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 :خالصه#

 

دلچسب،  یریی..تغخوادیم رییکه دلش تغ یدختر

..پس ستیاصال ساده ن نیاونطور که آرزوشه..اما ا

آغاز بشه یا گهیجور د دیبا .. 

ص..زماِن زمان خا کی یتو ی..زندگستهیا یم زمان

 ..مکرر

یزندگ کینفس.. کینگاه.. کیحس.. کی .. 

لمس  یها..برا یپاک کردِن زشت یآغاز..برا کی

 زیوارونه..همه چ یِ زندگ کی ای..بایز یایرو کی

و لمس نکنم و حس نکنم و  نمیاگر نب رهیامکان پذ

نکنم یزندگ .. 

نبودن یمن، فقط برا یوارونه  شروع ... 

 

 



 :مقدمه#

 

قــصـــه پــرداز ــایواب و دردر خــ زمـــان   

 

در بــلــنــدے هاے پـــرواز،، ـــالــمیخــ  

 

ـــدمــی،مــے رســ ــانیتــلــخـــے هاے پــا ز  

 

شــگــفــتــے هاے آغــــاز ــنــِ یـــریشــ بــه  ..! 

 

" یریمش دونیفرو " 

 

 

 



(یاسم ُکرد کیو آرزو)ا دیام ی: به معنآوات  

زیخوش و دل انگ ی هحیرا ی: به معننیعطر  

 

 

 

..انگار شهیروبروم خشک م یصحنه  یرو نگاهم

و روح از تنم جدا  شهیخشک م کبارهیتمام تنم به 

شهیم . 

..من کنمینم ی..حرکتکشمی..نفس نمزنمینم پلک

و..از دورن فرو  کنمینگاهشون م ستادهیا

از  زتری..حقارت آمشهیبدتر از هم نباری.ازمیریم

لوک تر و خسته تر از ..بدبخت تر و مفشهیهم

شهیهم . 

هم متعجب  ادیکه ز ی.نگاهکنهیم نگاهم

..انگار اون هم دونمی.خجالت زده؟؟ نمستین



طلبکار و حق به جانب هم  دیشا ی..حتستین

 !باشه.خب حق داره نه؟

گونه  یبازم رو یاز چشمها یو..اشک ادیبند م ینفس

.باورهام..دوست داشتن رهیگیم راه م

..همه دمیام ینقصم..چشمها یب یِ گ..زنداهامیهام..رو

 یچشم ببندم.حت خوامی.مکنندیو همه به من پشت م

کنندیم انتینامردم هم در حقم خ یپلکها . 

دختر رو چند بار قبل  نی.اشمی.خسته تر منمیبیم بهتر

و لوند و  بیو دلفر بای..زباستیبودم.ز دهیهم د

.اندام موزون و ستمیکه من ن یزیو هر چ یخواستن

کم دارم  شهیخلوتگاِه من! من هم یراقش..توپوست ب

 نیاز حِد ا شیب یها ییبایو امشب در مقابل ز

ندارم یچیدختر،ه ! 

- خونه؟ ادیکه امشب نم یمگه نگفت  

 میزندگ دِ یو من چشم از ام شهیبلندتر م نفسم

تحملم  گهی.انقدر خسته و دل گرفته هستم که درمیگیم



 شهیهم یراب یتموم شده باشه.آخ که چقدر دلم خالص

خوادیم . 

- ؟یاومد یواسه چ ! 

تا همه  دادیاشتباه رخ م نیا دیاشتباه بود و با اومدنم

 دارم،یتموم بشه.قدم اول رو که برم شهیهم یبرا یچ

..نگاهم رو نهیشیشکمم م ی.دستم رورمیگیم جهیسرگ

 یچی.هکنمیو به شکِم دردناکم نگاه م کشمیم نییپا

دهش کیو کوچ یو چقدر خال کنمیحس نم ! 

- ؟؟یریکجا م  

 یهم م یدوم، باالخره پلکهام رو قدم

 ینداره؛ حت یچیکه امشب ه یزن چارهیافتند.اما..ب

ایرو کی .. 

 !آوات-

 دی.اسم امشکنهیدختر تمام وجودم رو در هم م یصدا

 یرو تو یوحشتناک نیپرناِز دختر طن یمن با صدا

کنهیم جادیقلِب هزار تکه شده م ا . 



- نیصبر کن عطر .. 

سست شده م  ی.به پاهادارمیرو برم یبعد یاقدمه

من و تن خسته  یکنند.کم میاری یکه کم کنمیالتماس م

 شهیهم یکنند تا بتونم برا یاریو قلب آزرده م رو 

و خوار خالص بشم فیکث نِ یعطر نیاز ا . 

- نمیبب سایوا ! 

 کنمی.قدمهام رو تند مشنوندیالتماسم رو م یصدا پاهام

.چه شکست رسهیشم مهق زدنهام به گو یو صدا

که ساختم،  ییدر مقابل تمام باورها قتی! حقیبزرگ

کنهیم شخندمیر یرحمیقد َعلم کرده و با ب . 

باال و طبقه  یپله ها و آسانسور و طبقه  نیب نگاهم

به پشت سرم  ینگاه می.اما نگردهیم نییپا ی

همون پشت سر بمونه.نفس  اهیس قتِ ی.بذار حقندازمینم

.کجا برم؟؟؟رسمیابلَه به نظر م و منگ و زنمینفس م  

- ؟؟یبر یخوایتو..کجا م ایب  



 خیکه تِن ُگر گرفته م  شهیباعث م شیعصب یصدا

و نه  یتیهست، نه عصبان یبزنه.امشب نه جنجال

ستیهم ن یا هیگال ی..حتیبحث . 

 یکنم، پله ها ینگاه یحت ایبدم  یجواب نکهیا بدون

بخند ل ی. فکرگذرونمیباال رو از نظر م یطلبقه 

 شیوقت پ یلیکه خ ی. همون فکرارهیلبم م یرو

 یسرم جا خوش کرده بود.لبخند به هق زدنها یتو

م خسته ام دهی. از تِن لجن کششهیم لیزجر آور تبد . 

 وونهید ی هیگر ی.صدارمیها رو با سرعت باال م پله

و  شتری. سرعتم رو بخندمیو م شنومیوارم رو م

شهیو بزرگتر مبزرگ  یو فکِر خالص کنمیم شتریب . 

- نیعطر ! 

دستش بهم برسه، تنم  نکهی.از اادیپشت سرم م داره

و دو طبقه رو با  دوئمیپله ها م ی. تندتر رولرزهیم

رمیسرعت باال م .  

- سای!! وا؟یریکجا م ! 



! چرا؟!! مگه ده؟ی! ترسدهیکه ترس دهینشون م صداش

تموم بشه؟؟ یهمه چ خوادینگفت که دلش م  

- ؟؟؟یریکجا م سای! واسایوا گمیبهت م  

سوم رو با  یکه طبقه  کنمیم دایپ یچه قدرت دونمینم

. به شدت نفس نفس ذارمیسرعت پشت سر م نیا

وار  وونهی..و بلند و دزنمی..به شدت هق مزنمیم

از  یو..موج کنمی.در پشت بوم رو باز مخندمیم

م  نهیس ی.دست روشهیسرم آوار م یتازه رو یهوا

نگاه  صانهیو دورتا دور رو حر ذارمیم

 نیشِب آروم و صاف..ا کی ی.پرواز..توکنمیم

ست؟؟یمن ن یآرزو  

- نیعطر !  

و با  زهیری.قلبم مشنومیرو از پشت سرم م صداش

وقت بهم برسه؟!  کی.نکنه کنمیترس به عقب نگاه م

افته و با ترس قدمهام رو عقب  یبه تنم م یلرز

کنه و مانع از  یرحم یوقت ب کی. نکنه کشمیم

شه؟پروازم ب ! 



 یبرهنه..با چشمها یبلندش..با باالتنه  قامت

ش رو  دهیترس یو..چشمها شهیتار م دمی..ددهیترس

رو هم دوست  شیدوست دارم..وحشت زدگ

و  دارهیبه جلو برم یقدم اطیو با احت دهیدارم..ترس

زنهیصدام م : 

- نیعطر ! 

رمیدستش بهم برسه و عقبتر م ترسمیم .. 

- ؟یکن کاری..چیخوایم !  

هول زده ست  نطوریا یمردونه ش وقت یداص نیطن

با  داره،یرو که برم یرو هم دوست دارم.قدم بعد

برمیترس صدام رو باال م : 

- ایجلو ن !! 

 یلعنت ی.اشکهاشهیم خکوبیترس سر جاش م از

زده  خی.دست نمیوحشِت نگاهش رو خوب بب ذارندینم

و تمام خاطرات خوب و بد از  ذارمیقلبم م یم رو رو



 یوونگیکه به خاطرش چقدر د دونهی.مندگذریذهنم م

کرد؟؟ ریتعب یکردم؟! اون چ  

- ..تمومش کنمخوامیم !  

بودم دنشیترس نیو من چقدر محتاج ا ترسهیم . 

- ؟؟؟یتموم کن ویاحمق؟!! چ یگیم ی..چیچ  

تر داد  وونهیبرداره بلندتر و د یبازهم قدم خوادیم

زنمیم : 

- ایگفتم جلو ن !!! 

 یدر لرزش دستهاش برا.چقرهیگیرو باال م دستهاش

هیمن خواستن . 

-  نجای..همامیخب! جلو نم لهیخب..خ لهیخ

امیجلو ن دمی..قول مسای..تو همونجا واسادمیوا .. 

انقدر من  شهیانقدر نگرانم بود.کاش هم شهیهم کاش

 شهیو کاش هم رمیگی.نگاهم رو ازش نمدیدیرو م

 .انقدر دلواپسم بود



و..کمرم  رمیوحشت زده ش عقبتر م یچشمها یجلو

 دهیکه دور تا دور پشت بوم کش یبه حصار کوتاه

و..بازهم فکر پرواز  لرزمی..به خودم مخورهیشده، م

دهیذهنم جوالن م یتو . 

-  ای..باریدرن یباز وونهی..قربونت برم! دنیعطر

میباهم حرف بزن . 

.تمام زجرها تموم نهیشیم وارید یلبه  یرو دستم

مانع کوتاه بگذرم نیاگر از ا شهیم : 

- تمومش کنم خوامیبه خاطر تو..م .. 

از  کنمیبه صورت نداره و حس م یرنگ گهید حاال

افته یترس داره پس م ! 

- ؟یفقط به خاطر من..چ !! 

 گردمی.. برملرزهیو چونه م م دمیگلوم رو فرو م آب

لرزهیتنم م نم،تمامیبیارتفاع رو م یو وقت . 

- گذرمیم یبه خاطر تو..از همه چ . 

شهیش، با خواهش همراه مپر از استرس یصدا : 



-  ی!! تو رو خدا بچگ؟یکنیم یدار کاری..چیفهمیم

 !نکن

دونهی..خنده داره که هنوز من رو بچه میبچگ .. 

-  شهی..امشب واسه همدی..ببخشامیبه خاطر تمام بچگ

یشیخالص م .. 

داره از ترس قالب  کنمیو حس م لرزهیم دمیام یصدا

کنهیم یته . 

- ادیخوشم نم ایباز نیکه از ا یدونیبسه..م یشوخ .. 

لرزهی..از خنده م به خودش مخندمیبهش تلخ م رو : 

- ! اونجا خطرناکهوونهیکنار د ایخدا!! بسه ب ای !! 

و من چقدر  کنهیقشنگ و خالصانه خواهش م چقدر

.انگار نگاهم رمیگیم دیش ام دهیترس یاز بغض صدا

تر از  دهیکه ترس رسونهیم میوونگیاون رو به باور د

کنهیهش مقبل خوا : 

- یمنو بترسون یخوای! میکنیم ی..شوخیدار !! 



لرزهیکه چطور م بنمیبعد من م یلحظه ا و : 

-  نیمون ا ی..با زندگوونهیکارو نکن د نیبا من ا

 !کارو نکن

قبل  یقبل و روزها و هفته ها و ماهها یها لحظه

 یمون! نه..زندگ ی.زندگرندیگیچشمم جون م یجلو

 یلبه  یو رو کشمیموجود نداره. خودم رو باال 

و من  رهیگی..نگاهش رنگ مرگ منمیشیم وارید

زنمیزجه م : 

- برگردم یبه اون زندگ خوامینم گهیخسته ام..د . 

 غیو به ج ادیکه جلو م ستیدست خودش ن گهید

کنهیمن توجه نم یزدنها : 

- احمق..نکن  نییپا ایب واریباشه..غلط کردم! ازون د

.غلط کردم نییاپ ای..به خاطر من بنیکارو عطر نیا

به اون  گهی.دمیباهم حرف بزن ایقربونت برم..ب

نجایا ای..بمیگردیبرنم یزندگ .. 



و  کنهیو التماس م کنهیم هیو گر زنهیحرف م اون

که پشت سرش  ی.من به دخترشهیرو به مرگ م

تِن  یو درد تو کنمی.نگاه مکنمینگاه م شه،یظاهر م

 یم برادختر ه نی..کثافتم که اچهیپیزخم خورده م م

ازم  ی..حاال..آواِت من فاصله اکنهیم یمن دلسوز

که وحشت  یبچشم از دختِر جذا تونمینداره و من نم

رمیچشمهاش رو درشت تر کرده، بگ .  

-  نییپا ای..غلط کردم..بدیمن..ببخش یِ زندگ ایب

..دستتو بده مننیخوشگلم..عطر .. 

که  ی..نگاهم به سمت دستشهیبه سمتم دراز م یدست

و  اهیس یو بعد..چشمها شهیم دهیکش لرزه،یمبه شدت 

نمیبیپر التماسش رو م .. 

- خونه..باهم  میبر ایدستتو بده من قربونت برم.ب

 ی..هر کاریتو بخوا ی..اصال هرچمیزنیحرف م

 ای..ازونجا بدینکن..ببخش تمی..اذنییپا ای..بکنمیم یبگ

نییپا .. 



و درشت و  زیر یتمام تنم پر شده از کرمها انگار

پوستم وول  ریگوشتخوار دارند ز یِ کرمها نیا

.و چقدر زارمیتِن بو گرفته ب نی. چقدر از اخورندیم

 یروزها ینکبت گرفته  یِ تر از برگشتن به زندگ

 .قبل

-  ایب ری! به خاطر من..دستمو بگنیعطر ریدستمو بگ

نییپا .. 

.چقدر صاف..چقدر پر کنمیآسمون نگاه م به

آرامش..دلم اوج  ستاره..چقدر سوت و کور..چقدر پر

 ی.رفتن تا خوِد خوِد آسمون..نفس بلندخوادیگرفتن م

ها و  قتینگاهم رو به مرِد حق نیو آخر کشمیم

ندازمیم اهامیرو : 

 ..به خاطر تو-

 یچشمها یدستش بهم برسه، چشم رو نکهیاز ا قبل

کنمیو خودم رو رها م بندمیش م وونهید .. 

من..جون  بلندش..تکراِر اسمم..لبخندِ  ینعره  یصدا

که چه حال  یمن..وا یِ دادِن اون..خالص



رها  ی..از همه چبرمی..لذت مکنمی..پرواز میخوب

لحظه  نیاز ا باتریز یچی.. هرمی..به آسمون مشمیم

رسمی..به آرامش مستین .. 

 

 (فصل اول)

 

 ی.انگشتم رودمیجا زدم و به پهلو خواب یتو یغلت

.نگاهم از صورت جذاب و دیلغز یگوش یصفحه 

بود، کنده  دهیلبش رو کش یکه گوشه  یخند کمرنگلب

 دهیند نهمهیو ا یدور نهمهیو..آه از ا شدینم

 کیطبقه، و  کی یبه اندازه  یشدن.فاصله ا

هم هفت سال..فقط هفت سال اختالِف  دی..شاایدن

و من چقدر  ستین ادیاختالف ز نی.به خدا که اقابلنا

زارمیاختالف ب یایدن نیاز ا . 

 ی.چشمهازدندیبرق م هیزاو نیاز ا اهشیس یچشمها

 ی.و موهایپر و صورت استخون یو ابروها دهیکش

قابل انکارش افزوده  ریغ تیکه به جذاب یاهیس



اون رو مردونه تر کرده  شیبود.هومممم چقدر ته ر

دستش آواره  یکه تو ینیبود و..چقدر من به دورب

 کی.تمام عشق اون کردمیشده بود، حسادت م

 یو نور فالش و صدا یتاق رنگا کیو  نیوربد

کیچ ! 

اون یایتمام عشق من..فقط و فقط تمام دن و ... 

کامم رو تلخ کرد.نگاهم به سمت  یپر حسرت آه

 ییعکسش خودنما ریکه ز ییکهایال یشماره 

در عرض  کیو دو هزار ال ستیشد.ب دهیکش کرد،یم

و دو هزار بار،  ستیب یدو ساعت! و من به اندازه 

نم سوختمشد دهیند یبرا .. 

وبازهم  کردیسرکشم مراعات حالم رو نم انگشت

کامنتها  یشروع به خوندن دونه دونه 

از هزار و پونصدتا بودند شتریکه ب ییکردم.کامنتها . 

" نجایا یشد یگریاوف چه ج " 

 "قربون اون نگاه کردنت"



" نمت؟یبب کیروز از نزد هی شهیم ینی " 

" یتو عشق من !" 

" ستهی..کارت بیداداش حرف ندار " 

"  غاتی.واسه کار تبلدیرو چک کن رکتیلطفا دا

شمیمزاحم م " 

" بخدا یفی.حیبش ایمدل دن نیبرتر یتونیتو م " 

" ؟یشیبا من دوست م " 

" یمن عاشقتم لعنت !" 

..... 

و زنده  رمیکه از حسادت بم شدیکامنت باعث م هر

بودند، متنفر  جشیپ یکه تو ییبشم.از تمام دخترها

از  صدهزاریاز س رشتیکه ب ییبودم.دخترها

دادندیم لیفالوورهاش رو تشک . 

اومد.از  یتمام کامنتها و ابراز عالقه ها بدم م از

 خواستیبودم و خودخواهانه دلم م زاریهمه و همه ب

داشتم که من  یبه کس تی! حس مالکرندیهمه شون بم



بود که به جونم افتاده  یدرد نیبزرگتر نی.ادیدیرو نم

 .بود

درد  نینفسم رو گرفت.آخر ا بغض راه شهیهم مثل

کشتیمن رو م . 

خودم باشه. نه  یکردم تا فقط برا رهیرو ذخ عکس

. فقط و فقط یو نه اسم دختر ،ینه کامنت نم،یبب یکیال

خودم یبرا .. 

 یجیبودم.از پ زاریب جشیرو بگم، کال از پ راستش

کارش.  غیجور تبل کیکه مخصوِص شغلش بود و..

 ش،یاومد. اول یبدم م زهایچ یلیخب من..از خ یعنی

دمیدیم جشیپ یکه تو ییعسکها . 

 یکه به عنوان مدل به سراغش م ییدخترها عکس

برام زجر آور بود.  بستند،یم یاومدند و قرارداد کار

هاشون..مدل  شیاز ژست هاشون..آرا

و  دادندیعطر م یلباسهاشون..نگاههاشون..حتما بو

عطرهاشون هم به شدت متنفر بودم یمن از بو . 

- نشه؟؟؟ ری..کالست دنیعطر  



 یچشمها یو نگاهم رو دمیشنیمامان رو م یصدا

که به من زل زده بودند، مونده  یا دهیدرشت و کش

و پوست  یاستخون یبود. دماغ عمل شده و گونه ها

بلند  یراهنیروشن.پ یبرجسته و موها یبراق..و لبها

ش  نهیس یشل و آواره ش قفسه  ی قهیو براق که 

 ییِ بایز ار..و هزاران هزذاشتیم شینمارو بهتر به 

 شتریقلبم ب یحسادت رو تو یکه شعله ها گهید

کردیم . 

- ؟؟یخواب نیعطر  

 زاریاز همه ب شتریب تش،یدختر به خاطر جذاب نیا از

از همه  شتریعکس محبوب رو که ب نیبودم و کاش ا

که  ی.واکردیحذف م جشیپ یطرفدار داشت، از رو

ت ازش عکس که داش یتصور اون لحظه ا

و قلبم  شدیچقدر وحشتناک بود.تنم داغ م گرفت،یم

 ..فشرده

نقص  یلوند و ب نطوری..اون بهش گفته بود که ایعنی

 ریبهش گفته بود؟! دست ز یمثال چ ره؟؟یژست بگ



چون ش بذاره و لبهاش رو جلو بکشه و با دستش 

 زشیرو باال بکشه تا روِن صاف و تم راهنشیدامِن پ

بشه و انینما ... 

- نیعطر ! 

پرت کردم یرو کنار یحرص گوش با : 

 !آشغاِل کثافت-

 یبازهم به افکارم اجازه  دیداشتم..نبا یخفگ حس

بهم دست  یحاِل لعنت نیتا بازهم ا دادمیم ییخودنما

دادمیبازهم با اون عکس خودم رو عذاب م دیبده.نبا . 

- ناهار بخور، بعد  ای..الاقل بیصبحونه که نخورد

 .برو سر کالس

بود  شبید نی.همرهیو به سقف اتاقم خ شمیباز م اقط

به سمت واحد  یالیخی. با بدمشیراهرو د یکه تو

شلوار اسلَش و  بیج یتو ی. دسترفتیخودش م

که با  یرو نگه داشته بود.و نگاه یکه گوش یدست

شده  رهیخ یگوش یبه صفحه  یکننده ا وونهیلبخند د



..دو یعنیداشتم.خب  یچه حال دنشیکه با د یبود.وا

بودم دنشیبود که منتظر د یساعت ! 

پاگرد خلوت  یبود که تو یخوب یدرس بهونه  

و ساعتها رفت و آمدش  نمیواحدش بش یباال یطبقه 

رمینظر بگ ریرو ز !! 

