
 با رو شب تموم اما بودم، خودم اتاق توی من.بکشم خوابی بی باید رو زیادی
 روی چشم بودم نتونسته میترا وحشتناک گلوهای باد و ها زدن عق صدای

 کردن منصرف برای چرا اینکه از پشیمون شدم، پشیمون بار هزار.بذارم هم
 چرا.بود خونه ترک تهدیدم و حربه آخرین یهویی، و مسخره ازدواج اون از بابا
 هنوز بعدش و کنه می قبول رو شرطم زود خیلی بابا نکردم فکر هم ذره یه
 حتی و نرمم بالش خودم، تخت برای دلم انقدر نگذشته بیشتر شب یه

 سه سنگی، تخت وسط بشینم رو شب طول تمام که شه تنگ هام دمپایی
 گریه و ها جیغ ها اون از بدتر و بشمارم گلو باد هم تا دوازده و عق صدای تا

 !کنم تحمل رو شاهرخ دهنی بد هم گاهی و غرولند حلما، ی شبانه های
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! میشم دیوونه رسما دیگه شب چند تا حتما بره پیش اینطوری اگه! خدایا آخ
 بی طوری بود، اومده راست رفت چپ سحر ی کله که هم موتوری صدای
 آماده رو خودم داشتم بالکن، تو رفتم شدم بلند مرتبه یه که کرد طاقتم

 که همونطور دیدمش وقتی اما کنم، نثارش جانانه فحش تا چند تا میکردم
 سرش زمینو روی پاش یه بود گرفته دستاش توی محکم موتورو های دسته

 لباس با که حالی در رو من و بالکنی، وسط بود زده زل درست باال سمت به
 از قلبم مرتبه یه کرد می تماشا و بود تنم که میترا ی قواره بی و گشاد خواب
 شاید کنم، می اشتباه حتما کردم فکر اولش! پایین ریخت هوری باال همون
 دارم هم حاال و برده خوابم باالخره هم شاید بوده، دیشب خوابی بی اثرات

 میون که درشتش و سیاه چشم جفت یه با که همونطور. میبینم رو خوابش
 میون از بدجوری رنگش کم و نرم محاسن رنگ کم سیاهی و سفید صورت

 انگار فهمید وقتی و زد زل بهم میکشید، سرک پیوندیش و بلند ابروهای
 برم کرد حالی بهم اشاره یه با کنم باور بودنشو تا نیستم بیدار انقدر هنوز

 . پایین

 نمی اصال که بودم شده دیوونه انقدر.اتاق وسط پریدم ها دیوونه مثل
 انداختم سرم روی هم شال یه برداشتم، رو مانتوم.کنم چیکار باید فهمیدم

 همیشه از ترزشت ردم می فکر.انداختم آینه وسط به رو نگاهم آخرین و
 :غریدم لب زیر.شدم
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 نشسته صورت با کنم چیکار حاال خدایا وای! بسیجی پسر کنه لعنتت خدا-
 مطمئنم باقیه، شکرش جای خوب اما! دارم که لرزشی و کرده ورم چشمای و

 .نیست خونه بابا

 چیز شاهرخ گشاد های دمپایی جز وقتی و رفتم در سمت به تفکر این با
 پایین صدا بی و زدم پا باالجبار رو همونا کنم، پیدا نتونستم ای دیگه
 .کردم سپری فکر این با رو ها پله طول تمام.رفتم

 خواد؟ می چی اینجا اون خدایا"-

 داره؟ چیکار باهام یعنی

 کرده؟ پیدا کجا از آدرسمو اصال

 !"بره و بندازه دعوا قبلی ی دفعه مثل بازم اومده فقط نکنه

 کوتاه موهای روی دستشو که زمونی درست گرفتم، قرار روبروش وقتی اما
 زیر سمت به دستش بزنه حرفی اینکه بدون میکشید، براقش و صاف

 یه کردن خارج مشغول که همونطور اون و دادم سالم لب زیر.رفت پیرهنش
 جوابمو بود کرده اشدکمه سه دیپلمات یقه سفید پیرهن زیر از چیز
 میمون این! من خدای نمیشد، باورم. کردم نگاه دستاش به بعدش.داد

 خیلی اینکه با و بود باهام جا همه که مامانم یادگار همون! بود من عروسکی

http://www.bagh-store.ir/


 زینب ایلخانی  دخترونشاه 
 

103 
 

 کیفم زیپ به همیشه! داشتم دوستش خیلی بود شده کهنه و زشت
 ی قائله وسط روز اون اما میبردم، جا همه خودم با اونو و میکردم آویزونش

 دست از خاطر به.شد گم چطور میمونم بودم نفهمیده اصال مترو توی
 میمون اینجا، حاال اما! کردم هم گریه حتی و بودم خورده غصه خیلی دادنش

 :گفتم فقط که بود کرده بیخودم خود از اونقدر بسیجی پسر دستای توی من

 !من خدای وای-

 !قشنگم میمونک! من" میمونک"

 از رو میمون و بردم جلو دستمو خودم بیاد سمتم به دستش اینکه از قبل
 تند کردم شروع و مسینه وسط چسبوندم بعدشم قاپیدم، دستش میون

 .کردن بوس رو داشتنیش دوست رنگ بد ایقهوه سر تند

 :گفت بعدش و کرد نگاهم تعجب با و خاص جور یه رو مدت این کل

 !نکنه درد هم دستم نداشت، شمارو قابل-

 :گفتم و شدم اشکنایه ی متوجه

 کنم؟ تشکر ازت این خاطر به داری انتظار حاال یعنی-

 :گفت کنه بلند پایه روی از رو موتورش کرد می سعی که حالی در
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 نمیشه این جز انتظاری ادب بی دختر یه از.ندارم ازت انتظاری هیچ نه-
 !داشت

 اینطور انسانیت و ادب توئه مال بیریخت این دونستم می چون حال هر به
 .برگردونمش بهت که میکرد ایجاب

 چیکار باهام نمیدونم.کردم تماشاش بیصدا فقط و بود شده قفل دهانم
 ته چسبیده و گنجیشگ زبون ی اندازه شد دراز زبون من زبونِ  که کرده
 !سقّم

 از قبل.شد رفتن یآماده و چرخوند رو سوییچ کرد، بلند پایه روی از موتورو
 هنوز من بودم رفته اون.رفت کنم پیدا رو تشکر یه جسارت الاقل اینکه

 از میبردم، بینی سمت به رو عروسکم که حالی در خیابون، وسط همونطور
 قسمت اما! میشدم بیهوش داشتم بود بدنش بوی قطعا که خوشی بوی

 باال سمت به ها پله از یواشکی داشتم وقتی که بود اونجایی بدش
 راجع هم حاال و دیده رو ما حتما مطمئنم! گرفت رو مچم زنیکه برمیگشتم،

 دهنش الاقل کنه خدا فقط! عالمه خدا فقط کنه می فکر چطوریمن به
 .نبره قضیه این از بویی بابام که باشه داشته بست و چفت اونقدی

 آینه جلوی بار هزار! داغه داغ لپام هنوز رفته ساعتیه بسیجیه پسر که االن
 پیش که موقعیتی از نتونستم چرا که کردم سرزنش خودمو بار هزار رفتم،
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 فکر خودم با اما کنم، استفاده کرده سرکشی هوس که دلم نفع به بود اومده
 !..."خوبه خیلی خوبه، هم همینش کنم می

 جانی دیگر انگار وقتی ها، پله راه تاریک نیمه خلوت همان در متینا، تو نگاه
 ترس.بود شده عجین نفرت یا ترس جور یک با نداشتی، رفتن باال برای هم

 اما. من دیدن از نفرت یا و بودم، خبر بی من و بود افتاده که اتفاقی از
 میان را عروسک که نحیفت دستان چشمت، میان لرزان های مردمک

 تموم عینا میزدی، نفس نفس سخت که جوری و بودی چسبانده اتسینه
 درست پیش، سال پنج و بیست را، تو من.بود خودم شدن عاشق حاالت
 شده من شبیه تو.بودم دیده بودم خودت سال و سن هم که زمانی
 !بودی من خود دقیقا! نه...بودی

 دویده خودمان ی خانه تا آذر ی خانه از نفس یک که روزی همان درست
 ولی است، خانه کسی فهمیدم بود باز اشلنگه یک که دری میان از بودم،
 کشتنم قصد به و برگشته که است ناصر داداش کنم باور اینکه از حتی
 یک فقط سرم در چون نمیترساند مرا هم میکشد را انتظارم و کرده تیز چاقو
 حیاط داخل را پایم. است سالمت من حمیدرضای ببینم اینکه بود، چیز

 دستان که حالی در او دیدن.بود ایستاده حوض کنار حمید گذاشتم،
 بهم دوباره جانی میبرد، فرو حوض آب توی لذت با مرتب را کوچکش

 به شروع و کاشتم امسینه وسط محکم را سرش دویدم، سمتش به.میداد
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 را آقاجان و کردم بلند را سرم. کردم شکر را خدا بار هزار و کردم بوسیدنش
 طوری! بود برگشته اما برگردد خانه به روز وقت آن نداشت سابقه اصال.دیدم

 نمیزد، هم حرفی نگفت، چیزی! بود نکرده نگام هیچوقت که میکرد نگاهم
 اینکه از قبل! میکشت مرا که میکرد نثارم شرمی نگاهش سنگینی اما

 کوبیده آن به محکم ناصر که لگدی صدای با در تای یک بزنم حرفی بتوانم
 با که دری! میشد کر داشت گوشم که کرد ایجاد صدایی چنان و شد باز بود

 با را برمیگشت اولش جای به سرعت همان با و بود رفته عقب سرعت
 انداخت من به نگاهی در چوب چهار میان همان از.کرد مهار لرزانش دستان

 یادم آقاجانم از شرم حتی که بودم ترسیده آنقدر! شد پاره بندم از بند که
 پناهم خواستم و انداخته آغوشش در را خود دویدم، او سمت به! رفت
 کرده سپر را خودش و داده پناهم سخت خودش پشت طوری خدابیامرز.دهد
 قهرش و شرم زود، خیلی هم او انگار که باشد کوتاه من از ناصر دست تا بود

 از را دخترش تا نمیداد اجازه پدریش مهر چون بود، برده یاد از جا یک را
 نگه امان در بود برداشته خیز سمتم به کشت قصد به محابا بی که ناصری

 خونم تا ناصر نبود او اگر نمیکرد، وساطتت آقاجان روز آن اگر شک بی.ندارد
 از مرا بتواند است محال دید که وقتی ناصر.نبود بردار دست نمیریخت را

 بود افتاده حیاط وسط که چادرم سراغ راست یک دربیاورد آقاجان دست
 باید میگفت.زد آتش حیاط وسط همانجا را چادرم و درآورده را فندکش رفت،
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 را گیسش و سوزاند میگذارد زمین را چادرش قرار برای که را دختری چادر
 .باشد نداشته را خانه از پا گذاشتن بیرون جرات دیگر تا برید

 کردم، اشتباه گفتم و افتادم آقاجان پای کنار.میریختم اشک و میزدم زار
 کالس برای حتی ندارم حق فردا از که بود این آقاجان حکم! کردم غلط

 به را شب تا صبح فقط بعد به این از و بگذارم بیرون خانه از پا هم خیاطی
 .میگذرانم حمیدرضا از مواظبت

 مرا دیگری جور آقاجان جدید قوانین و هاحرف اما کشت، مرا جور یک ناصر
 خاطر به تنها و افتادم غذا و آب از و شدم مریض روز چند.برد مسلخ به

 از عباس فکر هم ایلحظه حتی طرفی از.بمانم سرپا میکردم سعی حمیدرضا
 خودم با و میریختم اشک برایش هاساعت مینشستم،.نمیشد دور ذهنم

 او از از خبری هیچ چرا وگرنه کشت، را او ناصر روز آن حتما گفتم می
 بالکن تا زور به را خود که شدم بیتاب طوری روز یک باالخره اینکه تا.نیست

 یخانه داخل سمت به را سرم و کرده بلند را پایم همانجا از کشیده،
 کردن شانه حال در و بود نشسته حیاط وسط فهیمه.بردم جلو همسایه

 و شده متوجهم تا کردم صداش آهسته صدای با بار چند بود موهایش
 من فقط که طوری و آمد جلو آرام و احتیاط با بعد کرد، بلند را سرش

 :گفت بشنوم را صدایش
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 !میشنوه مامانم االن! خبرته؟ چه...هیسسسس-

 نداری؟ خبر آذر از تو فهیمه-

 مگه؟ چطور نه-

  که روزه سه االن کرده، قطع رو تلفن ناصرم داداش-

 .ندارم خبر ازش

 :گفت و کرد دریده را چشمانش

 عباس؟ از یا آذر از-

 روزا این داری؟ خبر عباس از بگو بهم فهیم خدا رو تو عباس؟ عباس؟-
 خوبه؟ حالش دیدیش؟

 ترسیده چشمش طوری مامانم افتاده اتفاق اون که روزی از چون ندیدمش-
 هیچ، نمیرم که کوچه.بذارم اونورتر خونه در از رو پام نمیذاره دیگه که

 اگه االنم! توئه تقصیر هم همش! میاردم و میبردم مدرسه دم تا خودش
 !میکشتم میزنم حرف باهات دارم بفهمه

 !چرا؟-
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 آتیش همه این! دختر هستی پررویی چه دیگه تو! چرا؟ هان! چرا؟-
 میگفت مامانم! دادی آب به که گالییه دسته نقل محله کل توی سوزوندی،

 دونه یه که میگفته داشته آقا دختر محله، عمومی حموم توی امروز همین
 رحم خدا میگفته.رفتن در هم با نمایشگاهی سخاوت پسر و ایوب حاج دختر
 الش و آش رو پسره زده ناصر.کنن فرار نتونستن و فهمیده زود ناصر کرده

 پایین جا یه رو ها شیشه کل باباش نمایشگاه جلوی رفته هم بعدش کرده،
 رضایت عباس بابای خدا شکر! محله تو بوده کشیآژان آژان میگن! آورده
 سفید ریش خاطر به هم سخاوت کرده، میونی در پا رفته ایوب حاج و داده

 شکایت وقت دیگه خارجه میرن، دارن اینکه نه. بخشیده ناصرو پیرمرد
 که وگرنه کرده رحم ناصر به خدا میگن.نداشتن هم رو کشیشکایت

 !بوده الکاتبین کرام با حسابش

 چیزیش که مطمئنی دیدیش؟ اصال داری؟ خبر عباس از تو فهیمه خدا رو تو-
 نشده؟

 دختر میگن بهت دارن محل ی همه میگم! داری رو خیلی تو نرگس خدا به-
 اجازه دخترش به کس هیچ دیگه! کردن زندونیت خونه تو میگن! فراری
 ازم؟ میگیری رو عباس سراغ هنوز باز! شه کالم هم تو با نمیده
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 ی مغازه دم رو شحجله صدبار حاال تا بود مرده اگه س،زنده بابا نترس
 .بودن بسته باباش

 داخل نامناسب وضعیت و شکل و سر آن با را متین که روزی آوردم یاد به
 دیدم، میکشید باال سمت به را خودش کنان لخ لخ که حالی در ها پله راه

 میدیدم، را او که بود باری دومین این چون شدم دقیق او به کمی یه اول
 حاضر اتاق در اصال را مدت آن بیشتر نصف که بود عقد مراسم روز بار اولین
 که بود آدمایی شبیه که حالی در ها، پله راه وسط درست هم حاال.نبود

 انقدر همیشه دختر این نمیدانستم هنوز من و بود ایستاده ترسیدند
 رنگ این یا میزند رنگبی زردی یه به پوستش رنگ که است پریدهرنگ

 چشمان و ضعیف ی جثه آن با.ستاحتمالی ترس یک ینشانه فقط رخسار
 :گفتم.زد زل چشانم توی ایستادو صدا بی حالت بی

 بخوریم؟ صبحونه هم با تا بیای هم تو میخوای حاضره، صبحونه جون متینا-

 و انداخته زیر را سرش بزند حرفی اصال یا و داده جواب بایستد، اینکه بدون
 میز به نگاهی دوباره برگشتم، داخل به و بستم را در رفت که وقتی.رفت

 بیفتد، دهان از و شده سرد بودم کرده درست که فرنی ترسیدم.انداختم
 باز را در آرامی به و رفتم اتا خواب اتاق سمت به دیگر باری احتیاط با پس
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 از ایگوشه به انگشتم با که حالی در و رفتم کنارش بود، خواب هنوز.کردم
 :گفتم میکردم وارد فشار بازویش

 شید؟ بیدار نمیخواید شما...خان اتابک-

 لبش زیر از و خورد مختصری تکون فقط که رسید می نظر به خسته آنقدر
 :میگفت که شنیدم

 ....بخوابم میخوام م،خسته میترا-

 گفتم خودم با.بود گرفته اشتباه میترا با مرا چرا که بود گرفته امخنده
 خورد، در به ضربه چند.میکرده بیدارش روز هر که است کسی میترا احتماال

 که حالی در.بود در پشت میترا.کردم باز را آن و رفتم در سمت به سرعت به
 :گفت خجالت با بود گرفته آغوش در محکم را دخترکش

 تو؟ بیام دقیقه چند یه هست اجازه خانوم نرگس-

 :گفتم و کشیدم کنار در جلوی از رو خودم

 !خودته ی خونه اینجا حرفیه، چه این عزیزم-

 خانه آشپز داخل اما رفت، آشپزخانه سمت به مستقیم و شد وارد
 بعد.نشست لبش روی دلنشینی لبخند و انداخت میز به نگاهی.نشد

 :گفت خجالت با و نشاند کانتر ی لبه روی را بچه همانجا
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 وقت امروز...سرکار رفت االن همین هم شاهرخ مدرسه، میره داره متیتا-
 ...که دونی می دارم، دکتر

 :گفتم و خندیدم

 خیر.راهه تو دومی ماشالله هزار شنیدم آذر از نیستم، خبر بی! سالمتی به-
 .عزیزم بیاره واستون شادی و برکت و

 برابر هزار بود انداخته گل مخصوص شرم جور یک اثر بر که اش گونه
 آذر از که بود چیزی از ترمظلوم و تر ساده خیلی دختر این.کرد می زیباترش

 .بودم شنیده

 :گفت و کرد جمع را هایش لب دوباره

 نداشتیم خیالشم اصال نداشتیم، خبر هم خودمون! زود خیلی بود، زود-
 ...اما

 که حالی در و گرفته را دستش رفتم، کنارش شود تمام حرفش اینکه از قبل
 :گفتم کشاندمش می آشپزخانه سمت به

 .بریزم چایی یه واست تا بیا حاضره، صبحونه بیا! رو حرفا این کن ول حاال-

 سری یه امروز قراره چون ناشتام من خانوم، نرگس نکنه درد دستت نه-
 . بخورم چیزی نباید بدم آزمایش
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 بوسیدمش میکردم بلندش کانتر روی از که حالی در و رفتم حلما سمت به
 :گفت که

 حاال تا دیشب از خدا به! شده چش نمیدونم واگیر هاگیرو این تو اینم-
 دیروز از روتون به گالب.میره دهنش آب بند یه! بیاد هم رو پلکم نذاشته

 .دکتر ببرم رو بچه این ظهر از بعد باید بیام، و برم.نمیاد بند هم اسهالش

 :گفتم و خندیدم

 نیست، هیچیش من خوشگل دختر این چون دکتر ببریش نیستالزم-
 معموال سن این تو طبیعیه، این میاد، در داره کرسیش دندونای احتماال
  کرسی های دندون

 .نیست ایکننده نگران چیز این و میان در

 .بیاد جا حالش تا میدم گرم فرنی دخترم به االن همین

 :گفت لبخند با و دوخته من به را بود شده گرد تعجب شدت از که چشمانی

 پس ندارید بچه اصال که شما نمیشه باورم اصال خانوم نرگس خدایا وای-
 آوردید؟ کجا از رو اطالعات و تجربه همه این

 :گفتم و خندیدم می من بار ابن
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 درست کردم، بزرگ رو بچه دوتا من دختر، میکنی باور اما ندارم، بچه نه-
 دختر مهرنوش، هم بعدش و رضار حمید برادرم یکی! خودم های بچه عین

 و میرفت دانشگاه و میخوند درس آذر زمون اون.رو ناصرم داداش یبزرگه
 نه اما...امبچه دوتا مادر من میبینی؟ پس. میکردم مراقبت مهرنوش از من

 قبلیم ی بچه تا دو اون لیست به هم دیگه ی بچه یه امروز از! کن صبر
 !میشه اضافه

 !خوشگلم حلمای گلم، دختر

 .بوسیدمش بیشتر و و زد قنجی آغوشم میان در بچه

 :گفت میترا

 ساعت یه نیست زحمتی اگه میخواستم خانوم، نرگس شرمندتم خدا به-
 .برگردم و برم تا باشه شما پیش حلما

 اگه ضمن، در. هست بچه به حواسم من باشه، راحت خیالت عزیزم برو-
 میگی بهم وقتی میشم معذب راستش نزن، صدا اینجوری منو دیگه میشه
 .میکنه کفایت هم خالی نرگس همون! خانم

 :گفت میبوسید را صورتم که حالی در و برداشت طرفم به قدمی

 !بده عوضت خدا جون نرگس وای-
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 .برنگشته هنوز بابام تا برگردم و برم زودی پس

 :گفتم و کردم اشاره اتاق سمت به خنده با

 !آوردن تشریف خبر بی دیشب آقا سرکار اطالع، جهت-

 میرفت در سمت به که حالی در و گرفته دوانگشتش میان را لپش ی گوشه
 : گفت

 .برگردم زودی نشده بیدار تا برم پس-

 کردم می احساس. بوسیدم بار چندمین برای را حلما صورت رفت که وقتی
 کامال دهانش آب اثر بر که را پیراهنش اولین.است حد از زیاد لباسهایش

 و رفتم روشویی کنار سپس.آوردم در تنش از را بود شده مرطوب و خیس
 پشتش کم و نرم موهای آن از بعد کردم، صورتش و دست شستن به شروع

 ی کاسه یک و گشتم بر آشپزخانه به دوباره سپس و زدم شانه دقت به را
 کوچک قاشق یک با و نشاندم کانتر لب دوباره را بچه.کشیدم فرنی کوچک

 که بود نشده تمام کاسه محتوی هنوز.کردم خوراندنش به شروع چایخوری
 .آورد خود به مرا اتا صدای

 مسئولیتش؟ بی مادر اون کجاست پس نداره؟ مادر خودش بچه اون مگه-

 :گفتم بدهم را جوابش اینکه از قبل و شدم دستپاچه و هول
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 .خیر به شما صبح خان، اتابک سالم-

 اخم که حالی در. بود سالمم جواب سرش سمت از مختصر یاشاره یک تنها
 که رفت بچه سمت به ای غره چشم و بود بسته نقش صورتش روی کمرنگی

 در و کرد پرت آغوشم در کانتر ی لبه روی از را خودش ترسید، بچه آن اثر در
 هایشلب روی لبخند کمی شد باعث حرکتش این.شد مچاله آغوشم

 از بودم بخشیده صدایم به که ایکودکانه لحن با و رفتم سمتش به.بنشیند
 .کردم او با کردن صحبت به شروع بچه زبان

 بابایی نباشی خسته! خیر به شما صبح! خوشتیپم و خوشگل بابایی سالم-
 !گلم

 اینکه بدون کرد می فرو بچه غبغب زیر را انگشتش که حالی در و خندید
 : گفت کند نگاهم

 !رفت شدیم پیر! شدم هم بابابزرگ و نمردم!...خدا ای-

 :گفتم که میرفت حمام سمت به و میداد تکان را سرش سپس

 !بابایی جوونی خیلی هنوز که تو اوا-

 !دنیا بابایی ترین جوون و ترینجذاب
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 نگاهم تا بازنگشت لحظه یک حتی...بازنگشت هرگز اما ایستاد، لحظه یک
 وجودم تمام از که را داشتنم دوست و عشق دلتنگی، بیقراری، آنهمه تا! کند

 .ببیند خود چشمان با مشترکمان زندگی صبح اولین در را میکشید پر

 میان از هنوز. بود انداخته دوشش روی حوله یک و آمده بیرون حمام از
 هایماهیچه و ورزیده اندام حوله میان از و میچکید آب پرپشتش موهای

 پس انداختمی شرم به مرا حالت آن در او دیدن.میکشید سرک بازویش
 پیش آشپزخانه کنار تا حالت همان با.بردارم او از را نگاهم تا کردم سعی
 در را حلما دیگر بار یک.میکرد تماشایمان و ایستاده کناری صدا بی و آمده

 :گفتم حال همان در و فشردم آغوشم

 ...اگه حاضره صبحونه-

 :گفت فورا و برسد پایان به حرفم نگذاشت

 یه همونجا کار، سر برم زود باید نیستم، خوردن صبحونه اهل زیاد من-
 .میخورم چیزی

 :گفت بود فرنی ی کاسه روی هنوز نگاهش که حالی در و

 . ندارم شیرین چیزای خوردن به هم ایعالقه-
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 مرتب کوچکش هایدست با و بود کرده ابی بی به شروع آغوشم در حلما
 خواباندن برای.آید می خوابش میدانستم.میکرد ناله و میمالید را چشمانش

 را صدایش سر پشت از که افتادم راه به متین اتاق سمت به و شدم بلند او
 :شنیدم

 .برسه بهش مادرش بذار.نده عادت خودت به رو بچه این-

 :گفتم همانجا از و بازگشتم سمتش به

 که هم رو مادرش وضعیت.نخوابیده صبح تا دیشب نداره، حال بچه طفلی-
 کمک نمیکنی فکر ضعیفه، هم خیلی میترا ضمن در! بارداره میدونی، حتما

 انصافیه؟ بی کم یه اون وضعیت توی زنی به نکردن

 هم خودم و خواباندم تخت روی آرامی به را حلما شدم، اتاق وارد و گفتم
 چشمانش کم کم.کردم موهایش با کردن بازی به شروع.کشیدم دراز کنارش
 ی میانه از و در پشت همان از را صدایش دیگر بار یک که میشد بسته
 :میگفت که شنیدم سالن

 تموم مثل باید اینکه نه مگه چیه؟ غیرتش بی شوهر اون ی وظیفه پس-
 برسه؟ اش بچه و زن به هم کمی یه دیگه، شناس وظیفه و متعهد مردای

 بوده؟ مقصر میترا فقط هنری شاهکارهای این انداختن پس و خلق تو مگه
 سر، باالی سقف یه بتونه که نداره عرضه اونقده حتی! الدنگ ی مرتیکه
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 هنوزم وگرنه کردم پیدا من که هم کارش. کنه تهیه شبچه و زن واسه
 کی به خردبی یدختره این نمیدونم من! بود آواره یالقوز و آویزون همونطور

 وایسه؟ همه روی تو خاطرش به که داشت ارزششو مرد این واقعا! رفته؟

 حاال و چسباندم خودم به بیشتر را حلما.میداد آزار مرا زدنش حرف اینطور
 .شنیدم را اتا صدای دیگر بار یک که بود خواب کامال دیگه

 یصبحونه.بندازی زحمت به رو خودت انقدر نیست الزم دیگه هم شما-
 چی هر!نیست مرسوم ما یخونواده تو تشکیالت اینطور و خوردن شاهانه
 کاری من خاطر به اما جونت، نوش بخور و کن درست داری دوست

 انجام شما رو خونه کارای نیست الزم حتی ننداز، زحمت به رو خودت.نکن
 .خونه نظافت واسه میون در روز یه بیان سپردم چون بدید

 از نمیخواست دلم چرا نمیدانم اما بود برده خوابش حلما که بود وقت خیلی
 دوست اصال که حرفایی بود، زده که حرفایی بخاطر شاید.شوم خارج اتاق

 حد این تا مردی باشد، مردی همچین اتا نبود تصورم در وقت هیچ.نداشتم
 و برود، تا شدم منتظر نشستم تخت یلبه روی آنقدر گذشت، بی و مقرارتی

 کردن جمع برای.شدم خارج اتاق از و دادم قورت را بغضم رفت که وقتی
 به چشمم.شدم کار به دست بودم چیده امیدی چه با که میزی روی بساط
 میشد معنی بی برایم کم کم که غرورش از! بود خالی که افتاد فرنی ی کاسه
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 را بود گفته قبل ی دقیقه چند که هایی حرف تمام دیگر حتی.گرفت امخنده
 رسانده اتمام به را فرنی اینکه از فقط خاص جوری حاال و کردم فراموش هم
 !بودم خوشحال بود

 چندان نه ی خاطره یک تکرار و یادآوری از رنگ کم و محو چند هر لبخندی
 خنده از رنگ بی چند هر اثری هایم لب روی میتواند هم هنوز تا دور،

 .بنشاند

 صرف جهت اتوبوس میکند اعالم که راننده کمک صدای و اتوبوس توقف با
 سایر مانند تا کند می وادارم باالجبار دارد توقف ساعت نیم مسافران شام

 محوطه تا مسافر چند دنبال به هدف بی و شوم خارج اتوبوس از مسافرین
 شام خوردن برای اشتهایی هیچ چون اما روم، پیش راهی سر رستوران ی