 

از هم  یاز اون باالتر بودم و فاصله ا یپله ا دو

نگاهش  مین یاومد و برا ی.نفسم داشت بند ممینداشت

ت لب از هم گشودم و آروم .سخدادمیداشتم جون م

 :گفتم

 "سالم"

 شیگوش یانقدر غرق صفحه  یعنی! دیخدا نشن آخ

.البته من که اصال دیدیشده بود که دور و برش رو نم

 چیو ه گرفتیم ومدنم،ی! دلم از به چشم نشدمینم دهید

که  یاومد.فقط با نگاهم تا زمان یاز دستم برنم یکار

بدرقه ش کرده داخل خونه ش بشه و در رو ببنده، 

 .بودم



پله ها نشسته بودم و به در واحدش  یها رو قهیدق تا

نیبود..واقعا هم نینگاه کرده بودم. تمام سهم من هم ! 

 

با دستمال به  کهیاومدم و درحال رونیب ییدستشو از

بلنِد  هیپا یصندل یرو دم،یکشیخسته م م یچشمها

اپن نشستم یجلو . 

 ..سالم-

به دست داشت، به سمتم  که یبا بشقاب یمهر مامان

پلو رو جلوم  ایلوب یبشقاب محتوا کهیبرگشت.درحال

با اخم گفت ذاشت،یکانتر م یرو : 

- مادر..چرا چشات انقدر پف کرده؟ یوا ! 

باعث شده بود که تا  شبشید دنیندادن و ند جواب

تفاوتش به  یب ی.رفتارهاادیساعتها خواب به چشمم ن

 یتو یکه چ دونستیم یداشت و ک ریشدت روم تاث

گذره؟یدل من م ! 



حوصله جوابش رو  یو ب دمیرو با دست مال چشمهام

 :دادم

- واسه اونه دم،یخواب ادیز . 

به بشقاب غذا  یبا تاسف تکون داد و اشاره ا یسر

 :کرد

- باعث بشه از درس و  اتیفکر یب نیآخر ا ترسمیم

..زود غذاتو بخور، برویفتیکنکورت هم ب .. 

 کیند. به نظر همه من حق داشت دی! شایفکر یب

جز  یبودم که کار الیفکر و خ یب یدختربچه 

و  یمثل گوش ییها حیو تفر دنیدرس خوندن و خواب

بودم  ایلپتاپ و کالس کنکور نداشتم.کال فارغ از دن

گهید .. 

به نقشه  شتری.بگذشتیهپروت م یعمرم تو نصف

از  یچه ساعت نکهی..به اکردمیاحمقانه م فکر م یها

.چطور گشتیبرم یو چه ساعت رفتیم نرویخونه ب

اون لحظه باهاش رو در رو  یبزنم که تو نیتخم

بزنمش؟؟ عکس  دید تونمیم یمکیچطور قا ایبشم؟! 



گذاشته؟! امروز چندتا مهمون داشت؟!  یچ دیجد

از کدوم  ؟؟یاز ک نباری! اکنه؟یم یداره عکاس بازهم

از حد  شیرفت، ب ششیکه امروز پ یدختر؟! دختر

بود؟؟؟جذاب ن  

- ببر واسه آوات نمیا ،یرفتیم یداشت .. 

از افکار مسخره م  کبارهیاسم آوات، به  دنیشن با

و به سرفه  دیشدم. غذا به گلوم پر دهیکش رونیب

 کهیدرشت شده، درحال یافتادم.با همون چشمها

که  ییراحت نفس بکشم، به بشقاب غذا تونستمینم

کردمیگذاشته بود، نگاه م ینیس یمامان تو . 

دستم گذاشته شد یتو یآب وانیل : 

- گهیآرومتر بخور د .. 

و  دمیآب رو سر کش وانیگرفته، چند قلپ از ل نفس

غذا نگاه کردم.مامان داشت بشقاب  یِ نیبازهم به س

دادیجا م ینیس یساالد رو هم تو : 



- انقدر غرق کاره که به غذا  چارهیب یبچه 

رسهیخوردنش نم .. 

ر کرده بودم تا بهونه . چقدر فکزدیدهنم م یقلبم تو 

 ی. حاال..چه بهونه اارمیبه دست ب دنشید یبرا یا

ن؟یبهتر از ا ! 

 

از غذا رو فرو دادم و..در  گهیدو قاشق د یسخت به

و از  دمی.بشقاب غذا رو عقب کشاوردمیآخر طاقت ن

 .جا بلند شدم

 !کجا؟-

شهیاز هم شتری..بدمیرسیبه خودم م دیبا . 

- شد رمیبرم حاضرشم، د .. 

بودم و بهتر بود تا حد امکان  ِدشید یکامال تو نباریا

داشته باشم یظاهر قابل قبول . 

- ؟یپس غذات چ ! 



 چمیافکارم سوال پ نیچقدر ب یکه مادرم گاه یوا

کردیم !  

- شدم..دستت درد نکنه ریس .. 

- که ینخورد یزیچ .. 

از حد دلسوزم رو ندادم و  شیجواب مادِر ب گهید

مواقع  نیکه در ا دیمفهیم دیوارد اتاقم شدم. با

حرف زدن ندارم یحوصله  !  

 شتریم رو ب دهیکش یچشمها یِ اهیبود که س یسال کی

که برام  یبراق یاهیدوست داشتم.س یزیاز هر چ

آوات بود یچشمها یاهیس ادآوری !  

م  رهیت یمژه ها یرو شهیاز هم شتریرو ب ملیر

 یکه خدارو شکر کم ینه چندان پهن ی.ابروهادمیکش

صورتم رو  یباال بودند..لبخند ذوق زده ارو به 

ستم؟ین هشیپوشوند. من شب ! 

 یوقت دمیرسیبه نظر م یدواریام یدختربچه  چه

زدمیبرق زده م، زل م یبه چشمها نطوریا .. 



و چند تاِر بلند  دمیکنار کش یفرم رو با سنجاق یموها

 بایصورتم راه گرفت. من ز یو فر سرکشانه رو

رو  هامییبایفقط ز یعنی.. هنیهستم اگر فقط اون بب

گهید زینه چ نه،یبب ! 

برق زدند و  دنشیچشمهام با تصور د یِ اهیس بازهم

افتادم اهشیس یچشمها ادیبازهم  . 

خب تنها  یعنینه..  ادی..زدونمینم م؟؟یبود هیشب

چشمها و موهامون  یاهیس نیشباهتمون هم

 کیهر لحظه دنبال  یعنی..گهیبودم د دواریبود.ام

بودم که خودم رو به زور به پسِر مستقل  یدواریام

ربط بدم نییپا یطبقه  !  

 نیبودنمون باعث ا یهمشهر دیشا نکهیبه ا دیام مثال

پدرهامون! خنده دار  یمیرفاقت قد ایشباهت شده.

نداشت که  یلیو دل دونستمیرو فقط خودم م نیبود؟! ا

چه  گه،یبگم..و مهم نبود کس د یرو به کس دهامیام

دکریم یفکر . 



و بعد  کردمیخودم رو کنارش تصور م خودخواهانه

 یحسادت تمام دخترها و نوع نگاههاشون رو تو

رو به  گهی.و بعد با افتخار همدکردمیذهنم مجسم م

و شباهت نگاهمون رو با نسبِت  میکردیم یمعرف هیبق

میدیکشیبه رخ م کینزد !! 

و افکار  یاپردازیبودم که نصف عمرم با رو گفته

! آره تمام گذره؟یقشنگ م یهم و توهم هادرهم و بر

اسم پر کرده بود کیمن رو فقط  یلحظه ها .  

 رهیت یکه مثال اکثر ُکردها چشم و ابرو ستین مهم

مثال  ای.دیها پوست سف یاکثر شمال ایدارند. یا

مد نظر  نهایروشن..نه اصال ا یها چشمها یزیتبر

به آوات  هیبود که من خودم رو شب نی.مهم استین

باشه یمعن یهرچقدر هم که مسخره و ب دم،یدیم ! 

 یمن..اخمالو یاهایرو یِ من..مرد عوض آواتِ 

من..جذاب و خائن و نامرد و کوِر من..اوه خدا با 

اون لبخند دخترُکِش خوشگلش! دلم ضعف رفت و 

من یگم شده  ی مهین نیتر یخواستن ! 



 یاون رو با کسا شهیخب من هم ن؟؟یتر یخواستن

دو هفته  نیکه هم ی..مثال با پسرکردمیم سهیمقا گهید

داد و من فقط در نظر  یدوست شنهادیبهم پ شیپ ی

کرده  سهینقصم مقا یاول اون رو با آوات جذاب و ب

به  چکسیو خوشحال کننده که ه زیبودم. چه غم انگ

افکار  نیبا ا آخرمن خاص نبود. یاون برا یاندازه 

نیعطر چارهیو..ب دمیرسیبه جنون م ! 

- نشد؟ ترید !! 

 دنیکش رونیبلند مامان و بازهم ب یبازهم صدا اوف

ابروهام  نیب یوارم..اخم انهیشدنم از افکار مور

 چکسیمواقع ه نیدر ا خواستینشست و اصال دلم نم

بزنه یحرف چیه ! 

- اَه گهیاومدم د ! 

- سر رهیخ نییپا اریزهرمار..صداتو ب ! 

رنگم  دیحدقه چرخوندم و شال نازِک سف یتو یچشم

طاقت  چوقتیموهام مرتب کردم.مامان ه یو رور



ادب و  یب نیبلند رو نداشت و امان از عطر یصدا

حوصله ش یب ! 

خودم  یرو شهیاز هم شتریگرم و محبوبم رو ب عطر

زیبرانگ نینگاِه تحس کی دیکردم..فقط به ام یخال ! 

 و دیلرزیفرستادم..قلبم م رونیب یبستم و نفس چشم

غذا و  یمحتوا یِ نیس. شدیباعث لرزش دستهام م

دستم گرفته بودم  یشده رو تو نیتزئ یِ ساالد و ترش

 ستادهیرنِگ واحدش ا یو درست پشت قهوه ا

هست؟؟؟ یدیام نباریا ایبودم.خدا  

عرق پشت  کردمیدهنم نمونده بود و حس م یتو یآب

ذوق بزنه؟!  ینکنه تو یرنگم نشسته.وا یگلبه یلبها

 یه داشتم و دستدستم نگ کی یرو تو ینیس یبه سخت

. و باالخره زنِگ تک واحِد دمیبه صورت و شالم کش

دوم رو فشردم یطبقه  . 

که حاال  ییو با نفسها دمیدهنم کش یتو یرو لبهام

منقطع شده بود، منتظر اومدنش شدم. به شدت 



 شتریب یجور بشه تا کم یدلتنگش بودم.کاش بهونه ا

 !نگاهش کنم

قفل شده م  یپاها نیب ییرو که باز کرد، قلبم جا در

افتاد.نگاهم ُزل بود. اون در رو باز کرده بود و به 

کردیپشت سرش نگاه م .. 

- درست کنم امیخودم ب سایخوبه..وا ینه همونطور .. 

 کلیتنش بود که ه یرنگ جذب دیسف شرتی! تهوففف

.. ذاشتیم شیمردونه و خوش فرمش رو بهتر به نما

 و شلواِر...برگشت و تمام افکارم به هم

دستم  یتو یِ نی.نگاهش اول به من و بعد به سختیر

لبخند صورتش رو پوشوند.اگر  یافتاد.و به آن

حتم داشتم که آخر  کشت،یچشمهاش هم من رو نم

کم آرومتر چه  کی.."احمق دادیکار دستم م بخندل نیا

دیکوبیم انهیوحش نطوریمرگته؟!" با قلبم بودم که ا ! 

- خوشگل خانوم؟؟ یدیپلو! چرا زحمت کش ایاُه اُه لوب  



دختر  کیافتادم! هرچند اون انگار با  یپس م داشتم

حرف زدنش هم  نیاما من به هم زد،یبچه حرف م

بودم یراض ! 

- بدم بهت نویمامانم گفت که..ا .. 

رو از دستم گرفت ینیدراز کرد و س دست . 

-  نمیآخ قربون خاله برم که انقدر عشق منه..بده بب

خوشگله رو ینیس نیا .. 

و به  گرفتینم یلعنت ینیس نینگاهش رو از ا چرا

اومد  یدر م ی!صدام به سختکرد؟یصورتم نگاه نم

گفتم یوقت : 

 ..آآآ نوش جون-

دیاز داخل خونه ش به گوشم رس یپسر یصدا : 

- رو هوا میموند گهید ایبدو ب ه؟؟یآوات ک ! 

به پشت سرش انداخت یینگاه گذرا آوات : 

- مونه هیدختر همسا .. 



 ایبگم  یچ دونستمیدونهام شده بود و نمدن ریاس لبم

 کاریبزنم؟! چ یکنم..برم؟؟ بمونم؟! حرف کاریچ

ذره  کی یو برا زدمیافکارم دست و پا م نیکنم؟؟؟ ب

کردمیموندن، صلوات نذر م شتریب ! 

نگاهم کرد..  یکه با لبخند بزرگ دینکش هیچند ثان به

دیانگشتهاش کش ونیو.. بعد لُپم رو م ! 

- ه لُپ لُپودستت درد نکن !! 

داغ شدم یکرد و به آن خیقلبم!! تنم  یوا !  

و قد بلند.  بایدختر ز کیدر ظاهر شد. یجلو یکس

 کیاسپرِت ست تنش بود.و پشت بندش،  یکه لباسها

نفس  تونستمینم یپسر همسن و سال خودش.من حت

و آواِت  شدینگاههاشون جابجا م یبکشم. نگاهم رو

که خودم دور  ییگهایاز ته د یداشت تکه ا یعوض

چپوندیدهنش م یو تو داشتیبودم،برم دهیبشقابش چ . 

- زم؟؟یعز ی..خوبهیچه دختر ناز یآخِ   



 زیواسم نفرت انگ کرد،یکه نگاهم م یدختر یصدا

 یکنم که در نظر نگاهها کاریمن چ ایبود. خدا

صدام  کنمیبزرگ به نظر برسم؟!فکر م یکم گرانید

جواب دادم یبود وقت یجد : 

 !ممنون-

پشِت همه ظاهر شد و با تحکم  انسالیم بایتقر یزن 

 :گفت

- شهیم ریداره د گهید دیایب ! 

تر  یکه اون رو هزار برابر خواست یبا خنده ا آوات

گفت کرد،یم : 

 ..دخمل خاله مه..واسم غذا آورده-

شد دهیغذا کش ینیبه سمت س شیپسر کنار نگاهِ  : 

- داره یخوب یدستش درد نکنه..چه بو یآ .. 

دستش زد یبرداره که آوات رو یگیته د خواست : 

- منه یفقط اندازه  .  



دیخند ،یزیبا اخم ر دختر : 

- گهینشو د سیخس .. 

رو به من چشم درشت کرد و نگفت که من با  آوات

افتم یپس م اهینگاِه س نیا ! 

- ن؟؟یسم یاوردیمگه فقط واسه من ن  

گفت عیکرد و سر یفیطر اخم : 

- ه؟؟ی.عط.نیبود؟؟سم یاسمت چ دیآخ ببخش  

رمیلحظه دعا کردم که بم اون ! 

- نیعطر .. 

دیخنده ابروهاش رو باال کش با : 

- یخانوم نیآهان عطر ! 

..دستهاش زدیدو ساله حرف م یبچه  کیبا  انگار

حصار کرد و ادامه داد ینیرو دور س : 

- جونم؟؟ نیفقط واسه منه..مگه نه عطر نیا   



که اصال  یخاک بر سر ِس یبدبخِت خس کی مثل

اون  نکهیا یمشخص نبود، فقط برا یچیبا ه شفیتکل

 دییوقت باهاش هم غذا نشه، حرفش رو تا کیدختر 

 :کردم

 ..فقط واسه توئه-

 یشون بلند شد و آوات با خنده  هیاعتراض بق یصدا

بهم زد یچشمک ،یا روزمندانهیپ : 

 !آ قربون اون لُپات-

 

کردم دهنم  یبسته و مات فقط نگاهش کردم.سع دهن

به  هیکار من رو به شدت شب نیکنم که ارو جمع ن

دادیلوس نشون م یدختربچه  کی . 

و  یدر حال شوخ زشینفرت انگ یبا دوستها اون

فکر  دمیتپل و سف یبگو بخند بود و من به لُپها

 لُپها نینبود..اگر انقدر ا یلعنت یلپها نی.اگر اکردمیم

..اگر انقدر دادندیمن رو کم سن و سال نشون نم



 شتریسنم ب ینه نبود..اگر الاقل..کمصورتم بچگو

که  یدختر نیا یاگر من جا شدیم یخدا چ یبود.ا

از  یتکه ا خواستیبود و به زور م ستادهیکنارش ا

بشقاب رو برداره، بودم؟؟؟ یتو گیته د   

  !دستتو کوتاه کن تموم شد-

سالم شده بود.بازهم  جدهیمن کاش الاقل ه یخدا اوف

 ..نگاهم نکرد

- یزش نموند کاما یزیچ یهو ! 

 یِ الیخیو خنده هاشون آوات رو به من با ب یشوخ نیب

گفت یپر خنده ا : 

- نیاز مامانت تشکر کن عطر .. 

کنار  یلبخند یرو پس زدم و به سخت یپرداز ایرو

 یخاص یبا خنده  زیلبم گنجوندم..پسر نفرت انگ

دینگاهم کرد و خند : 

- داره یجان چه چاِل لپ یا ! 



من فقط  ییِ بایم رو سد کرد..زراه گلو یمزخرف بغض

پونزده ساله  یدختربچه  کی یبه اندازه 

دو ماه  یعنیساله بودم؛  جدهیبود..هرچقدر هم که ه

دختر  کیاز  شتریسال! اما بازهم ب جدهیو ه گهید

 ی! آوات با اخم مصنوعشدمینم دهیشونزده ساله د

زد شیو آروم تو سر پسر کنار دیخند : 

-  یبه چال لپ دخترخاله  کن! شیهووو چشاتو درو

شعور؟؟؟یب یدار کاریمن چ  

تعصب قشنگش غرق  نیکه داشتم از ا یرو به من و

گفت شدم،یم یخوش : 

- نره از مامانت  ادتی..نیبدو برو خونه تون عطر

ایتشکر کن . 

گفتم یکلمه ا یجنبوندم و به سخت لب : 

 ..باشه-

نگاه مات شده م، داخل شدند و در رو  یجلو

در بسته موند و باالخره لبهام جمع  یوبستند.نگاهم ر



حسادت و نفرت  یایدن دنشیبا د شهی..همشهیشدند.هم

 ی..حسرت هم به حسهانباریو بغض رو داشتم و ا

م اضافه شده بود گهید . 

چشم از دِر بسته  یلُپم نشست و به سخت یرو دستم

 یانگشتهاش رو رو یخونه ش گرفتم. هنوز گرم ی

 یاسمم رو تو ی.اون حتکردمیصورتم حس م

خاطرش نگه نداشته بود و من هر لحظه با اسمش..با 

 نیکه هم ییو با نفسها شیلعنت یوجودش..با چشمها

کردمیم یزندگ د،یکشیها م یکینزد . 

 

که گرفته بود، به  یبه عکسش و ژست خاص رهیخ

من هم مثل اون  دیبا دیکه شا کردمیفکر م نیا

عمل بود،دماغم رو  ستادهیکه کنارش ا یدختر

 یلیو قوز خ کیکوچ یِ نیب یکنم..انگشتم رو رو

اد؟؟ی..اگر عمل کنم به صورتم مدمیکِمش کش  



گونه هام رو عمل  ،ینیعمل ب یبهتره به جا دیشا

چشمهام رو  ایلبهام رو برجسته تر کنم!  ایکنم..

ست؟؟یتر..موهام رو لخت کنم بهتر ن دهیکش   

و کم بچه  یادیز نکهینبود جز ا یرادیا چیه هوممم

عمل  شدیرو م نی..ادمیرسیسن و سال به نظر م

من  یِ ! بدبختذارهیمتعصب من نم یکرد؟؟ آخه بابا

حسم  تونستمیمتعصب داشتم و نم یبود که پدر نیا

جز چکسیبگم. به ه یرو به کس ... 

- یکنینگاه م گرمویعکس ج یباز که دار .. 

ابروهام  نیاز حرص جمع شد و اخم ب صورتم

که من  دیفهمیپررو و احمق نم یالیشک نینشست.ا

نثارش  یمرد متعصبم! چشم غره ا نیا یچقدر رو

دمیکردم و غر : 

- حرف  ینطوریآواِت من ا یصدبار گفتم درباره 

 !!نزن

هم  گهیچند دختر د یو پشت بنِد اون، خنده  دیخند

 ..بلند شد



- عشق منه نکهیا ! 

- خودمه ییِ ! آقاخودیب .. 

- میایم ممن و اون به ه گنیزر نزن همه م ! 

به سمت ُسها بلند شد حانهیَشست ر انگشت : 

- سرگرم شو نیفعال با ا ایتو ب !! 

دور تا دور چرخوندم..و رو به  یشدم و نگاه بلند

چشم تنگ کردم تیهمه شون با جد : 

-  یرو آواِت من لقبا یکس نمینب گهی!ددیهمتون خفه ش

بذاره ها ینطوریا ! 

تا از چهل  یفقط س نهای..اگهید دونستینم یکس

 یبودند! خب دوستها میکنکور یها یهمکالس

 وونهیو د نیاز عشق آتش شیهم کم و ب رستانمیدب

 ...وارم خبر داشتند و

- فقط مال تو گرتی..جینیعطر دیاوخ ببخش ! 

بلند شد انایک فیظر یصدا : 



- ؟یپس من چ یغلط کرد ! 

پشت بنِد اون، زهرا و : 

- ! فقط و فقط مال منهدیهمتون از دم غلط کرد !  

تامم  تِ یو از مالک خوردمیجهت حرص م یو ب خودیب

. کردمیو داغ م رفتی!صدام باال مکردمیدفاع م

باهاش دشمن  کرد،یم یهرکس که ابراز عالقه ا

 ملکِ یو هرطور شده، از ما ختمیری. عرق مشدمیم

کردمیخودم محافظت م !! 

-  یما زندگ یخونه  نِ ییپا یفعال که تو طبقه 

شب و   بایودم! منم که تقرخوِد خ کی..نزدکنهیم

.بهم میهم دار یخونوادگ ییِ ! تازه آشنانمشیبیروز م

هم  کترینسبتمون نزد نکهیدخترخاله! احتمال ا گهیم

ـــهیلیبشه، خ !  

کج کرد یدهن الیشک : 

- دونهینباش..فعال که تو رو بچه م دواریام ادیز .. 

دونستندیرو هم همه م یکی نیخدا ا یوا ! 



- که  فهمهیم،میباهم آشنا بش ترشیب یباالخره وقت

کنهیکه فکر م سین یاونطور نمیهمچ .. 

و بلند گفتم عیبزنه و سر یحرف یندادم کس اجازه : 

- میباهم حرف زد شیساعت پ هی نیتازه هم !! 

 ییکالس حکمفرما شد..من با ذوق ابرو یتو سکوت

گفتم روزمندانهیباال دادم و پ : 

- تو  تونوامایکه جواب پ دیزور بزن یحاال شما ه

 یتونو بده! ه ینیریخود ش یو جواب کامنتا رکتیدا

بندازه اماتونینگاه به پ هیکه  دیمنت بکش ! 

 نستاگرامشیا رکتیدا یرو تو امیپ یایخودم دن حاال

نگاه کردنش کباریاز  غیفرستاده بودم و در !! 

ساغر با خنده بلند شد یصدا : 

- بهت گفت؟ ای...چشیدیپس امروزم د شرفیب یا !! 

که  یمهربون یرو دوست داشتم..دخترخاله  غرسا

 نیرو ب میطرفدار شهیهمسن خودم بود و هم

!! کردیم زیو نفرت انگ شعوریحسود و ب یدخترها



و ساعت قبل و اون  رمیذوقم رو بگ یجلو تونستمینم

شدیآواتم فراموش نم یلبخند مکش مرگ ما ! 

- یخانوم نیبهم گفت عطر ! 

شد..من به تک دخترها بلند  دنیاووو کش یصدا

کردم حسادتشون رو با  یتکشون نگاه کردم و سع

زمینوع حرف زدنم، برانگ : 

- اشتباه شد..جاتون اصال  یوا ی..ایجاتون خال

دوستش از  ی. وقتمیباهم حرف زد ینبود! کل یخال

 دیدونینم یشد! وا یرتیغ یکرد، کل فیچال لُپم تعر

دیلُپمو کش یبود وقت یچه حال خوب !! 

من مونده بود و من با  یهمه  رو ی رهیخ نگاه

! چه کردمیم یو چال لُپم، فخر فروش مییباینگاهم و ز

داشت که من حرفها و حرکاِت آوات رو  یتیاهم

بود که  نیکرده بودم؟!! االن مهم ا ریتعب یچطور

آواِت من  یرو گهیدهن همه شون بسته شده بود و د

کردندیطَمع نم !! 



بهتره بگم،  ای..گهیخبر نداشت د چکسیه خب

 یجز پدر و مادر و برادر کوچکترم از حس چکسیه

خبر نبودند! و البته  یکه من نسبت به آوات داشتم، ب

و خنِگ من یخوِد آوات عوض یبه اضافه  ! 

دستم گرفتم و  یتو یا نهیشد، آ لیکالس تعط یوقت

به من  شهیهم نهیآ نیبه صورتم انداختم. ا ینگاه

.قبل از کردمیچک م خودم رو دیبا شهیوصل بود.هم

به خونه! اون  دنیخارج شدن از خونه و قبل از رس

..البته اگر دیدیو آراسته م بایمن رو ز شهیهم دیبا

دیدیم !! 

- خونه تون؟؟ یریم  

فرم  یاز موها یو طره ا دمیشنیساغر رو م یصدا

 دیُرژم رو تمد دی.بادادمیچونه م تاب م نییرو تا پا

کردمیم .. 

 ..اوهوم-

- ما یخونه  میبر ایب .. 



کردم و ُرژ سرخ رنگ رو  فمیک یتو دست

بشم! سرم  دهیبزرگتر د یکم نیبا ا دیدرآوردم..شا

 انسالیاستاِد م دِ ید یتو ادیخم کردم تا ز یرو کم

 ..نباشم

- برم خونه دینه با .. 

ساغر کنار گوشم بود یصدا : 

- یشیَزنا م هی،شبیزنیم ی! وقته؟یچ نیا وونهید .. 

و تُپلم رو  کیکوچ یادم و لبهاند یتیحرفش اهم به

 ..برجسته تر کردم

- اریب نمیما..مامانم گفت عطر یخونه  میپاشو بر .. 

رو درمورد  یرفته بود..خاله م هم همه چ ادمی آخ

 کی نی.هرچند معتقد بود که ادونستیحسم به آوات م

 ای..رهیبزرگتر شدم، از ذهنم م یحس گذراست و وقت

 وونهید نطوریمه که اسن یبه خاطر اقتضا نیمثال ا

که نفس  دیفهمینم چکسی! واقعا هکنمیم یوار عاشق

وصل بود نییپا یمن به بودن پسِر جذاب طبقه  .. 



-  دیخونه..شا ادی..آوات احتماال غروب مامیب تونمینم

نمشیبتونم بب .. 

دستش رو تو سرم زد و با حرص گفت کف : 

 !خاک تو سرت-

 

.غروب رفتگیم یدور نهمهیکه چقدر قلبم از ا آخ

شد و بعد شب شد و من  کیشد و بعد هوا تار

دو طبقه موندم..و اون تا  نیپاگرد ب یهمچنان تو

آخر شب به خونه برنگشت.با صدا کردن مامان 

به خونه برگشتم و..به خودم  دیشام، ناام یبرا

پدر و  یدادم که امشب احتماال به خونه  یدواریام

ستیجز اونها ن یچکسیه شیرفته و پ مادرش .. 

 

*** 

کردم. انواع و  یخال زیم یرو رو شیلوازم آرا فیک

از  شتریب دیلوکس و مارکدار..شا شیاقسام لوازم آرا



پول به لوازم  دم،یدیکه دور و برم م ییتمام دخترها

مختلف  یو لباسها جاتیو الک و بدل شیآرا

که از پدِر سخاوتمند و  یتمام پول بایتقر یعنی.دادمیم

و چقدر هم  شدیها م نیخرج هم م،گرفتیزحمتکشم م

بود نیکه خرجم سنگ ! 

که شغلش بعد از  یپدر یخدا دستم جلو ی شهیهم

بنگاه مسکن شده بود دراز  کی ی ،ادارهیبازنشستگ

دختر پاچه  ی نهیدست رد به س چوقتیبود و اون ه

 زی.عزدیکشیو اون ناز م کردمی! ناز مزدیخوارش نم

گهیکرده ش بودم د .. 

- ما؟؟ یخونه  یاینم نیعطر  

 یانداختم و ب زیم یرنگ رو رو یلب قهوه ا خط

ترالن رو خوندم.رفتن به خونه شون؟!  امِ یحوصله پ

 یخونه  یشدند و من اصال تو دهیلبهام به باال کش

کردمینم یترالن احساس راحت . 

- کالس دارم تونمینه نم .. 



که ترالن خواهر بزرگم شرش رو کم کرده  یوقت از

اون  کهیبهتر هم شده بود. تا وقت یلیبود، اوضاعم خ

سر و  یمسخره و ب یها حتیبا نص شهیبود، هم

خودم  یایغرق دن ادیز ذاشتیو نم کردیم تمیتهش اذ

بود که ازدواج کرده بود و  یباشم.اما حاال چند ماه

هم به خاطر  اونباهامون نداشت. یادیرفت و آمد ز

  !اخالق خاص شوهرش

- ایخب بعِد کالست ب .. 

 کیهوام رو  کردندیم یکج کردم.همه سع یدهن

بلد نبودند چکدومیداشته باشند و ه ییجورا .. 

- یخونه تونو ندارم تَر یحوصله  .. 

- یشعوریب یلیوا خ !  

حوصله جوابش رو دادم یو ب رک : 

-  نه،یبیمنو م ی..وقتادیخوشم نم تتیازون شوهِر قزم

..اَه اَهنهیبیداره م ییآدم فضا هیانگار  .. 



 دنیکه چشم د شعورشیاز شوهر بدخلق و ب دیاب البته

..الاقل باعث شد که کردمیمن رو نداشت، تشکر م

ازم دور بشه و شب و روز دم گوشم وز  یترالن کم

بهم گوشزد  قهیدم به دق خواستیدلم نم چیوز نکنه..ه

محضه تیخر کیکنه که عشقم به آوات  .. 

- .. گهی! حق داره دتیشخص یدرست حرف بزن ب

سر و  ی.هرکیکنیم شیساله آرا یزن س هی یاندازه 

به سن و  کمی..گهید کنهیتعجب م نه،خبیوضعتو بب

بزن پیت یسالت نگاه کن، بعد اونطور ! 

 یهم آبم با ترالن تو امیپ یتو یشروع شد!حت باز

رفتیجوب نم کی .. 

-  یلیمن به خودم ربط داره..تو اگه خ ی افهیو ق پیت

 یکه ه ریبگ ارتویجلو شوهر حرف درب ،یخواهر

تو خراب نکنه شیمنو پ .. 

 تیاهم یو من ب یکارهام ناراض یلیاز خ انیاطراف

 یربط یهاشون..به کس یتیبه اعتراض ها و نارضا

رو  یدیو چطور عقا ینداشت که من چه مدل زندگ



 دیبا دادم،یکه جوابشون رو نم نی.همدمیپسندیم

کردندیخداشون رو هم شکر م ! 

- به  گهیتو داره؟! فقط مبه  کاریشهرام چ چارهیب

که خودشو با  یخوب نیدختر به ا فهیبگو ح نیعطر

دهیانقدر بد نشون م افهیو ق پیت نیا . 

و تند جوابش رو دادم دمیکش یبلند پوف : 

- که انقدر تو رو محدود  نهیبابا! واسه هم دیشما خوب

گهید یبر رونیتنها از خونه ب ذارهیکرده و نم .. 

 عی..سرشدیم رمیداشت د به ساعت انداختم. ینگاه 

و از جا بلند شدم ختمیر فمیک یرو تو شیلوازم آرا . 

تنم کردم. درحال بستن  یرنگ یکوتاِه مشک ی زهییپا

اومدِن  رونیقشنگم بود و به وقت ب یمانتو یدکمه ها

بود و  میبه سه و ن کی. ساعت نزدکردمیآوات فکر م

اومد یم رونیاز خونه ب دیموقع ها با نیهم .. 

! از همون دمشید یبود که دزدک شبید نیهم من

دو طبقه نیپاگرِد ب .. 



 یو قرارش رو برا زدیکه با تلفن حرف م دمیشن

.اون لحظه از کردیامروز ساعت چهار هماهنگ م

 زدانِ ی ی. و وقتدمیفهمیحال خودم رو نم یخوش

گل  شیشده بود و بازهم فوضول دایپ کهوی یعوض

دیا تعجب پرسب یحرص خوردم.وقت یکرده بود، کل : 

" ؟یآبج یخندیم یواسه چ " 

کار  یتو گهیمحکم زدم تا د یِ پس گردن کی من

  !خواهر بزرگش دخالت نکنه

" نکن، برو به درسو مشقت برس یفوضول !" 

با استرس همراه  ینطوریزدن ا دیکه چقدر د یوا

و  نهینب دنییمن رو درحال پا یوقت کس کیبود..که 

عتبار پدرم بد ا ینشه و برا ثیبعدا حرف و حد

آپارتمان لوکِس پنج  نینشه!! و چقدر خوب که ا

به  نجایآوات هم ا یپدرم بود و حت یطبقه، تماما برا

 .خاطر کارش مستاجر بود

بود  یموهبت اله نیپدرهامون بزرگتر یِ میقد رفاقت

نعمت بزرگ، خدارو  نیو من هر شب به خاطر ا



 زمیعز یکه بابا خواستمی! و از خدا مکردمیشکر م

انقدر مهربون و دست و دلباز و اهل  شهیهم

 یِ کینزد نجایباشه تا آوات حاال حاالها ا یسیرودربا

 ..خودم بمونه

 

که  یدوشم انداختم و رو به مادر یم رو رو کوله

تکون دادم یدرحال حل کردن جدول بود، دست : 

 ..من رفتم، خدافظ-

به سرتا  ینگاه نکیرو بلند کرد و از پشت ع سرش

نداختپام ا . 

 کجا؟؟-

رو  یبعد ینشان از سوال و جوابها لحنش

جواب دادم عی..سردادیم : 

 ..کالس-



بزنه، از خونه  یا گهیبتونه حرف د نکهیقبل از ا و

رنگ رو پام  یاسپرِت مشک یها یزدم. کتون رونیب

ستادمیدو طبقه منتظر ا نیپاگرِد ب یکردم و..تو . 

باال  یقه هانگاهم به طب کی..قهیاز ده دق شتریب دیشا

همون طبقه  یعنی.نییپا ینگاهم به طبقه  کیبود و 

که آوات ساکنش بود.از صبح چشمم به  یدوم ی

 رونیبودم که از خونه ب دهیاتاقم بود و د یپنجره 

به  شتریربع ب کیبه ساعتم انداختم. ینرفته.نگاه

 ینم رونیخونه ب زوقت قرارش نمونده بود و چرا ا

 اومد؟؟

به شدت  زییماه اول فصل پا یهام تودست یکم دما کم

پاگرد، قدم رو  یو تو زدیاومدند.قلبم تند م نییپا

 کی یو برا دمیسابی. انگشتهام رو به هم مرفتمیم

ذکر خدا رو  کسرهی دنشیلحظه د کیلحظه...فقط 

 یکه تمام وجود من برا دونستیم یو..ک گفتمیم

به خواهش افتاده بود؟؟؟ دنشید  



بسته  یبه چهار بود که صدا هقیدو دق قایدق ساعت

 یقلب گهی. و اون لحظه ددمیشدن در واحدش رو شن

  .نمونده بود

 ییجا یعنی نییپا یچطور خودم رو به طبقه  دونمینم

رسوندم.  نم،یکه بتونم بسته شدن در واحدش رو بب

قدمهام از حرکت  دن،یو..دو پله مونده به رس

فکر  وقتها با خودم یلیخ یعنی..ی. گاهستادندیا

عاشق تر از من  ایدن یتو یکس چیکه ه کردمیم

که روبروم بود،  یمرد دنِ یوجود نداره. که با د

گرفتمیو جون م مردمیم نطوریا . 

 یرو به گوشش چسبونده بود و با کس یگوش اون

مات  نطوری. و من دست خودم نبود که ازدیحرف م

 متونستیو نم کردمیو نفس گرفته، به سرتا پاش نگاه م

 ی. به موهارمیروبروم بگ یِ لعنت نیاز اچشم 

 یبلندتر شده بودند.چشمها یکه کم ییشهایمرتبش.ر

فوق العاده ش پیو ت رایاز حد گ شیب .  



که سست شده بودند،  ییرو با زانوها یبعد یپله  دو

که  یتک کت اسپرت ی قهیاومدم. اون داشت  نییپا

کردیتنش بود، مرتب م : 

 ..نه االن اومدم-

ه سمت آسانسور رفت. نگاه من به دنبالش عجله ب با

دیمن رو ند یشد که حت دهیکش .. 

- دمی!حواسم پرت شد ساعتو ندگهیاومدم د گمیِد م . 

 دهیو از پشت به قامت کش داشتمیسرش قدم برم پشت

 یِ نزدک نیهم یو برا کردمی. نگاه مکردمیش نگاه م

حالم رو درک  ی.کسکردمیدور خدا رو شکر م

که من انگار  دندیفهمیزود گذره و نم گفتندی. مکردینم

 یکه درست جلو یآدم نیساله که با وجود ا یسالها

کردمیم یدگزن داره،یمن داره با عجله قدم برم . 

آسانسور رو زد. من  یرو قطع کرد و دکمه  تماس

 یجالب اصال به رو یلیخودم رو بهش رسوندم..و خ

م و اومد نییطبقه از پله پا کیکه چرا  اوردمیخودم ن

با آسانسور برم خوامیرو م هیبق ! 



- نساد؟یآسانسور وا یوا !! 

گره  نهیس یبه سمتم برگشت و..نفسم تو کبارهی به

فلش آسانسور مونده  یدکمه  یخورد. نگاه من رو

دیبود و اون با تعجب پرس : 

- ؟یاومد یتو کِ  !! 

پام رو  کیآسانسور نرسه! تند  نیا چوقتیه ایخدا

حاال انقدر عجله نداشتم و انگار تا دادمیتکون م ! 

- چرا  شه،یم رمیداره د ی! واگهیاالن د نیهم

اد؟یآسانسور نم ! 

آسانسور که  یرو ازم گرفت و به شماره ها نگاهش

نگاه کرد رفت،یتازه داشت باال م : 

- شده؟ رتیکه د یبر یخوایتو کجا م !! 

به خودم  هیانداختم و حالت گر میبه ساعت مچ ینگاه

 :گرفتم

- طول  یو برم، کل ادیب رمیگ نی!! تا ماشکالس دارم

کشهیم .. 



اگر  ای!! خدارسونه؟یبگه که من رو م شهی..میعنی

 ازهام،ینذر و ن ونیرو بگه، هزار تا صلوات...م نیا

گفت یبا کالفگ : 

- میاز پله ها بر دی..انگار بارینخ .. 

 یصدا نباریبگه! ا م،یکه برس نییپا دی..شانگفت

ناز داشت یمتعجبم کم ! 

- پله ها؟ از !!  

کرد نیینگاهم کنه، سرش رو باال و پا نکهیا بدون : 

- میآره بپر بر ! 

 یبا من بود؟؟؟ با خوِد من؟!!دست ایمن بود؟! خدا با

پا تند کردن به  یکرد برا قمیبه بازوم زد و تشو

 !سمت پله ها

- ایبدو ب ،یاگه عجله دار .. 

پرواِز  کی نکهیناباورانه باهاش هم قدم شدم.مثل ا 

..هم قدم کردمیآزاد رو تجربه م یهوا کی یر توبک



اون..ذوق  دنِ یپله ها! خند یرو دنییشدن با آوات! دو

 !کردِن من

- کنهیآسانسور لج م نیا شه،یم رمید یوقت شهیهم .. 

لحظه  نیلج کردن آسانسور باهاش، ناب تر یبرا من

. نگاهم رو به جلو بود و کردمیها رو تجربه م

 ی. کمدمییدویه ها مپل یدرست کنار آوات رو

ادمهیز جانیاز ه نیکه ا دونستمیداشتم و م جهیسرگ .  

و من از  خوردیسرم وول م یوار تو وونهید یفکر

که مشامم رو پر کرده بود،  یعطر مردونه ا یبو

شدمیلحظه به لحظه داشتم مست م . 

. پام دمیبزرگتر شد. من نفس نفس زدم و خند فکر

با  طونیخوردم. ش یدادم و ِسکندر ریگ ییرو به جا

گفت نیقشنگش بهم آفر یتمام وسوسه ها .. 

 !!!آخ-



شد!  دهیچیدستش دورم پ یعنیمن رو گرفت.. یدست

 یدستها ونیتر شد.نفسم م قیعطر مردونه عم

رها شد یمردونه ا !  

- ؟؟یعطر یشد؟! خوب یچ  

و دار پرواز بودم و سرم به شدت  ری! در گ؟یعطر

نداره..بهتر از  یکال! اشیبه نوسان افتاده بود.عطر

  !قبل اسمم رو به خاطر سپرده

..نفسم یجمع کردم ول یشده م رو به سخت ختهیر قلبم

 کیاومد. من  یباال نم یکینزد نهمهیو ا جانیاز ه

 تونستینم چوقتیه چکسیعاشق بودم و ه ی وونهید

 .حس االنم رو درک کنه

 ..خو..خوبم! خوبم-

 یوم؟! واکمرم؟ باز یتنم بود؟! رو یکجا دستش

من..دور تا دورم رو احاطه کرده بود و سفت  یخدا

و  کردمینگهم داشته بود! من..تپش قلبش رو حس م

 نیتنش رو. و چقدر زود..چقدر زود از ا یگرما

کننده فاصله گرفتم وونهیحجِم د . 



نشده و سر پا  میزیراحت شد که چ الشیخ یوقت

دستهاش رو از دورم باز کرد و با اخم  ستادم،یا

گفت یفیظر : 

- مخت داغون  ،ی! االن افتاده بودگهیمراقب باش د

 ..شده بود

 یلیچرا بغض کردم. لحن اون خ دونمینم

 کی..راحت..مثل یلیاحساس..خ یب یلی..خیمعمول

بچه رو به  کیکه  یبهتره بگم، کس ایبزرگتر..

کرد،بودیمواخذه م یاطیاحت یخاطر ب . 

م مسلط به خود یانداختم و به سخت نییرو پا سرم

 :شدم

- دیخورد..ببخش چیپام..پ .. 

لرزونم  یبازوم مونده بود و به پاها یرو دستش

 یاز خنده تو ییرگه ها کردمی..حس مکردینگاه م

زنهیصداش موج م : 

- که نشد؟؟ تیزیچ  



 یکه دستش رو نیبه هم نحالیو با ا دمیکشیم خجالت

 یادیعشقم ز کنمیبازوم بود هم قانع بودم.فکر م

بود نیآتش !  

 ..نه-

ساق دستم. و  یرو زونیبود و کوله م آو نییپا سرم

و  میکنار هم بمون نطوریسال ا یسالها خواستیدلم م

نگاهم کنه ینطوریاون هم .. 

- خوشگله؟ یکه عطر یدیجانم نترس یا !  

 کیاراده جمع شدند و حاال مطمئن بودم که  یب لبهام

.اون با رسمیلوس و احمق به نظر م یدختربچه 

کرد تمیتش رو پشتم گذاشت و به جلو هداخنده دس : 

- تا اون لُپاتو نچلوندم میبدو بر ! 