 فروشنده.میدهم خنک ی نوشابه یک درخواست تنها و رفته بوفه کنار ندارم
 یک ناچارا میدهد ساندویچ خرید ازای در تنها را نوشابه میکند اظهار

 یک روی ای گوشه.میخرم معمول قیمت برابر دو با کیفت بی ساندویج
 را آن نصف از بیشتر نفس یک با و کرده باز را بطری درب نشسته، نیمکت

 رویم روبه درست که الغری ی گربه به هم را ساندویج میکشم سر جا در
 می مشغول ساندویج خوردن به که گربه.میبخشم زده زل من به و نشسته

 به قدم چند شده بلند گذرد، می کنارم از که میبینم را راننده کمک. شود
 :میگویم و برمیدارم سمتش

http://www.bagh-store.ir/


 زینب ایلخانی  دخترونشاه 
 

121 
 

 رسه؟ می مقصد به کی دقیقا اتوبوس بپرسم میشه میخوام، معذرت-

 :دهد می جواب

 .صبح اذان حوالی-

 که بروم باید کجا و بکنم باید چه رسیدن محض به کنم می فکر خودم با
 در همچنین.بود گفته متینا مادری خویش و قوم تنها مورد در اتا میاید یادم
 هم با هم ایصمیمانه ارتباط دو آن که بودم خوانده متین خاطرات میان

 به باید پس باشد رفته زن آن ی خانه به متین اگر نبود بعید.اند داشته
 بوفه سمت به دیگر بار یک.میدیدم را زن آن ترسریع چه هر رسیدن، محض

 :گفتم و کردم فروشنده به رو افتادم، راه به

 از میشه دارم، مهمی کار یه شده، تموم موبایلم شارژ متاسفانه آقا ببخشید-
 .میپردازم باشه چی هر هم اش هزینه کنم؟ استفاده اینجا تلفن

 :گفت و گرفت سمتم به را موبایلش گوشی

 مهمه کارتون اگه اما.نداریم تلفن بوفه داخل اینجا ما آبجی شرمنده-
 .کنید استفاده من گوشی از بفرمایید

 گیری شماره مشغول سرعت به و گرفتم او از را گوشی تعارف و تامل بدون
 او از خبری بی و دوری ها مدت از بعد. شنیدم را صدایش دیگر بار یک.شدم
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 را صدایش که بود بار چندمین این تقریبا اخیر، ساعت چند این طی در
 دلتنگی حس نوع یک اختیار بی صدایش شنیدن بار هر در اما میشنیدم،

 آشوبه دل شوم، می سست ناخودآگاه که طوری اندازد،می چنگ دلم بر
 کم میکنم، فراموش و گم را کالمم و میلرزد صدایم میکند، بیداد لعنتی

 و دیوانه حتي هم هنوز لعنتی من چرا كه کنم می لعنت را خودم و آورممی
 !میشوم او صدای خراب

 :میزنم صدایش کرده خانه صدایم میاندر که لرزشی با

 ...الو-

 اتا؟

 تویی؟ نرگس-

 .منم-

 خوبه؟ حالت-

 چون بگیرم، رو خانم راضیه ی شماره و نشونی ازت فقط زدم زنگ.اتا خوبم-
 .ببینمش حتما و برم اون پیش همه از اول باید تبریز به رسیدن محض به

 یه ممکنه! نداره روانی تعادل اصال ست، دیوانه زن اون.نرگس خیال بی-
 .بشی اذیت که کنه رفتاری یا بگه چیزی وقت
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 که این از قبل باید متینه، فقط مهمه که چیزی اون فعال.اتا نیست مهم-
 پیداش بزنن کاری به دست و شن یکی محسن با باشه داشته فرصت

 خبر میتونه چیزا خیلی از زن این میگه بهم حسی یه چرا نمیدونم.کنم
 .باشه داشته

 میتونه رفتاری چه میدونی! مرضی خواهر کیه؟ اون میدونی نرگس ببین-
 گرفتی؟ اونو خواهر جایگاه که بودی کسی تو رفته یادت باشه؟ داشته باهات

 پیشبینی قابل چیزش هیچ و سنگه از قلبش که زنی برای دلیلی همچین یه
 کنه؟ یخت روی سنگ نهایت یا اذیت بخواد که کمه نیست

 دیگه چون باشه داشته ایکینه بهم نسبت نمیتونه دیگه االن باش مطمئن-
 تو واسه دیگه من شد، تموم دیگه رفته؟ یادت.نیستم خواهرش جایگاه تو

 نگاه! سوخت حالم به دلش هم شاید اصال میدونی، چه.نیستم هیچکس
 هم رو انتقامی و قهر آتیش همچین سوخته ارزش بی یمهره یه به کردن

 .نمیطلبه

 :میگوید فقط آن از بعد و میکند سکوت اندکی

 .کن یادداشت خوب خیلی-

 قبل.میکنم یادداشت را راضیه نشانی سرعت به و برمیدارم کاغذ و قلم یک
 :میگوید کنم قطع اینکه از
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 رسیدی اینکه از بعد کم یه اگه.نرگس باش خودت مواظب خدا رو تو پس-
 من ضمن، در.نبودم نگرانت حداقل. میرسوندم بهت رو خودم میکردی صبر

 .نکن ترمخراب زدنات حرف اینطور با دیگه تو داغونم، همینجوری

 !...زیاد خیلی...نرگسم بودی زیاد من برای تو

 دیگر که حالی در و کرده محبوس سینه درون را نفسم میبندم، را چشمانم
 دست آخرش ی جمله کشمکش در.میکنم قطع ندارم خداحافظی قدرت حتی

 :میکنم تکرار وقفه بی و میزنم پا و

 مطمئنم دیگه اینبار خدایا!...نرگسم گفت...نرگسم بودی زیاد من برای تو-
 نرگس یعنی نرگسم! چی؟ یعنی این! نرگسم میگه بهم اون! شنیدم درست

 !بودم؟ اون نرگس من واقعا! من

 با عباس پیش سال خیلی که میکنه دلم با کاری هاش گفتن نرگسم این
 همه این هم اگر که بپذیرم بخوام سخته چه من برای و بود رفته و کرده دلم

 فقط باشم اون نرگس اینکه باشه، داشته واقعیت نگرانی اینهمه دلتنگی،
 !محض و ناپایدار خیال یه! خیاله

 رها فروشنده متحیر چشمان مقابل پیشخوان، روی همانجا را گوشی
 فقط.میکنم گم هم را کردن تشکر رسم حتی که امشده احمق آنقدر.میکنم

 در بنشینم، خودم صندلی روی برگردم، اتوبوس به زودتر چه هر میخواهم
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 هر با قیامت تا و بگذارم قلبم روی را دستم میبندم را چشمانم که حالی
 :کنم تکرار قلبم ضربان

 ...نرگسم...نرگسم-

 دقایقیست که که اتوبوسی در دیگر بار یک را خودم میکنم باز که را چشمانم
 دقایقی زمانِ  ایستایی در خبر، بی که حالی در میکنم؛ پیدا افتاده راه به

 حس و لمس با قلب، بر دست و میزنم پا و دست و ورم غوطه هنوز پیش
 روی از دستم لحظه یک برای اما.میزنم صدا را خود هم هنوز تا قلبم ضربان

 تحرک بی و سخت کنده دو مثل که پاهایم روی و لرزد می میخورد، سر قلبم
 متنفر خودم از مردن حد سر تا و میکنم باز را چشمانم. میکنند سقوط شده

 مرتضی یاد! ترسم می احساسم از! نمیشناسم را خودم دیگر انگار.میشوم
 دلتنگش چقدر کنم می احساس شده منزجر و بیزار خود از و افتممی

 می دلواپسم و دلتنگ دقایق این در چقدر اینکه به میکنم، فکر او به.امشده
 او به معطوف تنها بایستی حواسم و ذهن تمام بکنم، را کار همین باید. شود
 من دلتنگی.است نگرانم حد چه تا ساعات این در و االن دانم می که باشد
 :میکنم تکرار لب زیر.باشد او به متعلق باید فقط

 اینطور بتونه کسی تو غیر محاله عشقم! دارم دوستت! من مرد مرتضی،-
 .بگیره بازی به رو قلبم
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 رفتار نداری دوست که اونطوری میشم مجبور اگه ببخش رو من مرتضی
 .بزنم حرف باهاش و بزنم زنگ اون به که کنم،

 در آن با مرتبا و شده گیرمدامن دقایقیست که عذابی از کردن فرار برای
 فروغ بی نور زیر در و میبرم پناه متین یدفترچه به دیگر بار یک جدالم
 .میکنم خواندن به شروع میتابد آن بر سرم باالی از درست که کوچکی المپ

 بعد وقت اول صبح بار یه نداشت، سابقه اصال که کاری نوشتم، دوبار امروز"
 و دعوا از شدت به اینکه از بعد شب تاریکی تو هم حاال و محسن دیدن از

 .اومدم تنگ به میترا و شاهرخ همیشگی مگوهای بگو

  پس نخورم هم شام دادم ترجیح که بودم عصبی و خسته اونقدر
 دفترچه که حالی در هم بعدش.چپیدم اتاق توی و کردم بهونه رو اشتهاییبی
 فضا توی هنوز که کتلتی بوی و شکم قور قارو صدای با کردم باز جلوم رو

 مدرسه اینکه محض به.مینویسم میکنه ترم گرسنه لحظه هر و داره جریان
 مدرسه از بعد راست یه هفته زوج روزهای تمام معمول طبق شد، تعطیل

 منیر با که بود آموزشگاه همین توی من.میزدم سری زبان آموزشگاه به باید
 خیلی خوشگلیه، دختر اون.بود پیش سال یک دقیقا.شدم دوست و آشنا

. ستیره و براق و نرم موهاش! میمونه شیشه مثل صورتش پوست! خوشگل
 بلندش های مژه طول و ستیره چشماش.میکنه باز کج فرقشو اوقات اکثر
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 پونزده ده حدودا بلنده، قد بگم نرفته یادم تا و میکنه جذابترش خیلی
 توی اینکه محض به ترهبزرگ من از سال دو منیر.بلندتر من از سانتیمتر

 هنرمند یه هنرمنده، اون.شد قبول عکاسی و هنر یرشته کرد، شرکت کنکور
 قول به! شده وجودش از الینفکی جز دوربین اصال عکاسیه، عاشق! واقعی

 خودش با رو دوربینش بره هم مستراح تا بخواد اگه حتی آموزشگاه های بچه
 زندگی تموم شده لطیفش و بزرگ روح اون با احساس، با دختر این! میبره

 دیوونه قطعا نزنم حرف باهاش یا نبینمش روز یه اگه که طوری من،
 رو خودم همیشه از زودتر خیلی که بود همین خاطر واسه هم امروز.میشم

 فورا نداره کار اگه که زدم زنگ بهش بعدشم و رسوندم آموزشگاه به
 یباغچه لب رفتیم بود خریده که فالفلی ساندویچ دوتا با و اومد.بیاد

 میداد دستم رو ها ساندویچ از یکی داشت که وقتی.نشستیم آموزشگاه
 معطلی بدون.خبره چه دلم توی میدونست انگار که میکرد نگاهم طوری
 سر دوباره که میمونم وقتی اما نمیکرد، باور طفلی.کردم تعریف به شروع

 بعد.نمیبندم خالی شد مطمئن دیگه دید رو بود برگشته همیشگیش جای
 بیشتر بار هزار صبح از خودم که پرسید رو سوالی همون دقیقا متعجبانه هم

 !کرده پیدا چطوری منو آدرس اینکه بودم، پرسیده خودم از

 :گفتم بهش رک خیلی
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 که اینه مهمه برام که چیزی نیست، مهم برام اصال اینش منیر، ببین-
 .ببینمش میتونم چطوری

 :گفت تعجب با

 ببینیش؟ میخوای واقعا یعنی-

 :گفتم

 !تشکر واسه فقط-

 انگار اونم.کنم تشکر ازش نتونستم که بودم هول اونقدر صبح امروز چون
 .برخورد بهش و شد ناراحت جورایی یه

 :گفت و خندید

 !شد باورم منم گفتی تو بمیری، تو آره-

 چیه دردم واقعا نمیدونم هم هنوز خودم ولی چیه دردم فهمیده منیر انگار
 :گفت بهم که

 انقدر اگه کنه، پیدا رو تو نشونیت نداشتن وجود با تونسته اون اگه-
 به و بیاد بیریخت ماسماسک این یبهونه به و بیاد که بودی مهم واسش
 تو چون سراغش، بری نداره کاری که تو واسه گردونه برش بهت اصطالح

 .میدونی رو آدرسش
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 :گفت و زد چشمکی بعد

 یا تشکر، یبهونه به مثال خب بهونه؟ چه به سراغش، میرفتم بودم تو جای-
 ها قلم لفظ همین از میدونم چه و انسانیت و ادب ایجاب خودش قول به
 .میزنن باال نور دائم که اوناییه مخصوص که

 که میکنم و میکردم فکر پیشنهادش به حالی در من و میخندید منیر
 اون به هم هنوز اما.بود جدی اندازه چه تا پیشنهاد اون واقعا نمیدونم
 برم و بشم احمق حد اون تا میخواد دلم چرا نمیدونم و میکنم فکر پیشنهاد
 .سراغش

 ..."نه که چرا اصال...میدونه خدا فقط!...فردا همین هم شاید

 و رفت نخورده صبحونه همیشه مثل درست و همیشه از زودتر اتا روز آن
 کمی و رفتم اتاقش در پشت.کرد می بحث جرو یکی با داشت رفتنش از قبل

 شنیدم بود عصبی که همانطور.بود ساختمون کارگر سر انگار.کردم تیز گوش
 :میگفت که

 !چیز همه به زدید گند چطور ببینید نبودم روز دو فقط-

-... 

 بود؟ کجا چیز همه بی ناظر مهندس اون پس-
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-... 

 میگید؟ بهم االن دارید اینارو بدونم؟ اینو باید حاال من اونوقت-

-... 

 سر میام دارم خودم. دارن نگه دست بگید بهشون دیگه، بسه خوب خیلی-
 .ساختمون

 با باشم داشته را اتاق در مقابل از شدن دور فرصت اینکه از قبل و کرد قطع
 اثرات و داشت چهره در پیش از که اخمی با.کرد باز را در سریع حرکت یک

 من به داری معنی نگاه بود کرده اش افروخته بر کامال هم مضاعف خشمی
 :گفتم و رفتم عقب قدم یک بودم، شده زده خجالت. انداخت

 بهم دیشب داریم، دعوت میترا یخونه باال امشب بگم بهت بودم اومده-
 ...میری زود داری که هم االن بودم، خواب من و اومدی دیر.گفت

 :گفت و کرد خالی سرم جا یک را عصبانیتش از حجم آن تمام

 پس حساب هم رفتنم زود و اومدن دیر به راجع باید چی؟ که حاال-
 ...آخه بازیه مهمون وقت چه نمیفهمم من...بدم؟

http://www.bagh-store.ir/


 زینب ایلخانی  دخترونشاه 
 

131 
 

 هم کمی باشند، کوبیده مغزم روی باره یک که بود پتکی شبیه اش جمله
 بودم شده آزرده دل کالمش لحن از شدت به که حالی در و شکست دلم

 :گفتم

 اون با کشیده، زحمت طفلی بگم میخواستم فقط.نداشتم منظوری همچین-
 رو امشب ممکنه اگه کن سعی دیده، تدارک ما خاطر واسه نامساعدش حال

 .بیای زودتر کم یه

 :گفتم دوباره. نداشت گفتن برای انگارحرفی دیگر و کشید تن را کتش

 .بودم واینساده گوش اتاق در پشت...ضمن در-

 و بود رفته نشانه سمتم به میرفت در سمت به که حالی در را آخرش نگاه
 چند با و داده جهت تغییر زود خیلی چون بود، شده شرمنده هم کمی انگار
 متمایل سمتم به کمی که حالی در و شد نزدیکم آمد، سمتم به کمی قدم

 :گفت میشد

 بیخودی.نگیر دل به منو حرف هر هم شما.نداشتم منظوری همچین من-
 .نکن درست دلخوری واسه بهونه هم
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 میکشی، زحمت میدونم نیستم، هم ناسپاسی و عوضی آدم همچین من
 نفهمیدم بودم عصبی.ممنون هم هامیبچه فکر به اینکه از. زیاد خیلی اونم
 .نگیر دل به ازم هم تو گفتم، چی

 پذیرای تفکر بدون اما بودم ناباور هنوز اینکه با.کرد دراز سمتم به را دستش
 را دستم که بود بار دومین این.میکشید را دستانم انتظار که شدم دستی

 اینبار اما دوم، بار این و حلقه انداختن برای عقد مراسم سر یکی.میگرفت
 را صورتش کشاند، خودش سمت به مرا کمی.میگرفت ضربان ترعجیب قلبم

 و پخش صورتم روی هایشنفس عطر بار اولین برای و کرد صورتم نزدیک
 گوشم یالله کنار را لبش.کردم لرزیدن به شروع ناخودآگاه.شد جاری درونم

 که حالی در و گذاشت میجهید بیرون درونش از آتش و شده داغ داغ که
 :گفت فقط میکردم احساس گردنم میان جا یک را هایشلب حرکت

 میگیرم، هم شیرینی و گل ضمن، در.برگردم زود میکنم سعی.ببخش منو-
 شدی؟ راضی هان؟ خوبه؟

 مرا بود محال میماندم باقی حالت همان به هم قیامت تا اگر میدانستم
 لحظاتی برای که طوری کردم، دور او از کمی را صورتم بالفاصله پس ببوسد

 حد آن تا بار اولین برای که بود نگاهش فقط و ماند هدف بی هایش لب
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 نگاهی آمد، خودش به مرتبه یک.کرد می تماشایم گیرنفس و نزدیک و نافذ
 :گفت و انداخت اش مچی ساعت به

 !شد دیر! شد دیر آخ آخ-

 زده خشکم جایم در همانطور دقایقی من و رفت او.افتاد راه به در سمت به و
 نگران هم و داشتنش بودنش خاطر به بودم مشعوف هم که حالی در بود،

 بینمان اتفاقی هیچ هنوز اما میگذشت ما ازدواج از بود روزها اینکه از
 اگر و آمدمی دیر خیلی بود هم اگر یا نبود، یا مدت این طی در.بود نیفتاده

 هم با اینکه بر مبنی درخواستی هیچ وقت هیچ بود آمده هم زودتر احیانا
 من از قبل و کرد می بهانه را خستگی و بیخوابی همیشه.نداشت باشیم
 بودم خورده قسم و داشتم غروری خودم برای هم من میشد، تختش داخل

 در را خودم شب نیمه تا پس.نگذارم بسترش درون را پایم نخواهد او تا
 میهمان اتاق تخت درون یا و میکردم سرگرم فیلم تماشای به سالن

 تماس روز هر که آذر به را لعنتی واقعیت این ابراز جرات حتی و میخوابیدم
 روابط دانستن خواهان خود یزنانه خاص زیرکی با تماسش هر در و میگرفت

 .نداشتم بود ما
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 در به آرام یضربه چند با کسی شنیدم که بود نگذشته رفتنش از مدتی
 بود کشیده موهایش روی که ای حوله از و بود متین.رفتم در سمت به.میزند

 :گفت سالم بدون افتاد من به چشمش همینکه.کرده استحمام تازه بود پیدا

 .برم و بردارم رو لباسم اومدم-

 داخل محض به و افتاد راه اتاقش سمت به و شد وارد.کشیدم کنار را خود
 عصبانیت با که حالی در شد، بلند صدایش مرتبه یه.بست را در شدن

 :میگفت

 متنفرم میاد بدم وقتی کرده اینکارو کی هان؟ خوابیده من تخت توی کی-
 !بخوابه تختم رو کسی

 :گفتم و کردم باز را در رفتم، اتاقش سمت به

 .نخوابیده تو تخت روی کسی جان متین-

 :گفت و کرد اشاره تخت سمت به

 !بودم گذاشته نشونه ایناهاش،-

 .خوابیده تختم رو یکی اینکه یعنی این.نیست نشونه بالشم روی اینجا

 پس  بودم خوابانده او تخت روی را حلما پیش روز چند افتاد یادم مرتبه یک
 :گفتم زود خیلی
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 اونجا رو حلما پیش روز چند.توئه با حق جونمتین ببخش آخ-
 ...وگرنه میشی ناراحت نمیدونستم.خوابوندم

 بی فشار این من داد، فشارشان شدت به و گذاشت هم روی را هایش لب
 نهایت بی بود، عصبی چون ،میخواندم هایش لب روی لرزش از را حد

 .عصبی

 تموم با حلما.نداره اشکالی خوابیده حلما میگی که اینطوریه اگه خب-
 شبایی تموم توی کسی مبادا نمیخواد دلم فقط.داره فرق خونه این هایآدم
 ...من اتاق تو نکرده خدایی بیادوو بخوابه بابام اتاق از بیرون مجبوره که

 :پرسیدم سریع و برسد پایان به حرفش نگذاشتم

 چیه؟ میزنی که حرفایی این از تو منظور متین-

 :گفت میکشید بیرون کمدش میان از را هایش لباس که حالی در

 حال با شما احواالت میدونم چون نداشتم، شما به الاقل.نداشتم منظوری-
 بود شبایی اون تموم به فقط منظورم.متفاوته کامال خونه این توی من مامان

 روی دوتایی هم با و میومد هم گاهی.میکرد سر بابام اتاق از بیرون مامانم که
 .میکرد گریه صبح تا هم هاشب بعضی.میخوابیدیم من تخت
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 توی یاحتی تختم روی ایدیگه زن هیچ عطر مامانم بوی جز ابد تا نمیخوام
 .باشه اتاقم فضای

 همانجا نیز را چرکش هایلباس بود عجول و عصبی بسکه و رفت و گفت
 .کرد رها اتاق وسط

 جمع را هایشلباس بود کرده مسدود را گلویم راه تلخی بغض که حالی در
 برای بودم، شنیده فقط من و گفته او که آنچه هر تمام از فرار برای و کردم
 از داده دست از مادر دختر یک هایبیقراری ی بهانه به که هایم اشک از فرار
 ماشین درون میریختند بیرون چشمانم از و میرفتند باال هم کول سرو

 .ریختم

 کنم سرزنش را خودم دائما که میبردم لذت انگار.کردم می شماتت را خودم
 زن کردم قبول درخواست یک همان با اول، نگاه همان با نسنجیده، چرا که
 اینکه از قبل او که مسئله این به تردقیق کمی آن از قبل کاش.شوم اتا

 ممکن که فرزند دو صاحب بود، فرزندانش پدر باشد، من همسر بخواهد
 کمی کاش.کردم می فکر باشم آنها مادر جای نخواهند وقت هیچ است

 ...را فرزین او جای به کاش.کردم می تامل بیشتر

 مشکلی هیچ میترا با مورد این در من! میگفتم چه! من خدای وای
 مرا قطعا رفتن پیش متین با اینطور اما بود، مادر خودش چون شاید.نداشتم

http://www.bagh-store.ir/


 زینب ایلخانی  دخترونشاه 
 

137 
 

 که بود گوشم در لباسشویی ماشین صدای.میکرد بزرگی دردسرهای دچار
 یصفحه میان از و رفتم آیفون سمت به.آورد در صدا به را آیفون زنگ یکی

 :گفت تامل بدون که دیدم را زنی ی چهره آن

 .اومدم خونه نظافت برای هستم، نظافتچی-

 جز منم خانه این خانم که حاال نداشتم دوست.بودم شده رحم بی کمی
 :گفتم فورا پس بگیرد عهده به را امخانه نطافت مسئول دیگری کس خودم

 تشریف و بکشید زحمت نیست نیازی بعد من اما خانم، دارید لطف شما-
 .کنم نظافت رو مخونه میتونم خودم چون بیارید

 ...مهندس آقای آخه ولی-

 نیازی وجودتون به اگه اما بود، گفته اومدنتون با رابطه در مهندس آقای بله-
 .میگیرم تماس باهاتون حتما خودم بود

 خود جای سر را گوشی زود خیلی و میگوید چه بشنوم تا نماندم منتظر دیگر
 با.رفتم بود آمده در صدا به که خانه تلفن گوشی سمت به حال و گذاشته

 مرتبه اولین این! بود حمیدرضا! من خدای.گرفتم جانی انگار شماره دیدن
 را گوشی شگرف شوقی با.میگرفت تماس خانه خط با مستقیم که بود

 چرا نمیدانم و رفتم اش صدقه قربان بار هزار همیشه مثل.برداشتم

http://www.bagh-store.ir/


 زینب ایلخانی  دخترونشاه 
 

138 
 

 با میخندیدرو عزیزم.بودم دلتنگش همیشه از بیشتر میکردم احساس
 اینکه از پرسید، می همسرم از.میبخشید من به دوباره جانی هایشخنده

 مهم برایش چون خوشبختم، چقدر اینکه و است چگونه او کنار در زندگی
 :بود گفته بارها! مهم خیلی بود،

 رو جوونیت من خاطر به چون میمونم مدیونت دارم عمر تا آبجی-
 .مادرمی تو نیستی، من خواهر تو.فداکردی

 بود موهبتی عزیزترین حمیدرضا من یخورده زخم قلب برای ساعت این در و
 میشد کاش اینکه از گفتم، برایش هایم دلتنگی از.آفریده خدا که هست و

 و گفت هایشگرفتاری از همیشه مثل هم او.برمیگشت ایران به وقتی چند
 :پرسید هم سر آخر

 خوشبختی؟ اتابک با تو آبجی، ببینم راستی-

 پا خیر امر این توی مرتبه یه ناصر که میکنم فکر این به وقتی چرا نمیدونم
 نگران کم یه بود مصر خاناتابک با ازدواجت برای اونقدر و گذاشت پیش

 .میشم

 و خوشبختیم اتا و من که است، موردبی نگرانیش که دادم اطمینان
 از بعد و نبوده دیگری چیز خیر کار جز هم ناصر نیت که دارم، دوستش

 صدای از ماالمال هنوز تا وجودم احساسی های رگه که حالی در خداحافظی،
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 به اینکه از قبل.افتادم راه به لباسشویی ماشین سمت به بود حمیدرضا
 :پرسید چیز هر از قبل و گرفت تماس میترا برسم ماشین

 بود؟ زده زنگ خانوم آذر بود، اشغال باشه خیر-

 :گفتم

 به هم خیلی اتفاقا.زد زنگ سوئد از بود حمیدرضا برادرم میتراجون نه-
 .رسوند سالم همتون

- ِ  .میرسوندی بهش هم مارو سالم کاش.روشن چشمت خوب چه...ا

 .عزیزم لطفت از ممنون-

 گفتی رو امشب دعوت جریان بابام به بپرسم زدم زنگ جوننرگس ببین-
 دیگه؟

 .بهش گفتم-

 خب؟-

 چی؟ که خب-

 موضوع این سر بار چند حاال تا دیشب از میدونی، آخه نمیاد؟ یا میاد نگفت-
 بابات کردی، سبک رو خودت بیخود میگه همش.شده بحثمون شاهرخ با
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 جریانش جون،نرگس میدونی آخه.بذاره ما یخونه پاشو که نیست کسی
 و کم میدونم البته کنم، تعریف واست اولش از بشینم روز یه باید مفصله

 شاهرخ منو ازدواج با بابام.باشه خورده گوشت به چیزایی یه شاید بیش
 اختالفات خاطر به شاید.داشت هم رو خودش دالیل بود، مخالف کامال

 هشت پرجمعیت یخونواده یه شاهرخ یخونواده اینکه و فرهنگی و طبقاتی
 دوست شاهرخ با من.تهران شهر جنوب های محله از یکی توی بودن نفره

 اون.بریزه رو خونم میخواست فهمید وقتی بابام! داشتم دوستش شدم،
 ترینحساس به که مامانم مریضی خاطر به شاید.بود زنده هنوز مامانم موقع
 کوتاه شد مجبور یعنی اومد، کوتاه جورایی یه بابام بود رسیده خودش زمان
 بعضی البته.نمیاد راه باهاش رقمه هیچ و بیزاره شاهرخ از هم هنوز اما! بیاد

 بابام که میره یادش و کوره گربه عینهو میشه مقصره؛ هم شاهرخ ها وقت
 که تو دیگه جون،نرگس میدونی! کرد پیدا کار براش حتی داد، خونه بهش
 و شاهرخ پدر بدونی، رو چیزا این باید کم کم هم تو باالخره نیستی غریبه

 گذاشت شرط واسش داد بهش منو بابام وقتی.معتادن برادراش از تا دو
 اما.بذاره اثر اونم روی مبادا که نره شخونواده از قسمت اون سمت دیگه

 از بعضی.اونور میپره میبینه دور رو چشمم تا که نیست خودش دست
 اما سراغشون رفته بازم میفهمم و میده عرق گند بوی میاد وقتی هم هاشب

http://www.bagh-store.ir/


 زینب ایلخانی  دخترونشاه 
 

141 
 

 صاب دل این توی میریزم همش.بگم بابام به نمیکنم جرات ترسم از
 ...داریم دعوا هم با مرتب هم طرفی از! ممرده

 حرف رو حرفم روی اما! کشید کجاها به حرف ببین آوردم، درد رو سرت وای
 .بیاد امشب بابات محاله میگه اینکه و شاهرخه

 شد سکوت به مجبور و آورد کم نفس انگار جا یک عاقبت زد، حرف بند یک
 نگذاشتم منتظرش خیلی پس میداد آزارم شدت به این و بود تلخ سکوتش

 .دادم پایان اینطور تلخش انتظار به و

 با هم اون میاد، اون کردم، صحبت بابات با.میتراجون باشه راحت خیالت-
 !شیرینی و گل

 شروع آن از پس کشیده، هیمی که بود شده خوشحال و ناباور آنقدر طفلی
 :گفت هم آخر در و کرد کردنم دعا به

 گذاشتم، بار رو فسنجون دادی یادم که همونطور جون، نرگس چیز یه فقط-
 .ندارم که انار رب میمونه فقط

 رو جا یه.باشه خورش به حواست فقط.میتراجون نخور اونو یغصه تو-
 هم دور.میگرفتیم رب اونجا از همیشه آذر با! محشره انارش رب میشناسم

 .میارمش و میگیرم میرم االن همین.ترهپایین خیابون تا چند نیست،
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 هم رو ژله و ساالد.... دیگه ماهی زحمت یه میمونه فقط ببینی، خیر الهی-
 .نمیدادم زحمتت نمیکرد بد حالمو ماهی بوی اگه خدا به.کردم درست خودم

 آماده دیشب از هم شکمش داخل مواد.سآماده ماهی نکن، اونم فکر-
 اتا اومدن از قبل و فر توی میذارمش که پختنش یه میمونه فقط.کردم

 .بود کی آشپز نبره بویی کس هیچ که جوری اونم باال میارمش

 که اناری رب یتهیه برای زود خیلی من و کرد قطع کرده، تشکر خنده با
 .شدم رفتن ی آماده بودم داده را قولش

 حجم از هم هنوز اما بود، گذشته متین های حرف از ساعتی چند
 بگیرد ارتباط من با نمیتوانست متین چرا اینکه.بود نشده کم هایمدلخوری

 و میکرد اذیتم شدت به شده متواری خانه از که بود من وجود خاطر به و
 انزوای هایساعت از.میترساند مرا عجیب که بود او هایحرف همه از بیشتر

 و مرضی به اتا حد بی عشق میکردم فکر حاال تا چرا! هایش گریه از مادرش،
 من خواهان که شده باعث کند فراموشش نتوانسته هنوز شاید اینکه

 به که است قائل احترام برایش و دارد دوستش آنقدر هنوز یا نباشد
 و زد را هایشحرف متین وقتی از امروز اما.ندارد من به توجهی این یواسطه
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 که داشت وجود رازهایی چه اتا زندگی در پرسیدم خودم از بار صد رفت
 ...خبرمبی آنها از و دارد وجود هم کماکان

 مغازه.خریدم را انار رب و شدم داخل بودم، رسیده فروشی ترشی یمغازه به
 بلند با.بود شده برگزار آنجا ما عقد مراسم که بود محضری جنب درست

 و برگردم زودتر چه هر میخواستم گرفتم، دلشوره کمی ظهر اذان صدای شدن
 پختن آن از تر مهم و بود هم ماهی پخت آن بر عالوه برسانم، میترا به را رب

 خبر آن از هم میترا خود حتی کس، هیچ و باشد سورپرایز بود قرار که کیکی
 تعجب کمال در افتادم راه به مغازه روی به رو سمت به همینکه.نداشت

 و شوکه آنقدر.دیدم آمدمی پایین محضر های پله از که حالی در را متین
 و رساندم باشد او چشم از دور که سمتی به را خودم بالفاصله که بودم ناباور

 با و یکی دوتا را ها پله که دختری کنم پیدا اطمینان اینکه برای همانجا از
 .گرفتم پناه دیوار کنار متیناست آمد، می پایین عجله

 از صبح، امروز که نارنجی مانتوی همان با.بود خودش بودم، نکرده اشتباه
 هم کمی شد، خارج محضر در از محتاطانه خیلی.بود برداشته کمدش داخل

 آن اما کند، آرایش بودم ندیده روز آن تا.آمد می نظر به عصبی و مضطرب
 خیره حدی تا و نشسته هایشلب روی هم قرمز لب رژ یک از برقی روز

 .میکرد اشکننده
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 ناپدید نظرم از فورا و رفت خیابان از دیگری سمت به نشد، من ی متوجه
 به وقتی.کرد طی پایین سمت به را پلکان مسیر جوانی پسرک آن از بعد.شد

 را محضر در و داشت دست در که کلیدی با و ایستاد رسید، ها پله انتهای
 جرقه مغزم در گذشته دور چندان نه یخاطره از یادی مرتبه یک میبست،

 :گفتم خودم با و خورد

 !پریروز دیروز موتوری همون! خودشه این! میشناسمش-

 .بودم دیده سوارو موتور لحظه یه برای صبح روز همون که اومد یادم

 پسر، این نکرد خطور هم ذهنم به چرا اما.کردم آشنایی احساس هم حدی تا
 آقا حاج ما یمحله مسجد جماعت امام عبارتی به یا محضردار پسر همان
 . است فخاری محمد

 در پشت متین های کفش.دادم تحویل میترا به را رب و برگشتم خانه به
 روی بر امخیره نگاه متوجه که میترا.برگشته خانه به که فهمیدم پس بود

 :گفت سریع خیلی بود شده متین های کفش

 .مدرسه نرفت بود، ندار حال کم یه امروز-

 متین از تا میرفت که بود قدمی اولین مدرسه از شدن جیم یبهانه شاید
 هم هنوز و بودند تجربه بی و خام آنها دوی هر.بسازد جدید نرگس یک
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 اتایی باشد؛ میتوانست چه موضوع این با مواجهه در اتا برخورد نمیدانستم
 دو وجود با و سال چند گذشت از بعد هم هنوز و بود حساس حد آن تا که

 سکوت باید حال هر به.نمیشناخت رسمیت به را اول داماد موجودیت بچه
 واقف بودم دیده که آنچه صحت و درستی به هم هنوز چون کردم می

 شده تفاهم سوء دچار فقط من و بود دیگری چیز موضوع شاید اصال.نبودم
 .بودم

 حال رسید که وقتی اما بود آمده زود قرارمان طبق آمد، اتا بعد ساعت چند
 .نبود خبری بود داده وعده که هم شیرینی و گل از داشت، عجیبی

 حال هم امروز گویا و باالست گفتم.گرفت را متینا سراغ رسیدن محض به
 .نرفته مدرسه به و نداسته خوشی

 .انداختمی وحشت و شک به مرا کمی گرفتن را متین سراغ ناگهانی اینطور

 از که این از بعد.رفت حمام سمت راست یک که بود عصبی و کالفه آنقدر
 زل رو به رو دیوار به و نشست کاناپه روی کالم بی و رفت شد خارج حمام

 را او شب آن که داد می جوالن افکارش در چیزی چه میدانست خدا فقط.زد
 فنجان یک کنم متمرکز را افکارش کمی اینکه برای. بود کرده دیگری حالت به

 شد هم ایبهانه همین گذاشتم، میز روی رویش به رو و کرده آماده دمنوش
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 تا است موقع بهترین کردم حس.کرد تشکری لب زیر. بنشینم کنارش که
 :بگویم

 .کردی فراموش رو چیز یه اینکه مثل جاناتابک راستی-

 :گفت و دوخت من به را نگاهش

  رو؟ چی-

 ...شیرینی گل،-

 صورتش روی را دستش دو هر کف یکباره چون بود، افتاده یادش تازه انگار
 :گفت و گذاشت

 ...که نمیذارن اعصاب پدرا بی...کردم فراموش!خدایا وای-

 :گفتم

 خودم میکنی میل رو دمنوشت شما تا میخوای ای،خسته تو نداره، اشکالی-
 ...بیام و بگیرم برم

 :گفت عجیب حالتی تغییر با

 نمیشه؟ شیرینی و گل بدون رفتن مهمونی الزامیه؟ حاال-
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 و لرزید دلم بند کمی بود برده باال را صدایش آهنگ مرتبه یک آنطور اینکه از
 :گفتم کنم آرامش اینکه بخاطر

 ...زشته هم االن گفتم، میترا به من آخه-

 .گفتی که کردی اشتباه-

 و گل واستون قراره بدن خبر صاحبخونه به مهمونی از قبل رسمه دنیا کجای
 بیاریم؟ شیرینی

 یخونه توی رو پام کردم قبول که هم همین! ن؟غریبه مگه اصال...نکرده الزم
 .باشه شاکر بره بزارم الدنگ پفیوز اون

 تشریف دخترت یخونه کن فکر این به شما!که نیست اون یخونه آخه-
 .میبرید

 :گفتم دوباره و کرد سکوت

 هم من نداری، حال هم زیاد ای،خسته انگار شما میگی، راست...میگما-
 کیک عوضش اما.میزدم شیرینی و گل از حرفی نباید کردم، اشتباه
 خوب میگم هم گل جای به ضمن در خوبه؟ شیرینی، عوض اینم خب.پختم

 برداریم رو دادن کادو بهمون که رو عقدمون سر هایسکه اون از یکی نیست
 بهتر شاید اینطوری تازه! دیگه خوبه چیه؟ نظرت هان؟ ببریم کادو براشون
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 با میتونن هم باشن داشته دوست خودشون که رو چی هر چون باشه، هم
 دیگه نگو نه، نگو فقط خدا رو تو.بخرن حلما خودشونوو واسه فروشش پول

 !حلما جون

 و برداشتم را کیک شدیم، آماده.شدم کار به دست فورا پس نزد حرفی دیگر
 راه باال سمت به هم با کوچک، کادویی جعبه یک داخل سکه دو گذاشتن با

 .افتادیم

 فکر مدت تمام.میداد آزار را اتا سخت موضوعی شب آن که مطمئنم اما
 بند یک را هاپله مسیر طول تمام.است راه در ناخوشایندی اتفاق میکردم

 برخوردی شاهرخ و اتا بین مبادا تا خواندم الکرسیآیه لب زیر و کردم دعا
 .شود ایجاد

 ترتیب را آلایده مهمانی یک بساط تجربگیبی و خامی کمال در میترا طفلی
 به را ها سکه بار چند.بود روزش آن زحمت حاصل که بود چیده میزی و داده

 به شروع اتا آغوش در حلما.بود کرده تشکر ما از بار هر و داده نشان شاهرخ
 در پدر از ترس یا بود ادب حسب بر هم متین بود، کرده کردن وورجه ورجه

 به بار چند اینکه جز بود، خوب چیز همه تقریبا.بود شده حاضر مهمانی
 نگاه سنگین و سخت را متین چشم زیر از اتا بودم شده متوجه وضوح
 . میکند
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 آرام کمی نیست شاهرخ اتا روز آن خشم عامل اینکه بابت از خیالم دیگر
 .بود گرفته

 خورش عطر.بیاییم شام میز سر تا خواست ما از ادب، رسم به میترا
 را کفگیر اولین.پیچید امبینی در مخلفات سایر و پر شکم ماهی فسنجون،

 کنار را بشقابش که میبردم متینا بشقاب سمت به و بودم کرده برنج از پر
 :گفت میرفت هم در کمی اشچهره که حالی در و کشید

 .کنید آقاتون صرف رو خدمتیتون خوش لطفا شما متشکرم،-

 هنوز که سکوتی شد، سکوت مرتبه یک بعد و زد خنده زیر پقی شاهرخ
 صدا، و سر ایجاد با.بیفتد اتفاق بود قرار چه آن از پس نمیدانست هیچکس
 را خود کردم سعی میبردم دیگری بشقاب سمت را گیرکف که همانطور
 سرخ سرخ که میدیدم را میترا هایگونه.دهم نشان تفاوت بی و مشغول

 این در و میچکید آنها از خون انگار که اتا های چشم آن از بعد و بود شده
 تناول مشغول مسرور و کیف سر آرامش، کمال در که بود شاهرخ فقط بین

 رو میگذاشت میز روی آرامی به را چنگالش و قاشق که حالی در اتا.بود ساالد
 :گفت او به خطاب و کرد متین به

 .کن عذرخواهی فورا زدی که حرفی خاطر به حاالهمین باش زود-

 :گفتم و کردم میانی در پا
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 ...نیازی نمیکنم فکر.خان اتابک که نزد حرفی-

 :گفت و پرید حرفم میان

 این که چموشیه به من حرف روی چون باشید، ساکت لحظه چند شما لطفا-
 .میکنه هم قلقی بد و برداشته دور بدجوری روزها

 .کرد مداخله میترا

 هم نرگس تازه...بود شوخی میدونه جوننرگس! میکنم خواهش باباجون-
 ...نگرفت دل به که

 حرفی دیگر و بست را دهانش دم در بینوا که کرد میترا نثار ایغره چشم
 .نزد

 :گفت و کرد متین به رو دوباره اتا

 .کنم حالیت دیگه زبون یه با و دیگه جور یا گفتم چی نشنیدی-

 بلند که حالی در و گذاشت میز روی محکم را چنگالش و قاشق فورا متین
 :گفت میشد

 االن همین میدم ترجیح و ندارم غذا به میلی من همگی، از معذرت عرض با-
 !بخوره بر قباش تریش به یکی نکرده خدایی مبادا تا کنم ترک رو میز
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 بشقاب سریع حرکت یک با اتا که بود نرسیده پایان به کامال حرفش هنوز
 رها متین سمت به را محتویاتش تمام و را آن و برداشته را رویش روبه
 روی بر غذاها از مقداری و شکستند یکدیگر با تماس اثر بر هابشقاب.کرد

 آنقدر همه.کرد می تماشا را پدرش ایستاده ناباوری عین در.زد شتک دخترک
 تهدیدو به شروع اتا. بود شده حبس هایمانسینه در نفس که بودیم شوکه

 خیلی اینکه بود، شده مشخص روزش آن خراب حال علت تازه کرد، فحاشی
 بلند بود نداده رخ هم حسابی و درست هنوز که اتفاقی از هاییزمزمه زود

 :میگفت میزد فریاد که حالی در و بود رسیده اتا گوش به و شده

 !نکنم آویزونت پا لنگ یه از امشب همین اگه نامردم-

 هم حاالش همین تا کن شکر خدارو برداشتی؟ دور خودت واسه شدی یاغی
 باید نداشتیم بازی مهمون اینجا امشب اگه که میکشی نفس داری و ایزنده

 .میخوندیم رو تفاتحه و میشدیم جمع هم دور اینطوری

 پدر نه ؟نمیشم خبردار بخوری گُهی هر خیالت به و میکنی هوایی به سر
 معلومه کیه؟ میگن ازش محل توی همه که سواری موتور دیوث این! سوخته

 بلند سرت زیر میای؟ کی با میری؟ کی با! هان میکنی؟ غلطایی چه روزا این
 !پدرسوخته شده
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 خوب را این اما بود، شنیده را سوار موتور ماجرای کجا از و کی از اتا نمیدانم
 را کسی چه و میگذشت چه متین مشوش ذهن در لحظه آن میدانستم

 ها، پله میان زود، صبح روز همان شک بدون.دانست می بلوا این عامل
 آن از بعد و او گیری مچ در سعی بود کرده گمان بود دیده را من وقتی

 با و کرده بغض که حالی در چون باشم، داشته پدرش به خبر رساندن
 کرد نگاهم سنگین بود نفرت و ترس و اشک از آمیخته و مملو که چشمانش

 :گفت و

 هیچوقت بابام! جادوگری یه تو جادوگر،.توئه تقصیر همش...توئه تقصیر-
 ...که گفتی بهش چی نیست معلوم نمیزد، حرف باهام اینجوری

 تا گرفت را او بازوی شاهرخ اما برود، سمتش به تا شد بلند جایش از اتا
 قدری به طفلی حلمای و میکرد گریه میترا.شود برخوردی گونه هر از مانع

 وضعیتی همچین در ماندن تحمل.میکشید جیغ مرتب که بود زده وحشت
 خارج اتاق از و بلند، ساده خواهی عذر یک با که آمدمی دشوار حدی تا برایم
 میکردم نگرانی احساس اتا نیامدن از هنوز که حالی در و رفته پایین.شدم

 با شاهرخ.آمدند پایین شاهرخ و اتا من، از بعد دقیقه چند.گریستم تلخ
 . برگشت خانه به اتا و بوسید را اتا روی خودش خاص زبانی چرب
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 از نقطه ترینحساس و بدترین در لعنتی سوءتفاهات این! سوءتفاهمات
 شک من به داشت حق کامال متین! آورندنمی آدمی سر بر که هاچه زندگی

 خواهد اعتماد بی من به نسبت حد باالترین تا هم آن از بعد یقینا و کند
 .میسوخت متین حال به دلم خودم، از بیشتر شب آن من.شد.شد

 از.بست هم را در و شد اتاقش وارد راست یک آمد وقتی معمول طبق اتا
 که بود پیدا میزد بیرون زمین تا در انتهایی یفاصله میان از که اتاق تاریکی

 میترا برای دلم هم طرفی از.خوابیده دیگر های شب از زودتر حتی شب، آن
 میان از که خستگی زحماتش، تمام پاسخ میدانستم چون میسوخت

 همه، از بدتر و شده داده بد چه بود مشخص کامال اش فرونشسته چشمان
 نرگس، من، اما! کرد خواهد هاچه او با امشب شاهرخ احتمالی های سرزنش
 چهل یآستانه به که گرید می هم هنوز میکشد، عذاب هنوز تا که دختری
 دری انتظار در مطلق عشقی بی سال چهل! عذاب سال چهل رسیده، سالگی

 خستگی برای شوند مرحم که دستانی و شود گشوده رویم به عاقبت که
 بود، تنهایی جنس از گران باری کشیدن به متحمل عمری که هایمشانه
 به من مطلق تاریکی در که دستانی یبهانه به تا آوردم دوام و ماندم آنقدر

 از پس کردم آرزو و گذاشته زمین را تنهاییم بار کوله بود، شده دراز سمتم
 شاید و بنشینم آرامش به رو گشوده، ای پنجره روی روبه لختی بتوانم آن
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 سنگین عنوان...را تنهایی تلخ واژه کنم دور خود از تا بخندم بتوانم هم
 !...را بودن باکره

 زندگی اتفاق قشنگترین امروز شاید چون! خوشحال خیلی بودم، خوشحال"
 منیر با رو شب کل که نشه اونی شبیه چیز هیچ هم شاید.میخورد رقم من
 و فوت از کلی منیر.بودیم کشیده نقشه هم کلی و کرده صحبت موردش در

 که بلده خوب خیلی اون آخه داد، یادم رو بلده خوب که شگردهایی و ها فن
! نیست بارم ازش هیچی اصال من که کاری کنی، رفتار باید چطوری پسر یه با

 رو صبح تا شب شم مجبور که بیاد روزی یه نمیکردم هم تصورش حتی
 باالخره که آسمون وسط بزنم زل همینجوری و بشینم نذارم، هم رو چشم

 برای هم اون از بعد.حموم وسط بپرم تا میاد باال خانومش خورشید کی
 وقت هیچ که مانتویی سراغ برم بزنه سرم به و کنم هوس بار اولین

 ی هدیه مانتو این! میومد خانومانه زیادی نظرم به چون نداشتم دوستش
 من ی واسه اینو ایران به سفرش آخرین توی میاد یادم.بود بابک عمو

 صورت به طالیی گندم یشاخه تا چند جلوش که نارنجی مانتوی یه.خرید
 داده یاد بهم منیر چون بپوشمش میخواستم.بود شده گلدوزی دوز دست

 هایمهارت تموم که اینه مخالف جنس توجه جلب برای چیز اولین بود
 مهارت کل از من.بگیری کار به شکل باالترین و بهترین به رو تدخترونه

 زلم کلی دارن دوست دخترا بیشتر که میدونستم اینو فقط دخترونه های
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 چینی چین و منگول گل و رنگی هاشونلباس ببندن، خودشون به زیمبو
 اگه تازه! جورواجور هایکلیپس و گل با کنن پر رو موهاشون روی یا باشه،
 خیلی نظرم به که ناخن روی اکلیلی و رنگی الک و کاری آب سفید آب سرخ

 جلوی زدم، تن رو مانتو حال این با! بگیریم فاکتور هم رو میومد زشت هم
 از یکی خواست دلم بار اولین برای و ایستادم میترا توالت میز بزرگ یآینه

 جوری یه پودر کرم با اون از بعد.بزنم موهام روی و بردارم سرهاشو سنجاق
 اثری هیچ دیگه تقریبا که دادم پوشش دماغمو توک مک ککو روی و صورت

 که بود وقت همون درست و گرفت مخنده مرتبه یه.نموند باقی هااون از
 خوشبختانه.بمالم لبام روی لب رژ هم کمی یه بار اولین برای کردم هوس
 رو مدت این طول کل که بود گرم کار به آشپزخونه تو سرش اونقدر میترا
 اسپری باهاش پامو تا سر برداشتم اسپری یه هم سر آخر.نیومد اتاق توی

 کمد کشوی تو از که بود چیزی آخرین میترا کوتاه خالدارو روسری.کردم
 مانتوم با رنگش تناسب ارزیابی برای زیاد دقت و وسواس با.کشیدم بیرون

 آینه تو نگاه یه هم سر آخر کردم، امتحانش و انداختم سرم روی بار چند
 که بودم خوشحال جوری یه تغییر اینهمه از من و کرده تغییر کلی. انداختم

 تصمیم آخرین.نبودم پسرا شبیه بود گفته محسن که اونطوری دیگه انگار
 میترا بردم، بیرون اتاق از رو سرم احتیاط با.بود دیدنش دیگه بار یک من
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 باز درو همینکه و رفتم در سمت به پاورچین پاورچین.بود مشغول همچنان
 :زد صدام خونه آشپز وسط همونجا از و شد متوجه کردم

 متین؟-

 :گفتم همونجا از و شدم راهرو وارد سریع برگردم داخل به اینکه بدون

 .میرم دارم-

 !که نداری حال گفتی-

 .برم حتما باید دارم مهم کار یه اومد یادم یهو اما ندارم، حال هم االن-

 مهمون امشب که میدونی.برگرد زودی و برو خدا رو تو پس خوب خیلی-
 بیچار! مصیبتا وا شه بیدار که هم حلما.سرم رو ریخته کار هم کلی دارم،

 ...بچه از نگهداری واسه باشی تو الاقل !میشم

 :گفتم

 .برمیگردم زود و میرم آبجی باشه-

 اینکه از میترسیدم اما بود باز درش.رسیدم محضر به که بود ظهر نزدیک
 اونجا به اما بودم کرده تکرار مسیر توی بار هزار رو منیر ینقشه.برم جلوتر

 وایساده محضر در کنار که همونطور.کردم تمرین به شروع دوباره رسیدم که
 :میپرسید یکی.اومدم خودم به صدایی شنیدن با بودم
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 داشتید؟ امری دخترم، ببخشید-

 روم به رو درست رو فخاری آقا حاج و چرخیدم صدا صاحب سمت به
 یه چرا نمیدونم.داد رو سالمم جواب.کردم سالم و شدم دستپاچه.دیدم
 :گفتم مرتبه

 .هستم احدیان مهندس دختر من ببخشید-

 شناخته رو پدرم خوب خیلی آقا حاج ولی! نبود نقشه جز اصال دیگه یکی این
 :پرسید بالفاصله چون! رو من همینطور بود،

 بابا؟ داشتی امری.مهندس جناب دختر شناختمت، بله-

 !شد اعمال نقشه

 اینجا بابام عقد مراسم واسه بودیم اومده که پیش وقت چند…آقا حاج بله-
 خیلی بود، مادرم یادگار.بود گشاد انگشتم به چون کردم گم رو انگشترم

 ...اینجا شاید دادم احتمال چون! عزیزه برام

 :گفت و بدم ادامه اون از بیشتر نذاشت

 تا سه روز اون تو چون اما کردیم پیدا انگشتر یه روز اون اتفاقا بابا، درسته-
 صاحب بلکه تا موندیم منتظر.کرد مشکل رو ما کار کم ،یه داشتیم مراسم
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 درو پسرم تا بپر.جلدی صندوق تو باالست، انگشتر. شه پیداش انگشتر
 .خودشه که ایشالله ببین بده نشونی نبسته

 بودم باقی بود داده جواب چطور اینکه و بودم بسته که خالی بهت در هنوز
 چند از بعد و فشرد گذاشتو دکمه روی رو انگشتش رفت، زنگ سمت به که

 بودم مطمئن.کرد خودم بی خود از لحظه یه برای که شنیدم صدایی لحظه
 :گفت آقا حاج! خودشه صدای

 الزم بستن هم رو جماعت نماز صف هللا خلق اذانه، وقت دیگه بابا، محسن-
 یه ضمن در.مسجد میرم اون با اینجاست، مرتضی.بابا بیایی تو دیگه نیست
 اگر.بده تحویل ایشونه مال انگشتر اگه ببین باال میارن تشریف هم خانومی

 .مسجد بیا حتما هم پا توک یه کردی وقت هم

 رو خداحافظی حتی و کردن تشکر حسابی و درست فرصت اینکه از قبل
 شد سوار زود خیلی رفت، رنگی آبی بار وانت سمت به عجله با باشم داشته

 . رفت و

 نصف میکردم احساس.بیام خودم به تا کشید طول ایدقیقه چند یه تقریبا
 پله راه توی رو پام وقتی که شد چطوری نمیدونم اما رفتم رو راه بیشتر

 قلبم! بود شده کوه یه ی اندازه روم پیش پله دونه یه هر انگار گذاشتم
 با و گذاشتم قلبم روی محکم رو دستم.میزد بیرون امسینه تو از داشت
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 دفتر باز نیمه در جلوی بعد کم یه.کردم طی باال سمت به رو ها پله سختی
 با داشت و بود پایین سرش.گذاشتم داخل رو پام و بستم رو چشمام.بودم

 به.آورد باال رو سرش مرتبه یه حضورم احساس با که میرفت ور صندوق
 روی و شد رها دستش میون از کلید دسته افتاد بهم چشمش اینکه محض
 فقط بود شده سرنگون که کلیدی دسته به توجه بدون اون اما افتاد، زمین

 :گفتم فقط و گرفتم کار به رو سعیم تمام.کرد می تماشام متعجبانه

 !سالم-

 کلیدها برداشتن یبهانه به بود شده خیز نیم پایین سمت به که همونطور
 رو سالمم جواب که بود حالت همون توی و دزدید ازم رو سوالش از پر نگاه

 اونا از یکی کردن پیدا به شروع و برداشت رو کلیدها سریع.داد آهسته خیلی
 :گفتم.کرد بود صندوق به مربوط که

 ...من-

 .اومدید انگشترتون دنبال گفت آقا حاج.میدونم بله-

 ...اما...ولی همینطوره، بله-

 سمت به که حالی در و فشرد شنشانه و شست انگشت میون رو کلید
 :گفت میرفت صندوق
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 ..نشونی اول باید شرمنده اما! کردم پیداش ایناهاش،-

 :گفتم و بشه تموم حرفش نذاشتم

 .نیست من مال انگشتر اون محسن نه-

 :بگم دوباره شدم مجبور.میکرد نگاهم تعجب با و بود مشتش توی انگشتر

 واسه بود بهونه یه فقط این! نکردم گم انگشتری هیچ اصال من راستش-
 بهم رو عروسکم اومدی که روزی اون ماجرای خاطر به...ببینمت اینکه خاطر
 بهونه این به گفتم کنم، تشکر ازت نشد فرصت راستش...رفتی و دادی
 ازت ایدیگه نشونی که نیست راستش آخه...چون ببینمت، بیام

 ...اینجا اینجوری، شدم مجبور...نداشتم

 میدونی؟ کجا از رو اسمم-

 .شنیدم آقا حاج از بابات، از-

 ...بگم بهت رو اسمم منم بخوای اگه هم حاال

 اون که گفتم.ندارم دختری هیچ اسم دونستن به ایعالقه من! نکرده الزم-
 .دنبالت بیام شدم مجبور چی خاطر به هم روز

 کردی؟ پیدا کجا از رو آدرسم-
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 .روز اون مراسم جهت محترمتون پدر مدارک میون دفترخونه توی از-

 :گفت و شد هم در یکم شچهره

 گرفتم؟ یاد رو خونت اومدم و افتادم راه دنبالت کردی خیال نکنه ببینم-

 از که بود فهمیده انگار.میدادم فشار و بودم گذاشته هم روی محکم رو لبام
 :گفت که شدم عصبی دستش

 دیگه هم شما نیست و نبود تشکر به نیازی اصال اینکه با! خوب خیلی-
 .ببرید تشریف میتونید

 با و انداخت بود وصل کیفم روی که میمونی به رو نگاهش آخرین هم بعد
 :گفت خنده

 !اینجاست که هم عتیقه این! خدا رو تو ببین-

 فوت مامانم ندونی، اینو شاید.منه به اون یهدیه آخرین مامانمه، یادگار-
 ...خیلی میمون این همینم خاطر واسه.کرده

 .میدونستم اینو ولی کنه، رحمتشون خدا-

 میدونستی؟ کجا از-
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 پدرتون فراش تجدید مراسم دفتر همین تو پیش وقت چند که اونجا از-
 .شد برگزار