اومد..آخه..چرا انقدر مثل بچه  یلحنش خوشم نم از

زد؟؟یها باهام حرف م  

- یفتیمراقب باش باز ن .. 

گوشزد کردن مزخرفش نیا و !  



-  یدار پیت نیکه با ا یدار یکالس چ یراست

؟؟یریم  

پم؟یت !!  

- یاضیکالس تست ر ... 

همراه شد و کال  شیبا زنگ خوردن گوش حرفم

کرد و  شتریحواسش از من پرت شد. سرعتش رو ب

درآورد بشیج یرو از تو یگوش نیدر همون ح : 

- شد ریبابا د یا .. 

رد شد و به  یبدون توجه به من، از الب عیسر و

پا تند کرد یسمت در خروج .. 

 !اومدم اومدم-

اما نه! درست م جمع شد. من فراموش شدم؟؟  چونه

برگشت و رو به من گفت یدر خروج یجلو : 

- دوره؟؟ یلیکالست خ  



گرفتم و..انگار دوباره جون به پاهام  یدوباره ا دیام

برگشت. قدمهام رو به سمتش تند کردم و در همون 

گفتم نیح : 

- ؟؟؟یواسه چ  

نگاه کرد.  رونیبوق زد. اون برگشت و به ب یکس

بالش از در خارج و...از ساختمان خارج شد. به دن

مدل  نِ یشدم و نگاهش کردم که..داشت به سمت ماش

خودش  نیماش نکهی.ارفتیم یرنگ ینقره ا یباال

 !نبود

 !اومدم بابا عه-

شد.و بازهم  یخال یلبخند جمع شد و بازهم قلب بازهم

برگشت یدیناام . 

اومدم و  نییپا یساختمون رو به آروم یجلو یها پله

 شهیکه از ش یدختر یراننده نگاهم رو از  تونستمینم

 کرد،یبه آوات نگاه م نشیماش یاومده  نییپا ی

آشغال یِ ! لعنتی. لعنترمیبگ !! 



- یایربعه منتظرم که ب هی ! 

هم اخمش مشخص بود و چقدر  نکیاز پشت ع یحت

بود بایهم که تمام و کمال ز .. 

- میخب بزن بر لهیخ . 

تمام نفرت ها راه گلوم رو سد  یبه اندازه  یبغض

که از  یی.وقتهاشدمیحس دچار م نیبه ا ادیکرد.ز

دمیرسیاوج دوست داشتن، به اوج نفرت م . 

شد که آوات به سمتم  شترینفرت ب نیا یو وقت 

برگشت و با چند قدم کوتاه خودش رو بهم رسوند. 

و گفت دیلُپم رو کش یلبخندش خر کننده بود وقت : 

- رسوندمتیوگرنه م رمهیآ قربون اون چالت..د .. 

اون  نیو به سمت ماش گرفتیچشم ازم م کهیدرحال و

گفت کرد،یدختِر کثافت پا تند م : 

- کن خوشگل خانوم..سنت کمه، بهت  شیکمتر آرا

ادینم .. 



ماتم زده م، کنار دختر سوار شد و با  یچشمها یجلو

 .سرعت دور شدند

و  کردمیو پر از بغض رد رفتنشون رو نگاه م آواره

هم نداشتم،  یکالس یکه حت یکنم.من کاریچ دونستمینم

ساختمان خونه مون مونده بودم و از نفرت  یجلو

شدمیم وونهیداشتم د ادیز . 

 کی یو لبهام جمع شده بودند و چشمهام آماده  چونه

بارِش بزرگ و چند ساعته بودند. از آوات..از 

بهش بسته بود، متنفر شده  میکه زندگ یعشقم..از کس

گرفته بودتمام وجودم رو  یبودم و دلخور . 

 یو ب دمیکشیم ابونیاز خ یطرف کیرو به  قدمهام

. دستهام دندیدی.چشمهام تار مرفتمیهدف راه م

 شتریو قلبم لحظه به لحظه ب دندیلرزیم

اون دختر آشغال  یعنیهم نشد.. نباری.اشکستیم

 .نذاشت که بشه

و  خواستمیحال و هوا نم نیرفتن رو االن..با ا خونه

رو  انتشیخ نیتا بتونم ا بودمیساعتها تنها م دیبا



قبل  یفراموش کنم! و دوباره..دوباره مثل روزها

 یادیبا اون دختر ز نباری!!ارمیرو از سر بگ یعاشق

ها  یزود نیبود و فکر نکنم بتونم به ا یمیصم

 ..فراموش کنم

بودم و هر از  ریخودم و افکار جنون وارم درگ با

 شد،یچشمم جمع م یکاسه  یرو که تو یاشک یگاه

زارمی. ازش..بگرفتمیم یبا پر دستمال کاغذ !! 

 !!خانوم خوشگله-

و  کردیحرکت م یدرست کنارم به آروم ینیماش

کردیجوون نگاهم م یراننده  .. 

- نمتیبب ؟؟یخانوم .. 

دماغم رو باال فرستادم و بازهم بغض کردم.پسر  آب

روندیآروم کنارم م : 

- ! دختر خانوم؟؟تویناراحت نمینب  

با اخم به سمتش برگشتمکرده،  بغض : 

- گهید ه؟؟برویچ ! 



پسر  کیچشمهاش برداشت و.. یرو از رو نکشیع

شد انیچشمهام نما یساله جلو ستیب بایجوون تقر . 

- برسونمت؟؟ یخوایم ؟؟یریکجا م  

دلم  کردیم یکه لبخند داشت و با لبخندش سع یپسر

کردم و تمام  ظتری. اخمم رو غلارهیرو به راه ب

پسر خوش  نیآوات رو هم سر اهام از  یدلخور

کردم یخنده خال : 

- نمی! برو ببرینخ !!  

و آرومتر گفت دیاز قبل خند مهربونتر : 

-  ینطوریا یتو! کدوم عوض یچقدر ناز یوا

کرده عروسک خانوم؟؟ تیعصبان  

و فقط نگاهش  ستادمیجمع تر شدند. ا لبهام

 ی قهیچند دق یکردم.نگاهش کردم و بازهم صحنه ها

شمم اومدندچ یقبل جلو . 

- باال هرجا  ایافتما! ب یپس م ینکن اونطور

رسونمتیخودم م ،یخواست .. 



از اعماق قلِب شکسته م خارج شد. آواِت  یپر نفرت آه

و هرروز با انواع و  کردیم انتیخ یمن به راحت

ذاشتیرنگ و وارنگ قرار م یاقساِم دخترها . 

- قرمز  ینطوریکه ا سیخوشگلت ن یچشا فیح

  بشه؟؟

شد که ازش  یچ دونمیخوشگلم؟! نم یاچشمه

دمیپرس : 

 واقعا چشام خوشگله؟؟-

زود لبخندش رو  یلیو خ دمیخوردنش رو فهم کهی

 :وسعت داد

- گهید ای..بی..لوندی..نازیکال خوشگل ! 

گذاشتم نشیدِر ماش یرفتم و دستهام رو رو جلوتر : 

- ؟؟؟یشناسیتو آواتو م  

فکر  ربطم به یکرد و به خاطر سواِل ب یزیر اخم

 :فرو رفت

- هست؟؟ یآوات؟!! ک  



اشاره کردم ییدستم به جا با : 

-  یلی! همون مدل و عکاسه که خیآواِت مردان

و جذابه پیهم خوشت یلیمعروفه..خ .. 

گفت یتنگ کرد و با مکث کوتاه چشم : 

- شهیکه نم ابونی..تو خمیباال باهم حرف بزن ایب .. 

مثل من هم  خواستمیبودم و م یفکرم دنبال تالف یتو

 یکنم و کم انتیخ نمیبه عشِق آتش ،یالیخیآوات با ب

 !دِل ُگر گرفته م رو خنک کنم

و..سوارش شدم.  دمیمگان رو کش نِ یماش ی رهیدستگ

..کامل به دیرسیبه نظر م یپسر خوشحال و راض

به روم زد یسمتم برگشت و لبخند : 

- یچقدر بامزه ا .. 

دادم مینیبه ب ینیچ : 

- دونمیخودم م .. 

چشم ازم گرفت و حرکت کرد خنده با : 



- م؟؟؟یخب کجا بر  

فکر کردم یکم : 

- یزدیدرمورد چشمام حرف م یاممم داشت .. 

خنده ش با تعجب همراه بود تک : 

- گهیخب چشات قشنگه د .. 

به اطراف تکون دادم یسر ،یحواسپرت با : 

- میزدیدرمورد آوات حرف م مینه نه! داشت .. 

گفت یو ناراض دیکش یبلند پوف : 

- گهید یگیرو م فتهیمون پسر خودشآره ه .. 

جابجا شدم و کامل به سمتش برگشتم یکم : 

- س؟؟؟ فتهیبه نظرت خودش  

کج کرد یدهن : 

- اون خوششون  یِ آره بابا..من موندم دخترا از چ

ادیم ! 



زدم یعشق لبخند با : 

 !بس که دختر ُکشه-

دلش کمه کم  یبهم انداخت و حتم دارم که تو ینگاه

" نثارم کردیروان ی وونهی"د کی ! 

- منه؟؟ یپسر خاله  یدونستیم  

رو کنترل کنه و با  شیزدگ رتینتونست ح نباریا

درشت شده نگاهم کرد یچشمها : 

- ؟یجد !! 

کردم نییباال و پا یافتخار سر با : 

-  یتن ینیدخمِل خاله شم.. گهیاوهوم..به من م

میدار یخانوادگ ی! دوستمایستین .. 

 یبه سخت و شدیمن و جلو جابجا م نیب نگاهش

کردیحرفهام رو هضم م : 

- ؟یهمون آوات مردان !!  

خنده م با ذوق همراه شد تک : 



- ! هم عکاسه، هم یآره..همون آوات مردان

 یهم دادن.حت یکار شنهادیبهش پ یمدله..تازه کل

دوس داره ی..اما اون فقط عکاسیگریباز .. 

دلم با حرص گفتم که من از شغلش به شدت  یتو و

 !متنفرم

  !!عجب-

متفاوت داد ینظر نباریکرد و ا نگاهم : 

- داینموره شباهت دار هی ! 

رو زد ایحرف دن نیتر بایز انگار ! 

 !!!واقعا؟-

کردم که بهتر نگاهم  قشیو تشو دمیرو جلو کش خودم

 :کنه

- مگه نه؟! به خصوص چشمامون..آره؟؟  میهم هیشب

همه نه؟؟؟ هیچشمامون شب  



ه بود..من و تعجب کرد دیخندیبگه..م یچ دونستینم

کنه دییرو تا نیا ایدن ینفر تو نیمنتظر بودم تا اول ! 

- دمیند کیبگم..آخه اونو از نزد یخب..چ .. 

حرفم موندم دییدرشت کردم و بازهم منتظر تا چشم : 

- میخوریبه هم م .. 

درشت کرد و لبخندش کامال جمع شد..من  چشم

بهش منتظر موندم رهیبازهم خ .. 

 مگه نه؟؟؟-

تراف گرفتمازش اع باالخره : 

- همه هیآره..رنگ چشماتون شب یاِ  ! 

هم  یتمام وجودم رو گرفت و دستهام رو تو ذوق

 :قفل کردم

- میهم هیشب دونستمی! مدونستمیعاشقتم!! م یوا .. 

 یباز وونهید یادیمونده بود..فکر کنم ز مات

درآورده بودم..مهم نبود..آوات کنار اون دختر خوش 



ه من رو به آوات ک یپسر نیبود و من هم کنار ا

که با  کردیحسادت م یربط داده بود!! البته انگار کم

کرد دیمکث تاک : 

 ..فقط چشماتون-

هم مهم نبود نیا ..  

- خانوم خوشگل؟؟؟ میحاال کجا بر  

 ادی"خانوم خوشگل" گفتنش خوشم اومد..من رو  از

نداختیآوات م ! 

 ..اممم برو سمت سعادت آباد-

به روم زد یلبخند چاپلوسانه : 

- به چشم عروسک خانوم یاِ  .. 

..بهتر خواستمیرفتن رو که در حال حاضر نم خونه

که  یمهربونم بشم. کس یبود امشب رو مهمون خاله 

 نکهیراحت حرف دلم رو بهش بزنم، بدون ا تونستمیم

دعوا رو داشته باشم ایو  هیتنب ایاسترِس چشم غره  .. 

- ه؟؟ی..تو نظرت راجع به من چیراست  



که از  نمیبب خواستمیمات شد..من م نگاهش بازهم

 با؟ی..زرسمیبه نظر م یپسر، چطور دختر کینظر 

 نیبچه؟!! اَه که چقدر از ا کی ایجذاب؟ زشت؟؟ 

اومد یبدم م یآخر .. 

 ..توووو-

کردم نییباال و پا یسر : 

- ؟؟ینیبیم یاوهوم..منو چجور دختر  

دیخند : 

- که  یو بعد ازم بخوا ینظرمو بپرس یخواینکنه م

ت؟؟یخواستگار امیب  

 دهیمزه ش، به حالت نفرت باال کش یاز حرف ب دهنم

 :شد

 !!مسخره-

لحنم با چندش همراه بود که لبخندش به کل  انقدر

 !جمع شد



-  یاز نظر پسرا، چجور دختر نمیبب خوامیم رینخ

 ..هستم

جابجا شد. من  ر،یمن و مس نینگاهش ب یبار چند

 ریتم رو زو در آخر دس دمیفرم کش یبه موها یدست

 :چونه م گذاشتم

- ؟؟یدید ینظر، منو چطور نیاول یتو  

چرا حس کردم  دونمیشد و..نم یطوالن نباریا نگاهش

 !که با ترس و لرز حرفش زد

- ..خوشگل..خانوم..بامزهگهید زهیآآآ چ .. 

به نگاه منتظرم کرد و ادامه داد یخنده ا تک : 

- بگم؟؟؟ یچ گه،یخوبه د تیخب همه چ  

به  یکه ازم کرد، لبخند یقشنگ اتفیاز توص یراض

 :روش زدم

- ام؟؟یبچه به نظر نم  

دیخند بازهم : 



- واسه  یهست ییالیبچه که چه عرض کنم..گودز

 ..خودت

کردم و دهنم رو براش کج کردم یفیظر اخم : 

- مزه نشو ی..بگهیبسه د .. 

دهنش جمع شد بازهم : 

- ؟؟یزنیباشه بابا چرا م  

به روش زدم ییدندون نما لبخند : 

- بغل مغال نگه دار نیهم .. 

کرد تعجب : 

- م؟؟یباهم حرف بزن شتریجا که ب هی مینر  

بامزه ش  ی افهیصورت سبزه و ق یرو نگاهم

هوا تکون داد و مهربون  یموند..اون دستش رو تو

 :تر ادامه داد

- میباهم آشنا بش شتری..بمیبزن یچرخ هی .. 

یول خواستیاالن اصال دلم نم اممم ... 



- نه؟؟ گهیآواته د یچشا هیچشام شب  

هم مثل دهنش جمع شد چشمهاش : 

- ؟؟یشد یبله! راض  

به روش زدم یلبخند : 

- فکر  شتر،یب ییآشنا یازت خوشم اومد..درباره 

کنمیم .. 

- ؟؟؟ییپرنسِس بابات؟؟ کجا  

انداختم. باالخره تونسته  یکه داده بود، نگاه یامیپ به

و بهم زنگ بزنه. خب باهاش  رهیبود شماره م رو بگ

کار آوات رو  ی..کمنکهیاه اومده بودم به خاطر ار

قبل بود، نه  یهفته  یتالف یبرا نیکنم.البته ا یتالف

 !امروز

رد و  یامیپ یگاه یول دادم،یهرچند جوابش رو نم 

همراه بود و  یبا دل گرفتگ قمی. نفس عممیکردیبدل م

بعد  یهنوز بعد از چند ساعت نتونسته بودم صحنه 

کنم از ظهر رو فراموش . 



- ..حوصله ندارمچیه .. 

رو  اممیجواب پ کردم،یکه فکر م یاز اون زودتر

 :داد

- بهت گفته؟؟ یزیچ یجانم چرا؟؟ کس یا  

که  یبودم و به دختر دهیتخِت ساغر دراز کش یرو

بود که  ی.چطورکردمیدنبال آوات اومده بود، فکر م

من نه؟ یاومد ول یاون به چشمش م !! 

- نده امی..پحوصله ام یب ینطورینه هم .. 

با رد  خواستیبود.دلش م اریصدرا برعکس کام اما

 یمیرو صم نمونیب یفضا شتریب ام،یو بدل کردن پ

 ..کنه

- شد؟؟ یچ یبگ یخواینم   

خارج شدم.  امهایجوابش رو بدم، از پ نکهیا بدون

ندادم یدوباره بلند شد و بازهم جواب امشیپ یصدا . 



تم.همون رو نداش یکی نیکشش چت کردن با ا فعال

 یسرگرم کننده تر بود. هوممم هرچند حوصله  ،یقبل

  .مهراد رو هم نداشتم

 یدروغ بگم. حوصله  تونستمیخودم که نم به

رو نداشتم و..با  میمجاز یها یاز سرگرم چکدومیه

آوات رو  دنید یکم ،دلمیوجود اونهمه دل شکستگ

خواستیم ! 

دستش بود، وارد اتاق  یکه تو یلیبا ظرف آج ساغر

 :شد

- ؟؟یومدیتو که هنوز از ماتم درن  

گفتم ینگاهش کنم، عصب نکهیا بدون : 

- نده ساغر..حوصله ندارم ریانقدر گ ! 

کنارم نشست و دستم رو گرفت یخنده و شوخ با : 

- تنقالت بخور بلکه اون  کمی..پاشو گهیلوس نشو د

فتهیمغزت به کار ب .. 

زود با خنده گفت یلیحرص نگاهش کردم. خ با : 



- خب..پاشو دیببخش .. 

 امی.مجبور شدم از حالت درازکش دربدیرو کش دستم

نمیو بش . 

-  یبه روز دخترخاله  یچ نیخدا لعنتش کنه.بب

من آورده شعورِ یب .. 

گفتم کالفه : 

-  یدار کاریشو! به من چ الیخیساغر تو رو خدا ب

 آخه؟؟

بدون حرف، نگاهم کرد. من دل گرفته،  یا هیثان چند

دادم.اصال  هیبه تاج تخت تکو  دمیخودم رو عقب کش

 با اون یداشته باشم و دلم حت یرفتار بهتر تونستمینم

هم خنک نشده بود کیکوچ یِ تالف . 

- ؟؟یعزا گرفت ینطوریکرده که ا کاریامروز چ  

جمع شده، نگاهش کردم یچشمها با : 

- بخور، با من کار نداشته باش ِلتویآج . 



من  یرو جلو لیو ظرف آج دیکش یبلند پوف

تگذاش : 

- نکن یخودیب الیتوام بخور، انقدر فکرو خ ! 

 میگوش امیپ یجوابش رو بدم که صدا خواستمیم

 یپرت کرد. زانوهام رو تو یحواسم رو لحظه ا

نگاه  میخاموش گوش یبغلم جمع کردم و به صفحه 

نهایاز ا یکی یاگر به جا شدیم یکردم. چ ... 

- ه؟؟یک  

 ینگرفتم و با حسرت نفس یگوش یاز صفحه  چشم

دادم رونیب : 

 ..فکر کنم صدراس-

نگاهش رو حس کردم و بازهم چشم از  یِ نیسنگ

نگرفتم یچراغ چشمک زِن گوش : 

- باشه نیپسره حس نیا دمیشا .. 

کرد تعجب : 

- ه؟یک گهید نیحس !! 



گفتم تیاهم یظرف برداشتم و ب یاز تو یا پسته : 

  .امروز باهاش آشنا شدم-

فوران  هکباریسکوت کرد و بعد به  یلحظه ا چند

 :کرد

-  یتالف ینطوریسرت مثال ا رِ یخاک تو سرت! خ

؟یکنیم !! 

 قهیشق یهم فشرده شدند و دستم رو رو یرو چشمهام

 :هام

- به آوات  یربط نای! ایریرو مخ م یلیساغر خ یوا

منم قبول  م،یباهم آشنا بش شترینداره.گفت ب

نیکردم..هم ! 

کردیم میعصب شتریو ب گرفتیآروم نم اون : 

- !! اون از ؟یکنیکه م هیمسخره چ یکارا نیآخه ا

 ه،یو بچه باز یدوست داشتنت که همش مسخره باز

کردنات که همش به خودت ضرر  یاز تالف نمیا

یرسونیم .  



سرم  یتر از قبل کف دستهام رو رو یعصب

دمیکشیم : 

- داره؟؟؟ ی..به تو چه ربطگهیبسه د یواااا  

- روحشم  چارهی..اون بیاریآخه حرص آدمو درم

 یواسش خودکش ینطوریا یبر نداره که تو دارخ

!! ؟یکنیهم م یاونوقت تو کاراشو تالف ،یکنیم

ی..بچه ای..نفهمی..خریا وونهید .. 

صدام رو باال بردم یعصبان  : 

- گهیدخترتو ببر د نیا ایخاله؟!! خاله ب ! 

دستم رو گرفت و تکونم داد ساغر : 

- وونه؟؟؟ید یثابت کن یخوایم ویکارا چ نیبا ا  

و بغض کرده و  دمیرو با ضرب عقب کش تمدس

داد زدم یعصبان : 

- ثابت کنم! دست از سرم  خوامیرو نم یچیمن ه

  !!بردار



هم دروغ  تیاوج عصبان یتو یحت و

 تونمیثابت کنم که من هم م خواستمی.من..فقط مگفتمیم

از آواِت تنوع طلب و خوش گذرون کم  یزیو..چ

 واریاز در و د ندارم.که من هم اگر اراده کنم، برام

زهیریم ! 

- ؟؟یدار کارشیشده؟؟ ساغر چ یچ  

خدا هوام رو  ی شهیکه هم یمهربون یخاله  دنید با

دیداشت، بغضم ترک : 

- اعصاب منو با  ی! هگهیبهش بگو د یزیچ هیخاله 

شب آرامش  هیکه  نجای.اومدم ازهیریحرفاش به هم م

ساغر همش چرت و پرت  نیداشته باشم، اونوخ ا

کنهیباِر من م .. 