 رو درش و میذاشت صندوق داخل دوباره رو انگشتر که حالی در هم بعد
 :گفت میکرد قفل محتاطانه

 خبر؟ چه رفیقت اون از راستی-

 :پرسیدم تعجب با

 منیره؟ کی؟-

 :گفت خندیدو

 منیره؟ اسمش-

 .داره پسر دوست خودش ولی! منیره آره-

 :گفت و کرد نگاهم چشم زیر از

 کی و داره پسر دوست کی که مربوطه چه من به باشه، داشته که داره خب-
 !نداره

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !جهت این از شاید گفتم گرفتی، رو سراغش آخه-
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 بسنده خندیتلخ به فقط میداد تکون رو سرش که حالی در و نداشت جوابی
 :پرسیدم فورا.کرد

 هستی؟ بسیجی تو محسن،-

 :گفت و شد گرد چشماش مرتبه یه

 شدی؟ قزی خاله زود کم یه نمیکنی فکر که اوال-

 یا باشم بسیجی گیریم میکنه، فرقی چه اصال مربوطه؟ چه تو به این دوما
 !مربوطه چه کسی به نباشم،

 هم اینجا بود بهتر شاید اصال.میپرسیدم نباید فهمیدم خوب خیل-
 .اومدمنمی

 کاره، محل اینجا.نیا اینجا خدا رو تو هم دیگه.پیش خیر اومدی خوش پس-
 .کنه ناجوری فکرای نکرده خدایی ممکنه ببره بو حاجی

 !!فهمیدم باشه-

 .شدم مزاحم اگه ببخش

 .شنیدم سر پشت از رو صداش که افتادم راه به در سمت به

 .سالمت به-
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 :گفتم لب زیر و شدم خارج در از

 !کیه؟ کرده فکر دماغ گَند تربیتِ  بی-

 ...کاش اومدم کردم اشتباه! روس؟ کبیر سفیر پسر

 درگیر ذهنم و برگشتم خونه به زود خیلی.میگذره ماجرا اون از هاساعت االن
 شبیه کشنده، حس جور یه.میگرفت رو منیر سراغ محسن چرا که اینه

 من از میترا میگفتن که میشنیدم وقت هر مثال م،کودکانه هایحسادت
 میشه، خراب بدتر حالم بار هزار امروز اما.میشدم حالی چه ترهقشنگ

 شاید یا اومده، خوشش منیر از حتما میگم خودم با دائم وقتی مخصوصا
 اونو سراغ کاره یه که داشت دلیلی چه وگرنه! شده عاشقشم حاال تا اصال

 حتی اینکه همه از بدتر منیره؟ اسمش بگه ابهام با اونطور بعدشم و بگیره
 !بدونه رو اسمم نخواست

 هم طرفی ندارم، هم رو خودم ی حوصله حتی و مکالفه شدت به که حالی در
 مهمونی جریان بدتر همه از.میکنه ترمعاصی ناآروم حلمای از نگهداری

 اگه.باشم حاضر توش دارم دوست نه و دارم حوصله نه اصال اینکه و امشب
 خاطر به که بود نخواسته ازم و بودتم نبوسیده مرتبه هزار اونجوری میترا

 یه سر زن اون با بود محال نبود بابا از ترس خاطر به اگه و بیام کوتاه اون
 !خونه حد این تا دلم که حالی در اونم بشینم، میز
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 شخصیت بی احمقوو حد این تا اینکه از زدم، نهیب خودم به جا یه عاقبت
 فکر بهش حتی دیگه امروز همین از خوردم قسم و اومد بدم خودم از شدم

 رو نارنجی زشت مانتوی اون دیگه بار یه بخوام محاله حتی دیگه نکنم، هم
 ینتیجه بدونه میخواست و زد زنگ بهم شوق و ذوق با بار چند منیر! بپوشم

 یحوصله حتی دیگه انگار که بود بار اولین این راستش.بوده چی دیدارمون
 دوست میکردم فکر همیشه که هم اونقدرا دیگه انگار اصال. ندارم اونم

 و میترسم خودم از دارم کم کم! شدم حسود بدجوری انگار.نیست داشتنی
 .میاد بدم

 به باعث بابا و من امشب دعوای ممکن شکل بدترین به که هم شب آخر
 غرولندهای و میترا ی گریه و ناله صدای خدایا وای.شد مهمونی خوردنهم

 اما.گوشمه تو هنوز داشت، ادامه پیش ساعت نیم همین تا که شاهرخ
 رو، داشت که خشمی و بابا عصبانیت علت اینکه.ایهدیگه چیز از وحشتم

 !نمیفهمم اصال اهمیت بی و ساده کامال موضوع یه خاطر به فقط اونم

 اینکه و امروزم شدن خراب امشبم، بد حال دلیل! محسن کنه لعنتت خدا
 !"محال...ببرم یادم از محاله رو کردی چیکار باهام امروز

 تنها.خوابیدم میهمان اتاق در و رفتم قبل، هایشب تمام مثل هم شب آن
 مهم شدت به برایم که چرا نبرد، خوابم صبح تا اصال که بود این در تفاوتش
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 من پدرش و او دعوای جریان در بگویم او به و دیده را متینا بتوانم که بود
 با میشد حاضر اصال اگر آن از ترمهم یا میکرد باور اگر البته.تقصیرمبی کامال
 .بزند حرف من

 هایشلباس گذاشتن تخت روی و کردن تا زدن، اتو به شروع و شدم بلند
 سالن در و براشته کتابی که بود صبح نزدیک.کردم بودم شسته قبال که

 از و ایستاده در چهارچوب میان.شد باز اتا اتاق در که شدم خواندن مشعول
 حمام سمت به مستقیم دوباره باز و انداخت من به نگاهی همانجا

 هم را صبحانه کردن درست یحوصله حتی که بودم دمغ آنقدر.رفت
 کسی خودم جز که میزی چیدن و نفره یک یصبحانه کردن درست.نداشتم

 شد خارج حمام از وقتی باشد؟ داشته میتوانست لطفی چه نبود میهمانش
 و برداشت را قوری. رفت اجاق سمت به و شد آشپزخانه وارد راست یک

 حالتی رفتارش در.است سرد و خالی همیشه خالف بر شد متوجه زود خیلی
 :گفت بالفاصله چون شد پیدا عصبانیت نوع یک از

 !نمیشه؟ پیدا هم چای یه خونه این توی-

 :گفتم و دادم دست از را کنترلم کمی

 صبحونه خوردن خونه این توی خودتون قول به که اینه خاطر به شاید-
 .نیست مرسوم
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 :گفت و شد آمیزم کنایه لحن متوجه خوبی به

 یا نکردی، باز روش به رو در که گفت و گرفت تماس باهام دیروز نطافتچی-
 ...کردی جوابش عبارتی به

 همه خودم خودم، ی خونه توی دارم دوست چون همینطوره، دقیقا بله-
 و بیاد ایدیگه کس که نمیبینم نیازی...بشورم بذارم، بپزم،.بکنم رو کارام

 رو میاد بر خودم یعهده از و دارم دوستش خودمه، به مربوط که رو اونچه
 .بده انجام

 :گفت و انداخت سمتم به غلیطی نگاه

 اینکه و زدی اتو رو خر کره اون لباسای کل و نشستی بند یه دیشب از اینکه-
 لعنتی سردرد این دوای که نمیشه پیدا چایی استکان یه حتی بساطت توی

 نیست؟ یکی کدوم و وظایفته جز کدومشون بشه،

 !میکنی حسادت خودت ی بچه به شما! هان-

 همین! میگفتی زودتر خب.ستدیگه حرف یه میخواد چایی دلت اینکه اما
 ...برات خودم میشم پا االن

 :گفت و کرد قطع را حرفم
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 ضمن، در.کنم می کوفت چیزی یه همونجا ساختمون سر میرم.نکرده الزم-
 در از رو پاش نداره حق نگفتم من تا جونور این بگو بزن میترا به زنگ یه

 .بگم خودم وقتی تا نمیره هم مدرسه حتی بذاره، بیرون خونه

 هنوزم هم امروز تا هاگذشته تلخ یتجربه از من.افتادم آقاجانم قانون یاد
 !میکشم درد

 :گفتم ملتمسانه

 اعتقاد که چی هر به...داری دوستش که کی هر جون!...خدا رو تو اتا نه-
 به! میکشی رو اون کارت این با که نکن رو کار این بچه اون با! نکن داری
 !میکنم خواهش! اتا خدا خاطر به من، خاطر

 مجازاتش نوع در شاید و شده نرم کمی که میدانستم نمیزند، حرفی وقتی
 و میروم سمتش به شده رفتن یآماده که حالی در.باشد کرده نظری تجدید

 را دستش فشردم، که را دستش.میکند تماشایم ناباورانه.میگیرم را دستش
 و گرفته دستانش میان در را سرم سریع خیلی و کشید بیرون دستم میان از
 شرمنده که حالت آن در و نشاند موهایم روی ایبوسه.کشاند خود سمت به
 :گفت میرسید نظر به

 رو من دیشب بد هایاتفاق تموم خاطر به نرگس، ببخش رو من-
 .نمیخواستم هیچوقت...بشه اونطوری نمیخواستم کن باور.ببخش
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 موهایم بر مختصر یبوسه یک همان با انگار.رفت و زده گیسوانم بر ایبوسه
 :میگفت انگار اینکه بود، سخت برایش که هاییحرف بزند، حرف میخواست

 ."دارم دوستت و میبینمت هست، تو به حواسم من همسرم،"

 همانطور.بود رفته و کشیده پر تنم از گذشته شب خوابیبی و خستگی تمام
 این.میکشیدم موهایم روی را دستم و بودم ایستاده سالن وسط دقایقی تا

 او که چایی برای.بود آورده شوق سر مرا عجیب گیسوانم، روی بوسه اولین
 تا مرا دیگر بار یک عجیب، حسی.کردم نفرین را خودم نبود ولی میخواست،

 مرتب به شروع هم بعد ایستادم، تخت کنار و رفتم.کشاند خواب اتاق داخل
 همانطور شد، جاری مشامم در عطرش دیگر بار یک.کردم آن یملحفه کردن

 بوییدنش به شروع میفشردم، امسینه وسط و مچاله را ملحفه که
 شدم حس بی.میدوید وجودم تمامی بر عجیب رخوت یک شبیه حسی.کردم

 میان در را سرش زیر بالش.کردم رها تختش میان را خودم اختیاربی و
 بود شده دمیده من بر یکباره که احساس از دنیایی میان در و گرفته آغوشم

 آن از ساعت چند نمیدانم دقیقا.شدم هوش بی سرانجام و مست کم کم
 به که را چیزی اولین و گشودم را چشمانم دیگر بار یک که میگذشت حالت

 اصال را گذشته شب کل! خسته خیلی ،بودم خسته که بود این آوردم یاد
 تختش یمیانه از که آرامشی ساعت چند همین حاال و بودم نخوابیده
 امروز شرمندگی تالفی به! میکرد هاچه من با بود نشسته برجانم و برخاسته
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 یکی شب آن گرفتم تصمیم بود کرده هوس که چایی نبودن خاطر به و صبح
 بپزم، را بود اش عالقه مورد و داشت دوست که را غذاهایی ترینمحبوب از

 هیچ سالیقش و عالیق و همسرم از هنوز شدم متوجه و کردم فکر وقتی اما
 چه و دارد دوست چه او نمیدانستم هنوز اینکه. شدم شرمنده نمیدانم

 ی طبقه سمت به همین بخاطر میداد، آزارم شدت به ندارد دوست چیزی
 یقینا که ستکسی تنها میترا بودم مطمئن چون افتادم، راه به باال

 را در میترا بعد اندکی و زدم در که وقتی اما.دهد من به اطالعاتی میتوانست
 زود خیلی داشت چهره در که غمی و کرده ورم چشمان دیدن با گشود،
 همانطور.نبوده دردسریبی شب همچین نیز او برای دیشب شدم متوجه
 :گفت که وقتی اما شوم داخل تا کند تعارف بودم منتظر و ایستاده در پشت

 ...دادم قول متینا به جون، نرگس شرمنده-

 :گفت شرمندگی با دیگر بار یک.شوم داخل نمیتوانم که فهمیدم

 شب بدترین جورایی یه.نشد بود تصورم توی که اونی مثل هیچی دیشب-
 سرزنشم کلی شاهرخ.نیومده هم روی چشمم حاال تا دیشب از! بود عمرم

 متین به نرگس، ببخش منو.میشد دیوونه داشت اونم! متین طفلی.کرد
 ی رابطه موندن پایدار واسه شرطش آخرین دیشب وقتی...دادم قول

 ...شدم مجبور بود اون و تو بین کردن انتخاب خواهریمون
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 :گفتم

 هم با نمیخوای دیگه اینکه واسه هم توضیحی فهممت، می من میترا کافیه-
 اینکه کردی، رو کار بهترین تو ضمن در نمیخوام، باشیم داشته رابطه

 اگه ندارم، ازت توقعی.خوبه خیلی این میدی، ترجیح من به رو خواهرت
 یه فقط نمیشم، مزاحمت دیگه میشه دلخوری باعث آمدم و رفت اینطور
 ...چیزی

 .ماند شنیدن منتظر صدا بی اما میشد، نمناک و تر کم کم چشمانش

 :گفتم

 سوال خیلی.داره دوست خیلی رو غذایی چه بابات بدونم میخواستم فقط-
 نه؟ ایهمسخره

 :گفت و انداخت باال را ظریفش های شانه

 وقتایی یه! نمیدونم بابام از تو از بیشتر همچین منم نرگس؟ میکنی باور-
 دنیا باباهای تموم با احساسش وقتی آورد دنیا به رو ما چرا اصال میکنم فکر
 میکشم، عذاب و میبرم رنج موضوع این بابت ساله خیلی من.میکنه فرق

 جزء بابام واسه متین و من که زده کوفت سر شاهرخ بار هزار حاال تا اینکه
 !اونیم زندگی های تریناهمیتبی
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 بابات که وقتی میدونستی اینو ببینم.میکنی اشتباه چون میترا نبر رنج-
 توی حتی میزنه؟یا صدا رو تو اسم مرتبه یه کنم بیدارش تا میرم و خوابه

 بهت اینکه یعنی این میبرد، رو تو اسم شنیدم بارها خوابم توی! خوابش
 اتا متاسفانه اما! ارزش با و مهمید براش که میکنه، فکر بهتون میکنه، فکر

 .بده نشون هست که اونطور رو احساساتش نیست بلد اصال

 :پرسید و داد گوش ناباورانه

 زنه؟ می صدا خوابش توی منو اسم اون مطمئنی نرگس؟ میگی راست-

 فشردم، هم روی حرفم تایید ینشانه به آرامش با را چشمانم و زدم لبخند
 انگشتش سر با بود، رفته پیش چکیدن مرز تا دیگر حاال که را اشکش هم او

 پشت از که افتادم راه به پایین سمت به.کرد عذرخواهی دوباره و گرفت
 :شنیدم را صدایش دیگر بار یک سرم

 رو ماهیچه با پلو باقلی چیزی هر از بیشتر بابام جوننرگس! پلو باقلی-
 .داره دوست

 را بود الزم آن بهتر طبخ برای که کاری هر و چیدم قابلمه درون را هاماهیچه
 زمان آن تا.شود آماده تا میماندم منتظر آنقدر بایستی فقط.دادم انجام هم

 یک گرفتن سرانجام و خانه کردن مرتب و ساالد کردن درست با را خودم
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 منتظر باید دیگر حال و کردم مشغول بود کارم پایان که گرم آب دوش
 میماندم آمدنش

 حتی دیگر حاال اینکه. میکردم فکر میترا به مدام کارها تمام انجام طی در اما
 وادارم که بود درونم در چیزی انگار.میداد آزارم شدت به نداشتم هم را او

 آن تا قبل شب از که هاییحرف بزنم، حرف متین با طریقی هر به میکرد
 اینکه با میزدم، حرف او با باید.میکرد اذیتم و بود گلویم در هنوز زمان

 من با زدن حرف به راضی ابدا که بودم مطمئن و است محال این میدانستم
 را هایمحرف تمام و بنشینم اینکه گرفتم، عجیبی تصمیم پس.نمیشود
 ساعتی دو یکی هنوز اتا آمدن تا انداختم، ساعت به نگاهی.بنویسم برایش

 :نوشتم برایش و کرده آماده کاغذی و قلم بالفاصله پس داشتم، وقت

 اولین برای.شدم عاشق که بودم تو سال و سن هم درست متینا، دخترم"
 و مینداخت گل لپام میگرفت، ضربان سخت قلبم یکی دیدن با که بود بار

! بزنم حرف کلمه یه نمیتونستم حتی که جایی تا میشد خشک خشک دهنم
 میدونستم.نمیشنیدم هیچی که میشد سنگین اونقدر مرتبه یه گوشام
 و باشه داشته قدرت میتونست انداره چه تا قلبم اینکه از ولی شدم، عاشق

 میدونستم اونقدر فقط.بودم خبربی کنه تحمل رو باری همچین یه سنگینی
 میکنی، باز و میبندی چشم وقت هر تو و باشه یکی اینکه قشنگیه حس
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 اون به کردن فکر بار هر با و کنی فکر بهش مدام باشه، روت پیش دائم
 !میده قلقلک رو دلت ته تا و برده فرو دلت توی رو دستش یکی کنی حس

 اینکت برای! ستدیگه حرف یه موندن عشقت پای اما آسونه، شدن عاشق
 اونقدر باشه، دلت مطلق سهم و تو مال ابد تا بخوای تو ولی نذارن، اینکه

 ازت رو عشق روزگار از بدتر آدمای و روزگار ندی اجازه که باشی قوی باید
 یه حفره، یه جای میکنی، نگاه قلبت به وقتی ابد تا که جوری هم اون.بدزدن
 .نده عذابت عشق خالی جای و سوراخ

 فقط بود، من زندگی محل که ایمحله و کردم، زندگی من که زمونی اون توی
 شبیه بشه زندگیت تا بذاری کج رو پات قدم یه کنی، اشتباه یه تا بود کافی

 سرم روی از چادر کردن که کاری اولین! بود عاشقی من جرم! یزید آخرت
 غرورم تموم انگار روز اون زدن، آتیشش خودم هایچشم جلوی و برداشتن

 و نشینیخونه و اسارت عمری به شدم محکوم هم اون از بعد سوزوندن، رو
 عشقم، پایان برای شروعی شد رسوایی! رسوایی انگ همه از تر وحشتناک

 و اون از بعد.بود رفته و خورده زخم بود، رفته که نبود، دیگه که عشقی
 توش خیرم و مصلحت خودش خیال به ناصرم، داداش که رفتاری بدنامی

 توی چون! پیشونیم وسط درست خورد مهر ننگ یلکه یه میداد، انجام و بود
 رسم که بود این قسمتش ترینوحشتناک میکردم، زندگی من که ای محله

 هم هنوز و بود جا بر پا دختر یه خواستن واسه ازدواج از قبل تحقیقات
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 مدال باید که بود سیاه هاشون دل اونقدر که داشتن وجود هاییآدم
 دنیا تو کاری هر از بهتر چون گردنشون، توی مینداختی رو خواستگارپرونی

 هیچ تا کنن بار لیچار عمری همینطور و بزنن حرف...بزنن حرف بودن بلد
 .نرسه تخونه در کلون به دستی هیچ وقت

 و دست سال پنج و بیست من عشق تاوان دادم، پس تاوان منم که میبینی
 قلبم کشتن و احساس حبس خفگی، اوج توی زدن فریاد تاریکی، توی زدن پا
 !بود" باکره" عنوان کشیدن یدک هنوزم تا و

 درست هم هنوز من بگم بهت بیشرمانه اینطور اینکه از کشم نمی خجالت
 تمایز باعث که نکرده تغییر درونم هیچی تصورت برعکس چون توام، شبیه

 !باشه تو منو

 تموم و کنم تسخیر رو بابات قلب بگیرم، رو مادرت جای نتونستم هنوز
 یغما به بوده تو مادر به متعلق روز یه که تختی اون میون رو احساساتش

 میشم، مادرت شبیه گاهی منم چون نیست، چیزی چنین بدون...ببرم
 از بعضی خودم یدخترونه خلوت توی و اون از جدا اون، اتاق از بیرون
 .میریزم اشک هاشب

 وسط جا یه جوری، یه همینطور، هم هنوز اما رفته، باال سنم فقط میبینی؟
 از تر سال و سن کم دخترهای جمع توی نه که موندم معلق طوری زندگی
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 هم هنوز! دخترم من.ندارم جایی شوهردار هایزن محفل توی نه و خودم
 هاشونناخن روی نوشین و مهرنوش که هاییالک همون از میخواد دلم گاهی

 توی میگفتن، پسرا از وقتی.کنم پروایی بی اونا مثل و باشم داشته میزدن
 داشتیم که سنی تفاوت خاطر به و بودم ناجور یوصله یه مثل جمعشون

 مهرنوش وقتی روز اون مثال.بودن سانسور یا کاری پنهون به مجبور دائم
 برای وقتی یا کرد پنهون من از صمیمیتمون تمام وجود با بوسید رو عشقش

 نمیشه باورت.خندید بهم مسخرم نوشین خریدم اسپرت کالج جوراب خودم
 مثل و آذر عروس لباس سراغ رفتم خونه خلوت توی روز یه حتی بگم اگر

 و کردم تماشا خودم و وایسادم آینه جلوی هم بعدش کردمش، تن احمقا
 فراموش کم کم همه اینکه برای و خودم برای ریختم اشک...ریختم اشک
 تا" داشتن قباحت" و" بودن زشت" عنوان این و دخترم هم من بودن کرده

 ...باهامه همیشه

 هرگز من کنی باور بخورم قسم بخوام اینکه بدون بدونی تا گفتم بهت اینارو
 که وقتایی تموم مثل بازم تا کنم، خبرچینی بابات واسه که نبودم کسی اون

 دوست هم تو با ،باشیم دوست هم با میخواستم نوشین و مهرنوش از
 .باشم

 عشق درد خودش که قلبی خورده، زخم که آدمی و مخورده زخم خودم من
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 به سر کم یه جرمش تنها که باشه جوونی قلب قاتل میتونه چطور کشیده
 !"عشقه نام به هوایی

 رفته و گذاشته جا که هاییلباس سراغ روزها همین از یکی متین میدانستم
 منتظر و گذاشتم ها همان از یکی میان و زده تا را نامه پس آمد خواهد بود

 .بخواند را نامه که ماندم روزی

 

 شام، سر دعوای موضوع از اینکه نه.کردم گریه صبح تا شب اون من"
 تهدیدهاش و سنگینش حرفای بار زیر و شد ور حمله بهم بابا که اونطوری

 حرفم روی سماجت با همچنان شبم آخر حتی بلکه! نه باشم، کرده خم کمر
 رو زن اون قید من خاطر به باید که کردم وادار رو میترا بیچاره و وایساده

 و میذارم هم اونجا از میشموو چی همه خیال بی وگرنه بزنه،
 قبول من خاطر به طفلی اما! میدونم بود بیرحمانه درخواستم.میرم

 هم لحظه یه حتی بعد به اون از لعنتی شاهرخ! داره غم دنیا یه خودش.کرد
 از که روزه دو امروز،.نمیده دست از رو میترا کوبیدن و انداختن تیکه فرصت

 پدر یه نمیدونم.ندیدم هم رو بابام حتی روز دو این توی و میگذره ماجرا اون
 هم احساسی اینکه فرض بر یا باشه، احساسات فاقد میتونه انداره چه تا

 دائما که بود خصوصیاتش همین! کنه؟ مهارش میتونه چطور باشه، داشته
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 گفت، بهم جدید چیز یه میترا دیروز اما.داد می عذاب رو مبیچاره مادر
 وقتی بابام اینکه! بود شنیده جونشنرگس اصطالح به زبون از که همونی
 جور یه موضوع این خاطر به میترا! میزنه صدا رو میترا اسم مرتبا خوابه
 شاهرخ تموم روز دو اینکه از بعد نیومد دلم راستش بود، خوشحال خاصی
 مبیچاره مامان بگم بهش و کنم خراب رو خوبش حال کرده سیاه رو روزش

 گاهی حتی.میبرد رنج که بود مسئله همین از و میگفت همینو دقیقا هم
 و میشد بلند بیاره، طاقت نمیتونست دیگه که میشد آزرده اونقدر هاوقت

 بند یه صبح تا اون البته.خوابیدیم می هم کنار صبح تا و من پیش میومد
 میدونست خوب رو واقعیت این مامانم چون کرد می گریه و میریخت اشک

 اسمش هست هم هنوز که مطمئنم من و بود بابام زندگی تو عمری که زنی
 میترا رو دخترش اولین اسم که بود همین خاطر به بابام اصال.بود میترا

 زود خیلی صبح روز یه! قدیمی عشق یه داشتن نگه زنده خاطر به...گذاشت
 :میگفت بهش و میزد حرف راضی خاله با تلفنی داشت مامان شنیدم

 .میکنه تکرار رو اون اسم مدام خوابه که وقتی اتابک-

 :گفت و ریخت اشک

 اونه، با هم هنوز سال بیست از بعد یادش که میشه چطوری نمیدونم-
 .کنه فراموشش نتونسته هنوز که طوری
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 یادم.باشم داشته هم نمیخوام ،ندارم خبری هیچ محسن از که روزه دو
 فکر بهش حتی دیگه که بستم عهد خودم با روز اون ماجرای از بعد که نرفته

 بردمش.کردم خالی بینوا نارنجی مانتوی سر رو حرصم تموم.نکنم هم
 و میکرد نگاهم تعجب با که میترا هایچشم جلوی پذیرایی، وسط انداختم

 یا داره دوست که کی هر به بده ببره داره برش! متنفرم مانتو این از گفتم
 هرگز دیگه چون کنه درست قشنگ دستمال تا چند ازش و کنه شپاره نه،

 زمین روی از رو مانتو که حالی در و اومد جلو میترا.ببینمش نمیخوام
 :گفت میزد تا مرتب خیلی و برمیداشت

 و نو خیلی چون! حیفه که این! رسیده؟ بینوا مانتوی این به زورت چرا حاال-
 ."خاطره دخترش واسه ببردش میدم اومد فائزه که هفته آخر میذارم ستازه

 و برمیداشت پرده میترا راز از که بود کسی اولین فرزین متینا، تو از قبل
 زمانی هم اون میشنیدم، بار اولین برای که میگفت رو آوروی مالل حقیقت

 از که دردی از گویی میکرد تماشایم طوری فرزین.بودم درد و بغض از پر که
 میشد سرنگون و میپرید بیرون چشمم پرتگاه از میشد، اشک چشمانم میان
 تا حقایقی ابراز با اینکه از! داشت انتقام به شبیه حالتی انگار! میبرد لذت

 خیالش به.بود شده خرسند و مسرور دهد آزارم بود توانسته دردناک حد آن
 تسکین کمی را بود مانده دلش به من از هامدت از که ایکینه و قهر آتش

 .میداد
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 دوباره و بود گرفته دست را رنگش قرمز پالستیکی یکاسه دیگری بار آذر
 محض به و بود شده او همیشگی عادت دیگر این چون میزد رنگ را موهایم

 و میگرفت دست را اشکاسه است، راه در جدیدی خواستگار میشنید اینکه
 میکشید موهایم روی پایین تا باال از قلمو با را کاسه داخل رنگ سیاه محتوی

 با را میکشیدند سرک موهایم الی البه از کم کم که سفیدی تارهای بلکه تا
 هر.ببرد بین از کاسه داخل بدبوی و سیاه رنگ و انگیز سحر انگشتان قدرت

 می ارزانیم را لبخندش چاشنی با نگاهی یه آینه توی از هم گاهی چند از
 هم شاید.کند بخت یخانه راهی مرا داشت عالقه کس هر از بیشتر آذر.کرد
 شده سهیم من با اجبارا را زندگیش روزهای بیشتر او بگویم اگر! داشت حق
 این به مجبور وقتی.نبود بیراه داشتم را سربار حکم او برای نوعی به و بود
 هم ایمسئله هیچ و بود آرام و خوب چیز همه مدتی تا فقط شدیم، امر

 فشار تحت و شده وخیم ناصر مالی وضعیت آنقدر روزها آن. نداشت وجود
 آقاجان.بود پدری یخانه فروش نجاتش راه آخرین که بود گرفته قرار

 نام به هم رو خانه و بود زده ناصر نام به را مغازه فوتش از قبل خدابیامرز،
 ناصر که بود نگذشته خدابیامرز فوت از وقت چند تنها.بود کرده حمید و من

 دایی به متعلق نصفش که بود مانده باقی ایخانه عزیز از.فروخت را مغازه
 به که آورد باال بدهی آنقدر ناصر.بود مرحوممان مادر نام به نصفش و قاسم

 و بود خالی دایی دست.نمود ارث طلب و رفته دایی سراغ به.نکرد رحم آن
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 را ایطبقه کرد مجبورش ناصر پس نداشت را ناصر درخواست انجام توانایی
 و داده اجاره را پدری خانه.فرستاد آنجا به را حمید و من سپس و کند خالی