رو به ساغر گفت یظیبا اخم غل ریمن خاله : 

- نمیپاشو بب نجا؟؟یاومد ا نیا قهیباز دو د ! 

دهن بسته، از جاش بلند شد و رو به چشم  ساغر

 :تنگ کرد



- یشعوریب یلیواقعا که خ .. 

نثار ساغر کرد و من با پشت  یچشم غره ا خاله

گونه م رو پاک کردم یدست اشک راه گرفته رو : 

- نجایا امینم گهید .. 

کنارم نشست و دست دور شونه م حلقه کرد خاله : 

-  یواسه چ نمت؟؟یساغرو..بب نی! ولش کن اخودیب

؟؟یکنیم هیگر  

من با حرص جواب داد یبه جا ساغر : 

- بهش  خبر،یباز امروز آواِت از همه جا ب یچیه

شد و وونهید نمیضد حال زده..ا .. 

بلند شد هیبا گر غمیج : 

- ؟یتونینکن..نم یلمن فوضو یتو کارا ! 

دست به کمر شد تیهم با عصبان اون : 

- مثل آدم رفتار  کمینکنم، پس  یفوضول یخوایاگه م

 .کن



خاله بلند شد یصدا : 

 ؟؟یدار نیبه ا کاریساغر! تو چ گهیساکت شو د -

اد؟؟ین نجایا گهیکه د یکن یکار هی یتونیم نیبب  

 یو با مهربون دیسرم کش یدست رو انهیدلجو و

 :گفت

-  ریساغرو به دل نگ ی. حرفازمیولش کن عز

  .خوشگلم

دیلرزیم هیاز گر صدام : 

-  ینطوریتو اتاق خودم تنها باشم تا ا دمیم حیترج

حالمو خراب کنه شتریبا حرفاش ب یکی . 

شونه ش گذاشت و مهربون تر از  یرو رو سرم

 :مادِر خودم گفت

- ! تو و ساغر شمایحرفا نزن ناراحت م نیاز گهید

شده،فقط به  ی. هرچدیزیاندازه عز هیبه واسه من 

بهت بزنه یحرف کنهیم خودیخودم بگو..ساغر ب .. 



که ساغر تو  ییها تیو فکر خر دیلرزیم م چونه

. درک کردیدرکم نم چکسی. هکردمیرو م زدیسرم م

 یفراموش کردِن آوات هرکار یکه من برا کردندینم

تونستمیو نم کردمیم . 

- ن؟؟یکرده عطر یآوات کار  

 نیبزرگتر نی.و همدیدی..اون فقط من رو نماتآو

من بود یچارگیب . 

- شده ینکن خاله..بگو چ هیدلم..گر زیعز .. 

ها  یلیراهها رو امتحان کردم و نشد. با خ یلیخ

 ینیگزیکردم جا یدوست شدم و حرف زدم و سع

کنم و فکر اون رو کامل از سرم  دایآوات پ یبرا

جاش رو  یلحظه هم کس کی یکنم.اما...حت رونیب

..تمام وجود من یچیقلبم که ه یقلبم نگرفت.تو یتو

 مام.تدیفهمیبود که خودش نم یفقط متعلق به آوات

 یمن ذکر آواِت نامرد بود و بس. اگر گاه ینفسها

گذرا بود و زود  کردم،یم یکیکوچ یها یتالف کی



. هرچند حرفها و قربون صدقه هاشون زدیدلم رو م

آوات یها دنیند یبود برا ینیتسک . 

- ..باهاش رفتدمشیدختر د هیامروز..با  .. 

سرزنشم کنه هیمثل بق نکهیبدون ا داد،یم میدلدار : 

-  یکنیهمکارش بوده..چرا فکرتو خراب م دیشا

 خاله جان؟؟

بار گفتم نیچندم یدردم رو برا تمام : 

- جوره حواسش به من  چی..هنهیبیاصال منو نم

ستین .. 

دسرم به نوازش درآور یرو رو دستش : 

-  زینداره عز یبیاشکال نداره قربونت برم..ع

شهیبعد حتما درست م یدلم..دفعه  .. 

کردم و از خدام  میخاله م قا ی نهیس یرو تو سرم

 یقضاوت نکهیحرفهام رو بشنوه، بدون ا یبود که کس

 :بکنه



-  گهید دونمی..نمشهیکه نم شهی..نمنهیهم شهیهم

کنم کاریچ .. 

کردیم حتینص مادرانه : 

- قربونت برم..از فکرت  ین فراموشش کنک یسع

خوشگلم گهید نشیکن..نب رونشیب .. 

چطور  دونستمیو من نم دندیباریپشت سر هم م اشکها

 هدیکش رونیکرده بودم، ب ریکه توش گ یباتالق نیاز ا

 ..بشم

- شهینم کنم،یم یخاله..هرکار تونمی..بخدا نمتونمینم .. 

-  دی.فقط بازمیعز یکنیبگذره، فراموشش م کمی

یخودتم تالشتو بکن .. 

ست و  دهیفا یکردم و نگفتم که تمام تالشم ب سکوت

مسخره خسته شدم یتالشها نیاز ا گهید . 

 

 



***** 

و  زدیحرف م شیشگیم با لحن مهربون هم خاله

آروم و دوست  ،یصداش مثل ترنم بهار نیطن

وبد. من چشم بسته و بغض کرده گوش  یداشتن

کردمیم .. 

- ..تو تالشتو بکن، اگر نشد هم سخته دخترم دونمیم

دلم؟عاشق  زیعز ینداره..جرم که نکرد یاشکال

حس  نیکردن بهتر یهم قشنگه..عاشق یلی..خیشد

 یبگذره، واسه کارا کمیکه  ترسمی..فقط ماستیدن

یبش مونیاالنت پش .. 

 یعکِس تو خواستیبا لرزش همراه شد و دلم م نفسم

ه باشمکنار خودم داشت شهیهم یاتاق ساغر رو برا .. 

- وقتا دوست دارم  یلی..خسیبخدا دست خودم ن

کنم؟؟  کاریفراموش کنم و خودمو خالص کنم..اما چ

خوابم، دارم بهش فکر  یوقت ی..حتتونمینم

خاله تونمی..واقعا نمکنمی..نگو تالشمو نمکنمیم .. 

کردیآرومم م یو با مهربون کردیرو نوازش م سرم : 



-  چی..هیوش کنفرام یتونینداره که نم یبیاصال ع

واقعا تا  یکنینداره قربونت برم..اگه فکر م یاشکال

 گهید کنه،یجاشو واست پر نم یا گهیآخرش کس د

 گهید یبا کارا ای ینکن که فراموشش کن یسع

بهش تالشتو  دنی..فقط واسه رسیفکرتو منحرف کن

 شد،بکن..اگر شد، که خدا رو شکر..اگر هم که ن

تو اون آدم  حتما خدا صالح ندونسته و قسمت

بتونه  دینبوده..با مامانت درباره ش حرف بزن..شا

یایدرب یفیبالتکل نیکمکت کنه از .. 

شناخت؟؟یشدم و مگه مادر من رو نم ناراحت  

  !!به مامانم بگم؟-

مهربونش نگاه کردم یچشمها یتو : 

- هم  یمکیقا ینذاره حت گهیواقعا به مامانم بگم که د

 ینه و حرف از ببهش فکر کنم؟!!بگم که دعوام ک

 نیکه چقدر رو ا یشناسیبزنه؟؟مگه بابامو نم ییآبرو

از همه طرف تحت  شینطوریحساسه؟! هم زایچ

 گهی..دکنهیسرزنشم م رسه،یاز راه م یفشارم و هرک



عاشق  ترشوناگه مامان و بابام هم بفهمن که دخ

به خصوص که اون  ی..وااافتمیم یشده، کال از زندگ

هم باشهطرف، پسر دوست بابام  !  

دستش فشرد یرو تو دستم : 

-  ؟؟مگهیترسیکه م یدلم مگه کار بد کرد زیعز

تو که فاکتور  یبچگ یطنتایدست خودت بوده؟؟ش

 ی..فقط عاشق شدینکرد یکار بد چیه م،یریبگ

نیهم .. 

دستهاش رو دور شونه هام حلقه کرد و من  بازهم

 ..بازهم به آغوش اَمنش پناه بردم

- اصال به ترالن  ایف بزن..زودتر با مامانت حر

 ..بگو تا اون سر حرفو باز کنه

- حرفا رو  نیکه ا ستمی..اصال باهاش راحت نتونمینم

اوضاع بدتر بشه که بهتر  ترسمیخب..م ینیبزنم..

و  حتینص کسرهی زنم،ینشه..با ترالن هم که حرف م

و آخرشم کارمون به بحث و دعوا  کنهیسرزنش م

 ی! کارترسمی..متونمینم..با مامانمم که اصال کشهیم



دعوا و مرافعه  اب خوادیآخرشم م اد،یاز دستش برنم

دارم، ازم  یهم که گاه یذره آرامش هیاون 

 خوامی..همون تو دل خودم بمونه، بهتره..نمرهیبگ

که  یدیام یروزنه  هیکنم و همون  سکیاصال ر

ببنده شیمیقد دیبا عقا رم،یگیم دنشیبا د یگاه .. 

دیبه گوشم رس شیناراحت لبخند پر از یصدا : 

- حرف نزن  ینطوریدر مورد مامانت ا

 یلیهم خوب و مهربونه..تو خودت خ یلی..خنیعطر

باهاشون ارتباط برقرار  یخوایو نم یترسناکش کرد

دخترشو  یکه خوشحال هی..وگرنه کدوم مادریکن

 نخواد؟؟

همراه شد یخنده م با تلخ تک : 

- و  یخوشحال هگید کنم،یاگه فکر کنن دارم اشتباه م

سیواسشون مهم ن ادیز میناراحت ..  

کرد و اجازه داد که آرومتر بشم. همون  سکوت

.. با شدیم بمینص نجایبا اومدن به ا یکه گاه یآرامش

حرف زدنها و بحث کردنها و در آخر، درد دل 



داشتم و به حرف زدن..و  ازیآغوش ن نیکردنها..به ا

 ..ازشدیم جمع مقلب یکه تو ییتمام نفرتها ی هیبه تخل

وارم وونهید یِ اشقبه همون ع گشتمیفردا بازهم برم ! 

- که شام حاضره میخانوِم لوس! پاشو بر گهیبسه د .. 

خسته  یاومدم و با چشمها رونیآغوِش ساغر ب از

به روم زد و به  ینگاهش کردم. لبخند مهربون

آروم تو سرم زد یشوخ : 

-  یچشات شده کاسه  ،یکرد هی! از بس گروونهید

  ..خون

 نییرو جمع کردم و با خجالت نگاهم رو پا دهنم

تخت بلندم  ی..ساغر دستم رو گرفت و از رودمیکش

 :کرد

- دو نفره مون آماده س یایکه الزان میپاشو بر .. 

سبکتر شده بودم.  یلیو انگار خ دمیکش یقیعم نفس

  چشم از نگاِه دور و مهربون گرفتم و



 کتریبهم نزدکه از خواهر  یهمراه دخترخاله ا 

شام رو آماده  لیبود، از اتاق خارج شدم. باهم وسا

درمورد اشتباهاِت من بود و نه  ینه حرف گهی.دمیکرد

آوات یشعوریدرمورِد ب یحرف .. 

طعم  بیساغر عج یاهای.الزانمینشست زیم پشت

 ییایالزان نیکه من عاشق ا دونستیداشت و اون م

 یشه. سعاون درست شده با یهستم که فقط با دستها

که بخندم..و  کردمیم یبخندونه و من هم سع کردیم

که  میدونستیفکر نکنم.هرچند هردو م یچیبه ه گهید

حفظ  یتوو من  هیآرامش و لبخندها فقط ظاهر نیا

مهارت نداشتم ادیظاهر ز . 

- اد؟؟یم یپس عمو محسن ک  

لبش شد و اون هم  یلبخند رو دنیباعث ماس سوالم

ت نداشتحفظ ظاهر مهار یتو ادیز .  

- ..هروقت که کارش تموم بشهدونمینم . 

گرفت شیصداش آت یِ گرفتگ یبرا دلم .. 



- ما؟؟ یخونه  میبر یاینم  

سرش رو گرم کرد ایالزان با : 

- کار دارم کمینه.. .. 

رو گرفتم و با لبخند گفتم دستش : 

- یآج ِشتیپ مونمیپس من امشب م .. 

 یلبش، سرشار از مهربون یرو یِ لبخند واقع نباریا

بود یبود و..ناراحت : 

-  میریجا م نی..فردا باهم از همیخواهر یمرس

 ..کالس

 

* 

 نکهیدستم آواره کرده بودم و بدون ا یرو تو کتاب

از مبحث درِس بفهمم، جمالت رو با زمزمه  یزیچ

قسمت رو خونده بودم  نیاز ده بار ا شتری. بخوندمیم

کلمه ش هم آشنا نبود کی یو حت . 



نگاهم به  کیاتاقم، و  یپنجره  رونینگاهم به ب کی

کتاِب زباِن  یتو بِ یو غر بیکلمات عج

اتاقم داده  یکنار پنجره  واریم رو به د هی.تکیسیانگل

نگاه  نییسوِم ساختمون، به پا یبودم و از طبقه 

کردمیم .  

 کی..من اومدنش رو مثل یواضح نبود ول یچیه

 نیعسل رو از چند یکه بو یخرس گرسنه ا

. از دورا دور دمیفهمیم کرد،یس مح یلومتریک

از تمام  شتری.قلبم بکردمی.لمسش مکردمیحسش م

 نیافتاد و من از هم یبه کار م میحواِس وجود

 یو حت نشستمیم دنشیدور با ولع به د نیجا..از هم

دادمیهم از دست نم رو هیثان کی . 

حاال..ساعتها بود که به انتظار اومدنش نشسته  اما

دو  نیودم رو از رفتن به پاگرِد ببودم و اون نبود.خ

 یتو ی..کمدیطبقه محروم کرده بودم تا بلکه..شا

و  نیب زیت یچشمها نیذهنم کمرنگش کنم.اما حاال با ا

قلب باهوش، پشت  نیو با ا یقو یشامه  نیبا ا

جالب که اصال  قدر!! و چکردم؟یم کاریپنجره چ



 که یداشتم من یی! واقعا که چه روشدمیهم نم دیناام

منع کرده بودم زمیخودم رو از پاگرِد عز ! 

- ن؟؟؟ی! عطرنیعطر  

رمیمامان هم باعث نشد که چشم از پنجره بگ یصدا . 

- ؟؟یخواب نیعطر  

نگاهم رو به کلمات  عیشد، سر کیصداش نزد یوقت

کتاب دوختم و زمزمه وار بازهم اون جمالت 

رو مرور کردم یتکرار .  

خوندن کردم اتاقم باز شد. من بلندتر شروع به در ! 

- ؟؟یخونیدرس م یعه دار  

رو باال گرفتم و مثال انقدررر غرق درس  سرم

دمیخوندن بودم که صداش رو نشن ! 

- مامان؟؟ یها؟؟ منو صدا کرد  

به روم زد و گفت یلبخند : 



- چندتا دونه  نیا ایبگم ب خواستمی.مزمیعز یچیه

گهید یخونیدرس م یظرفو بشور، که دار .. 

به زبون آوردم یدم و تعارفکر یدلم خوشحال یتو : 

- بشورم امیب یخوایم .. 

 یدختر درس خون و مهربونش، دلسوز یاون برا و

 :کرد

- ..به درِست برسخوادینم گهینه د .. 

یخدا خواسته بودم و به ظاهر عاد از : 

- دیباشه پس تا شب صدام نکن .. 

- قرار  ی..راستیایب کنمیشام که آماده شد، صدات م

ومد؟؟ی..چرا ننجایا ادیبود امروز ساغر ب  

پنجره انداختم رونیبه ب ییگذرا یلیخ نگاه : 

- ادیب تونهیگفت کار داره، نم .. 

رنگ! اومد یمشک یخدا پرادو ی!! وایوا !! 

- خونه موندیتنها نم ومد،یکاش م .. 



به کل پرت شده بود و کلمات گم شده  گهید حواسم

..لعنت به ی.اَه لعنتدیکوبیبودند. قلبم به شدت م

 نیا یو من تو شدیم نگیرادو داشت وارد پارکمن..پ

کردم؟؟؟یم کاریاتاق چ  

- ..حوصله نداشتزهیآآآ چ .. 

- ادیبلند شه ب دیشا زنم،یحاال من خودم بهش زنگ م .. 

زده م رو دور کتاب قفل  خی ینگفتم و دستها یزیچ

 رونیدر اتاق رو بست و ب یمامان کِ  دونمیکردم. نم

!! د؟یپرس یمورد کگفت! در یاصال چ دونمیرفت. نم

کردم و  یپاگرد بودم! چه اشتباه یکاش االن تو یوا

رو مرتکب شدم یخودیغلِط ب نیا ! 

کنم  شیآرا یاالن لباسهام رو عوض کنم و..کم اگر

بزنم و خودم رو به پاگرد  رونیو..از خونه ب

!! نفسم بند اومده تونم؟ی!! منمش؟یبب تونمیبرسونم، م

رسمیم..نه بهش نمتخت نشست یرو دیبود و..ناام .. 



 یپرت کردم و رو یکرده کتاب رو گوشه ا بغض

بود  دنشیلحظه د کی دمیتخت طاق باز شدم. تمام ام

شدینم بمیو سه روز بود که نص .. 

 یزدم و با چشمها یرفت. غلت یبه سمت گوش دستم

رو باز کردم. چونه م شروع  دشیتار شده، عکس جد

زدم یلبخند فشیکرد و به اخم ظر دنیبه لرز : 

- ینامرد یلیخ .. 

رنگ شبش فقط به من بود و من با نگاه  یچشمها

زدمیحرف م رحمشیب .. 

- ؟؟یباش یانقدر عوض یتونیم یچطور  

که  یرنگ و دست دیدادنش به مبل سف هیتک نطوریا 

کرده بود، من رو به اوج  ریرو اس ینیبازهم دورب

بردیم دیو سف اهیس یاهایرو .. 

- ادیدارم، ازت بدم مکه دوِست  یبه اندازه ا .. 

 یچشمم راه گرفت و ال یاز گوشه  یاشک قطره

 :موهام گم شد



- همش منتظر  خوامینم گهی..دیبر نجایکاش از ا

یگردیبرم یو کِ  یریاز خونه م یک نمیباشم و بب .. 

زدیعکس باهام حرف م یتو مردِ  : 

- ن؟؟یبرم عطر یخوایواقعا م  

دمیدرد خند با : 

- ادیحال بدم م نیم..از ابکش ینفس هیآره..برو تا  .. 

شد ناراحت : 

- ؟؟یتونیبدون من م  

چشمهاش موند یِ ناراحت یرو نگاهم : 

- بتونم خوامیم .. 

- شهیحالت بدتر م .. 

ضعفم رو به روم  ینطوریا نکهیرک بودنش..از ا از

اومد یآورد، بدم م یم : 

- کارت ینداره! برو پ یبه تو ربط !! 

- نیعطر .. 



منگاه پر وسوسه ش بست یرو چشم : 

  !اسممو صدا نکن-

- من نِ یعطر .. 

 زیخ میتخت ن یگذاشتم و رو یرو کنار یگوش

م رو به تاج تخت دادم و دستهام رو دور  هیشدم..تک

گوشم  یهنوز تو شیلعنت یزانوهام حلقه کردم.صدا

 :بود

دلم واست تنگ شده..چرا چند روزه تو پاگرد -

نمت؟؟یبینم  

ودم که از در تالش ب دایروبرو نگاه کردم و شد به

کنم رونشیذهنم ب : 

-  خوامیکنم..م یسع شتریبه خاله م قول دادم که ب

برو نجایفراموشت کنم..تو رو خدا از ا ! 

مردونه ش  یچونه  ریز یو دست دیخند روزمندانهیپ

 :زد



-  یخودیب یحتاینص نیخاله ت خسته نشد بس که از

 کرد؟؟

بود میو ضعف باعث ناراحت دادیآزارم م بغض : 

- کنمیخواهش م ؟؟یبر شهیم .. 

وسعت داد شیروزیلبخنِد سراسر پ به : 

- از  نوییپا یدارم واحد طبقه  میفکر نکنم برم..تصم

؟؟یبابات بخرم..خبر دار  

خبر  یزیچ نیگرد شدند! محاله! من از همچ چشمهام

گفت؟ینداشتم! دورغ نم !! 

-  یموعِد اجاره  گهی! سه ماه دیگیدروغ م یدار

 گهید س؟؟برویوسال بس ن..دشهیامسالت هم تموم م

؟یخوایاز جونم م یچ !! 

 یآورد و چشم از چشمها کیرو نزد صورتش

م نگرفت دهیترس : 

-  ی هیرو دوست دارم..دختر همسا نجای..اتونمینم

باال رو دوست دارم یطبقه  .. 



 یرحمیو اون در کمال ب شدیاز درد فشرده م قلبم

زدیلبخند م : 

- ارمرو دوست د یلُپ چال یِ دختر مو فرفر .. 

گونه م راه گرفت و اون با انگشتهاش  یرو اشک

دیرو رِد اشکم دست کش : 

- رو دوست دارم وونهیعاشقو و د نِ یعطر .. 

عشقم به نفرت بدل شده بود بازهم : 

-  ذارمیکنه..نم رونتیتا ب زنم،یامشب با بابام حرف م

یو سوهان روحم بش یکن دیباز تمد .. 

و به تمسخر گرفت دیخند : 

- ؟؟؟یبزن یحرف نیهمچ یتونیم یجد  

 فیضع دونستمیو م شدندیم دهییهم سا یرو دندونهام

به بابا بزنم یحرفها هستم که حرف نیتر از ا .. 

- تونمیآره م .. 