 تازه بود، شده مریض دایی زن طرفی از.میداد ما را آن سهم از چندرغازی
 نیم و قد یبچه چند با خانه آن در کردن زندگی.بود وسواسش بیماری شروع

 بود کرده تنگ ما به را عرصه آنقدر عصبی دایی و وسواسی و مریض زنی قد،
 دایی روزی شد می تربزرگ روز به روز حمید.بودیم شده رضا مرگمان به که

 نمیسازند حمید با و شدند بزرگ دیگر ها بچه گفت و رفت ناصر پیش قاسم
 شنیدن منتظر انگار که هم ناصر.بردارد را مادرم سهم دارد قصد کرد اظهار و

 را ما و کرد واگذار دایی به را خانه و کرده قبول فورا بود پیشنهادی همچین
 کجا پول آن از سهممان نفهمیدیم هیچوقت حمید و من.برد خودش پیش
 راه توی نوشین.داشت را مهرنوش فقط زمان آن و میرفت دانشگاه آذر! رفت
 از نگهداری مسئولیت حمیدرضا، از نگهداری مسئولیت از غیر حاال و بود

 وحشتناک و اول ی دوره بعد، سال چند.بود من یعهده به هم مهرنوش
 خانه به و کرده ول را ها بچه و کرده قهر آذر.شد شروع ناصر ورشکستگی

 دست از بود عاصی و شده تمام طاقتش دیگر انگار.بود رفته پدرش
 .بودند نگذاشته برایمان خوش روز که طلبکارهایی

 خواندن خیپال و بود خوب درسش بود، رسیده قانونی سن به که حمیدرضا
 که بود دار و گیر همین در پپ را کشور از خارج به رفتن و پزشکی
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 این برای و گرفت خانه فروش به تصمیم ناصر. کرد مطرح را پیشنهادش
 چکی دسته یه و برد بانک به مرا روزی.کرد بهانه را حمید سفر پول تصمیم

 برای.باشد خودم جیب در دستم بعد من میخواهد میگفت.گرفت اسمم به
 صادر نامم به چک امور، دست این و دالر تبدیل و هاحساب کردن پاس
 آذر.رفت سوئد به تحصیل ادامه برای هم حمید و شد فروخته خانه.شد

 حسابی به دلخوش هم من.بود آلایده ظاهر به چیز همه و بود برگشته
 من اسم به که طوری اونم بود رفته ناصر طلب پای خودم از خیربی که بودم
 می کار هم حمید طفلی.رسید تهش به حسابم کل کم کم و کشید می چک
 االرث سهم حمید که بود باقی شکرش جای باز میخواند، درس هم و کرد
 یخانواده اعضای از یکی شدم که شد اینطوری و بود برده و برداشته را خود

 احتیاج جداگانه اتاق به کدام هر میشدند تربزرگ روز به روز دخترها برادرم
 تخم و اخم ها،زمزمه. بودم کرده اشغال را آنها از یکی من که اتاقی داشتند،

 ازای در من سهم که نانی لقمه و جا گُله یک همان خاطر به غرولندها و ها
 .میشد رو کم کم نداشتم هیچ دیگر و داشتم عمری که چیزهایی تمام

 های معضل و ها بهانه نداشتم، منفعتی دیگر که منی از انخالصی راه تنها و
 به بار هر آذر که میکشیدم خجالت و میشدم کالفه کم کم.بود بچه دو آن

 بلکه تا میبرد زنانه خوانیروضه جلسات انواع به خود همراه مرا ایبهانه
 به را کسی آذر خیر سفارش خاطر و به ترحم و لطف سر از شده، پیدا کسی
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 سال شصت باالی معموال که خواستگارانی هم آن.بفرستد امخواستگاری
 کردن قبول که بودند بچه چند دارای و بودن مرده زن اغلب و داشتند سن

 .نبود میسر برایم آنها از هیچکدام

 دم روز یک.بود داداشم خان داغ پیشنهادهای آخرین همان از یکی فرزین
 نشود، هایمانحرف متوجه کسی اینکه هدف به برگشت، خانت به غروب

 و نشستم رویش روبه درست.کرد صدایم و نشست باغچه لب حیاط، توی
 زل بود شده احاطه درشت و ریز های چروک و چین با حاال که هاییچشم به

 آرزو و آمدمی درد به هایشبدبیاری تمام خاطر به دلم بود، برادرم.زدم
 بود کالمش در که خسی با.کنم کاری برایش میتوانستم کاش ای میکردم

 :گفت

 میشناسی؟ که رو مطهری فرزین-

 در مردی بود، ناصر کاری شرکای از یکی چون شناختمش، می خوب خیلی
 و خوشتیپ بسیار البته که ساله اندی و شصت حدود پیری، یآستانه
 در عصایی همیشه قبلش، سال چند یسکته خاطر به.بود مشربخوش
 فاخر، هایلباس مثل درست گرانقیمت، و شیک عصایی داشت، دست
 که سیگاری حتی و باال مدل ماشین و آنچنانی هایادکلن و کفش

 خودش قول به هم یکی و داشت کامرانیه منطقه در بزرگی یخانه.میکشید
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 میراث ما یمحله حدود جایی ترپایین کمی جوانی، ایام از یادگار محض
 یمحدوده در فروشی جواهر دستگاه یک صاحب و بود متمول.بود پدرش

 نگهداری و حفظ مسئول که فرزاد داشت، پسر یک تنها دنیا دار از کریمخان،
 اما.بود فرزاد ی عهده به فروشی جواهر مسئولیت کل یعنی.بود پدر اموال از

 خدا پدر یحرفه خودش قول به یا اجدادی و آبا شغل خاطر به فرزین
 خرید صرف را اشسرمایه و بود ساز و ساخت یآلوده همیشه بیامرزش،

 شرکا از یکی جزء هم اتابک ناصر، و فرزین از غیر.میکرد ساز و ساخت و ملک
 فقط و میشناختمش نه دیدمش نه وقت هیچ که کسی چهارم، نفر و بود

 نبود ایران ساکن چون و بود هاید میزدند حرف موردش در که هاوقت گاهی
 وقتی اغلب شرکا.داشت فعالیت وساز ساخت به مربوط امور در دور دورا و

 هم و فرزین که بود همانجا از آمدندمی ما یخانه به داشتند مهمی یجلسه
 بود، طبع شوخ و معاشرت اهل خیلی که فرزین برعکس.دیدم را اتابک
 را همسرش که است سال دو بودم شنیده.بود مگو و آرام حد از بیش اتابک

 از چیز همه انگار.است دختر دو صاحب و مجرد حاضر حال در داده دست از
 ...آمدند خانه به دیگر بار یک که شد شروع گرمی تابستان ی نیمه همان

 سر پشت را سختی بحران گویا.بودند عصبی و سردرگم تایشانهرسه تقریبا
 سقوط ناکرده خدایی یا و اقتصادی یا کاری رکود نوع یک شاید میگذاشتن،

 از هم فرزین حتی که بود کاری و عمیق چنان فاجعه عمق بود که چه هر.مالی
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 باشد خشمگین اینکه از بیشتر ناصر و زده سرخی به رو رنگش خشم شدت
 کرده، پر را سکنجبین شربت های لیوان وقتی روز آن من.بود شرم پارچه یک

 طوری تایشانسه هر ایلحظه برای شدم، اتاق وارد و گذاشته سینی داخل
 میکردم احساس چون ترسیدم مطلق سکوت آن از که شدند بیصدا و آرام

 سر اتا.بکشاند جنون به را مرد سه حد آن تا توانسته که افتاده مهمی اتفاق
 به که ایپنکه باد ی واسطه به موهایش از دسته یک و داشت زیر به

 به که مرموز آنقدر همیشه مثل.بود آمده در حرکت به وزید می سمتش
 برای گرفتم مقابلش را سینی وقتی.برد پی درونش حال به نمیشد سادگی

 صدایش شدم مجبور پس نیست دنیا این در اصال کردم احساس ای لحظه
 :بزنم

 .خاناتابک بفرمایید-

 بلند را سرش و برداشت قالی های گل روی از را چشمش لحظه یک
 و میخوردم تاب انگار خمارش نگاه نی نی در من و بود خمار چشمانش.کرد

 جلو را دستش.آوردممی یاد به را پیشم سالها ی کودکانه بازی تاب اولین
 لبخند و مختصر نگاه نیم همان با برمیداشت، را لیوان که حالی در و آورد
 و کرده تمجید و تعریف به شروع فرزین اما.کرد تشکر هایشلب روی رنگبی

 کردم پخش را ها شربت اینکه از بعد. میکرد ادب یافاضه و تشکر مرتب
 روی فرزین های نگاه طاقت آن از بیشتر چون شدم خارج اتاق از زود خیلی
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 به مبل ترین نزدیک روی و شدم خارج اتاق از سرعت به.نداشتم را خودم
 میکردم احساس بودم، زده بغل محکم را خالی سینی.نشستم خودم

 زودتر چه هر میخواستم.درآمده صدا به مبهمی جور قلبم و میلرزند دستانم
 هوس و بسته هایشراچشم که شوم نرگسی دیگه بار یک و برگردم اتاقم به

 دلم با کاری شب آن نگاهش قدرت و اتا هایچشم.زد سرش به شدن عاشق
 آرزو که بود کرده

 عاشقی دیگر باری برای باشم داشته قدرتی دوباره میشد کاش ای کردم
 !کردن

 وقتی دستانش که کردم نگاه ناصری هایچشم به باغچه، لب روز آن
 در و زد محکم را پک اولین چگونه دیدم و میلرزید میزد آتش را سیگارش

 :گفت میداد بیرون سختی به بازش نیمه هایلب میان از را دودش که حالی

 به دادن جواب میکنم فکر.کنم صحبت باهات تا خواسته خواهونته، فرزین-
 اونو کی هر ندونه، کی هر چون نباشه، هم سختی کار پیشنهادی همچین یه

 سر با داری دختر گفته بختت انگاری! میشناسیمش خوب که ما نشناسه،
 !روغن یدبه توی میفتی

 باغچه لب آرام آنقدر توانست بود پیشنهادش طرح بار اولین این چون البته
 عالقه حس نوعی صدایش در و میزد پک سیگارش به که حالی در نشسته،
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 کند، صحبت میزد موج هم خیرخواهی اصطالح به و اندیشیعاقبت تصنعی،
 تغییر کلی به شرایط کرد، مطرح را پیشنهادش دوباره وقتی و شد که فردا اما

 اینکه محض به چون نخوابیدم، صبح تا که بود شبی همان فردای.بود کرده
 با همسرم عنوان به فرزین تصور با میگذاشتم هم روی را هایم چشم

 هنوز و میکردم تب ترس شدت از گاهی.میکردم باز چشم دوباره وحشت
! نداشتم دوستش.مینشست جانم به لرزی به شروع نشده دقیقه چند

 .بود داده جوالن رویاهایم در عمری که نبود مردی هرگز فرزین

 به میشد تبدیل داشت دوباره کم کم که بود کالفه و عصابی آنقدر ناصر
 چادرم که همان کوبید، در به لگد با که همان پیش، سال پنج و بیست ناصر

 ...زد آتیش را

 بختم به لگد من بودند معتقد اینکه از آذر و ناصر.شد پا به بلوایی سوم روز
 شاکی کنم فکر موضوع این به عاقالنه و باشم عاقل کمی ندارم قصد و میزنم
 :بود این تنها سوم روز پایان در من جواب و بودند

 !محاله-

 احساس هم اگر.ندارم دوسش چون نمیشم فرزین زن هم بمیرم اگه
 اونا با و میرم.قاسم دایی خونه میرم سربارتون، و زیادیم اینجا میکنید
 .میکنم زندگی
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 :گفت ناصر

 شده پیر اونقده بیچاره مرد بود، پیشم پریروز قاسم دایی!سرت بر خاک-
 پاک دایی زن میگفت! نداشت هم کشیدن نفس واسه نائی دیگه انگار
 خدا یبنده واسه جونی دیگه وسواسی مرض  سرش، به زده و کرده قاطی

 رفتن و کردن ولش کم کم هاش بچه تموم که بده حالش اونقدر. نذاشته
 نمیتونن هم خودش هایبچه حتی که رو کسی میخوای تو.خودشون سوی

 کنی؟ تحمل کنن، تحمل

 میشنیدم سرم پشت از را صدایش که مردی خُرخُر خوردو تکانی اتوبوس
 اتوبوس کف و خورد سر پایم روی از دفتر.کرد ناله پیرزنی عوض در شد، قطع
 دوباره و نالید دیگر بار یک کرده، باز را چشمش ی گوشه ناالن پیرزن.افتاد

 شاخه یک.برداشتم را دفترچه و شدم خیزنیم سرعت به.بست را چشمانش
 شاخه آرامی به.بود افتاده زمین کف و شده رها اوراقش میان از خشک گل
 از احتیاط با و گرفته انگشتم میان در را خشکش یساقه برداشتم، را گل ی

 دفتر اوراق میان در دیگر بار را آن اینکه از قبل اما برداشتم زمین روی
 از میشوم متعجب.میکشم بو عمیق و آورممی بینی سمت به کنم، مدفون
 گلبرگ میان در را خوشی بوی عجیب هنوز تا خشکیده، گل شاخه این اینکه
 و گذرام می دفتر میان را گل دیگر بار یک آرامی به.داشته نگه خشکش های

 نگاه اتوبوس کف متالشی خشک های گلبرگ اثرات مابقی به همانجا از
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 متین یاد دیگر بار یک و میلرزد دلم که میشود چطور نمیدانم.اندازممی
 پیدا جرات آنقدر و نبود بیگانه من با دیگر که لحظاتی تمام یاد افتم،می

 و ریز پیکر که حالی در و بگذارد دامنم میان در را سرش که بود کرده
 به اعتراف.بگوید عشقش از دامنم میان در بتواند میکرد مچاله را نحیفش

 اینبار زده، چنبره گلویم در تلخی بغض.بود زیبا اما زود، چند هر که عشقی
 این برای دلتنگی احساس.میشود سرازیر اشکم بترکد، بغضم اینکه از قبل

 تمامی او برای هایمدلواپسی و هادلشوره.کند می امدیوانه دختر
 پس از و پنجره میان از روانند، گونه سطح بر هایماشک که همانطور.ندارد

 و دوخته آسمان مطلق سیاهی به چشم اتوبوس یگرفته غبار های شیشه
 :مینالم لب زیر

 !کن کمکم!...خدایا وای-

 نشونم رو خودت خدا رو تو! بشنو رو صدام خدا رو تو کجایی؟ تو دختر متینا
 اینکه از قبل بشه، دیوونه اتا اینکه از قبل بیفته، اتفاقی اینکه از قبل بده
 !بمیرم من

 بتوانم اینکه معجزه شاید انتظار در را دستم که امدرمانده و مستاصل انقدر
 لحظات این در چون میبرم فرو کیفم درون بگیرم تماس اتا با دیگر بار یک

 ینقطه خاموش گوشی ی مشاهده.بزنم فریاد میخواهد دلم که بیتابم طوری
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 حال آن در و میکنم پرتاب کیف ته را گوشی خشم با میشود، من آرزوی کور
 :میگویم

 !شی صاحب بی کنه لعنتت خدا! کنه لعنتت خدا!!...اَه-

 گوشی که دستی میکند، حرکت سویم به مجاور صندلی سمت از دستی
 :میگوید محتاطانه و آرام خیلی و گرفته سمتم به را موبایلش

 .نداره رو قابلتون هست، من گوشی دارید نیاز گوشی اگه ببخشید-

 آذری ی لهجه و سوخته آفتاب ایچهره با سرباز، جوان پسر میکنم نگاهش
 :میگویم خجالت با.مانده دراز سمتم به دستش همچنان

 ...شده تموم شارژم متاسفانه-

 :میگوید و دهم ادامه نمیگذارد

 توضیح فروشنده به داشتید شنیدم که بودم بوفه توی.شدم متوجه بله-
 خدا رو تو بفرمایید.دارید مهمی کار حتما کنم می فکر هم االن.میدادید

 .نکنید تعارف

 او از را گوشی کرده، تقدیمش لطفش پاس به تشکر ینشانه به لبخندی
 دیوانه من خود این کنم فکر اصال اینکه بدون که بیتابم چنان و میگیرم

 حتی دیگر که بودم خواسته خدا از پیش ساعت چند همین که بودم
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 تا صدایش وقتی هم آن میزنم، صدایش واردیوانه حال نشنوم را صدایش
 :آیدمی نظر به دردمند و خسته حد آن

 اتا؟...الو-

 ...نرگس جانم-

 :میپرسم فقط ناامیدانه و کرده مهار هم را بغضم میدهم، قورت را دهانم آب

 خبره؟ چه اونجا اتا-

 :میگوید و میکشد آهی

 .هیچی که االن تا-

 مونهمه دختر این نکنه میگم نگرفته؟ تماس باهات کسی که اینه منظورم-
 ...نکنه! باشه گذاشته کار سر رو

 شنید رو موضوع تا طفلی.کردم صحبت بابک با دوباره االن همین نرگس نه-
 اتاوا سمت به داره صحت اندازه چه تا متین نرفتن ماجرای بدونه اینکه برای

 بابک ساعته، دوازده حدودا متین پرواز مدت اینکه احتساب با.افتاده راه
 قطار با اونم ساعت، پنج حدودا که اتاوا تا تورنتو از وو خودش سریع خیلی
 قبلش اما گرفتم، تماس باهاش که بود راه تو هنوز اون.میرسونه ستفاصله

 تماس باهاش هم خودم نمیده، جواب لعنتی چرا نمیدونم زده، زنگ کتی به
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 همدیگه با کتی پیش برسه اینکه محض به گفت.نبود دسترس در گرفتم
 و نشده هواپیما سوار متین و باشه داشته واقعیت اگه که فرودگاه میرن
 امنیت بخش با اومدن از قبل هم خودم. کنه خبرمون باشه نرفته اونجا

 !میشم دیوونه دارم دیگه نرگس، میدونی.گرفتم تماس فرودگاه

 رفته، و شده هواپیما سوار متین مسافرا لیست کردن چک و اونا ادعای طبق
 بازی فیلم مونهمه واسه و رفته واقعا اینکه داره، وجود احتمال یه فقط
 .کرده

 !اتا خوبه خیلی اینکه میگی، تو که باشه اینطوری کنه خدا خب-

 .باشه نرفته هرگز که این از ترس نرگس، میترسم هم طرفی یه از-

 !اتا نترسون منو-

 !نباش ناامید خدا رو تو

. نمیبینه رو جایی چشمام دیگه میکنم فکر! خسته خیلی نرگس، امخسته-
 و چهل االن میکنی باور.بودم برگشته سفر از تازه! میشه منفجر داره سرم

 !نخوابیدم که ساعته هشت

 !نمیدونم واقعا نرگس، کنم چیکار نمیدونم دیگه
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 یه بزن نیست خوب حالت اگه اتا خدا رو تو-

! افتیمی پا از نکرده خدایی اینطوری.بخواب و کن استراحت کم یه گوشه
 خودم و میرسم دیگه ساعت چند تا! کن اعتماد من به هستم، من اتا، ببین
 هر ها بچه ایشاال روشنه، دلم باش، تماسم منتظر.میزنم زنگ بهت

 .راضیه پیش... میکنیم فکر که همونجان سالمت و صحیح دوتاشون

 به دیگر بار.میدهم پس سرباز به را گوشی تشکر با و کرده خداحافظی
 یک صدایش.میکشم محکمی پوف و بسته را چشمانم میزنم، تکیه صندلی

 درد بود، خسته حد آن تا که صدایی شود، نمی خارج ذهنم از هم لحظه
 از شدن رها برای! تنها خیلی بود، تنها اتا! من خدای...بود تنها و داشت
 متینا دفتر برده، پیش را دستم دیگر بار یک بودند تاخته جانم بر که افکاری

 .میکنم خواندن به شروع و کرده باز را

 خونه به رسیدن تا مقداری یه هنوز.کردم طی خونه سمت به رو خیابون پیچ"
 که جایی ،خیابون یدیگه سمت به رو مسیرم دفعه یه که داشتم فاصله

 و موسیر ماست یه و چیبس یه و رفتم.دادم تغییر اونجاست محله سوپری
 میخواست دلم فقط که بودم خسته اونقدر امروز.خریدم خنک نوشیدنی یه
 بود وقت ساعتی چند یه هنوز بیاد خونه شاهرخ که زمانی تا.برسم خونه به
 و میخوردم رو ماستم و چیبس همانطور تا بود زمان بهترین من برای این و
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" ترونز آف گیم" سریال از جدیدی فصل محبوبم، سریال تماشای مشغول
 بدجوری روزا این که رو موضوعاتی یهمه ساعتی چند برای شاید تا بشم،
 هم کمی.کنم فراموش رو کردن می مخفه داشتن و گلوم دور انداختن دست

 و شدم ظرفیت کم انقدر روزها این اینکه بودم، عصبانی خودم دست از
 :میپرسه نگرانی با و میزنه زنگ بهم میترا بار هر.میدم گیر همه به مرتب

 ...نکنی دیر وقت یه میایی؟ کی کجایی؟-

 مثل دیگه میکنم احساس روزها این هم طرفی از.میکنه اذیتم بیشتر هم
 مقدمه بی محسن که روزی از چرا نمیدونم.نیستم راحت منیر با هاگذشته

 فکر خودم با و شدم حساس بهش نسبت جهت بی بود گرفته رو سراغش
 !نیست هم ایتحفه همچین منیر میکنم

 دیگه سمت به میخواستم و فشردم مشتم توی محکم رو خریدهام یکیسه
 .شنیدم سرم پشت از صدایی که برگردم خونه طرف به و خیابون

 ...سالم-

 جزء احتماال صدا اون کردم خیال برگردم صدا صاحب سمت به اینکه بدون
 :میکرد تکرار که میشنیدم رو صداش دوباره اما توهماتمه، از دیگه یکی

 !سالم دوباره-
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 قابل برام.برگشتم سمتش به باشه زده بهم صاعقه اینکه مثل دفعه این
 جرات که بودم ناباور انقدر! من؟ یمحله توی هم اون! محسن؟...نبود باور

 که راحتی این به بود محال هم طرفی از و بدم رو سالمش جواب نداشتم
 دست از برگشته من یمحله به ایبهونه هر به حاال دیگه، بار یه دوباره

 رفتار باهام چطوری دیدمش که آخری یدفعه بود رفته یادم انگار! بدمش
 به چطوری نمیدونم که خبرهایی و بابا تهدیدهای یاد بدتر همه از بود، کرده

 و غریب و عجیب حس تا هزار میون لحظه یه توی.افتادم رسید گوشش
 پاهام این و بودم گرفته گُر یهویی میدونم فقط.میزدم پا و دست جورواجور

 به و اومده در حرکت به خود به خود افلیجم مغز از تبعیت بدون که بودن
 به خونه جهت خالف فقط اما! کجا نمیدونم...دیگه سمت یه به سرعت
 فرعی خیابان اولین به کنم، نگاه سرم پشت به اینکه بدون.اومدن در حرکت

 بلند دیوار کنار رفتم! میاد دنبالم بودم مطمئن انگار پیچیدم، رسیدم که
 نرفته و نشده پشیمون وقت یه که کردم خدا خدا و زدم تکیه بانک
 خیابون وارد دنبالم که رو خودش هم بعدش دیدم، رو شسایه اول.باشه
 آدم یه که شده چی نمیدونستم میکشید، خجالت انگار.بود شده فرعی

 برای و شد نزدیکم! بیفته راه دنبالم اینطوری کرده مقید رو اون مثل خجالتی
 کردم، دستاش به نگاهی میلرزید، انگار صداش اینبار داد، سالم بار سومین

 :گفت بهم! میلرزید هم دستاش
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 نداشت؟ جواب یکیش سالم تا سه این! نامسلمون دادم سالم بار سه-

 

 چی بدونم اینکه بدون و دادم سالمی لب زیر.بودم شده دستپاچه و هول
 :گفتم باشم زده حرفی اینکه برای فقط میگم،

 کو؟ موتورت پس-

 :گفت و خندید

 !داره دختر دوست خودش چون باش، نداشته داری؟ دوستش-

 :پرسیدم حال این با شدم اشکنایه متوجه زود خیلی اینکه با

 چی؟ یعنی گفتی االن اینکه خب-

 به بد فکرهای وقت هیچ گرفتن رو دیگه یکی سراغ ازت اگه اینکه یعنی-
 !نزنه سرت

 ماجرا اصل توی تفاوتی چه این زد، امکله به هم بدی فکرای یه گیریم حاال-
 داشت؟

 ...اینکه از شدم پشیمون که کردی رفتار بد باهام اونقدر روز اون
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 انگار کرد، بلند بود دوخته بهش رو نگاهش که زمین از اینقطه از رو سرش
 حالش اون با بود، معذب کمی! کنه نگاه چشمم تو مستقیم ترسید می

 :گفت

 .نیست درست وایسیم اینجا همینجوری بزنیم، قدم بیا-

 راه به دنبالش هم من.افتاد راه به بمونه من جواب منتظر اینکه بدون و
 یا بزنیم، قدم هم ی شونه به شونه که نداشت جسارت اونقدر هنوز.افتادم

 :گفت.موندمی عقب قدم یه یا افتادمی جلوتر قدم دو

 برخورد بد و رفتم تند کم یه کردم، رویزیاده فهمیدم روز اون! دیگه همین-
 ...چون کردم

 های بسیجی بچه! هستین همینجوری تونهمه! دیگه هستی بسیجی چون-
 بسیجی یه که بود پیش هفته دو همین! متعصب

 .ببرتم میخواست زور به بدحجابی جرم به و گرفت رو خِرم

 :گفت و خندید

 شده؟ مهم برات من بودن بسیجی این انقده چرا حاال-

 

 .نمیاد خوشم ازشون آخه-
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 !نمیاد؟ خوشت هم من از یعنی چی؟ من از-

 !هستی بسیجی گفتم! دیدی؟! آهان-

 خیلی شد، شهید. بود بسیجی اون رو، مجیدم داداش بیامرزه خدا نیستم،-
 سالش نوزده فقط وقتی شد، شهید من اومدن دنیا به از قبل پیش، سال
 لیاقت اون یاندازه واقعا اگه خواستم خدا از اما! خودم سن هم درست بود،

 گنمی اون از همه که اونطور ذره یه فقط...ذره یه اگه باشم، داشته معرفت و
 شبیه درست واقعی، بسیجی یه ام،بسیجی کنم ادعا بتونم شدم اون شبیه

 !اون

 :گفتم و شده شرمزده کمی

 .کنه رحمتش خدا...نمیدونستم رو این من-

 .میشوم سکوت شکستن به مجبور و میکند سکوت

 اومدی؟ دنبالم چرا-

 اون رفتار بابت کنم خواهی عذر ازت میخواستم.میدیدمت باید که گفتم-
 .روزم

 !میگی دروغ-
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 خوبه؟ چطوره؟این! بود شده تنگ برات دلم بگم، رو راستش بذار پس-
 میکنه؟ راضیت

 !میگی دروغ هم باز نه-

 اون! بودی شده خوشگل خیلی روز اون که بگم کنی؟ باور بگم چی پس-
 اینکه بعد مرتبه یه! میومد بهت خیلی چون داشتم دوست رو نارنجیه مانتو
 زودی اون به کاش ای کردم آرزو! شده تنگ برات دلم کردم حس رفتی

 بازم خدایا وای!... بودم نکرده رفتار باهات بد اونقدر کاش ای و نمیرفتی
 !شدم خفه آخه!...بگم؟

 : گفتم خنده با و گرفت امخنده

 همین؟ فقط کنی؟ خواهی عذر ازم اومدی فقط راستی راستی یعنی-

 :گفت و خندید اونم

 هم با اولش اینکه باشه؟ طبیعی میتونه اتفاق همه این نظرت به یعنی-
 برگردونم، بهت رو عروسکت اینکه یواسه سراغت بیام من بعد کنیم، دعوا
 ببام من دوباره باز کنی، تشکر ازم اینکه خاطر واسه سراغم بیای تو بعد

 سراغم بیای تو باز شایدم کنم، خواهی عذر بدم رفتارای خاطر به که سراعت
 ...اینکه واسه
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 چی؟ اینکه واسه-

 !بگی باید تو دیگه رو اون نمیدونم،-

 بود؟ شده تنگ برات دلم محسن بگم بهت اینکه خاطر واسه مثال-

 !سراغت میام دوباره منم باش مطمئن اونوقت-

 میمونه؟ ایبهونه چه دیگه چی؟ واسه دیگه-

 هنوز دونم، نمی رو اسمت هنوز من بپرسم ازت اینکه اونم بهونه، یه فقط-
 .کنم صدات باید چی من چیه، اسمت نمیدونم

 .متین میزنن صدام همه اما متیناس، اسمم…متین-

 متین ندارم دوست من.متینه مخاله پسر اسم.اسپسرونه اسم متین-
 !خانوم متینا متینایی، فقط من برای باشی،

 نه اما بودم، شده حالتاین دچار گاهی هم قبال من.ریخت پایین هوری دلم
 هنوزم شده، آوار دلم تو جا یه که حسی همه این از کنم، احساس که اینطور
 رو چی هر که کنم راحتی احساس باهاش حد اون تا و مونده واسم جونی