- ن؟؟یعطر  



و هول  دیبه گوشم رس یکیبلنِد مامان از نزد یصدا

جونم انداخت یو وال تو : 

- ن؟؟؟یعطر یزنیحرف م یبا ک  

احساسش گرفتم یو ب رهیچشم از نگاِه خ دهیترس : 

- شده؟؟ ی! چزنمیحرف م یبا..گوش  

- اتاقتو  کمی..ادیبه ساغر زنگ زدم..گفت امشب م

 ..مرتب کن، زشت نباشه

 یبازهم کس خواست،یم ییخدا..امشب که دلم تنها آه

 چمیاومد و به خاطر سر و وضعِ آشفته م سوال پ یم

 د،یفهمیکه تا ته ماجرا رو نم ی..اونهم ساغرکردیم

شدینم الیخیب . 

درست وسط  زدانیباز شد و  کبارهیاتاق به  در

سرم آوار شد یرو م،یحالیب . 

- ؟؟یگیم کتهیبهم د یآبج  

 یکی نی.فقط همدمیگرفته، دست به صورتم کش ماتم

 !کم بود



- عکس آواته؟؟چقدر قشنگه نیا یآبج یوا ! 

 یبه سمت گوش دهیو ترس عیسر یلیخ

صفحه  دستش بود و با ذوق به یتو یبرگشتم..گوش

خودم  می.به خاطر حواسپرتکردیروشنش نگاه م ی

و  دمیاز دستش کش عیرو سر یرو لعنت کردم..گوش

 :با اخم تشر زدم

- بدون  ینکن!واسه چ جایب یِ صدبار گفتم فوضول

؟؟یزنیمن دست م یِ اجازه به گوش  

گرد شده ش رو  یش جمع شد و چشمها خنده

 :مظلومانه بهم دوخت

 ..روشن بود خب-

انگشتهام تو سرش زدمنوک  با : 

- ؟؟یاجازه دست بزن یب دیروشن باشه با  

گرفته،  یسرش گذاشت و با صدا یرو رو دستش

 :ناله کرد

- گهید دیببخش .. 



که االن کارش بهم افتاده و انقدر مظلوم  دونستمیم

آورده  ریشده! و من به قول مامان، مظلوم گ

و با  دادمیصورتش تکون م یبودم..انگشتم رو جلو

زدمیسرش غر م خته،یب به هم راعصا : 

- ها!! اگه  یکنیغلطا م نیآخرت باشه از یدفعه 

به  ایتو اتاقم،  یایاجازه م یب گهیدفعه د هی نمیبب

که خون باال  زنمتیم نی،همچیزنیدست م لمیوسا

؟یدی..فهمیاریب !! 

-  هی! باز ؟یگیبه اون بچه م یدار ی!! چن؟یعطر

ایبگ یخواست کتهید ! 

گفتم زدانیوار، آروم به  دیتم و تهدرو گاز گرف لبم : 

- خودم  ریکشتمت!! بگو تقص ،یبه مامان بگ

رسمیحسابتو م م،یبود..وگرنه تنها که شد .. 

ش  وونهیو د یخواهِر عقده ا ریکه گ یزدانی چارهیب

 یافتاده بود..تند تند سرش رو تکون داد و با صدا

 :بلند گفت



- مامان گهینم یچیه .. 

که حفظ کرده  یو با اخم دمیرو از دستش کش کتابش

 :بودم، رو بهش گفتم

- کنمیتکرار نم شتریبار ب هیس،یتند بنو ! 

شروع به نوشتن کنه، با خنده و  نکهیاز ا قبل

گفت یخوشحال : 

- یآبج دمیآواتو تو راهرو د .. 

لحظه سراپا گوش  کی یآوات که اومد،تو اسم

گفت یحالت خاص کیشدم.نگاهش کردم..اون با  : 

- نبود، حتما  رمیبگو که اگه د تیه آبجبهم گفت ب

وقت از دستش  هی..گفت بهت بگم که رسوندمشیم

یدلخور نباش .. 

مونده بود  زدانیو تُخِس  دهیکش یچشمها یرو نگاهم

..حرف شدندیذهنم هر لحظه تکرار م یو جمالت تو

 شیده روز پ یِ و دل شکستگ ی..دلخورشیده روز پ



مونده  ادشی یعنیگفته بود که.. زدانیرو..حاال..به 

 !!بود؟

- ن؟؟یبرسوندت عطر خواستیم  

 طنتیپر ش یچشمها دنیفکر بودم که با د یتو هنوز

به خودم اومدم..به خودم اومدم؟!دهنم خشک  زدان،ی

دیلرزیشده بود و هر لحظه قلبم م .. 

- ی! رحمِت الهسینکن، بنو یفوضول ... 

مشغول نوشتن  زدانیکه گرفتم،  یخاطر جذبه ا به

بود! ده  ادمیتمرکز کنم..به  تونستمین..نمشد..و م

اون روز بود ادیروز گذشته بود و اون هنوز به  !! 

- گفت؟؟ ایچ گهید  

سرش رو باال گرفت عیسر یلیخ زدانی : 

 ها؟؟-

کردم یفیظر اخم : 

- نگفت؟ یزیچ گهیآوات..د ! 



طونیش یو چشمها انهیموذ یهمون خنده  بازهم .. 

- ببند شتوین ! 

جمع کنه خنده ش رو تونستینم : 

- ام گفت گهید زیچ هینگفت..آ چرا!  یچیه گهینه د .. 

دمیو هول زده پرس عیسر : 

- ؟یچ !! 

زد ییدندون نما لبخند : 

- یچیه .. 

حرصم  نداخت،یدستم م یموذ یبچه  نیا نکهیا از

 :گرفته بود

- زنمتایم زدانی !! 

- و  چوندیگوشمو پ واشینگفت..فقط  یچیبخدا ه

داشته باشم رتیرو خواهرم غ کمیگفت که  .. 

گرد شده،  یمات موندم..با چشمها یچند لحظه ا 

 :کلمات از دهنم خارج شدند



 !!دروغ نگو-

و مظلومانه گفت یجد نباریا : 

- گمیبخدا دروغ نم .. 

..کدوم خواهر بود؟! من؟؟ چرا؟منظورش !! 

- گفت؟ نویا یواسه چ ! 

باال داد و بازهم با مدادش ور رفت یا شونه : 

- ن؟؟یداشته باشم عطر رتیغ یچ ینی..دونمینم  

بودم، با اخم  رشونیکه درگ یوحشتناک یحسها نیب

گفتم زدانیبه  یکمرنگ : 

- سیبنو .. 

 

 یو..اون لعنت گفتمیم زدانیرو دونه دونه به  کلمات

 یگوشه ا کیش  روزمندانهیو پ اهیس یبا چشمها

چرا دست بردارم  ی..لعنتکردیبود و نگاهم م ستادهیا

 !!نبود؟



شد  انیچهارچوِب در نما یز شد..مامان تواتاقم با در

 :و رو به من گفت

- نجایا ذارمیلباسات خشک شدن..م نیا ایب .. 

 شیطانیش یتخت جا گرفتند.چشمها یگوشه  لباسها

 یمنتظر کلمه  زدانیآرامشم رو ازم گرفته بود. 

رفتن از  رونیبود و مامان درحال ب دیجد

شد که صداش زدم یچ دونمیاتاق..نم : 

- نماما .. 

بهم انداخت یو نگاه برگشت : 

 بله؟؟-

انداختم و دوباره به مامان  یلعنت یبه چشمها ینگاه

بود، نگاه کردم..با مکث دهن باز  ستادهیکه منتظر ا

دمیکردم و پرس : 

- کنه؟؟؟ دیآوات قراره امسال هم تمد  

فکر فرو رفته بود که چشمهاش رو جمع کرده  یتو

 :بود



- که باهاش  گفتیابا مب شیآره فکر کنم..چند شب پ

هم  گهیسال د هیحرف زده و ازش خواسته که 

واحدو کال بخره..اما فعال  نیبتونه ا دیبمونه..گفت شا

 نهیتا سال بعد بب کنهیم دیقراردادشو امسال هم تمد

شهیم یچطور .. 

 ینتونستم حرف گهیمامان ثابت موند و د یرو نگاهم

و از  بود که چشم ازم گرفت تیاهم یبزنم..مامان ب

مطلقش،  یاهیو س رهیخ یاتاق خارج شد..چشمها

داشتند یروزیسرشار از پ یخنده  کی . 

به پام زد زدانی : 

- گهیبگو د یآبج ... 

 یشده بودم و به حرفها رهیاتاق خ کِ یسقف تار به

.اگر واقعا امسال هم بخواد کردمیآوات فکر م

 شهیهم یرو بخره و برا نییاگر واحد پا یبمونه..وا

انتظار  دیرفتار کنه..اونوقت..هرروز بامن رو گ

رو  کلیو خوش ه بایز یو هرروز دخترها دمیکشیم



 ملرو تح کردندیکه به خونه ش رفت و آمد م

شدیو هررزو وضعم بدتر م کردمیم .. 

- ؟؟یکنیفکر م یبه چ  

بود نگاه  دهیکه کنارم خواب یبه ساغر نکهیا بدون

فرستادم رونیب یکنم، نفس بلند : 

- یچیه .. 

- ؟؟یکنیبه آوات فکر م یاز دارب  

 ریبهش بگم که "من مگه به غ خواستیدلم م یلیخ

کنم؟یهم فکر م یا گهید زیاز اون به چ ! " 

 ..نه-

دیتمسخر خند به : 

 !نه؟-

و براق بستم و آروم به  اهیس یچشمها یرو چشم

 :ساغر گفتم

- بخواب ریبگ .. 



زد و دستم رو گرفت یغلت : 

- یتالش کن کمیقرار شد  .. 

بسته، اخم کردم چشم : 

- ندادم یقول چیمن ه ! 

و مهربون گفت انهیدلجو : 

- یکردیفکر م یباشه..الاقل بگو به چ .. 

و  یسیخاله م بود و حرفهام رو بدون رودربا کاش

زدمیترس بهش م .. 

- خرهیآوات احتماال همون واحدو م .. 

سرشار از تعجب شد صداش : 

- که توشه؟؟؟ یواحد نی! هم؟یجد  

درشت شده ش  یو به چشمهارو چرخوندم  سرم

 :نگاه کردم

 ..اوهوم-

- ؟یدیتو از کجا فهم !! 



کج کردم یلب : 

 ..خودش بهم گفت-

از فرط تعجب باز موند دهنش : 

 !دروغ نگو-

بلند شد و چشم از ساغر گرفتم میگوش امیپ یصدا : 

 ..باور کن-

 یرو از کنارم برداشتم.صدا یزدم و گوش یغلت

ودساغر هنوز هم با تعجب همراه ب : 

- ؟یکن کاریچ یخوایحاال م ! 

و من به  خوردیصفحه به چشم م یرو ارشیک اسم

کردمیکنم، فکر م کاریچ دیبا موندن آوات با نکهیا : 

- دونمینم .. 

 یکردم چشمها یرو خوندم و سع ارشیک امیپ

رمیبگ دهیناد رفتند،یاخمالود رو که بهم چشم غره م .. 

- من در چه حاله؟؟ یخانوم کوچولو  



ذره  کی نیا گهی..من با موندن آوات دکردم فکر

رو هم ندارم زیکم و ناچ یِ زندگ . 

- ؟؟ی..تو خوبیخوبم مرس  

نکردم یغضبناک شد و من توجه نگاهش . 

- خانوم نیعطر یچه عجب جواب داد .. 

 نی! پس با است؟یسرم رو گرم کنم، بهتر ن شتریب

کنم؟؟؟ کارینگاِه طلبکار و دلخور چ  

- ایحوصله نداشتم ک .. 

- گفتنت، چرا؟؟ ایون اون کقرب  

شد شتریجمع شدند و نفرت نگاِه طلبکار، ب لبهام . 

- کنهیخوشحالم نم یچی..هدونمینم .. 

- که دلت باز شه؟؟ رونیب میباهم بر یخوایم  

به  تونستمیدست و دلباز..م ارِش یرفتن با ک رونیب

بزرگ ببرمش و اون  یسمت همون مرکز تجار

د چشمم رو بو یرو که چند روز یعروسک یپالتو



..اما...لعنت ارمیبه دست ب شیگرفته بود، با الرج باز

لحظه هم راحتم  کیکه  ییپررو یبه چشمها

ذاشتندینم .. 

- سیبعدا..االن اصال حسش ن دیشا .. 

بود امشیپ یِ طنت،چاشنیش یموجیا چند : 

- ارمتیسر حال م یجور هیخودم  ایب .. 

دادندیرو نشون م میحس یکج شده م اوجِ ب یلبها : 

- ایک الیخیب .. 

-  یخانوم کوچولو یدختر خانوِم لوس..اگه بدونم ک

 ..منو ناراحت کرده

رو خواست رمیکردم و بازهم دلم خاله من بغض . 

- حوصله ام..لوسم..اخالق درست  یمن همش ب

از حرف زدن با من  یندارم..تو چه لذت یحساب

؟؟یبریم  

خنده دار یِ موجیچند ا نباریا : 



- که من  یباش یاگه اونطور..یفتادیخب هنوز راه ن

 یحوصلگ یب نیهم از شه،یهم حالت بهتر م خوام،یم

یایدرم .. 

خوب باشه یخدام بود که حالم کم از : 

- کنم؟؟ کاریچ یگیخب م  

چشمک زن یموجیا چند : 

- میخوب حرف بزن یزایچ یدرباره  ایب .. 

سرم گذاشتم ریرو ز دستم : 

- م؟؟یحرف بزن یچ یباشه..درباره   

- یو ناراحت نش یریجبهه نگ یخودیباول قول بده  .. 

دیساغر به گوشم رس یصدا : 

- ؟؟؟یخوابینم  

جوابش رو دادم عیسر : 

- خوابمیم گهید قهیچند د هیچرا  .. 

رو دادم ارشیبعد جواب ک و : 



- خب لهیخ .. 

کرد پیزود شروع به تا یلیهم خ اون : 

-  یکیبا  یداره که گاه ازین ی..هرکسزمیعز نیبب

منحرف کنه.فقط  یزیهر چ حرف بزنه و فکرشو از

به آدم دست بده و فکرشو  یآرامش هیکه  نهیواسه ا

خودت  هیهم لذت بخشه.کاف یلیکنه.هرچند خ یخال

یدوست داشته باش .. 

درست و غلط، جواب دادم یو فکرها دهایترد نیب : 

 ..خب..تو حرف بزن-

دیرس امشیکه پ دینکش یطول : 

- ؟؟یاالن تو اتاق خودت  

 ..آره-

- ؟؟یدیخواب  

سوال  نیو ا گذرهیشب م مهین کی..ساعت از پوف

ه؟یچ ! 



- دمیبله رو تختم دراز کش .. 

بده یامیتا پ دیطول کش یکم : 

- باشم شتیاالن پ خواستی..دلم منمیعطر .. 

خوندم و کم کم چشمهام گرد  یرو دو سه بار امشیپ

کنم، خودش دوباره  دایپ یجواب نکهیشدند..قبل از ا

داد امیپ : 

- میهم شیپفکر کن االن  .. 

 یابروهام نشست و..چشمها نیب یناخواسته ا اخم

شدند وونهید اه،یس .. 

- بکنم یفکر نیهمچ تونمینم .. 

-  شیکه االن پ کنمیاما من دارم تصور م

..درست تو بغلم..رو تخِت منیمن .. 

 یآرامش؟!! لذت؟!! وا نیرو به شدت گاز گرفتم.ا لبم

من یخدا ! 



-  یال..دستم نیعطر یدیم یخوب یچه بو

خودتو تو بغلم  یناز ناز یجوجه  هیموهاته..تو مثل 

یجمع کرد .. 

 یبه چشمها انتیبهم دست داد..حس خ یخفگ حس

 ..ترسناک

-  یفهمی..امتحان کن..تصور کن، منیتوام بگو عطر

هیکه چه حس خوب .. 

چشمهاش،از خجالت آب  یخوب..داشتم جلو حس

شدمیم .. 

- نده امیپ گهید ! 

تالشش رو کرد رشتینکرد و ب یتوجه اون : 

- .بوسم شنیم دهیکمرت کش یمن االن رو یانگشتا

؟یکنینم ! 

- یعوض !!  

- لذت  شتریب م،یبر شینشو! آروم پ یوحش

..هرچند من همه جوره دوس دارمیبریم .. 



رحم  ارشی..کترسوندیچشمهاش من رو م دِ یتهد

کردینم : 

-  ی..چقدر داغارمیبذار لباستو از تنت درب

؟؟؟یس کندستمو ح یتونی..منیعطر  

که  ی! لعنت به نامردیرفتند..لعنت یاهیس چشمهام

با حاِل داغوِن من  خواستیحال خراب خودش رو م

بده و وقاحتش  یبدتر امیپ نکهیخوب کنه..قبل از ا

هم  ینشون بده، بالکش کردم و چشم رو شتریرو ب

 .فشردم

راه گلوم رو سد کرده  یبزرگ و خفه کننده ا بغض

عذاب وجدان بزرگ از  کی چ،یبود.حالم بهتر نشد ه

منتظر  اه،یس یشد.چشمها رمیگ بانیهم گر انتیخ

سرزنش رو بارم کنند. من از ترس  یایبودند تا دن

چشم باز نکردم دنش،ید . 

بازوم نشست یساغر رو دست : 

- ؟؟یخواهر یخوب  



کردم ییاحساس تنها شهیاز هم شتریکرده، ب بغض : 

- تنگ شده ریدلم واسه خاله من .. 

که از دهنم دراومده  یحرف یکوت کرد..براس ساغر

زدم و به سمتش برگشتم.  یشدم.غلت مونیبود، پش

کنم ییدلجو خواستمیم : 

- دیببخش .. 

با بغض گفت یوقت دیلرزیپر غمش م یصدا : 

 ..منم دلم تنگ شده-
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" کنهیآرومت م نیا " 

زدیحرف م یکس ..  

" یخودت بخوا دیفقط با " 

شدندیچشمم نوشته م یجلو یجمالت .. 

" گذرهیانقدر سخت نم یچیه گهی،دیتو بخوا " 



 انینما یریاومد و..تصو یم رونیاز جمالت ب صدا

شدیم . 

" یو لذت ببر یچشم ببند هیکاف " 

حس تهوع نسبت بهش  کیصدا متنفر بودم.. از

جمالت..پر از وسوسه بودند..وسوسه  نیداشتم و ا

چندش آور یا .. 

"  یاالیفکر و خ ریلذت ببر..خودتو اس تیاز زندگ

نکن دهیفا یب " 

 ارشیک یقهوه ا یخفه ش کنم..چشمها خواستیم دلم

دمیدیرو درون نگاهش م طانیو انگار ش دندیخندیم .. 

" ؟؟یاگه اون سرش گرمه،تو چرا سرتو گرم نکن " 

 ی..به شدت احساس خفگدیرسیبه دهنش نم دستهام

دمیترسیحرفهاش م یو از وسوسه  کردمیم . 

 "امتحان کن"

فتم، صداش بلندتر شدرو گر گوشهام : 



" ..توام واسه خودت نیبار امتحان کن عطر هی

رو واسه خودت تلخ  یکن..چرا زندگ یزندگ

؟؟یکنیم " 

زد ادیذهنم فر یگوشهام فشردم..تو یرو رو دستهام : 

" که بفهمه واست  یکنینم ی..چرا کاریفیتو ح

نداره؟؟؟ تیاهم " 

آورد یداشت از پا درم م یلعنت ضعف .. 

" با فکر کردن بهش  یداره که بخوااون ارزش ن

..بهش ثابت کن که ارزش یکن تیخودتو اذ

راحت از هر لحظه  یلیخ یتونیم ینداره..چرا وقت

فکر و  ریخودتو اس ینطوریا ،یلذت ببر یزندگ ی

به خاطر کاراش دلتو  یخواینم ؟؟؟یکنیم الیخ

 یچیکه ه یبهش نشون بد ی! دوست ندار؟یخنک کن

؟؟یارازش کم ند " 

گلو خفه شده بود..چشم  ی..صدام توزدمیم غیج

 فتری..دستهام ضعدمشیدی..پشت پلکم مبستمیم

شتریچندش آور،ب یحرفها ی..وسوسه شدندیم .. 



" یخودت بخوا هی..کافنیعطر یکم ندار یچیتو ه " 

- ن؟یعطر !!  

خشک شده م رو با دست فشردم.لبخند داشت و  یگلو

ن .مکردینگاهم م یروزیچشمهاش با پ یتو طانِ یش

دمیرسینم ییو به جا کردمیفرار م .. 

محکم تکونم داد یکس : 

- ظهره ؟لنگیش یداریب یخواینم نیعطر ! 

دیدستم رو کش یشد..کس انینما یدر .. 

- ؟؟؟یرسیم یچ دن،بهیخواب نهمهیاز ا ی! وانیعطر  

اومد و تمام صداها و  رونیب یمحو شد..نفس یچ همه

 ..کلمات چندش آور، دود شدند

- که انقدر تو رو لوس کردهمامانه  ریتقص .. 

و  طونیو ش یقهوه ا یباز شدند و چشمها چشمهام

شد..ترالن  قتریتمام وسوسه ها،فرار کردند. نفسم عم

شد انیچشمم نما یجلو .. 



- ام صدات  گهیساعت د هی یذاشتیچه عجب! م

یشدیم داریبعد ب کردم،یم .. 

 یتنم عرق کرده..صداها هنوز تو کردمیم حس

 هفته بود کیاز  شتریب یلعنت ارِش ی.کگوشم بودند و..

ی. خودش که نه، ولداشتیکه دست از سرم برنم ... 

تکونم داد ترالن : 

- تو هپروت؟؟؟ ی..رفتگهیِد پاشو د  

صداها و  گهیبلندش باعث شد د یترالن و صدا اخم

وحشتناک رو نشنوم ینفسها .. 

- ؟یخوایم یه؟؟چیچ ! 

به کمر شد دست : 

- ؟؟یشینم داریب یواسه چ  

بشم زیخ میکردم ن یو سع دمیبه چشمهام کش یتدس : 

- ؟؟یاومد یکِ   



صاف  خوابم،ینم گهیراحت شد که د الشیخ یوقت

 :نشست

- ساعته هیاز  شتریب .. 

داشتم یمزخرف یکه چقدر شبها آخ .. 

- تو اتاق  یاومد نییپا یسرتو انداخت یدار کاریچ

 !من؟

- کنمینم داشیاتو مو کجاس؟؟ پ .. 

اجازه  یو به خاطر ب شدمیخ متل دیمو..االن با اتو

بردمیوارد شدنش تو اتاقم، صدام رو باال م .. 

کرد دارمینکرد و ب دای..خدارو شکر که پاما .. 

- هیتو کشو سوم .. 

دراور  یجا بلند شد و به سمت کشوها از

..نگاهم به سمت ساعت دمیبه موهام کش یرفت..دست

 گذشتند،یم ازدهیعقربه هاش که از  دنیو با د دیچرخ

 یفضا یو چرخ زدن تو شبید یِ خواب یب ادیبه 

افتادم..آخ که هر لحظه م مزخرف بود یمجاز .. 



 شوهرتم هس؟؟-

سوم رو باز کرد یکشو : 

 آره چطور مگه؟؟-

هم از امروزم نیا .. 

- ؟؟یایتنها ب شدینم  

نثارم کرد یو چشم غره ا برگشت : 

- از تو کسب  دیمامان بابام، با یواسه اومدن خونه 

م؟یکن فیتکل ! 

حوصله نداشتم که باز هم کلکل  یعنیندادم.. یجواب

فر و بلندم  یرو شروع کنم..از جا بلند شدم و موها

بودند، با  ختهیرو که نامرتب و وز شده دورم ر

جمع کردم پسیکل . 

- خوشگله یلیگل سرت خ نیا .. 

دستش بود،  یکه تو یبه سمت گل سر نگاهم

پارچه  گل بزرگِ  کیرو که  ی.گل سر فانتزدیچرخ



به  نهیآ یسرش گذاشت و تو یروش داشت، رو یا

 :خودش نگاه کرد. اخم کردم

- دست نزن..اتو مو رو بردار، در ِکشو  لمیبه وسا

 ..مو ببند

موهاش برداره، اتو  یگل سر رو از رو نکهیا بدون

که  ینیمو رو برداشت و در کشو رو بست. و در ح

گفت رفت،یم رونیب : 

- مان بکن،دست تنهاسبه ما یکمک هی ایزود ب .. 

اخم کردم شتریب : 

- ؟یهست یپس تو چ !! 

نگاهم کنه، از در خارج شد نکهیا بدون : 

- آماده بشم دیمن عصر جشن تولد دعوتم، با .. 

جمع شد دهنم : 

- یبر دهیت اجازه م قهیخوبه شوهِر عت .. 

گفت تیاهم یب یومد،ولین خوشش : 



- ادیچون خودشم داره باهام م .. 

 یو در رو بست..حس چندش آوررفت  رونیب ترالن

..با دستهام صورتم رو یفیداشتم..حس کث

 دمیکشیشماتت بار، خجالت م اهِ یپوشوندم..از نگاِه س

رفتمیحمام م دیو...با ! 
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 نهیآ یبودم، جلو دهیچیکه دور سرم پ یحوله ا با

 کردند،یکه احساس گناه م یاهیس ینشستم. به چشمها

 یو خوابها بشید یو از لحظه ها کردمینگاه م

بودم مونیکه خودم باعثشون بودم، پش یشونیپر .. 

به افکاِر آشفته م نظم  یکردم کم یو سع دمیکش ینفس

 دیاز حس بدم کم کرده بود و..با یبدم..حمام رفتن کم

کردمیفراموش م . 



زدم.  رونیتنم کردم و از اتاق ب یو شلواِر راحت بلوز

 دنی. هرچند دبابا که خونه بود، حالم بهتر شد دنیبا د

نبود نیدلنش ادیشوهِر ترالن، ز -شهرام . 

 ..سالم-

سرش رو باال گرفت و با لبخند جوابم رو داد شهرام : 

- کباب؟؟ رینوِن ز یخانوم! چطور نیبَه سالم عطر  

هم موفق نبودم ادیکردم لبخند بزنم،هرچند ز یسع .. 

- ی..خوش اومدیمرس .. 

کرد نییباال و پا یسر : 

- ن خوابالوقربون تو خواهرز .. 

مهربونم  شهیپدِر هم یسمت بابا رفتم و برا به

کردم ینیریخودش : 

- ؟ی..چه خوب امروز خونه اییسالم بابا  

من باز کرد و  یبرا ییاون کنار خودش جا و

دیلبخندش رو به صورتم پاش : 



- بابا شیپ ایماهت..ب یسالم به رو .. 

 یحس خوب د،یخندیم ینشستم..وقت کنارش

و  دشدنیم دهیکش شیپرپشِت گندم یاه لیبی.سگرفتمیم

کردندیچهره ش رو مهربونتر م . 

- ؟؟یاز حموم اومد  

 زیم یاز تو ظرِف رو یبیدراز کردم و س دست

 :برداشتم

 ..آره-

- یبستیم ؟؟موهاتویسرما نخور .. 

قرمز زدم بِ یبه س یگاز یالیخیب با : 

 ..نه بابا هوا خوبه-

 یفُرم بهتر شدند،یموهام آزادانه خشک م اگر

گرفتندیم .. 

- ؟؟؟یصبحونه نخورد  

نگرانش،نشون دادم یرو به چشمها بیس : 



- تا ناهار حاضر شه خورم،یم نویا .. 

رو  شیو مهر پدر دینمدارم کش یموها یرو یدست

 :نثارم کرد

- یشیصبحونه بخور دخترم..الغر م .. 

نبودم  شتریب لوی! از خدام بود..پنجاه و دو ک؟یالغر

داشتمچرا انقدر لُپ  دونمیو نم !  

 ..از فردا-

 یبرا شیکه دوران مجرد یترالن از اتاق یصدا

 :خودش بود، بلند شد

- یبزن یاگه از خوابت بتون .. 

من هم بلند شد یصدا : 

- برس شتیبه تو چه؟! تو به آرا .. 

شهرام رو  تیحرف رو زدم تا حساس نیعمد ا به

که شهرام گفت دمیکنم! و انگار به هدفم رس کیتحر : 

- ینکن..خودت خوشگل شیآرا ادیز مزیترالن عز .. 



گفتم یا دهیکش ِش یا : 

- یمگه تو بگ !! 

داد یهم جواب دندون شکن اون : 

-  ینییکه اعتماد به نفس پا کننیم شیآرا ادیز ییکسا

شو  یدارن..ماشاال ترالن انقدر قشنگ هست و قشنگ

 ِش ینداشته باشه صورتشو با آرا ازیقبول داره که ن

شهینم دهیهم د شیقشنگ یخفه کنه..اونطور ادیز .. 

باعث کج  ش،یپوست ریز حتِ یبلند باال و نص نطق

زودتر عصر بشه و  شدیم یشدن دهنم شد..چ

 !شرشون رو کم کنند؟

- ایزنیسر به ما نم هیخانوم  نیعطر ! 

.. من ومدهیخوشم ن حتشیکه از نص دیکنم فهم فکر

 :هم سرد و کوتاه جواب دادم

- کنمیوقت نم .. 

ه م انداختدست دور شون بابا : 



دخترم کنکور داره، همش داره درس -

دکتر بشه خوادیم شاالی..اخونهیم .. 

 ی..براگفتیرو م نیپدرم هم ی..خب از بچگدکتر

 نیرو انتخاب کردم..اما با ا یتجرب یرشته  نیهم

 یهم به سخت یپرستار دیکه االن داشتم، شا یوضع

شدمیقبول م .. 

- ییقربونت بابا .. 

مکث گفتم سکوت کردم و با یکم : 

- ؟؟یدیبابا پول م یراست  

آورد ینه نم چوقتیمورد، ه کی نیا یتو .. 

- ؟؟یآره دخترم چقدر الزم دار  

ترالن بلند شد یصدا بازهم : 

- ها نیایانقدر رو نده بابا..از پسش برنم !! 

من یبازهم صدا و : 



-  یتو حسود س،ین زدانیتو دخالت نکن!حاال که 

؟یکنیم !! 

دمیآشپزخونه شن یمامان رو از تو یصدا : 

- کرده؟ یحسود یبچه م کِ  چارهیب !!  

حوصله چشم از آشپزخونه گرفتم یب : 

-  کیزیواسه ف یتیجزوه بخرم بابا..کالس تقو دیبا

برم خوامیهم م .. 

من رو قبول داشت بابا .. 

 پول کالس چقدره؟؟-

مکث گفتم بدون : 

- تومنم پول جزوه و ستیهفتصد تومن..دو ... 

زد غیج ترالن : 

- بابا گهیم دروغ !! 

جمع شدند لبهام : 

- گمایبهت م یچ هیترالن  !!  



گفتم تیرو به بابا با مظلوم و : 

-  یچیتازه پول کالس تست جداس بخدا!! خودمم ه

نرم یخوایندارم..اصال م ! 

ش رو به سنِگ اپن داد و نگاهم کرد هیتک مامان : 

- ن؟؟یالزمه عطر   

- رفتمیاگه الزم نبود که نم ! 

داد و چشم ازم گرفتم هوا تکون یتو یدست : 

- ارهیبگم واال.. فقط خدا از کار تو سر در م یچ .. 

مظلوم شدم بازهم : 

 بابا؟؟؟-

داد رونیب ینفس بابا : 

- دمیم ،یباشه بابا جان..هرچقدر الزم دار .. 

 یکه قرار بود دستم برسه، گونه  یاز پول خوشحال

دمیتپل بابا رو بوس : 

- خوشگلت یالیبیقربون س ! 



زدصدام  مامان : 

- مینیبچ زویکمک کن م ایپاشو ب نیعطر .. 

شارژم  رفت،یخودم م بیج یکه تو یتومن پونصد

از جا بلند شدم و به  ،یکرده بود! بدون بهونه تراش

 دنِ یو فکر خر دمیچیرو م زیآشپزخونه رفتم.. م

 یبودم، لبخند رو دهید شیکه چند روز پ یینهایپوت

آورد یلبم م .. 

 یگذاشت و آه زیط مظرِف فسنجون رو وس مامان

دیکش : 

- فسنجون تو ساختمون پخش نشده باشه؟؟ یبو  

مثل برق از ذهنم  یفسنجون موند..فکر یرو نگاهم

 ریمامان تاث یِ دلسوز یرو نباریا تونستمیگذشت..م

 !بذارم

فکر کنم بوش تا هفت خونه اونورتر هم -

رو ندارن واسشون غذا  یکه کس ییاونا چارهیرفته..ب

م فسنجوندرست کنه..اون ! 



شد ناراحت : 

- رهینم نییلقمه  غذا از گلومون پا هینگو مادر.. .. 

گذار تر گفتم ریگذاشتم و تاث زیم یرو رو ساالد : 

- میبردیم ینییپا هیهمسا نیبشقاب واسه ا هیکاش  .. 

کرد نگاهم : 

 واسه آوات؟؟-

رو جمع کردم دهنم : 

- داشته  یزیآره گناه داره..فکر نکنم ناهار چ

 یزیچ هی رونیاز ب زنهیزنگ م باشه..حتما

که آشغال رونمیب ی..غذاهاارنیب .... 

حرفم تموم نشده بود که گفت هنوز : 

-  یبو ادیبذار بکشم، ببر واسش..خدا رو خوش نم

بخوره رونویب یو غذاها ادیفسنجون ب .. 

پر از برنج  یسیاز ذوق مشت شدند.مامان د دستهام

 کاریچ ادیز جانِ یاز ه دونستمیو من نم کردیم



خودم ممنوع کرده بودم و  یکنم.پاگرد رو هنوز برا

نمشیاومد که بب یم شیکم پ یلیخ . 

و  نمشیبب کیبعد از مدتها از نزد تونستمی..محاال

یو واقع کینزد یلیصداش رو بشنوم.از خ ! 

 !پس من برم حاضر شم-

- بابات ببره ،بذاریستیاگه حاضر ن .. 

و هول زده گفتم عیسر : 

- شمیحاضر م یا قهید هینه نه  .. 

 یچشمها یکنم! جلو کاریسمت اتاقم پا تند کردم.چ به

کنم؟ کاریترالن و شهرام چ زِ یت !! 

صورتم نشوندم..اما  یرو یکم یلیخ شیاجبار آرا به

 یکوتاه و شلوار مشک دِ یسف یمانتو کی دنِ یبا پوش

و  ختمیجذب، جبران کردم! موهام رو آزادانه دورم ر

موهام  یورنگ، ر دیسف ریشاِل حر کی

رنگ یانداختم..عطر زدم..و رژ صورت .. 



لبم محو  یکه از رو ینگاه کردم.لبخند نهیآ یتو

شدن چال گونه م شده بود.  قتریباعث عم شد،ینم

نمدارم مرتب و بهتر شده بودند یچقدر فر موها ! 

به سمت آشپزخونه  میاومدم و مستق رونیاتاق ب از

 دیبا ینعی نیآشپزخونه بود و ا یرفتم.ترالن تو

باشم شیمراقب فوضول . 

 ..مامان بده ببرم-

هم بهش  ینگاه میو من اصال ن کردینگاهم م ترالن

کردمینم .. 

- ؟؟یببر ویچ  

جا داد و در همون  ینیس یظرِف ساالد رو تو مامان

گفت نیح : 

- برهیواسه آوات داره غذا م .. 

دیرو جلو کش خودش : 

- ؟یتو ببر !! 

براش کج کردم یلب : 



- که؟؟ ینیبیم  

- وضع؟ نیبا ا ! 

خوردم و آروم گفتم حرص : 

 !!مگه چمه؟-

نزنه یکردم تا حرف دشیکرد..با چشمهام تهد اخم .. 

 ..بذار شهرام ببره-

تنگ کردم چشم : 

 !!گل سرم رو موهات چقدر قشنگ شده ترالن-

به اطراف تکون داد و آروم گفت یتاسف سر با : 

 ..خاک تو سرت-

که هر  یقلب رو برداشتم و با ینیندادم..س محلش

از خونه  شد،یخودتر م یلحظه داشت از خود ب

 دنینفس کش داشتم،یکه برم یزدم. هر قدم رونیب

و چقدر  شدی. چقدر قلبم فشرده مشدیسخت تر م

شدمیتر م وونهید . 



داده  هیتک واری! به ددمشیدو طبقه د نیپاگرِد ب یتو

بلند  نیآست شرتی. با تکردیبود و اومدنم رو تماشا م

از حد  شیب رهن،یپ یکه تنش بود.رنگ طوس یجذب

و جذابش کرده بود بود.موهاش درهم و  یخواستن

برهم درست شده بود و با سر کج شده، نگاهم 

ی..و چه نگاه پرنفوذ و پر حرفکردیم ! 

- خانوم نیچه عجب عطر .. 

متصل به  یپله  نیرو محکمتر گرفتم و آخر ینیس

اومدم نییپاگرد رو پا : 

- ؟؟یسادیوا نجایا یواسه چ  

به سرتا پام انداخت..تنم با نگاِه گرمش مور  ینگاه

شدیمور م : 

- ؟؟یهنوز از دستم دلخور  

و حرف دلم رو به زبون آوردم دمیگز لب : 

 ..فکر نکنم-

گرفت واریش رو از د هیتک : 



- ؟؟یایتو پاگرد نم گهیپس چرا د  

کردم بغض : 

- کنمیدارم تالشمو م .. 

دیتمسخر خند به : 

- س؟؟ دهیفا یب یدونینم  

چونه م  ریاز بغض جمع شدند..انگشتش رو ز لبهام

 :گذاشت

- طبقه  نیپاگرِد ب نی..همنمینکن عطر تیخودتو اذ

یندار یزیچ گهید ،یرو از خودت محروم کن .. 

دمیرو تار د واریبرگردوندم و د یرو به سمت سرم : 

 ..غذا سرد شد..بذار برم-

زد لبخند : 

- غصه  ادیز ذارمیمهربوِن من..نم نِ یعطر

میرسیم ییجا هی..باالخره به یبخور .. 

رو فرو دادم و گلو درد گرفتم بغضم : 



- میرسینم یی..به جاینیتو نب یتا وقت .. 

بزنه، به سمت پله ها  یا گهیحرف د نکهیاز ا قبل

دمیبرگشتم..صداش رو از پشت سر شن : 

- رونیب رمیزحمت نکش..دارم م .. 

کردم  یبه اطراف تکون دادم و سع یبسته، سر چشم

بودم  ستادهیکنم..پشت در واحدش ا رونشیاز ذهنم ب

که  یی. نفسهادمیکشیبلند م یو پشت سر هم نفسها

باز و بسته  ی..چشمهام رو چند باردندیلرزیم یکم

با زبون تر  یشفاف بشه.. و لب دمیکردم تا د

یواقع دارید کی یآماده بود برا یکردم.همه چ ... 

به سمت زنِگ  کمیکوچ یکوتاِه دستها یانگشتها

زنگ رو فشار بدم،  نکهیواحدش رفت..اما قبل از ا

. دست دیکش ریت یدر باز شد! نفسم برگشت و قلب

به زنگ مونده بود و چشمم  دهیخشک شده م  نرس

در یرو .. 



 دنیباز شد..تمام وجودم قلب شد و شروع به تپ در

 ی..و موهایبلند طوس نیآست شرتِ یکرد.آوات..با ت

  !درهم و برهم

درشت شدند..نگاهم سر تا  یاز فرط ناباور چشمهام

. اون با مکث لبخند زددیپاش رو کاو : 

- خانوم یچه عجب عطر .. 

 

* 

بگم. چندبار پلک زدم و دوباره  یچ دونستمینم

  ...نگاهش کردم..همون آوات بود..همون آواتِ 

- یلپ تُپل دمتیوقته ند یلیخ .. 

طبقه نگاه دو  نینداشتم.برگشتم و به پاگرِد ب تمرکز

نبود چکسیکردم.ه !  

- ؟یخوب !! 



کردم فکرم رو از  ی..سعدیپرس یکنجکاو با

اون  ای ستاده،یا نجایکه ا نیآواِت...کدوم آوات؟!! ا

زنه؟یپرسه م اهامیرو یکه..تو !! 

- زهیآآآ چ .. 

لُپم فرو کرد یاشاره ش رو تو انگشت : 

- ؟؟یاون چالتو برم من..واسم غذا آورد  

انگشتش  ی..لمس واقعکردمیم رو گم تیواقع داشتم

 یهمه چ دی.خب شاکشوندیزنده م یایمن رو به دن

بود که  ومدهیبوده!!هنوز حواسم سر جاش ن یاتفاق

دراز شد ینیدستش به سمت س : 

- که من عاشق فسنجونم؟؟؟ دونهی..خاله مولیا  

 ستادهیکه روبروم ا یصاف کردم و به آوات ییگلو

رو از  نیو من ا هیآوات واقع نیبود،نگاه کردم..ا

.اون هنوز هم با من مثل دمیفهمیطرز حرف زدنش م

کردیدختربچه برخورد م کی . 



- به من هس که آب  ؟؟حواستییخانوم کجا یعطر

 دهنم راه افتاده؟؟

با لبخند  نطوریا یوقت شدیپشتم گرم م ی رهیمن..ت اما

 یِ طوس رشتیت نی..چقدر اکردینگاهم م یبامزه ا

ر کرده بودت یجذب، اون رو خواستن ! 

- ..بفرمادیببخش .. 

انگشتهاش فشرد نیلپم رو محکم ب نباریا : 

- ..اما رونایب رفتمیتو! داشتم م یآخ که چقدر بامزه ا

نمیبب ادیگذشت!بده ب شهینم یکی نیاز ا .. 

هول  یگذاشت، با لبخند ینیرو که دور س دستهاش

دمیزده، دستهام رو عقب کش : 

 ..نوش جون-

 یفتنش فکر نکنم! بازهم نگاهر رونینتونستم به ب و

نشدم؟ وونهیبه پاگرد انداختم..د !! 



- داره..دستت درد نکنه..از خاله هم  ییهوممم چه بو

دخترت  یلُپا یتشکر کن..بگو آوات گفت که اندازه 

یعشق من .. 

.قلب من دیکردم گوشهام داغ شدند..اون خند حس

و اون منتظر موند که..شرم رو کم کنم ختیر ! 

 دونستمیو نم کردمیو رفتن دل دل مموندن  نیب

 یو با خنده  ستادهیکه روبروم ا یمرد نیچطور از ا

دل بّکنم کنه،یجذابش نگاهم م .. 

 ..اممم باشه..خدافظ-

برگردم که با حفظ همون خنده ش گفت خواستمیم : 

- واسه عکس  یدی..جون میامروز چقدر ناز شد

 ..گرفتن

اوج  اون من رو تا فیمن! تعر یخدا ی!! وایوا

 نیکه با دل و د دونستیو خودش نم بردیآسمون ها م

کنهیم کاریمن چ ! 

- آوات؟؟ یریعکس بگ یاز ک  



زن آشنا بود! همون  نیدر ظاهر شد..ا یجلو یزن

به جمع سه نفره  تیقبل با جد ینبود که دفعه  یزن

 شون تذکر داد که به کارشون برسند؟؟

آوات حِ یکنجکاوش به من بود..مثل نگاه پر تفر نگاه : 

- چه بامزه س  نی! ببیمو فرفر یِ لُپ چال یِ از عطر

 شکوه؟؟

که  یم گره خورد.زن خوش پوش نهیس یتو نفس

به سرتا پام  ینگاه د،یرسیو پنج سال م یسنش به س

گرفت..لبخند  نیانداخت. و کم کم نگاهش رنگ تحس

کرد نییسرش رو باال و پا یلبش بود وقت یرو : 

  !خوشگله-

گرفت یشوخ بازهم لحنِ  آوات : 

-  یمونه..بچه  هیماهه ماه! دختر همسا

بامعرفت..خوشگل..بامزه..واسم غذا هم آورده..تا 

میبعد بر میسرد نشده، بخور .. 