 بهش متوقعانه و کنم گالیه رو میداد آزارم و مونده دلم روی و بخواد دلم
 :بگم

 !مکی کک و زشت دختر! زشت گفتی بهم روز اون تو-
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 :گفت و خندید

 !آور تهوع چندشِ  گفتی بهم هم تو خب-

 زشتم؟ من نظرت به راستی راستی حاال-

 آورم؟ تهوع و چندش من چی؟ تو نظر به-

 .نیستی نه-

 به! محشره هم دماغت هایخالی خال اون ضمن در.نیستی زشت هم تو-
 .قشنگه هم خیلی نظرم

 :گفتم بهش و خندیدم

 به! نیستی هم ایبسته گوش و چشم یبچه همچین ظاهرت عکس بر تو-
 چون باشی، برادرت شبیه بخوای روز یه نکن هم فکر این به اصال نظرم

 !بشی که محاله نمیشی،

 هنوز خنده که حالی در.رفت معمول حد از بلندتر کم یه خندیدنش صدای
 :گفت رفتن حال در و کرد اشاره دستم توی یکیسه به بود لباش روی

 !نزدی هم تعارف یه-
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 چیزی خواستم اصرار با و گرفتم سمتش به رو کیسه زدهخجالت
 :گفت و خندید.برداره

 .جونت نوش بخور باش راحت! بابا کردم شوخی-

 قبول خواستم اصرار با و گرفتم سمتش به آوردم، در رو نوشابه بطری
 خنده با و گرفت رو بطری دید رو اصرارم وقتی اما نمیکرد، قبول اول.کنه

 : گفت

 .من مهمون بعد یدفعه اما.گیرتیم نمک بابا باشه-

 یاشاره با و برگشت دیگه بار یه میرفت که حال همون توی.رفت و گفت
 هم هنوز.بود زده خشکم جام سر همونطور من و کرد خداحافطی دستش
 :میگفتم خودم با و میکردم تماشا رو رفتنش ناباورانه

 محسن؟ بود؟ خودش واقعا یعنی-

 ببینیم؟ رو همدیگه دیگه بار یه نخواست چرا ولی دنبالم؟ بود اومده چرا
 !رفت یادش هم شاید

 گوشیم به نگاهی. برگشتم خونه سمت به زود خیلی من و رفت محسن
 رسیدنم محض به میدونستم.زده زنگ بار چند میترا شدم متوجه و انداختم

 چند و کردم اضافه هامقدم سرعت به کمی پس میندازه راه به قشقرق باز
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 چون بزنم رو آیفون زنگ نداشتم جرات حتی اما رسیدم خونه به بعد دقیقه
 خواست باز به شروع همونجا از برداره رو گوشی اینکه محض به میدونستم

 میبره، سر به استرس توی دائما! اونه همیشگی عادت این.میکنه توبیخ و
 از که شاهرخ مثل مردی با کردن زندگی! نیست هم خودش دست
 مرتب که کرده وادارش میکنه استفاده پیچوندنش واسه فرصت ترینکوچک
 کیفم ته از رو کلید.باشه بدبین و مشکوک کس همه و چیز همه به و نگران
 تو کرده سرخ بادمجون بوی از موجی مرتبه یه.شدم داخل و کشیدم بیرون

 اشکرده سرخ نوع از اونم بادمجون، عاشق من! خدایا وای.پیچید مشامم
 خیلی که بود کرده رفتن ضعف به شروع دلم و شد حس بی پاهام! بودم

 باال سمت به کنه باز رو در تا کنه پیدا فرصتی زنیکه اینکه از قبل سریع،
 شده پخته چغندر عینهو نگرانی فرط از که صورتش با میترا.زدم در و دویدم

 و کرد باز رو در میومد نظر به خشگمین نهایتبی که هاییچشم و بود
 :گفتم.رفت بهم ایغره چشم بادیدنم

 !دیگه برگشتم که میبینی.نکن دعوام خدا رو تو-

 به که داد می فشار هم روی رو هاشدندون و بود بسته محکم رو دهنش
 :گفتم و کردم اشاره پایین سمت

 !کرده چیکار دوباره باز لعنتی! بچسب رو بو-
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 تا کشید داخل سمت به رو من شالم یگوشه گرفتن با.گرفت اشخنده
 :گفت حال همون در بشنوه، جونشنرگس و بزنم ایدیگه حرف مبادا

 در پشت چرا میپزم واست بگو خودم به میخواد بادمجون دلت خانم حسود-
 بو و میکنی تیز رو خالیت خال کوچولوی دماغ اون گربه مثل دیگرون یخونه

 میکشی؟

 راستی تو نکنه میترا ببینم! بابامونه یخونه و نیست دیگرون یخونه-
 پایینه؟ اون که ماست بابای اون رفته یادت راستی

 اینطور پایین اون داره که اونی میدونم هم رو این ضمن در نرفته، یادم نه-
 مامان وقتی از رفته یادت.میکنه رو بابامون خدمت میکنه، هالک خودشو
 هم اون شد، رژیمی دکتر، تجویز طبق غذاییش یبرنامه کل و شد مریض

 اونقدر بیچاره مامان چون میزدیم زار همش بوگندو، پرستار اون غذاهای
 واسمون ساده غذای یه نمیتونست حتی دیگه که بود شده ضعیف مریضو
 میرفتیم باید میکردیم ایدیگه غذای هوس احیانا هم اگر کنه؟ درست

 و میاد که اسمش! خدایا وای میدادیم؟ رو بیرون غذای سفارش یا رستوران
 معده که بود موقع همون درست بابا بیچاره! میگیرم تهوع افتممی که یادش

 که شده قسمتش یکی بده مگه حاال! کرد کم وزن کیلو پونزده و گرفت درد
 ...هان؟ بمیره، نتونه کی هر شه کور میپزه؟ مسما و مرغ واسش شب هر
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 و گذاشتم میز روی رو ماست و چیپس.نداشتم حرفاش برای جوابی راستش
 : گفتم

 رو خودمون ماست و چیبس همین نرم، هم دندمون کور، چشممون هم ما-
 .میخوریم

 :گفت خندیدو

 در.بزن روت و دست به آبی یه هم بعد درار، رو لباسات اول بجنب پس-
 .ندادی اومدنت دیر واسه توضیحی هیچ که نرفته یادم هنوز ضمن،

 نمیتونستم که افسوس اما بود، دنیا توضیح ترینقشنگ اومدنم دیر توضیح
 !بگم نمیتونم االن حداقل...بگم

 جام سر همونطور زنگ صدای با که بودم افتاده راه به اتاق سمت به
 برای و خودشه میدونستم.رفت در سمت به متعجبانه میترا. شدم میخکوب

 حرف هم با در پشت دقیقه چند یه.چپیدم اتاق داخل فورا نبینمش اینکه
 یه که دیدم رو میترا و آوردم بیرون در میون از رو سرم.رفت زود خیلی و زدن

 نگاهی یه و رفتم طرفش به.کرد می نگام زده خجالت و بود دستش تو سینی
 با زعفرونی برنج دیس یه انداختم.بود دستاش توی هنوز که سینی به هم
 نگاهم هنوز.بود سینی محتوی بادمجون قیمه هم ظرف یه طالیی، دیگ ته

 :گفت میترا که بود هابادمجون روی
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 آخه بشم، مدیونت ترسیدم.نمیره پایین گلوم از بوداره میگفت خدا ی بنده-
 .بارداری

 شکار ی آماده رو انگشتام شرمندگی با من و گذاشت میز روی رو سینی
 .کردم هابادمجون

 حسی برگشتن هم اونا از یکی.افتاد برام خوب اتفاق تا چند همزمان امروز
 دوستش بیشتر همیشه از میکنم احساس امروز.داشتم منیر به که بود

 همش چرا بودم؟ کرده حسادت بهش بیخودی چرا! ببخشه منو خدا.دارم
 با نبود؟ اونطور اصال که حالی در داره، حسایی یه اون به محسن میکردم فکر

 اما قدتر، بلند البته و ترقشنگ هم بود، ترقشنگ من از منیر اینکه
 باشه، نیومده خوشش من از محسن که بود نشده باعث هااین از هیچکدوم

 براش و شدم دوست منیر با دیگه بار یه امروز! دماغم هایخالی خال از حتی
 که وقتی محسن که افتاد یادم بعد.افتاده اتفاقایی چه که کردم تعریف
 ناراحتم کم یه این و بود نزده بعدیمون دیدار مورد در حرفی هیچ میرفت
. پریدم بیرون اتاق از هادیوونه مثل افتادم، نارنجی مانتو یاد مرتبه یه.میکرد

 رو شامش و نشسته میز پشت آشپزخونه، وسط و بود برگشته تازه شاهرخ
 :گفتم که بود عجیبم حاالت محو و خورده یکه میترا.میخورد

 !نارنجیه؟ مانتو آبجی-
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 :گفت متعجبانه

 !بچه؟ خوبه حالت تو چیه؟ دیگه مانتونارنجی-

 که همون بود، خریده واسم بابک عمو که همونی میگم، رو مانتوم آبجی-
 .نمیخوامش دیگه گفتم و وسط انداختم پریروزا دیروز

 .نمیخوایش که گفتی دیگه، آره خب-

 فائزه؟ دختر به دادیش نکنه میخوامش! کردم اشتباه ولی گفتم، آره-

 :گفت و خندید

 ...کمد توی همینجاست ندادمش،! نزن سکته بابا، ندادم-

 که حالی در و کشیدم بیرون داخلش از را مانتو رفتم، کمد سمت سرعت به
 وارد دوباره و دادم فشار سینه روی رو مانتوم میکشیدم راحت نفس یه

 ."شدم اتاقم

 سرنوشت شبیه بود شده درست هم شب آن بادمجان قیمه سرنوشت
 با اتا میکردم خیال اوایل! نخورد هم را آن چون پیش، شب چند پلویباقلی

 کم کم حاال اما.دلیل بی و عجیب ناسازگاری جور یه داره، جنگ سر من
 یک جنگی هم آن داشت، جنگ خودش با همه از بیشتر او میشدم متوجه

 .کیست بازنده و برنده نبود معلوم اصال که سرد و طرفه
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 :گفت فقط غذا به زدن لب بدون و کرد بهانه را دردش معده باز هم شب آن

 شب من گفتم بهت هم قبال اما میکشی زحمت خیلی تو نکنه، درد دستت-
 ...نمیخورم شام ها

 را قابلمه در که حالی در چون برسد، پایان به حرفش که نگذاشتم اینبار
 یخچال سمت به اجاق روی از و برداشته را قابلمه میکوبیدم، آن روی محکم
 :گفتم میکردم روانه

 که خوبه! خوردنید شام اهل نه دارید، صبحونه خوردن به عادت نه شما-
 ناهار واسه نمیدونم وگرنه آریدنمی تشریف منزل ناهار صرف برای الاقل

 میخورید چی نمیدونم اصال! باشید میتونستید دلیلی چه دنبال نخوردنتون
 !ایدزنده چی به و

 :گفت و انداخت بهم داری معنی نگاه

 توی نذار رو قابلمه اون ضمن، در نمیخورم؟ عمد روی از بگی میخوای یعنی-
 .نخوردی شام هنوز که تو چی؟ تو خود ندارم، میلی من حاال یخچال،

 :گفتم و دادم قورت سختی به را بغضم

 !بهتره شام این عوض بخورم کوفت-
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 و رفتم میهمان اتاق سمت به راست یک بستم، محکم را یخچال در هم بعد
 به شروع و فرستادم گلویم سمت به را دستم.نشستم تخت یلبه روی

 میکردم سعی دائما که بغضی محل از میکشیدم درد.کردم گلویم مالیدن
 سبز غده یه شبیه چیزی گلویم، وسط جایی یه دیگر حاال و کنم سرکوبش

 .میداد آزارم شدت به که بود شده

 :گفت و نشست کنارم بیصدا آمد، دنبالم

 کنم؟ بازی لج باهات میخوام و نمیخورم عمد از بگی خوای می یعنی-

 رو، دادنت خالی جا این دلیل اما! اتا میکنی فرار ازم داری بگم میخوام-
 هنوز شاید میاد، بدت ازم هم شاید. نمیدونم هنوز رو رفتنت طفره اینجور
 هنوز و بود زود شاید زندگیت، تو بیاد دیگه زن یه که نداشتی اونو آمادگی

 هیچ هم شاید بیای، کنار زنت دادن دست از غم با باید که اونطور نتونستی
 نمی هم باز...دختراس خاطر به هم شاید! نمیدونم...نداشتی دوستم وقت
... شاید شده من دنیای تموم روزها این! نمیدونم هیچی دیگه خدا به! دونم
 درست غذا میگی. کنم چیکار باید نمیدونم واقعا دیگه اما...شاید...شاید
 وجود دنیا شوهرای زنو تموم بین که هم چیزی اون نکن، هم خونه کار نکن،
 تکلیفی چه خونه این توی من پس! نیست رسم اینجا متاسفانه اونم...داره

 !شدی پشیمون میکنم فکر اینکه جز جایگاهی؟ چه دارم؟
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 :غرید لب زیر

 !کن تمومش! کافیه دیگه بسه-

 کف با نداشتم را هاآن با مبارزه توان دیگر که هاییاشک یدانه به دانه
 :گفت دوباره که گرفتم دست

 !نکن گریه! نکن گریه! کن تمومش گفتم دیگه بسه-

 چه اشک یقطره هر نداند و بریزد اشک دقیقه به دم که زنی از بودم متنفر
 میتوانست گذاشت قیمت آن یقطره هر روی میشد اگه که دارد، قیمتی
 تالش مهارش در باید چقدر و دارد قیمت و حرمت چقدر زن یک اشک بفهمد

 !نشود اخته بزی دماغ آب قیمت هم مردش برای مدتی از بعد تا کرد

 زده زل روم روبه به که همونطور و کنم جور و جمع رو خودم کردم سعی پس
 :گفتم بودم

 هنوز الاقل که خوبه. میرم سخته برات کردنم تحمل اگه اتا، نیست حرفی-
 چند تا نهایت اونم که موقت ی صیغه یه جز نیست بینمون تعهدی هیچ
. کنه پایبندت که نیفتاده بینمون هم اتفاقی هیچ.میشه تموم دیگه وقت

 رو قلبم فریب دیگه بار یه وقتی کردم اشتباه خیلی کردم، اشتباه
 منو موندنت با و موندی تو اما سوزوند، رو من رفتنش با و رفت اون.خوردم
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 کاش بودی، رفته هم تو کاش.ترهدردناک مراتب به این میسوزونی، بیشتر
 باورم ،بودم خوشحال اونطور و کردم باز روت به رو قلبم هایدر که شب اون

 .شدم عاشق دیگه بار یه که نمیشد

 دوباره میشه چطور شکسته قلب یه با عمه گفت و خندید بهم نوشین وقتی
 خورد آب نمیشه شکسته لیوان یه با" درسته بودم گفته بهش شد؟ عاشق

 !عمر آخر تا هم اون..."نخوردن آب برای نمیشه دلیلی این اما

 

 صورتم روی را دستانم اراده بی بودم زده حرف شرمانهبی آنطور اینکه از
 میپرسید؛ که شنیدم.گذاشتم

 نرگس؟ داری دوسش هنوزم تو-

 و برگشتم سمتش به جدی خیلی برداشتم، صورتم روی از را هایمدست
 :گفتم

 !شده تموم رفته، نیست، دیگه اون! اتا؟ میگی چی تو-

 چی؟ بخوادت بازم و کنه فراموشت باشه نتونسته هنوز اگه برگرده، اگه-

 آن برای نداشتم درکی اصال و میترسیدم میزد، که هاییحرف از میترسیدم
 خیلی که عشقی قدیمی، و دور عشق یک از هایشدلواپسی و ناآرامی همه
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 خودش پایان به و بود رفته مانده، جا ها زمان دورترین در ها،این از ترپیش
 .نبود بیش بچگانه بازی یک تنها که بود، رسیده

 .داشتم برایش جواب یک فقط

 شه باز قدیمی عشق یه پای زندگیت وسط مرتبه یه اگه چطور؟ تو خود-
 که چون باشی کرده فراموشش نمیتونی بگذری؟ من از خاطرش به میتونی

 داری؟ منو دیگه حاال

 او از را احمقانه سوال آن نباید اصال شاید! نداد وقت هیچ نداد، را جوابم
 را انتظارش که نبودم جایگاهی در او قلب در هنوز اصال شاید! میپرسیدم

 من که آنطور هیچوقت او شاید! کند مقایسه عشق یک با مرا او باشم داشته
 !...نداشت من به حسی میپرستیدمش واردیوانه و داشتم دوستش

 این با اما میکردم، فکر خودم با دیگر هایشب مانند مدام هم شب آن
 انداخت؛می شک به مرا شدیدا موضوعی دانستن که تفاوت

 هیچوقت که چیزی میپرسید، قدیمی عشق یک به راجع من از اتا اینکه
 در اما نمیدانست، آن از هیچ هم او میکردم تصور و بودم نگفته برایش
 و رد بینمان که آنچه از بیشتر خیلی اتا میکردم احساس ناخوداگاهم ضمیرم

 .میداند شد بدل
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 او به بوده گذشته به مربوط که را حرفایی ناصر شاید کردم فکر خودم با
 دیگر کردم عهد خودم با اما.نبود تضمینی هیچ ناصر شل دهان به گفته،
 عشق برای حداقل و نپرسم باشد او یگذشته به مربوط که چیزی هیچ هرگز
 از را همسرش اتا میکردم تکرار خودم با مدام.باشم قائل احترام اشرفته

 من که نیست کمی درد این مرد، یک برای! را هایشبچه مادر داده، دست
 که عشقی با خودم، عشق میزان مورد در نابجا قیاس مشت یک با مدام هم

 زن کند باور تا کنم کاری برایش میخواستم.دهم آزارش رفته و نیست دیگر
 پا پیش هاییبهانه خاطر به تنها حاال که نیستم ظرفیتی کم و بیندهن

 اجازه  یا میزند پس را میپزم که غذاهایی اشتهاییشبی با اینکه مثل افتاده
 یا میفرستد شوییخشک به را تمامش و نداده من به را هایشلباس شستن

 رابطه خواستار هنوز تا و میگیرد کمک دیگری از خانه نظافت برای حتی
 موضوعاتی هااین تمام که هرچند.کنم تلخ را کامش و رفته در کوره از نیست

 جایی به روزی شوم مجبور که آنقدر نه اما میداد، آزار شدت به مرا که بود
 در اما بود سرسخت اگرچه اتا.بروم و زده را چیز همه قید آذر مثل که برسم
 ...داشت هم محاسنی عوض

 فشار فرزین، پیشنهاد خاطر به که را روزی چند نمیکنم فراموش هرگز مثال
 برایم را دماغش عجیب روزها آن که آذر رفتارهای بدتر همه از و ناصر های

 همان مادرشان از تبعیت به درست هم دخترا که طوری بود، کرده دسته
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 بروم، قاسم دایی یخانه به شدم مجبور بودند گرفته پیش را رفتارها
 ناصر آن صبح که روزی همان درست بودم، کرده تهدید بارها که همونطور

 :بود گفته آخرش حرف عنوان به و زده زنگ

 !هست که همینه-

 نمیخوام؟ اونو میخوام اینو که واست ریختن مگه توئه؟ با مگه

 .خواستگاری بیاد قراره شیرینی و گل با امشب همین فرزین

 به دلم که بود شده عاجز جوری دایی بیچاره.ماندم دایی یخانه تمام روز سه
 مرتبه هزار و شد خوشحال بسیار دیدنم با اول دایی زن.میشد کباب حالش

 که بود زمانی همان بودمشان دیده که باری آخرین آوردم یاد به.بوسیدتم
 ایرابطه قطع آن از بعد.داشتند جدال و جنگ ارثیه تقسیم سر دایی و ناصر

 هر.بودمشان ندیده دیگر که بود هاسال علت این به و گرفت شکل طوالنی
 میشنید اینکه از و میگرفت را حمیدرضا سراغ مرتب دایی.بودند شده پیر دو
 .میکرد شکر را خدا و آمده کیف سر گرفت خواهد دکترا مدرک زودی به

 فرزین آمدن شب، آن ماجرای اینکه از و بودم کرده فرار ناصر یخانه از رسما
 .بودم خبر بی داده بهش جوابی چه ناصر اینکه و خواستگاری برای
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 نگاه که طرف هر بود، خاطره از پر برایم قدیمی یخانه آن خشت به خشت
 آن در ها گذشته مثل هم هنوز عزیز بوی.میدیدم را خدابیامرز عزیز میکردم

 دایی زن بد حال دیدن میداد آزارم خیلی که چیزی  اما داشت، جریان خانه
 استخون از صبح تا شب بیچاره.بود درآورده روزگارش از دمار وسواس. بود
 دردی هاآن یواسطه به تا میخورد قرص مشت مشت و نمیبرد خوابش درد
 چشم که صبح از بیچاره زن.بخشد التیام را کشید می مفاصلش جانب از که
 شستوشو به شروع و میمالید ور را شلوارش هایپاچه میکرد، باز

 گفته ناصر که همانطور.افتادمی نفس از که میکرد آبکشی و آب آنقدر.میکرد
 تحملش همچنان که بود دایی فقط و بودند رفته هایشانبچه ی همه بود

 :میگفت بیچاره. میکرد

 بستریش آسایشگاه توی یا روانی، بیمارستان یه ببرمش میگن بهم همه-
 .کنم

 !کرد رو خدمتمون سال چهل از بیشتر! هامهبچه مادر! نمیاد دلم دایی اما

 روی همانجا و میتکاند حیاط وسط هزاربار و برداشته را هایمانلباس تمام
 هم خانه داخل.کنیم خانه وارد را هاآن نمیداد اجازه و کرده آویزان بندی

 یک را پایم ملحفه یمحدوده از نمیداد اجازه و بود کرده پهن بزرگ ایملحفه
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 فکر این به کم کم اما میکردم، تحمل ناچار.بگذارم ترطرف آن وجب
 .شد خواهم دیوانه قطعا کند پیدا ادامه همینطور اوضاع اگر افتادممی

 بدهم را جوابش نمیخواست دلم اصال اینکه با.زد زنگ آذر باالخره سوم روز
 اتفاق مدت این در مبادا میکردم فکر مدام چرا نمیدانم.نیاوردم طاقت اما

 چون میزد، را ناصر شور دلم مدام! باشم بوده خبر بی من و باشد افتاده بدی
 قصد که دالیلی از یکی میکردم فکر مدام.است گرفتار شدت به میدانستم

 میداد، را کاری توافقی بوی بیشتر کند فرزین با ازدواج به وادار مرا داشت
 !معامله نوع یک

 فراموش زود خیلی انگار.نمیفهمیدم را خندیدنش معنی من و میخندید آذر
 کرده چه من با کنم مکان نقل دایی خانه به اجبارا اینکه از قبل بود کرده
 :گفت شیطنت با.بگیرد پایان اش خنده تا کردم سکوت آنقدر.بود

 خدا به! داده رو دلت مراد خدا! شنیده رو قلبت صدای خدا که خدا به نگی-
 !خبره چه ابنجا بگم محاله ندی رو گونیشمژده تا

 :گفتم فقط و افتاده التماس به! افتادممی پس داشتم

 برگشته؟ حمیدرضام-

 :گفت و خندید
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 ...خان اتابک! بابا نه-

 و بشنوم میخواستم فقط و بود کرده یخ هایمدست ریخت، پایین هوری دلم
 :گفت خودش که بدانم

 !!خودش واسه مرد این جیگریه خدا به وهللا،!!نگی...وایییییی-

 :شنیدم فقط محض سکوتی در و شده تمام صبرم.میشد مچاله کم کم قلبم

 !!خره کرده خواستگاری ازت-

 .جوابه منتظره هم حاال!! میشه؟ باورت

 :گفتم ناباورانه و دادم قورت را دهانم آب

 میگذره؟ زنش فوت از وقت چند مگه میشه؟ مگه! بابا نه-

 !داری چیکار دیگه اونش به تو-

 پا خودش تا خونه بپری شی بلند جلدی بدم خبر بهت گفت زد زنگ ناصر
 خدایی مبادا تا خونه برمیگردی آدم یبچه مثل که گفت.سراغت بیاد نشده
 ...بپره قفس از مرغ نکرده
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 و کرده یخ اول که دستم میان در گوشی هنوز اما بود، شده تمام تماسش
 مشتم میان در سخت را گوشی.ماند باقی بود کرده کردن عرق به شروع بعد

 :میکردم تکرار خودم با مدام و میفشردم

! داره؟ امکان اصال مگه! میشه؟ مگه!...خان اتابک!...خان اتابک!...من خدای-
 !نمیکرد نگاهم حتی هیچوقت اونکه

 مقابلش روزگاری که ایآینه همان.ایستادم عزیز یآینه روبروی و شدم بلند
 عباس، شوق به و نبودم بیش ایبچه دختر که حالی در ایستادم،می

 هم هنوز.میکردم باز فرق وسط از را موهایم و میگرفتم نیشگون را هایمگونه
 میگرفتم نیشگون را هایمگونه چه هر که تفاوت این با اما بودم، دختر همان
 تار چند موهایم میون از و نشسته ابروهایم بین خطی.نمیشد سرخ دیگر
 .میکشیدم خجالت هاآن از که بود زده بیرون هم سفید موی

 باور تا زدم صدا را خود بار چند و کشیدم آینه داخل تصویر روی را دستم
 دختر که هستند، من به متعلق واقعا شده دوخته من به که چشمانی کنم

 !منم؟ خود آینه میان

 صدای میتوانستم دیگر بار اینکه اما نبود، گذشته شبیه چیز هیچ اینکه با
 واردیوانه اینطور و بود شده هاگذشته شبیه درست اینکه بشنوم، را قلبم

 ...بود کرده کوفتن به شروع
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 امخیالی دنیای از مرا بود آورده پایین نهایت تا را آن تن که دایی صدای
 .کشید بیرون

 !میکنی؟ چیکار داری دختر آهای-

 میندازه برمیداره رو آینه زدی، دست آینه اون به ببینه بیاد دائیت زن االن
 گوشی به دست نازی ی بچه وقتی بار آخرین.میده غسلش حوض وسط
 !حوض آب میون کرد فرو برد و برداشت رو گوشی زد، تلفن

 را هایملباس و گذاشتم حیاط داخل قدم رفتم، در طرف به سریع هاییگام با
 تماشایم بیصدا و تعجب با که دایی به رو! میرفتم باید.برداشتم بند روی از

 :گفتم میکرد

 .دایی برم باید-

 :پرسید

 !عجله؟ این با چرا-

 :گفتم

 باهام مهمی کار که انگاری.خونه برگردم زودی گفته ناصر گفت زد، زنگ آذر-
! دایی کن حاللم.کن خداحافظی دایی زن از من طرف از دایی، برم باید.داره
 .کردم اذیتتون حسابی بودم مهمونتون روز چند
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 :گفت و داد قورت را بغضش

 .بزن سر بهمون دایی، بکن کارها این از بازم-

 و گرفته هایمدست بین را اشچروکیده صورت برگشتم، سمتش به
 .میداد را عزیز بوی که تنش بوی از میشدم مست.بوسیدمش

 تمام! پیش هاسال نرگس شدم دیگر بار و انداختم کوچه داخل را خود
 مرور چشمانم پیش را خودمان یخانه تا عزیز یخانه مسیرهای

 ناصر که کردم فراموش دیگر بار و میگرفت جان پیش سالیان خاطرات.کردم
 :میگفت همیشه

 !میری آسه میای آسه اونم کوچه، تو از نه، خیابون از-

 به فقط پیچیدم، گردن دور محکم را شالم.داشت پرواییبی هوای عجیب دلم
 و کردم فکر میکرد نفوذ پیراهنم زیر تا که بهاری بخش روح نسیم لطافت

 نمایشگاه روبروی درست.رسیدم سخاوت نمایشگاه به که بودم لذت در غرق
 را عباس باز اما.بود شده شاپ کافی به تبدیل که نمایشگاهی ایستادم،

 راه دنبالم و میشد بیتاب دیدنم با چطور که میدیدمش...میدیدم
 ایستادم.آمدمی دنبالم به همچنان کردم، نگاهش و برگشتم هربار.افتادمی

 : گفتم و
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 توی از بذار! نباش دیگه هیچوقت! نیا دیگه! برو! برگرد عباس، دیگه بسه-
 نه باشم، داشته فرصتی شاید بذار.بره یادم از عشقت و کنم پاکت ذهنم
 ناقابل نفس تا چند یه حتی کشیدن ی اندازه به سال، پنج و بیست یاندازه

 بلرزونه، رو دلم تونست که بود هم ایدیگ کس تو جز کنم باور اینکه و
 !...دارم دوسش زیاد خیلی دارم، دوستش میکنم حس که کسی

 و بودم زده حرف آنطور اینکه از بعد. بود رفته اتا که میشد ساعتی چند
 برای چون و شده منقلب هایماشک دیدن با بودم کرده هم گریه ناخواسته
 چند از بعد و بود کرده ترک را اتاق نداشت جوابی هیچ سواالتم از هیچکدام

 شده تداعی و گرفته جان درضمیرم دوباره که خاطراتی نبود، که ساعتی
 از میخورد در به که ضربه چند صدای با.بودند رسیده خود پایان به نیز بودند

 دست کف با و کشیدم چشمم زیر را انگشتانم دیگر بار یک.شدم بلند جا
 شک هیچ جای و آمده خود به تا نواختم هایمگونه به هم آرام ی ضربه چند

 کیست نمیدانستم هنوز و بود در پشت که کسی آن با مواجه در احتمالی
 و بود در پشت کردم،متین باز را در.امکرده گریه که نداند هرگز و نماند باقی

 و لب حرکت مختصر و چشمی زیر نگاه همان اما نمیکرد، نگاهم مستقیم
 را سالمش که کرد می آن به راضی مرا و بود خوب هم سرش

 :گفت بود پایین هنوز سرش که همانطور.میشنوم

 .بردارم رو هاملباس اومدم-
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 پدرش اتاق سمت به نگاهی تردید با.کشیدم کنار را خودم کمی
 هنوز پیش، شب چند یمشاجره یمسئله از بعد که بود مشخص.انداخت

 مطمئنش اینکه برای و بود بسته اتاق در.ندارد را پدرش با رویارویی توان
 :گفتم کنم

 .خوابه بابات-

 در و شد تاق وارد. رفت اتاقش سمت به چاالکی به و شمرد غنیمت را فرصت
 با بعد، لحظه چند و بازگشتم اتاق به دوباره. بست خود سر پشت هم را

 را هایشلباس متین شدم مطمئن در، شدن بسته و باز صدای شنیدن
 .رفته و برداشته

 باشه شسته لباسهامو که نداشتم رو انتظارش اصال اما برداشتم، رو لباسام"
 و شدم خوشحال هم جوری یه.باشه کشیده اتو دقت همه اون با بعدشم و

 کردن عوض برای که آخری بار اون افتهمی یادم چون...شرمنده کم یه هم
 گریه فهمیدم وقتی هم امروز.نداشتم باهاش خوبی رفتار بودم رفته لباسام

 حالش به دلم ذره یه راستش نشست تنهایی مهمون اتاق توی رفت و کرده
 درست کرد می گریه وقتی هم اون! افتادم مامانم یاد چرا نمیدونم.سوخت

 بابت.مهمون اتاق توی میرفت بود قهر که وقتی هم اون! میشد این شبیه
 باز ممکنه که نازکه دل اونقده میدونم چون نزدم میترا به حرفی موضوع این
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 میون دیگه بار یه و اتاق تو رفتم.کنه هندستون یاد فیلش و شه دلواپس
 که کردم جا به جا دونه به دونه رو هاملباس و نشستم موقتم سنگی تخت
 به شروع و کردم بازش کنجکاوی با! وسطشه نامه شبیه کاغذ تیکه یه دیدم

 دخترم. "منه به متعلق نامه اون بودم مطمئن دیگه حاال چون کردم خوندن
 صدا اونطور رو دخترش میتونه مادر یه فقط که نوعیه ترینقشنگ" متینا

 شروع قشنگ حالاین با! نیست مادرم اونکه اما! مامانم شبیه بزنه،درست
 به.برم کله یه رو تهش تا میکرد موسوسه که قشنگ اونقدر!...بود کرده

 گریه دارم دیدم بشم متوجه خودم حتی اینکه بدون رسیدم، که تهش

 حال به دلم اون از بیشتر یا میسوزه، حالش به دلم چرا نمیدونم.میکنم
 جور یه و شک یه با تنها که کنم، باورش بودم نتونسته که میسوزه خودم

 محسن که حاال! بودم شده ماجراهایی چه اومدن وجود به باعث سوءتفاهم
 از باز چرا خوشم حال این با کرده، عالقه ابراز بهم هم حدودی تا و برگشته

 چیزی یه قلبم ته جایی یه باز چرا هستم؟ کالفه و عصبی خودم دست
 حس! ندارم دوسش اصال که بد حس یه شبیه چیزی یه میکنه؟ سنگینی

 کاری یه باید. بمونه باقی همینطور خوشیم بذاره نمیخواد انگار لعنتی
 در دلش از جوری یه اینکه اول! کنم مهم کار دوتا باید من واقع در نه...کنم

 و رفته یادم کامال چیز همه که نکنه خیال ابدا و اصال که طوری ولی بیارم،
 مامانم جای تونسته اینکه از خوشحالم و رفته یادم که شده، تموم زود خیلی
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 اینکه دوم.کشیدم عذاب و سختی انقده وقت چند این اینکه و بگیره رو
 الاقل.منتظرمه میکنم خیال چون ببینمش، دوباره و محسن سراغ برم باید

 بگیرم یاد تا داد جرات بهم اونقدر.داد بهم بزرگی درس یه نامه این خوندن
 رو الکی غرور همین مثل چیزها خیلی قید و بود شجاع عشق خاطر به باید

 .زد

 ..."ببینمش باید...کنم تالش باید

 سبب که میداد جوالن چیزی هم من ذهن در روز همان آن چون بود، جالب
 آن در اینکه.میکردم فکر متینا شبیه چقدر هم من کنم تصور حاال میشود

 گذار تاثیر و بزرگ آنقدر! بزرگ کاری کنم، کاری داشتم دوست هم من زمان
 گرفته عجیبی تصمیم.دهم تغییر را اتا حال یکم آن یواسطه به شاید تا

 تصور.کنم جمع هم دور را خانواده اعضای تمام دیگر باری بتوانم اینکه بودم،
 با.باشد داشته اتا رفتارهای در مثبتی تاثیر میتواند نزدیکی اینطور میکردم

 وارد احتیاط با بود، خواب هنوزم اتا.شدم بلند جایم از که بود تصور این
 یاد به.آوردم اتاق به و برداشته را بلندی ی پایه چهار و شدم خلوت حیاط
 بهانه به روز دو اتا که روزی همان بودم، کرده را کار این هم قبال آوردم

 مرتبه یک بودم حوصلهبی و دلتنگ بس از من و بود رفته کذایی مسافرتی
 دل یک و بودم نشسته.بزنم خانوادگی هایآلبوم به سری بودم کرده هوس

 ها، بچه تولد تا اتا ازدواج مراسم از بودم، کرده تماشا را هاعکس تمام سیر
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 را آلبوم هم آخر در هایشان،مسافرت و تفریحات حتی و مهمانی هایلحظه
 آن اما.کردم پنهان اتا چشم و دسترس از دور تقریبا جایی کمد، باالی و بسته
 به نسبت چرا بود؟ چه کارم این دلیل کردم فکر خودم با مرتبه یک شب

 فراموش با او که میکردم کاری باید چرا داشتم؟ ضعف نقطه اتا یگذشته
 من به نیستند دیگر و بودند اشزندگی در زمانی که کسانی و گذشته کردن

 :کردم تکرار خودم با بار چند! کند رو

 …کردم اشتباه…کردم اشتباه-

 بیرون بود پنهان که محلی از را هاآلبوم دیگر بار و ایستادم پایه چهار باالی
 مثل را، هایشانبهترین و ترینقشنگ از تا چند وسواس و دقت با و کشیده
 زیر ایگوشه و کرده انتخاب را ها بچه از عکس چند و عروسی شب تصویر
 تنها سرم در و گذاشتم سرجایشان دوباره هم را هاآلبوم.کردم پنهون تخت

 خوشحال فقط...باشد خوشحال اتا تا کنم کاری اینکه هم آن بود، تفکر یه
 ...باشد

 بودم بیدار شب نیمه تا چون شاید.بود رفته اتا شدم بیدار که بعد روز صبح
 ی متوجه که بود شده سنگین آنقدر خوابم بودم شده خسته خیلی و

 هایینقشه تمام کردم، باز را چشمموک اینکه محض به اما نشدم، رفتنش
 از زود خیلی.کردند چشمانم جلوی رفتن رژه به شروع داشتم، سر در که
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 سریع خیلی.بود نه حدود انداختم، ساعت به نگاهی و شده بلند جایم
 مخصوص میزی و خوشرنگ و قشنگ قاب چند و شدم بازار به رفتن آمادهی
 که بود ظهر نزدیک.برگشتم خانه به و کرده ماشینی بار را همه.گرفتم عکس

 و گذاشتم سالن وسط بودم خریده که را چیزهایی تمام و رسیدم خانه به
 را میز سالن یگوشه و زدم جا ها قاب داخل را هاعکس.شدم کار به دست

 رویش را بود مادرم یادگار که ایشده دوزی سوزن مخمل رومیزی کردم، علم
 با و چیدم میز روی را ها قاب تک تک شکیل خیلی و دقت به و انداخته
 دلم در.کردم ورانداز را درونشان تصاویر و هاعکس قاب تمام و میز تحسین

 میکردم تحسین را بزنم کاری همچین به دست بود شده باعث که ایانگیزه
 :گفتم خودم با بار چند و

 …کنم خوشحالش باشم تونسته که کنه خدا…بیاد خوشش اتا کنه خدا-

 ورود محض به که داشت عجله آنقدر اما برگشت، اتا که بود غروب نزدیک
 خیلی! ها عکس میز به برسد چه ببیند مرا که نداشت فرصت حتی خانه به

 به عجله با که حالی در و درآورد را هایشلباس سالن وسط همانجا سریع
 :گفت میرفت حمام سمت

 تیشرت و جین شلوار کن لطف آوردن خشکشویی از رو من هایلباس اگه-
 .بیار در کمد توی از رو آبیه

http://www.bagh-store.ir/


 زینب ایلخانی  دخترونشاه 
 

227 
 

 :کرد تکرار هم پشت بار چند و

 !کن عجله...لطفا!...شده دیرم! شد دیر-

 شد، حمام وارد اینکه محض به اما بود تعجیل این باعث کاری چه نمیدانم
 کمی همیشه برعکس و است خوب حالش میکردم احساس.آمد متینا
 :پرسید نگرانی با کردم باز را در اینکه محض به.میرسید نظر به ترآرام

  اومده؟ اون بابام؟-

 :گفتم

 ...زود داری کاری اگه حمومه، توی اما اومده-

 سمت به عجله با که حالی در و شد وارد عجله با.شود تمام حرفم نگذاشت
 :گفت میرفت اتاقش

 .میرم و برمیدارم رو مو اتوی االن همین! لحظه یه فقط میخوام معذرت-

 خارج حمام از اتا که میرفت در سمت به و برداشت را اتو سریع خیلی
 سالن وارد اینکه محض به اما بود، نشده متینا رفتن و آمدن یمتوجه.شد
 که شد زدهبهت چنان ایلحظه برای افتاد، هاعکس میز به چشمش و شد
 به و برگشته سمتم به که است االن همین و شده غافلگیر کردم خیال اول

 و چرخید سمتم به وقتی اما.کند قدردانی من از کردم که کاری خاطر
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 که حالی در دوخت من به بود خون از انباشته انگار که را هایشچشم
 کمی میلرزید عجیبی طرز به فکش و گذاشته هم روی را هایشدندان

 با و رفت میز سمت به که بود لبم روی لبخند هنوز. کردم نگرانی احساس
 روی هاقاب یکلیه آنی از کمتر در که کشید طوری را رومیزی حرکت یک

 زمین نقش هم میز زد، میز به که آخری یضربه با و کرد سقوط زمین
 یک از انگار هاقاب و میز شدن متالشی و شدن خرد صدای صداها،.شد

 رضایتمند لبخند یک اثرات کم کم که همانطور.بود کرده بیدارم موقت خواب
 و بود سپرده ترس نوع یک به را جایش دیگر و شده محو هایم لب روی از

 :گفت و کرد نگاهم میلرزاند را سراپایم مبهم لرزشی احساس

 اینو کنی؟ ثابت میخوای رو چی کارات این با نرگس؟ چیه کارها این معنی-
 اهمیت نیست دیگه که زنی به زندگیم به هام، بچه به من از بیشتر تو که

 آدمم؟ کردم فراموش بفهمونی بهم میخوای میدی؟

 :کشید فریاد بلندتر بعد و

 شماهایید! آدمید که شماهایید فقط! نیستم آدم پفیوز من! نیستم آدم آره-
 !دارم ادب نه و انسانیت نه احساس نه قلب نه من وگرنه میفهمید، که

 به شروع و انداخته پایین را سرم نشسته صندلی روی همانجا آمدم، در پا از
 برای اینکه جز نداشتم رفتارش برای درکی هیچ.کردم هایمدست مالیدن

http://www.bagh-store.ir/


 زینب ایلخانی  دخترونشاه 
 

229 
 

 نزد، حرفی دیگر.کردم بدبختی احساس اتا، با زندگی در بار اولین
 عصبی آنقدر.کرد باز محکم را آن و رفته در سمت به و پوشید را هایشلباس

 بار یک پلکان داخل همانجا از ببندد را در اینکه بدون که داشت عجله و بود
 :میزد فریاد که شنیدم را صدایش دیگر

 خدا! خر کره نرسه بهت دستم مگه! وایسادی؟ گوش در پشت! سگ تخم-
 !کنه لعنت رو همتون خدا! کنه لعنتت

 اینکه محض به که داشتم حسی چه نمیدونم و بود دستام تو هنوز مو اتوی"
 صدای.بیفته اتفاقی یه قراره کردم احساس گذاشتم بیرون رو پام اتاق از

 میخکوب همونجا منو بود چی هم دونستم نمی که چیزی شدن شکسته
 و کردم تیز رو هامگوش وایسادم، در پشت دقیقه چند و شدم کنجکاو.کرد

 دونم نمی که بیفته اتفاقی قراره و خبرائیه واقعا انگار فهمیدم زود خیلی
 بابا میدیدم اینکه از شدم خوشحال هم کم یه اولش شاید.بود چی علتش

 که اونطور نه اما میکرد، مامانم با که کاری همون میکشید، فریاد هم اون سر
 داد هادیوونه مثل و بود عصبی اونقدر

 در سریع اونقدر مرتبه یه اینکه نمیکردم، رو یکی این تصور اصال اما.میکشید
 دور دور، یه اول دیدنش با باشه افتاده تله توی که موشی مثل! کنه باز رو

 اونقدر خوشبختانه.دویدم باال سمت به سرعت به هم بعد و چرخیدم خودم
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 از که رو چی هر ها پله پایین همون از اما نیومد، دنبالم که داشت عجله
 پارکینگ داخل از که رو ماشینش صدای.رفت کردو بارم دراومد دهنش
 حد اون تا که اتفاقی دونستن برای و رفته دیگه اینکه اطمینان با شنیدم

 نوک با بود، باز در هنوز.رفتم پایین سمت به دیگه بار یه بود کرده عصبیش
 چطوری که دیدمش و شد باز بیشتر کمی در آوردم، فشار در به کمی انگشت

 گریه و بود نشسته شکسته هایشیشه و هاقاب از تلی سر باالی
 همونجا از و آورد باال کمی رو سرش زدهخجالت و شد حضورم یمتوجه.میکرد
! میومد خون داشت که شدم دستش متوجه مرتبه یه.انداخت بهم نگاهی

 دلم باشم، نداشته دوستش اینکه احساسم، با مقابله برای اختیاری دیگه
 و دویدم سمتش به چون نداشتم کنم کمک بهش نخوام و نسوزه براش

 :گفتم زده وحشت حال همون توی

 !میاد خون داره دستتون! دستتون-

 بریده رو دستش بدجوری قاب ی شکسته های شیشه از تیکه یک
 زخمش روی محکم هم بعدش گذاشتم، زخمش روی و آوردم دستمالی.بود
 و انداخت بود ریخته زمین روی که اونچه به نگاهی بغض با.دادم فشار رو

 :گفت

 ...اما میشه خوشحال میکردم خیال-
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 داشتیم که هم عکس تا چند یه همین هیچ، نشد که خوشحال!...نشد اما-
 .کرد نابود و زد

 ...کردم اشتباه...میکردم رو اینکار نباید شاید...مشرمنده من-

 :گفت و انداخت در سمت به نگاهی نگرانی با بعد

 !میترا؟-

 :گفتم

 بهش ضمن در بیرون، رفتن شاهرخ با.نیست خونه باشه راحت خیالت-
 .نمیزنم حرفی

 :گفت و داد تکون رو سرش

 بهتره، ندونه اگه خب س،حامله طفلی.بکن رو کارهمین! خوبه...خوبه-
 .نشه ناراحت دیگه اون حداقل

 :گفتم

 دستتون؟ زخم واسه دکتر بریم میخوای-

 :گفت و برداشت زخمش روی از رو دستمال

 .اومده بند خونریزی نیست، مهمی چیز نه-
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 و چسبوندم زخمش روی احتیاط با رو زخم چسب تا چند کردم، کمکش
 :گفتم

 ها؟ شیشه خورده کردن جمع خاطر واسه کنم کمکت-

 :گفت

 .میدم رو ترتیبش خودم بهتره حالم من برو، تو نه-

 یهویی که افتادم راه به در سمت به و شدم بلند. انداختم باال رو هامشونه
 :گفتم و برگشتم سمتش به.افتاد یادم چیزی یه

 .خوندم رو نامه-

 :گفتم.بود کرده سکوت

 چون شاید بشه، مامانم شبیه سرنوشتت اینکه از نیستم خوشحال من-
 .میکنه فرق شما درمورد اما...نداشت ایچاره مامانم

 :دادم ادامه که میداد گوش و بود ساکت هنوز

 نبود، بابام انتخاب مامانم که اینه توی مامانمه و شما میون که تفاوتی-
 خاطر به شاید.کرد وصل بهم رو هااون تحمیلی ازدواج یه.نبود هیچوقت

 این شما با ازدواج برای اما.نداشت دوست رو اون وقت هیچ که بود همین
 فکر پس کرده، انتخابت خودش دید با بابام که اینه منظورم...نبوده شرایط
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 کاری.میگم رو داشتن دوست...بدی یادش باید فقط.داشته دوستت میکنم
 نفهمید هیچوقت بود، کردن گریه و خوردن غصه فقط کرد، مامانم عمری که

 آوردنش دست به و داشتن برای و کجاست دردش و چیه بابام واقعی نیاز
 ."کنه چیکار باید

 زندگی درس و بود ایستاده روبرویم مادر یک مثل روز آن ولی بود، مبچه جای
 کردن جمع به شروع و کرده پاک را هایماشک رفت، که بعد اندکی.میداد
 هم آن بود، برگشته اتا.شد باز در دیگر بار یک که کردم هاشیشه خورده
 ایعجله به توجه با که بود شده باعث چیزی چه و چرا نمیدانم! زود خیلی
 به رسیدن محض به.بود برگشته و شده پشیمان داشت، مهم امری برای

 مرتبه یک برنمیداشت دستم از چشم که حالی در و:زد زانو کنارم آمد، طرفم
 زخم محل بوسیدن به شروع و برد لبش سمت به گرفت، را هایمدست
 رفت یادم از هم ها ودلخوری تنم، از زود خیلی دردم تمام انگار.کرد دستم
 :میگفت مرتب حالت آن در وقتی

 .گفتم چی و کردم چیکار نفهمیدم نرگس، ببخش منو-

 برای تالشی هیچ هنوز بود گفته متینا که آنطور شاید کردم فکر خود با
 زجر و داشت درد میدانستم خوب ولی بودم، نکرده داشتنش و شناختن
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 را بغضم که حالی در و کشیدم بیرون دستش میان از را دستم.میکشید
 :گفتم میکردم پنهان

 ...داشتی عجله شده، دیرت گفتی-

 :گفت

 !سرت فدای.برگشتم نرفتم،-

 و فشرد را گلویم تر قوی بغضم دیگر بار یک و بوسید را سرم دیگر بار یک
 صورتش! کنم گریه و بگذارم اش شانه روی را سرم کنم، گریه خواست دلم

 :گفت و کرد اشاره اتاق کف هایشیشه خورده به و آورد ترنزدیک را

 میریم باهم امشب شو حاضر پاشو.میکنم تمیز رو همه خودم اینارو کن ول-
 چطوره؟ هان؟ ،میخوریم بیرون همونجا هم شام بیرون،

 و رفته بیرون باهم میخواست اینکه و بود داده که پیشنهادی برای ناباورانه
 انگار بودم، ناتوان هنوز انگار و میکردم تماشایش بخوریم هم با هم را شام
 شام یک خوردن و رفتن بیرون بودم نگرفته یاد و نداشتم عادت هنوز

 !ارزیدمی اشتجربه کسب به اما است، چگونه دونفره رمانتیک

 طوری خانم یک مثل بار اولین برای چون شد زندگیم شب زیباترین شب آن
 .شوهریم و زن شد باورم راستی راستی که نشستم کنارش
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 احساس بار اولین برای من و کرد رزرو دونفره تخت یه و رفتیم فرحزاد به
 لقمه برایم خودش هایدست با و داد غذا سفارش وقتی.میکردم خوشبختی

 یک از حالتی در هم گاهی و میخندید گاهی میکشید، قلیان میگرفت،
 که همانطور هاساعت تا داشتم دوست میزد غوطه تلخ تفکر و سکوت

 امشبش های جذابیت تمام اینکه از و کنم تماشایش بود نشسته روبرویم
 هوس ناخوداگاه برگشتن هنگام.ببالم خودم به بود من به متعلق تنها

 آلوچه او از و میکردم لوس برایش را خودم.کردم ترش جنگلی آلوچه
 آلوچه خرید از شرم و میکرد را کار این که بود بار اولین انگار.میخواستم

 ظرف چند با ناشیانه بعد دقایقی و شد پیاده حال این با اما داشت، جنگلی
 :گفتم که برگشت بود دستش در که وارنگ و رنگ

 !آوردی کردی بار رو فرحزاد کل که تو میخواستم جنگلی آلو فقط من-

 :گفت و خندید

 چیه جنگلی آلو میدونم چه اصال...نیستم بلد نکردم کارها این از راستش-
 کدوم هر از نمیشناختم چون بردار، کاسه یه خودت گفت یارو! شکلیه چه
 .برداشتم کاسه یه

 :گفتم
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 این مطمئنم.دخترها واسه میبریم هم رو کاسه تا چند یه عوضش خوبه-
 .اینان عاشق که نوشین و مهرنوش راستش دارن، دوست رو چیزها

 را صدایش خاص لحن یک با که حالی در و داد تغییر کمی را صدایش لحن
 :پرسید بود، کرده کشدار و نازک

 دارن؟ دوست چیزهااین از هم اونا میدونی کجا از-

 :گفتم و کرده نازدار و کشدار را صدایم کمی هم من خودش، از تقلید به

 رفته؟ یادت دخترم، یه هنوز هم خودم که همونجایی از-

 بود رفته سمت کدام به نمیدانم که را ذهنش زود خیلی اینکه برای بعد و
 گرفتم سمتش به و برداشتم را کاسه کنم، معطوف خودم سمت به دیگر بار

 ترخواستنی که حالی در و کشید درهم را اشچهره.بردارد کمی  کردم اصرار و
 :گفت میشد

 .ندارم ایمیونه چیزا این با من نکن، اصرار نرگس! میکنم خواهش نه-

 از هایمچشم.خوشمزه و بود ترش گذاشتم، دهانم در و برداشتم ایآلوچه
 هم ایلحظه.بود شده آب از پر دهنم و سوخت حدش بی ترشی شدت

 شروع هم آخر در دیگر آلوچه چند خوردن از بعد.نمیگرفت من از را نگاهش
 :گفت و خندید که کردم انگشتم لیسیدن به
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 !میخوری رو چیزا این چطوری نمیدونم من-

 :گفتم

 !راحت خیلی-

 :گفت

 .چطوره ببینم بده دونه یه! بابا کردم هوس-

 :دادم جواب

 .دهنت توی بزارم من بذار.نکن کثیف رو دستت کن، صبر-

 دهانش در که حالی در و بردم دهانش نزدیک را هاآلوچه تریندرشت از یکی
 شده اسیر دندانش میان انگشتم. بست را دهانش مرتبه یک میگذاشتم

 ادامه ابد تا حالت این داشتم دوست! داشتم دوست را اسارت این اما بود،
 مقداری.شد آزاد انگشتم و شکست را دندانش قفل سرانجام اما میکرد پیدا

 و برداشته انگشتم با بود شده مالیده لبش روی که را آلوچه قرمز آب از
 ترمز روی و شد خارج دستش از ماشین کنترل طوری مرتبه یک که خوردم

 کردم نگاهش.بچسبم شیشه به صورت با بود مانده کم که کرد توقف و زده
 تماشایم فقط میکشید زبانه میانشان از آتش انگار که هاییچشم با که

 .میکرد
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 باشد امزندگی شب ترینقشنگ است قرار شب آن میگفت من به حسی
 هایآلوچه رسیدیم، خانه به اینکه محض به چون نشد، متاسفانه ولی

 بالیی لعنتی هایتهوع و کشنده هایپیچه دل!کردند را خودشان کار لعنتی
 به کارم دلچسب و نفره دو شام آن از بعد که بودند آورده سرم به

 !شد کشیده بیمارستان

 سطل یروانه را هاآلوچه مابقی بالفاصله که بود عصبی و نگران آنقدر اتا
 در هنوز سرم آنژیوکت.برد بیمارستان به مرا اصرار با هم بعد و کرد زباله

 مرتبه یک شد باعث آذر صدای که بود بسته هنوز چشمانم و دستم
 :پرسیدم متعجبانه.شوند باز چشمانم

 !اینجا؟...تو...آذر-

 :گفت و گذاشت امپیشانی روی را دستش

 !شده؟ چت تو نده بد خدا! جونم نگی برات بمیرم الهی اییییی-

 ...که میبینی داری! نیست هیچیم خوبم من-

 ...نمیرسی نظر به خوب هم اصال عزیزم نه-
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 اون در دیگه شکر رو خدا آره ولی خب! نمونده صورتت تو رنگ ببین نچ نچ
 گفت داداشت به زد زنگ وقتی.بود نگران خان اتابک که نیستی هم حدی

 .شدیم زنده و مردیم بار هزار برسیم اینجا تا بیمارستانه نرگس که

 :گفتم و کشیدم پوفی

 کل که ساده مسمومیت یه برای.میشد شما مزاحم نباید کرد، اشتباه خوب-
 .نمیکنن خبر رو شهر هایآدم

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم

ا ! اووویییی- ا ! توییم یخونواده و نیستیم شهر هایآدم کل ما که اوال  هم دوما
ا  نگرانته؟ و داره دوستت انقده بده که  هایاتفاق یه داره کنم فکر که سوما

 !افتهمی خوبی

 .نمیفهمم رو منظورت آذر خوب؟ اتفاق-

 آزمایش یه بگو اینجایی تا میگما،!! کلک نزن راه اون به رو خودت بیخود-
 احتماال....شده چیزیت یه تو نکنم غلط بگیرن، ازت هم بارداری تست

 !...خبراییه

 :گفتم و شود تمام حرفش نگذاشتم
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 ممکنه!...هییسسس!...تریواش کم یه ضمن، در! آذر نکن شلوغش بیخود-
 !بشنون

 بودند صحبت مشغول ناصر با سمتی در که اتابک به چشم که حالی در
 گفت؛ بود دوخته

 و خوشگلی این به مرد میاد دلت نیست؟ حیف! آخه کن نیگاش خدا رو تو-
 تداوم برای پسر تا سه باید کم دست مرد این بمونه؟ پسر بی جذابی

 !شه منقرض نسلش که حیفه حیفه، خدا به! باشه داشته نسلش

 هم و بودم عصبی هم که حالی در و گذاشتم هم روی را هایمدندان
 :گفتم شود جلب کسی توجه نمیخواستم

 !نشنیده تا رو صدات بِبُر خدا رو تو! آذر شو خفه-

 مرخص زود خیلی است خوب حالم اینکه از اطمینان با دکتر نظر طبق
 و رفتیم اتاق به.بودیم هم با صبح تا.ماند آذر و رفت ناصر شب آن.شدم
 قدیم خاطرات از و کردیم یاد ها گذشته از کلی خوابیدیم، هم پیش

 :گفت و کشید آه بار هزار و کرد نگاه خانه به بار هزار.گفتیم

 تا زمین روزت و حال.شدی خوشبخت تو حداقل نگی، شکر الهی خوب-
 و دم و خونه همچین یه صاحب دیگه حاال.کرده فرق گذشته با آسمون
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 هزار باشه، پاش کف چشمم که شوهرته ترمهم همه از شدی، دستگاهی
 !جواهر تیکه یه مرده، پا یه ماشاهللا

 :گفتم

 از میمیرم خدا به.افتهمی شور به دلم میزنی حرف اینجوری وقتی-
 شکر رو خدا میگفت اتا نشده؟ حل هنوز داداشم مشکالت مگه!نگرونی

 فرزین اینکه از قبل میگفت.شد تموم خوشی و خیر به فرزین با مشکلش
 پاس هاچک تموم شدوو خیر به ختم مسئله بذاره اجرا رو هاشچک بخواد

 .شد

 :گفت و کشید آه

 یکی نشده، تموم مشکل این داره؟ هم تمومی ناصر مشکالت مگه بابا ای-
 پیداش دیگه پدر بی یه نشده، خالص طلبکار این دست از وهنوز!دیگه

 دخترها میدونی که خودت نگی، نیستی غریبه که تو قسم خدا به! میشه
 آخریه این میره، و میاد خواستگار واسش بخته، دم مهرنوش. شدن بزرگ

 و کار دارن، رسم و اسم داریه،خونواده و خوب پسر ارزه،می تنش به سرش
! میپرونه رو خواستگارها تموم دلیلبی ناصر اما! نیست بدک ای هم بارش

 پسره این مهر.میچسبونه بهشون وصله تا هزار و میگیره بهونه بیخودی
 واسه! نگی کن دعا واسش خدا رو تو.نشسته مهرنوش مبچه دل به بدجوری
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 که زدیم حرفی یه یا کردیم کاری ندونسته وقت یه نکنه! کن دعا هممون
 میدونم! باشی کشیده آه حقمون در هو باش شکسته دلت باشه شده باعث

 نداشتیم باهات خوبی رفتار آخری روزهای اون

 اگه کرد می خیال و بود افتاده مخمصه تو بد جوری یه بود، آورده بد داداشت
 خوب هممون واسه جورایی یه بشی زنش و بدی مثبت جواب فرزین به

 که مردیه اون.رسوند رو خان اتابک غیب از خدا که شکر رو خدا اما میشه،
 ...کنه خوشبختت میتونه که داره، دوستت که میدونه، رو قدرت

 در که اشکی قطره مبادا تا غلتیدم دیگری سمت به.میزد حرفهمچنان آذر
 چکیدن خیال هرگز انگار و نشسته بست چشمم کنار اتاق تاریکی ی نیمه

 به دردهایم میکند تصور اینطور که حال نداند وقت هیچ و نبیند را نداشت
 :میپرسیدم خودم از مدام دلم در من خوشبختم، و رسیده پایان

 خوشبختم؟ واقعا من آیا-

 که باری آخرین از.ندارم خبری ترینکوچک محسن از که روزه پنج امروز با"
 به تو دفعه این شاید بود گفته بهم شوخی به و زدیم حرف هم با و دیدمش

 خاطر این به فقط رو اولش روز دو عین.میگذره بیای سراغم دلتنگی یبهونه
 فکر خودش با مبادا که نرفتم سراغش و بودم گذاشته جیگرم سر دندون

 .هستم ایدله دختر عجب کنه
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 و بود کرده گیریبهونه به شروع دلم.شد طاق طاقتم دیگه سوم روز اما
 کوچه، توی مترو، ایستگاه توی میرفتم، که جا هر.بودم دلتنگش بدجوری
 پشت برمیگشتم بار هزار میرفتم راه و مینداختم چشم مونمحله و خیابون

 سرم پشت از داره دیگه بار یه که ببینمش بلکه تا میکردم نگاه رو سرم
 دم برم گرفتم تصمیم! زمین توی رفته شده آب میکردم حس انگار.میاد

 اون و پا این اونقدر و وایسادم گوشه یه رفتم که نه بود ظهر نزدیک محضر،
 جماعت نماز یاقامه و مسجد قصد به فخاری آقا حاج وقتی بلکه تا کردم پا

 ها پله از هلک و هلک آقا حاج شد، اذان وقت خالصه.سراغش باال بپرم رفت
 واقعا دیگه چون نبینتم که شدم پنهون طوری گوشه یه.اومدمی پایین

 داشته میتونم ایبهونه چه دیگه ببینتم هم اینبار اگه نمیدونستم
 و بست رو محضر در تصورم خالف بر اما اومد، ها پله پایین تا حاجی.باشم

 روز اون که شدم مطمئن! رفت و شد آبیه وانت همون سوار دوباره باز
 فردای همینطور کردم، رو کار همین دوباره فرداش.نرفته محضر محسن

 اما محضر، در دم میرم مرتب که روزه سه.روز سه شد امروز با که بعدی
 ینشونه یا تماس راه هیچ اینکه بدتر! گرفتم دلشوره بدجوری نمیبینمش،

 راه هیچ هم منیر طفلی اما شدم منیر دامن به دست.ندارم ازش ایدیگه
 رو حلما دست که شدم کالفه و دلتنگ انقدر روز اون.نداشت واسم حلی

 عجیب.خیابون سر پارک رفتم بگردونمش ببرم اینکه ی بهونه به و گرفتم

http://www.bagh-store.ir/


 زینب ایلخانی  دخترونشاه 
 

244 
 

 غرق و بود نشسته نیمکت یه روی تنها و تک گوشه یه دیدم، رو نرگس بود،
 پنهون ازش رو خودم میخواستم.میکرد فکر چی به نمیدونستم خودش توی
 اومد، ما سمت به شد، بلند.بدم سالم شدم مجبور و دید رو من که کنم
 و داشت دوستش خیلی انگار.بوسیدش حسابی و کرد بغل رو حلما

 کنار که حالی در و کرد نگام مهربون جوری یه هم بعدش. بود دلتنگش
 .بشینم کنارش که کرد دعوتم میکرد باز برام جایی نیمکت روی خودش

 :گفتم

 .خونه برگردم زود باید دارم، امتحان فردا-

 :گفت

 .برمیگردونم خودم با رو حلما من.برو داری کار تو اگر-

 خونه سمت به اینکه جای به اما سپردم بهش رو حلما خواسته خدا از
 پشت از که افتادم راه به خونه مسیر خالف جهت در ناشیانه و گیج برگردم

 .شنیدم رو صداش سر

 اونجا تا بیخود نیست، بگم بهت باید سراغش، بری بازم داری خیال اگه-
 .نرو

 !سرم روی بودن ریخته رو آب سطل یه که انگاری زد، خشکم لحظه یه
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 :پرسیدم همونجا از و گشتم بر طرفش به

 میگی؟ رو کی چیه؟ منظورتون شما-

 :گفت و زد لبخندی

 .فخاری آقا حاج پسر میگم، رو محسن ضمن در.نداشتم منظوری-

 :پرسیدم و برگشتم سمتش به

 فکری چه من به راجع میدونید؟ چیزایی چه دیگه محسن به راجع شما-
 میکنی؟

 :گفت

 احساس چرا نمیدونم! نگیر دل به هم من از! نکن برداشت بد رو حرفام-
 میرفتی طرف اون وقتی! دلتنگی جور یه نگرانیه، از پر هاتچشم توی کردم

 .میری محضر سمت کردم فکر

 :گفتم غضب با

 بکنم؟ رو ایاحمقانه کار همچین یه باید چرا-

 :گفت و خندید
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 که روز همون کردی، رو احمقانه کار این هم دیگه بار یه اینکه خاطر واسه-
 .دیدمت محضر هایپله توی خودم.بود تنت نارنجی مانتو

 ناخواسته.نیاوردم دووم اون از بیشتر دیگه و بود شده شل پاهام و دست
 :گفتم فقط ترس با و نشستم کنارش

 ...بفهمه بابام اگه!...بابام-

 :گفت و گذاشت پام روی رو دستش

 دیگه بار یه کنم فکر نیستم، لقی دهن آدم من.نمیدونه بابات نباش،نگران-
 !بودم گفته اینو هم

 هم با جوری یه همگی که وحشتم و شرم و دلتنگی تموم به دادن پایان برای
 :گفت بودن شده پاتی قاطی

 خوب رو حالت طرفی از اما نمیگفتم، بهت نمیشدم مجبور اگه شاید-
 بی عباس از و بودم تو سال و سن هم درست که روزها همون چون میفهمم

 من و بودتش زده کشت قصد به داداشم که وقتی همون بودم، مونده خبر
 اون توی ندارم، خبر ازش هم هنوز.نداشتم خبر ازش هامدت تا کردم، فرار

 بود، رفته فرو قلبم توی و بود شده تیری مثل اون، از خبریبی که بود مدت
 .میگرفتم رو سراغش میرسیدم کی هر به که اونقدر
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 .کرده تصادف محسن میگن...متین نشو نگران

 که حالی در بودم، شنیده ازش که اونچه از ناباور و زدهوحشت و پریدم جا از
 :گفتم فقط داشتم مردن شبیه حالی ترس از

 !مرده؟-

 :گفت و خندید

 !بمیره؟ که قراره کنه تصادف کی هر مگه دختر مرده؟ گفتم من-

 :پرسیدم و نشستم کنارش نیاوردم، طاقت

 میدونی؟ کجا از رو میگید که اینایی شدی؟ خبردار کجا از شما-

 آذر با باری چند یه قبال قدیم، ی محله مسجد سر یه رفتم پیش روز چند-
 که بود همونجا.بودم اونجا رو پیش سال احیای مراسم تموم.بودیم رفته
 که نذری ادای برای که پریروز اما بودم، دیده رو جماعت امام آقا حاج خانم

 حاج از رو محسن سراغ مرتب و میومدن ها خانوم دیدم مسجد رفتم داشتم
 تصادف موتور با پیش روز چند فهمیدم و کردم پرسوجو.میگرفتن خانوم
 .بستریه بیمارستان توی و خوبه حالش اما کرده،

 :گفتم و کردم مهار رو بغضم
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 خونه؟ نیاوردنش بستریه؟چرا بیمارستان توی هنوز چرا خوبه حالش اگه-
 بیمارستانه؟ کدوم اصال

 :گفتم و کردم نگاهش ملتمسانه بعد

 دقیقا بپرسید اینکه خاطر واسه فقط مسجد، برید دیگه بار یه خدا رو تو-
 باور نبینمش خودم هایچشم با خودم تا خدا به...بستریه بیمارستان کدوم

 ...اون نمیکنم،

 :گفت و رفت بهم ایغره چشم که بود نشده تموم حرفم هنوز

 خدا به خوای؟ می ازم چی و میگی داری چی میفهمی خودت! دختر هی-
 ای و بیمارستان کدوم آی دیگه! شنیدم مادرش دهن از خودم! خوبه حالش

 چه بفهمه بابات اگه دونی می متین! اومد؟ در کجا از ببینمش میخوام
 !میشه؟ پا به قیامتی

 کم یه بیچاره زن از توقعی همچین یه داشتن راستش.کردم اشتباه فهمیدم
 چه بابام یخونه توی خودش میدونستم خوب که من! بود انصاف از دور

 واسه رو کاری همچین یه باشم داشته توقع ازش دیگه اینکه میکشه، دردی
 .رفتیم خونه به هم اتفاق به.بود خودخواهانه خیلی بکنه من
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 بار اولین این.کردم گریه و سرم روی کشیدم رو پتو و کشیدم دراز تختم توی
 !"کردم گریه محسن خاطر به که بود

 مدت اونهمه از بعد بار اولین برای شدم، بیدار خواب از که صبح امروز"
 برای دلتنگی حتی اتاقم، برای خونه، برای دلتنگی.کردم دلتنگی احساس

 خونه به دوباره میشد کاش ای کردم آرزو بار اولین برای! بابا
 به شب نیمه تا من بود، عمرم ایشبه بدترین از یکی دیشب.برمیگشتم

 معمول طبق هم شاهرخ طرفی از و بودم کرده گریه بند یه محسن خاطر
 هاساعت تا و بود کرده مست بازم.بود برگشته خونه به دیر باز همیشه

 وقتیه همه از بدتر.بود اعصابم روی دعواشون و جروبحث و مشاجره صدای
 اینجور! کنه می گریه و میاره کم میشه، مار اون مغلوب نهایت در میترا که

 بابا به هاییوقت یه! بیارم آشغال شاهرخ سر بالیی یه میخواد دلم هاوقت
 .متنفره شاهرخ از حد اون تا که میدم حق

 یه یاندازه شده سرم میکنم خیال هم حاال.نخوابیدم هم لحظه یه صبح تا
 ای کردم آرزو میکرد، درد تنم تموم و بودم تختم توی هنوز که همونطور! کوه

 اندازه چه تا میشناسه منو اونکه.ببخشه رو من بتونه و بیاد کوتاه بابا کاش
 چرا پس! رفته خودش به درست خصلتم این !کنم؟ چیکار خب!امدنده یه

 برگ پس خبره با اسرارم تموم از دیگه زنش که هم حاال! کشی منت نمیاد
 من بدون که معلومه باشه، هم خداش از باید جوری یه اصال! اونه با برنده
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 ممکنه کنم بدقلقی یا اعتراض اگرم! میگذره خوش بهشون بیشتر هم خیلی
 جنس بد بازم وقت اول صبح چرا خدایا! نه اما...بفروشدم بابا به خیار مثل

 داره، فرق خیلی منه تصور تو که اونی با زن اون کنم باور نمیخوام چرا! شدم
 قول به که بار اولین همون بفروشه رو من میخواست و بود قرار اگه که

 .بشه عمل وارد میتونست بود دیده منو محضر توی رو من خودش

 خدا مدرسه برم که شم آماده باید دیگه.شدم بلند جام از خستگی با
 برای توضیحی چه باید نمیدونم چون نبینه منو میترا برم اینکه از قبل.کنه

 ."بدم تنمه توی که دردی و کرده ورم هایچشم

 وقتی از.نبود خوبی شب هیچ هم من برای شب آن میدانستی کاش متینا
 بعد روز چند تا بودم، شده مسموم لعنتی هایآلوچه آن ی وسیله به که

 آن.میداد آزارم شدت به اشتهاییبی و تهوع و درددل حس گاهی هم هنوز
 شده آوار دلم روی هم دیگری درد داشتم، که دردی همه آن از غیر شب
 بودی، دلتنگش و میکشیدی عذاب آنطور که افتادممی تو یاد وقتی.بود

 معصومیت با و کردی می نگاه بهم غمت از پر حالِ  بی هایچشم با که طوری
 رحمیبی با من و کنم کاری برایت بودی خواسته من از نگاهت توی

 و شکسته را دلت چطور افتادمی یادم وقت هر.بودم کرده رد را درخواستت
 میتونستم میخواست دلم و آمدمی درد به دلم بدجوری کردم ناامیدت

 .کنم کاری برایت
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 کانال طریق از هم من رو میترا و شاهرخ یمشاجره و بحث صدای شب آن
 خیلی اتا حداقل که کردم شکر را خدا و شنیدم وضوح به کولر مرتبط های
 محال که بود سنگین آنقدر خوابش خوشبختانه و برده خوابش پیش وقت

 از ملحفه و بود خواب زدم، اتاقش به سری یه و شدم بلند.شود بیدار بود
 رویش دیگه باری آرامی به و کرده مرتب را ملحفه.بود رفته پس کامال روش

 خاطر به شد ریش و لرزید دلم..."میترا" زد صدا دوباره و خورد تکانی.کشیدم
 وضوم به که بود شده بلند هقش هق صدای طوری دیگر حاال که دختری
 .میشد شنیده

 دخترش، برای پدر یک هایدلواپسی نظرم به شب آن چرا! بودم ساده چقدر
! احمق خیلی! متینا بودم احمق چقدر! بود قشنگ اینقدر هم خواب در حتی

 با.کنم درک را وضعیت آن در تو حال میتوانستم خوب احمق من همین اما
 که است این آیدبرمی دستم از تو برای که کاری حداقل میکردم فکر خودم

 ...برگردانم خانه به تورا کاش ای

 تا بودم چسبانده در به را گوشم همینطور برگشتی مدرسه از که ظهر فردا تا
 صدای اینکه محض به.بزنم حرف تو با پایت صدای شنیدن محض به

 زود خیلی و ایستادم پلکان توی شنیدم، میچرخید قفل در که را کلیدت
 .رسیدی دیگری روز هر از ترغمگین و تر پریده رنگ که دیدمت
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 قصد میدونستی خوب انگار و بودی ایستاده روبرویم متعجبانه همانطور
 .بود مهم خیلی که هاییحرف زدم، حرف

 صورتت روی کبودی دیدن کنم مطرح را زدن حرف پیشنهاد اینکه از قبل
 دادن جواب به تمایلی کردم حس و پرسیدم ازت رو علتش.کرد نگرانم
 به کنی، هم سر داستانی تا بودی نکرده پیدا فرصتی هنوز هم شاید و نداری
 چیزی دیگر گذاشتم احترام سکوتت به.کردی سکوت فقط همین خاطر

 :گفتم اما نپرسیدم

 .بزنیم حرف هم با باید-

 حالتی هایتلب که حالی در و انداختی باال را نحیفت هایشانه فقط صدا بی
 هم تو که فهمیدم.کردی متمایل اتشانه سمت به را سرت داشت، ابهام از

 تا انداختممی نگاه باال سمت به که حالی در.بزنیم حرف که داری تمایل
 و صدابی.شوی خانه وارد کردم اشاره نیست ما یمتوجه کسی شوم مطمئن

 که بودی شنیدن مشتاق آنقدر بستم، را در.آمدی دنبالم چرا و چون بی
 پایان انتظارت به اینکه خاطر به.زدی زل چشمانم به فقط در پشت همانجا

 :گفتم فقط دهم

 ما، پیش پایین، همین خودت، یخونه برگردی زودتر چه هر باید تو متینا-
 !پدرت کنار خودت، اتاق توی
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 :گفتی فورا و دادی قورت را دهانت آب

 برگردم؟ که گفته اون گفته؟ بابام-

 :گفتم

 تو که میخواد دلم من.خودمه حرف نداره موضوع این به ربطی بابات نه-
 .برگردی

 :گفتی و زدی پوزخندی

 ...بابام که وگرنه! میدونستم-

 این از بیشتر نیست صالح اصال میبینم میکنم فکر چی هر! متینا ببین-
 .ایخونه صاحب خودت که حالی در بمونی باال اون

 شاید جوونن، هااون.گفت نمیشه رو هاحرف از بعضی دخترم، میدونی
 کارهارو سری یه...باشن راحت بخوان شاید باشن، تنها هم با دارن احتیاج

 حرفاشون از بعضی متوجه تو نخوان شاید اصال یا...تو جلوی نمیتونن که
 .میکنن مشاجره و دارن بحث وقتی حتی بشی،

 :گفتی بود انداخته خش کالمت میان زیبایی خیلی بغض ک حالی در

 بگی اینارو که خواسته ازت اون گفته؟ میترا اینارو آره؟ گفته؟ بهت خودش-
 برگردونی؟ منو و
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 :گفتم

 رو بچه حتی نمیزنه، هم حرف من با اصال روزها این میترا خدا به عزیزم نه-
 .نمیاره پیشم دیگه هم

 نکرده خدایی نکنه گفتم خودم با.بود گوشم توی صداشون صبح تا دیشب
 .باشه تو به مربوط حرفاشون از بخشی یه

 :گفتی

 بابام باید اینکه اونم. برمیگردم شرط یه به اما دارم، قبول رو حرفات! قبوله-
 .برگرد که بگه خودش باید بگه،

 :گفتم

 خودت یخونه از گفت اون بری؟ که گفت بهت بابات میرفتی که وقتی مگه-
 کنی؟ ترک اینجارو و بری

 …نه-

 مرده،.اخالقش از.باش نداشته رو انتظاری همچین یه هم بابات از پس خب-
 من عوض در! برگرد من خاطر به! کنیم توافقی یه بیا ببین اصال داره، غرور
 چیزی اون گفتی، که رو کاری اون و مسجد میرم امروز همین میدم قول هم
 .کنم عملی خواستی ازم دیروز که رو
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 :گفتی و زدی پوزخند دوباره

 بدی؟ حساب حق بهم اینجوری میخوای یعنی-

 برای زندگیمون، حفظ برای کنم، کمک مونهمه به کنم، کمکت میخوام-
 میکنم سرزنش رو خودم مدام خاطرش به من و رفته وقته خیلی که آرامشی

 میکنم فکر و

 ....خونه این به اومدنم با که من بودم من مقصر

 میرفتی، در سمت به که همونطور شه، تموم حرفم ندادی اجازه حتی
 :گفتی جسارت با بعد و انداختی بهم رو نگاهت آخرین برگشتی،

 رو خودت ما هایبدبختی تموم خاطر به نیست الزم! لطفتون از ممنون-
 اینطور که نیست جدیدی چیز ما بدبختی موضوع چون بدونی مقصر

 رو بودن خوشبخت یخونواده یه طعم که سالهاست ما.کرده درگیرتون
 منتظرش.محسن سراغ مسجد برید نیست الزم هم دیگه. کردیم فراموش
 .برمیگرده روز یه باالخره! نمرده که اون.بکشه طول که هم چقدر هر میمونم،

 دختری عجب تو میکردم فکر خودم با هاساعت تا و رفتی دیگری حرف بدون
 !هستی
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 منصرف داشتم انجامش به تصمیم که کاری از نشد باعث آخرت حرف اما
 باری برمیگردد دیر شب که گفت و زد زنگ اتا وقتی شب همان چون شوم
 ...بزنم مسجد به سری گرفتم تصمیم دیگر

 روییخوش با.کردم باز خودم برای جایی آقا حاج خانم کنار جماعت اول صف
 :پرسیدم و دادم سالمی.کرد نگاهم

 محسنه، آقا منطورم خبر؟ چه پسرتون از راستی خانوم، حاج ببخشید-
 خیلی کرده تصادف شنیدم وقتی.باشه دور سرشون از بال که شاءهللاان

 .شدم ناراحت

 :پرسید کرد می نگاهم متعجبانه که حالی در

 میشناسید؟ کجا از رو من محسن! میشناسم؟ رو شما من ببخشید-

 :گفتم و زدم لبخندی آرامش کمال در

 آقای خوب فخاری آقا حاج اما نداشتم، شمارو با آشنایی سعادت البتهمن-
 مراسم آقا حاج محضر توی که بود پیش ماه دو یکی همین.میشناسن مارو

 .هستم احدیان مهندس همسر من.شد جاری عقدمون

 :گفت و خندید
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 مورد در آقا حاج پیش وقت چند راستش نیاوردم، جا به ببخشید...بله!هان-
 جناب که کیه اصال...میزد حرفایی یه مجددشون ازدواج و مهندس جناب

 تو رو کلنگیه خونه چی هر نسل که همونی! نشناسه رو ما ی محله مهندس
ّ  کرد نابود و زده ما محل  ...ما ی خونه اال

 :گفت بالفاصله بعد و

 الهی...ای هم ما محسن.برسونید مهندس جناب به هم رو ما سالم-
 مادری و پدر بی یه. شد رد مبچه گوش بیخ از خطر...الحمدلله...شکر

 کتفش یه فقط و کرد رحم خدا.رفته در و کرده داغون رو مبچه زده همچین
 هنوز و مونده مبچه اگه زدن، میگنوبهش که اینطور وگرنه دید جدی آسیب
 دل به کرده، رحم جوونیش به خدا! بوده معجزه یه عین فقط میکشه نفس

 دیدن جوون داغ سخته، بودن مادر. ندارم رو دیگه داغ یه تحمل دیگه که من
 فقط.نکنه هم ببابون گرگ نصیب خدا! سخت خیلی تره،سخت هم اون از

 روز چند تا شاءللهان و شد انجام پیش روز چند که داشت عمل یه به نیاز
 .میشه مرخص هم دیگه

 داره اصرار خیلی مهندس چون بدید، رو بیمارستان نشونی ممکنه اگه گفتم-
 .مالقاتشون بره
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 را نشانی فاتحانه. داد را بیمارستان دقیق نشانی و اسم باالخره بیچاره زن
 او به و برداشتم را گوشی.بود برنگشته هنوز اتا.برگشتم خانه به و برداشتم

 از داشتم قصد و میگرفتم تماس او با اینطور که بود بار اولین.زدم زنگ
 .بگویم دیرکردش بابت امنگرانی

 خانم؟ نرگس بله-

 .سالم خان اتابک-

 :گفت و خندید

 !خان؟ اتابک اوفففف-

 :گفتم و خندیدم هم من

 !در خانوم نرگس اون به خان اتابک این-

 نداشتی؟ دوستش یعنی-

 داری؟ دوست خان اتابک میزنم صدات وقتی تو مگه-

 !پیرم زیادی کنم م احساس کم یه راستش نه خب نه-

 باید چی جوونی کنی احساس زیادی کم یه اینکه برای پس خوب خیلی-
 بزنم؟ صدات
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 .بگی باید خودت! نمیدونم دیگه رو اون-

 اکسیر ترینقشنگ شنیدن واسه کن آماده رو خودت پس! خوب خیلی-
 !جوانی

 را هایمچشم هم من.بود شنیدن ی آماده کامال و کرده حبس را نفسش
 :گفتم و گذاشتم قلبم روی را مشتم بسته،

 !شدم بیتابت کردی دیر! شده ذره یه برات دلم عشقم-

! برات تنگه دلم چقدر و دارم احتیاج بهت چقدر بدونی اگه نفسم
 ...خیلی...خیلی !دارم دوستت من...اتا...اتا

 قطع جز ای چاره شرمم به دادن پایان برای انگار.کردم قطع سریع خیلی و
 را دستم دو هر کف اختیار بی که بودم زده خجالت آنقدر! نداشتم کردن
 هایملب جویدن به شروع و گذاشتم بود شده داغ داغ که هایمگونه روی

 :گفتم خودم با ایلحظه.کردم

 !زدم هاییحرف چه! کردم غلطی عجب خدایا وای-

 داره االن که تصور این با چرا! شد اینطوری چرا! زدم رو هاحرف اون چرا اصال
 !میمیرم خجالت از دارم و معذبم انقدر میکنه فکری چه من به راجع
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 آب دوش یک گرفتن.پریدم حمام داخل فورا احساسم به دادن پایان برای
 سرحال کمی.بود امحالی بد تمام به دادن پایان برای گزینه بهترین سرد،
 مسیری بودم، زده که هاییحرف بودم، کرده که کاری به تفکر دوباره اما آمدم

 در درست حال و گذاشته آن ابتدای به قدم ناشیانه شب آن که
 پایان برای ایایده هیچ که بودم مانده گل در طوری آن قسمت ترینابتدایی

 به زمانی هر از ترگسیخته افسار که میکرد وادارم حسی.نداشتم آن به دادن
 با.دهم ادامه بود افتاده جانم در که آتشی و بودم انداخته راه به که بازی
 بایستی که را کاری اما آور شرم چند هر و رفته ماجرا ته تا امشب گفتم خود

 دو ایرابطه برای مگر اصال.کنم طلب من را کرد می طلب و داد می انجام او
 بود؟ شده اعمال خاصی قانون طرفه

 وقتی.بودم نکرده دیگر هیچوقت که کاری کردم، رها دورتادورم را موهایم
 بلند موهایم چقدر میشدم متوجه تازه انگار میکشیدم موهایم روی را برس
 برای و بردم صورتم به هم دستی یه! همیشه از تر سیاه و بلندتر شده،
 میپوشم خودم مرد برای و خودم یخانه در که لباسی کردم هوس بار اولین

 انتخاب بودم پوشیده دارم یاد به تا که هاییلباس تمام از ترمتفاوت را
 و زدم تن را مشکی کوتاه دامن با گیپور رنگ قرمز باز یقه جذب تاپ.کنم
 یا دارم را او با رویارویی توان نمیدانستم هنوز.ایستادم آینه جلوی دیگر باری

 که تاپی و کوتاه حد این تا دامنی او جلوی نداشتم یاد به اصال که منی! نه
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 پوشیده گذاشته نمایش معرض در را داشتم که را آنچه نصف از بیش
 در کنار تا استقبال برای و آمد که بودم خیاالتم در غرق هنوز.باشم
 های نگاه اما بود، متعجب بیشتر و نافذ و عجیب جوری نگاهش اولین.رفتم

 بازی فیلم انگار میکرد، بودن تفاوتبی به وانمود انگار که بود طوری بعدی
 تمام کنم باور تا بود انداخته راه به بودن تفاوتبی نمایش طوری! میکرد

 کالمی با حداقل حتی اینکه.برانگیزد درونش را حسی نتوانسته هرگز زحماتم
 امعصبانی کردی فرق دیگر هایشب با امشب چقدر تو نمیگفت ساده

 خود از بود شنیده گوشی پشت که آنچه به راجع هم واکنشی یا حرف.میکرد
 که همانطور معمول، طبق و شد خواب اتاق وارد سریع خیلی.نمیداد نشان

 طبق که میدانستم.کرد هایشلباس درآوردن به شروع بود من به پشتش
 داشت، عجله عجیب طوری اینبار اما دارد استحمام قصد همیشگی عادت
 و اتاقم در نشد متوجه حتی! میزد گیج هم کمی و بود سردرگم و کالفه

 به تفکر بدون.دوختم اشبرهنه اندام به را هایمچشم سرش پشت درست
 و زده حلقه کمرش دور را هایمدست سرش پشت از و رفتم پیش طرفش

 گذاشتم، اشسرشانه برجستگی روی را صورتم.چسباندم او به محکم را خود
 :گفتم و کردم بوئیدنش به شروع

 حمومی؟ توی عمرت نصف که هستی مرغابی تو مگه اتا آخه-
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 لرزشی.بوسیدمش و گذاشتم اشسرشانه روی را هایملب آرام خیلی بعد و
 صدای.بود شده کوتاه تندش تند هاینفس صدای و بود افتاده اندامش به

 مصلوب پشتش پهناور بستر روی هنوز صورتم که همانطور را قلبش ضربان
 ... مرتبه یک که میشنیدم وضوح به بود شده

 

 

دوستانی که تا به اینجا از این داستان لذت برده و قصد اتمام این 
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