رو به آوات گفت یفکر بود وقت یتو زن : 



- واسه عکس گرفتن دهی..جون میگیراست م ! 

هردو جابجا شد نی..نگاه ماِت من بدیخند آوات .. 

- گهیبسکه فنچه د .. 

همسن  یپشت سرشون ظاهر شد..پسر یا گهید کس

آشنا نبود یکی نیو ساِل آوات..ا .. 

- نم؟؟یفنچه؟!! بب یک  

من  یخود به خود جمع شدند..نگاه پسر رو لبهام

 :موند

- عکس  نیخوایخوشگله م یُدخ نیعههه؟؟از

ن؟؟یریبگ  

با آرنجش به پسر زد آوات : 

- نمیبابا؟؟؟ برو تو بب هیعکس چ ! 

لبخند زد ه،نیدست به س زن : 

- ..چطوره؟؟میریآره..ازش عکس بگ  



آوات جمع شد..نگاِه من متعجب..درمورد من  لبخند

گفت؟یم ! 

- گرفته شکوه؟ تیشوخ !! 

-  یِ عیطب یقشنگ..موها ِس ی! فگمیم ینه بابا جد

رو به  ی..چشم و ابرویخوش فرم..صورت فانتز

 ..باال

به آواِت مات مونده انداخت یگوشه ا ینگاه : 

- ..به خصوص که یواسه عکِس هنر هدیجون م

! هوم؟؟؟یمشک یداره و چشم ابرو یصورِت مهتاب  

مسن تر  یکه کم یظاهر شد! زن یا گهیزِن د نباریا

و در  کردیسکوت به جمع نگاه م یبود..تو هیاز بق

نگاهها  نیمن موند.من ب یآخر نگاه کنجکاوش رو

..آوات یبگم! و از طرف یچ دونستمیبودم و نم ریاس

بود! تک خنده ش با  ومدهیخوشش ن شنهادیپ نیاز ا

گفت یتعجب همراه بود وقت : 



- ه ک میفتیراه ب م،یکارامونو بکن عیشکوه! سر الیخیب

 ..بهاره منتظرمونه

 کرد،یبه صورتم نگاه م قتریعم کهیدرحال شکوه

 :گفت

- اومده شی..کار واسش پادیب تونهیزنگ زد گفت نم ! 

کرد..از طرز  من و شکوه جابجا نیب ینگاه آوات

هیموندِن من ناراض نجایکه از ا دیبارینگاهش م .. 

- گهیروِز د هیواسه  مونهیخب پس..م ! 

دیخند ،یزیبا اخم ر شکوه : 

- خوشگل خانوِم مو  نیامروز آوات! با هم نیهم

یفرفر !! 

دیرو به من پرس و : 

-  غیتبل ،واسهیعکس هنر ؟؟؟یمدل بش یدوس دار

یلباِس سنت !  



..آوات بشه یعنین و مدل شدن؟!! ! مدیکش ریت قلبم

قلبم یعکاِس من و..وا !!  

 !!من؟-

چونه م  ریو دست ز دیخودش رو جلو کش شکوه

 :گذاشت

- سبز با  یِ روسر هیآوات فکر کن  یاوهوم..وا

 ای!! شهیدرشِت قرمز رو سرش بذاره! محشر م یگال

هم  یموها شاِل معمول نیرو ا یکالِه لبه دار..حت هی

! اوف من الی..تو همون باغِ شکهشیم یعال اد،یب

تو سرم اومد دهیهزارتا ا .. 

 

* 

 جهیآوات، سرگ یچشمها ی..جلوفیتعر نهمهیا از

و من  کردیمن نگاهم نم یِ گرفته بودم! آواِت عوض

لپهام سرخ شده ند کردمیچرا حس م دونمینم !! 

گفت تیداد و با جد رونیب ینفس آوات : 



- شکوه الیخیب !  

هم  یام رو به شدت توکه دسته یرو به من و

زد یلبخنِد مسخره ا چلوندم،یم : 

- ! دستت درد نکنه بابت کنهیم یشوخ ،شکوهیعطر

 .غذا..از خاله هم حتما تشکر کن

بعد رو به جمع گفت و : 

- شد ریکه د میبچه ها بر ! 

که آخر از همه اومده  ینزده بودم که زن یحرف هنوز

دیپرس یبود، با کنجکاو : 

- ؟؟هستن؟ شونیمدلتون ا  

که انگار  یجور کیسکوت مطلق.. کیشد!  سکوت

بگه..اما..بازهم آوات بود که  یچ دونستینم یکس

دهن باز کرد هیزودتر از بق : 

-  هی..انیمدلمون امروز نتونستن ب یخانوم رحمان

اومد شیواسشون پ یکار .. 



با لبخند گفت یمن بود وقت یزن رو نگاهِ  : 

-  یمدلتونه، من راض نیگزیجا شونیاگه ا

داره یدلنشن یلیام..صورت خ .. 

!! ستم؟یمن خواب ن ای..خدادیو تمج فیتعر چقدر

منه  یهاییبایز شیستا یبرا یانقدر دست و دلباز

!اونوقت گهید ستمین ی!! خب حتما معمول؟یمعمول

 کیکه شد،چرا  یفیتعر نهمهی! با اد؟یدیچرا آوات نم

کرد؟؟؟یبه صورتم نم قترینگاِه عم  

بود که  نید و تمام تالشم ااوم یبه درد م قلبم

اون  خواستمیآروم داشته باشم.من فقط م یظاهر

انگار یول نه،یبب .. 

- مونه هی..دختر همساشونیا .. 

گفت ،یرو به شکوه با چشم غره ا و : 

- ازش  تونمی؟؟؟نمیفهمیدختر دوسِت بابامه شکوه!! م

استفاده کنم غیواسه تبل ! 

- گهید شهیم ه؟مدلیچ غیتبل .. 



کرد یخوددار یبه سختبازهم  آوات : 

- شهیشکوه جان! دخترخاله مه..نم تونمینم ! 

- ...اگه اجازه رمیگیخب از خانواده ش اجازه م

 ...دادن

دیشده ش، غر دیکل یدندونها نیبا لبخند از ب آوات : 

- رم؟یبگ یبچه چه اجازه ا نیمن واسه ا ! 

 پیهم ک ی"بچه" لبهام رو یکلمه  دنیشن با

گفت تیجدشدند..اون رو به من با  : 

- برو خوشگلم یعطر !  

اخم کرد شکوه : 

-  یسوژه  هیآوات!!حاال که  یریگیچقدر سخت م

یپرونیکارات م نیتو با ا م،یکرد دایخوب پ .. 

من، دست مشت  یوق زده  یچشمها یجلو آوات

 :کرد



- بچه دخترخاله مه! برم بگم  نیشکوه؟! ا هیسوژه چ

 غیتبل شیکه لباس و لوازم آرا برمیدخترتونو دارم م

ایگیم یزیچ هیکنه؟!  ! 

تکون داد یحوصله دست یب شکوه : 

- تعصباتت! بذار اصال از  نیبرو بابا توام با ا

 ..خودش بپرسم

دیبه صورتم پاش یبه من کرد و لبخند رو : 

- ؟؟یمدل بش یایتو م زمیعز   

نگاهم کرد..چند  یمنتظر و البته کامال ناراض آوات

ر،چشم به من سکوت شد و حاال همه منتظ یلحظه ا

 ،باالخرهیهم فشردم و با سخت یدوخته بودند.لب رو

 :سکوت رو شکستم

- ..با اجازهتونمیمن نم دیببخش .. 

چشم از همه شون گرفتم و برگشتم، آوات رو  یوقت

..رو به من اخم کرده بود..با دمیدرست روبه روم د

درهم و برهم یو موها یطوس شرتیهمون ت .. 



- ؟؟؟یایباهام ب خوادیدلت نم  

م جمع شد..تشر زد چونه : 

- اینکن ییآبرو یب !! 

..هنوز دمیکش نییرو فرو دادم و نگاهم رو پا بغضم

 :دو قدم برنداشته بودم که بلندتر گفت

- به  دنیواسه رس کمی! یچقدر زود خسته شد

 ..هدفت،تالش کن

..قدمهام شدیداشت فشرده م یحجم ناراحت نیاز ا قلبم

اه کردن بهش امتناع و از نگ داشتمیبرم یرو به سخت

کردمیم .. 

- نیعطر یفیضع یلیخ .. 

..آواِت دمیشنیزمزمه ها رو از پشت سر م یصدا

 ..نامرد

- خانوم یعطر !  

حالِت داغون برگردم و  نیسخت بود که با ا چقدر

نه؟؟؟ گهیجواِب زن رو بدم..اسمش شکوه بود د  



- سایلحظه وا هیجان  یعطر ! 

و..شکوه  من گذاشته بود یاسم رو آوات رو نیا

اصرارها رو آوات  نیدست بردار نبود..کاش ا

کردیم .. 

- نیعطر سایوا !  

پاگرد یآواِت تو یبازهم صدا و ! 

زود خودش رو به من  یلی..خستادمیاجبار ا به

حالت زد یمنه ب یِ به رو یرسوند..و با مکث لبخند : 

-  هیکه  یریاز خانواده ت اجازه بگ شهی..مزمیعز

فقط واسه امتحان..اگه  ؟؟یایامروزو همراه ما ب

مینش ریگیپ گهیکه د دمیقول م ومد،یخوشت ن .. 

شکوه و جمعِ منتظر در گردش بود و  نیب نگاهم

داده  هیافتاده، به چهارچوِب در تک نییآوات..با سِر پا

 یداشت..شکوه اجازه  یفیاخم ظر کنمیبود.فکر م

دادیفکر کردن نم : 



-  ینیاسپانسرمون هستن.. ،یخانوم رحمان شونیا

میانجام بد شونویکاِر ا غیقراره تبل .. 

ادامه داد آرومتر : 

-  یخوشش اومده عطر یلیاالن از تو خ

درآمد داشته  یتونی..میمعروف بش یتونیجان..م

امروز  نیامروز..فقط هم هی..یداشته باش ندهی..آیباش

ِس ..تو قالِب عکهیسنت یلباسا غی..تبلهیچطور نیبب ایب

 نیو کفش و ا فی..مانتو و شال و کیهنر

 هیکه  میریگیحجاب هم نم ی..اصال عکس بزایچ

دردسر نشه..خوبه؟؟ واستوقت   

..درست پشِت سر شکوه دینگاهش رو باال کش آوات

 گهید دونستیبود. نگاهش به من بود و نم ستادهیا

مخالفتش رو نشون بده یچطور . 

- فرصتو از دست  نی..انیمخالفت نکن عطر

میبش کیم نزدبه ه شتریب میتونینده..م .. 

 ی..به سختکردیوسوسه م م زیکریپشت سرم  آواتِ 

زدم یلبخند : 



 ..آخه..فکر نکنم اجازه بدن-

آوات روبروم بلند شد یصدا : 

شکوه ولش کن..فردا با همون بهاره هماهنگ -

و میکنیم ... 

با حرص برگشت و به آوات نگاه کرد شکوه : 

- ر دخت نینباشه آوات..بهاره دربرابر ا تیتو کار

که انقدر  شهیم دای! االن کدوم دختر پسین یچیه

داشته باشه؟؟ هم  یو معصوم یعیصورت طب

 نی..ایدونی..خودت که مسهیف یبیقشنگه،هم بِ 

داره ریتاث غیصدبرابر رو تبل ات،یخصوص ! 

 یو بازهم نگاه دمیآوات رو شن یپوف کالفه  یصدا

بهم انداخت یمعمول : 

- لباس و  یرب خوادیدلت م ؟؟یگیم یتو چ یعطر

؟یکن غیاون تبل نویواسه ا شیلوازم آرا !  

دلسرد  گفت،یو حقارت م تیکه با جد نطوریا

شدمیم .. 



- ..خبغیتبل .. 

- ..بگو دوس دارم، باشه؟؟؟نمیبگو دوس دارم!! عطر  

.شکوه رو کردیپشِت سرم حواسم رو پرت م یصدا

 :به آوات با اخم گفت

- در که چق یگیآوات؟؟ چرا نم یگیم ینطوریچرا ا

کنه و محبوب بشه؟؟ اگه بَده، خودت  شرفتیپ تونهیم

؟یکنیکارو م نیچرا ا ! 

جواب داد تیبا جد آوات : 

- غیتبل ه،نهیکار من عکاس !! 

- یکنیم غیهم تبل یبِرند هی یاما گاه .. 

 یبودم که تو دهیآوات موند..خودم هم د یرو نگاهم

 غیبرنِد لباس تبل کیاز  یچند پست نستاگرامشیا جیپ

اون شرکت رو تگ کرده بود.آوات  جیبود و پکرده 

دیبا حرص خند : 

- از آشناهامه؟!! چرا  یکیکه اون واسه  یدونیتو نم

؟؟؟یکنیم یقاط ویهمه چ  



دو همکار،خسته شده بودم و جالب بود  نیبحث ب از

بحث سر من بود! آوات دوست نداشت من  نیکه ا

امروز منه  خواستیسوژه ش بشم و..شکوه نم

رو از دست بده نیگزیبته جاو ال یعیطب ! 

- کار  نیکه ا نهی! حرف من اکنه؟یم یحاال چه فرق

سیاصال هم بد ن .. 

کرد دیرو به من با لبخند تاک و : 

-  نیاز خداشونه که همچ ایلیهم ُحسن داره!خ یلیخ

 هیراحت به  یلیخ هویو  ادیب شیواسشون پ یفرصت

فرصتو از دست نده  نیبرسن..توام ا ییجا

 نیهاس که بتونن به همچ یلیخ یآرزو نی..ازمیعز

کنن دایدست پ یتیموقع . 

 ینگاهها ریشکوه که تموم شد، من بازهم ز یحرفها

بگم..از خدام بود که  یچ دونستمیمنتظر موندم. نم

 ای تیمعروف ای شرفتیپ یقبول کنم..نه برا

 کتریبه آوات نزد نکهیدرآمد..فقط..فقط به خاطر ا



 ی! فقط و فقط برانهیبشم و اون بهتر من رو بب

نیهم ... 

- میشیکه چقدر از هم دور م ینیمخالفت کن تا بب ... 

بود سرم رو  ی..کافدمیشنیم کمینزد یرو تو صداش

 یکه درست تو نمیبه سمت راست بچرخونم، تا بب

 یو با چشمها ستادهیصورتم ا یچند سانت

..آب گلوم رو فرو کنهیپرنفوذش،چطور وسوسه م م

اِه آواِت روبروم توجه نکردمبه نگ گهیدادم و د : 

- با مامان و بابام حرف بزنم دیاممم..اجازه بد .. 

فرستاد رونیب یخاطر، نفس یبا آسودگ شکوه : 

- سین ی..مشکلزمیباشه عز .. 

که اسپانسر بود، بزرگتر شد..و لبخنِد  یزن لبخندِ 

آوات فقط  یبود..ول ستادهیکه کنار آوات ا یپسر

 ..نگاهم کرد

تکون دادم و خواستم برگردم..که  شکوه یبرا یسر

گذاشت و رو بهم گفت کینزد یآوات قدم : 



- ..من خودم باهاشون یبگ یزیچ خوادیپس تو نم

زنمیحرف م .. 

 یقبول کرد! قبول کرد و لحنش برام تازگ یعنی نیا

..هنوز یسابق نبود ول یاون شوخ طبع گهیداشت..د

با تحکِم  نباریبچه بودم و اون ا کیهم انگار من 

 یچیبهم تذکر داد! مهم نبود..اصال االن ه یخاص

اون بودن، مهم  یرفتن با آوات و سوژه  رونیجز ب

 !نبود

که با لبخند  یسکوت چشم ازش گرفتم و..با آوات یتو

بهم زد.  یزیشدم.چشمک ر کرد،روبروینگاهم م

 یآواِت روبرو نی.اشدمیم یداشتم از دستش عصب

 نین از او م شدیم کتریمن هر لحظه داشت نزد

دمیترسی..میکینزد ! 

ش رو  انهیموذ یصدا شدم،یاز کنارش رد م یوقت 

دمیشن : 

- نکن دنبال  یسع گهی..دبخشمیم شبتویکار د

یواسه من باش نیگزیجا .. 



نگاهش بستم و  یپشتم داغ شد..چشم رو ی رهیت

 یجور کی یلعنت نیقدمهام رو تند تر کردم.کاش ا

بستم و پسشت ..در خونه رو داشتیدست از سرم برم

 ..در جا گذاشتمش

 گهیبه سمت اتاقم رفتم.د میخونه که شدم، مستق وارد

صورتم رو  ینبود..لبخنِد ذوق زده ا کمینزد یآوات

 .پوشوند

 

لحظه  نیبه خودم نگاه کردم..شکوه در آخر نهیآ یتو

خوش حالتم  یگفته بود که دست به صورت و موها

 نیطرع یِ عینزنم! چقدر از صورِت مظلوم و طب

 ینگاِه آوات!! برا یشده بود! اون هم جلو فیتعر

من  دیشکوه خوشحال بودم و آوات با شنهادیقبوِل پ

دیدیرو بهتر م ! 

 یخاص جانیه کیبود و  ونیدر م یکی نفسهام

تر شدِن  کیرفتن با آوات! نزد رونیداشتم. ب



لحظه  نیا شهیم ایشدن به کدوم؟! خدا کتریبهش..نزد

شند؟نبا یها توهمات ذهن !  

. اگر خواب ایفراتر از رو یزیبود و..چ تیواقع نیا

سر  اهامیرو دِ یآواِت الق ایتوهم نزده باشم.. اینباشم..

و با خانواده م حرف  ادیب دیبه سرم نذاشته باشه، با

 ..بزنه

تخت نشستم.  یکه حاضر و آماده رو دینکش یطول

تنم بود و شلوار جذِب  یرنگ یکوتاِه قهوه ا یپانچو

 دهیموهام کش یرو یمشک یِ رنگ..و شاِل نخ کرم

و من چشم بسته،  کردیم یقراریب نهیس یبودم.قلبم تو

کردمیشکوه فکر م یبه حرفها . 

برام جالب بود و خوشحالم کرده  شنهادشیپ نکهیا

قابل انکار بود.مدل بودن خوبه..هرچقدر  ریبود، غ

که  هیباشه..ک شیلباس و لوازم آرا غِ یتبل یهم که برا

 ی! اون هم مناد؟یخوشش ن تیمعروفت و محبوب از

خودم رو به  شتریبودم تا ب یکه در به در دنبال راه

نشون بدم یآواِت مردان . 



 یو ب شعوریآوات..مرِد سرسخِت من..مرد ب اما

داشت..آواِت  یخاص یمن..اون اخالق ها تِ یشخص

ازش  دهیکه من هنوز ند یمن، بهاره نام یِ عوض

..اَه که چه مرِد دادیم حین ترجبودم رو به م زاریب

یآواِت مردان نیبود ا یحال به هم زن ! 

- بابا؟؟ یخوریناهار نم نیعطر  

به سمت ساعت  یدادم و نگاه پر استرس رونیب ینفس

ساعت گذشته بود و من  میبه ن کیحواله کردم. نزد

رو گم کرده باشم تیکه بازهم واقع دمیترسیم .. 

- امیاالن م .. 

بکر شکوه،  شنهادِ ینبودن پ یز واقعبودم که ا چارهیب

دلم  شهیاز هم شتریب نروزهایترس برم داشته بود. ا

کردیرو م ریخاله من یهوا .. 

من  یجمع رو یرفتن از اتاق، نگاِه سوال رونیب با

 :موند..و ترالن بود که زودتر از همه، دهن باز کرد

- ن؟یعطر یریم ییجا ! 



قدم  یرخورناها زِ یو به سمت م دمیبه شالم کش یدست

 :برداشتم

 ..اوهوم-

 کجا؟؟؟-

به روش زدم یپر حرص لبخندِ  : 

 به تو چه؟؟؟-

اخم کرد مامان : 

- نیبا خواهر بزرگت درست حرف بزن،عطر ! 

اگر  اینشستم.خدا یصندل ینکردم و رو یتوجه

 ارمیکالِس کنکور رو م ینباشه..خب بهونه  یواقع

زنمیم رونیو از خونه ب ! 

دهنم نذاشته بودم که  یرو توقاشق دوم از غذا  هنوز

 یشد..تن یوحش یزنگ خونه به صدا در اومد! قلب

زد خی ی..دستدیلرز ! 



در من  یزدم تا باز کننده  دنیرو به نشن خودم

..در دمیترسیبودِن حرفها، م اینباشم.هنوز هم از رو

 ..آخر مادِر مظلومم بود که بلند شد و در رو باز کرد

 ..سالم خاله جان-

ر هم چفت شدندکنا پاهام .. 

- آوات جان؟؟ یسالم پسرم..خوب  

 ونیم نطوریکرده بودم که ا کارشی! چیلعنت قاشقِ 

د؟یلرزیدستهام م ! 

- ن؟؟یشما خوب یمرس  

- تو ایقربونت مادر..ب .. 

..آخه داشتیدست از نگاه کردن به من برنم ترالن

گشت؟یم یصورِت من دنبال چ یتو ! 

- ..عمو هست؟؟شمیمزاحم نم گهینه د  

و من خدا رو  شدیپررنگ تر م تیلحظه واقع هر

گورش رو  اهامیکه آواِت سرکِش رو کردمیشکر م

ستیگم کرده و ن ! 



 آره خاله جان،هست..آقا فرهاد؟؟؟-

..بابا از جا بلند شدگرفتمیرو از بشقابم نم نگاهم : 

 ..اومدم خانوم-

- آوات جان..دم در بده گهیتو د ایب .. 

- از  کیست کوچدرخوا هینه خاله قربونت..فقط 

 ..عمو داشتم

همراه بود ییبلنِد بابا، با گشاده رو یصدا : 

- عمو؟؟؟ یبَه سالااام آقا آواِت خودمون! چطور  

آوات یمحترمانه  یصدا و : 

- میسالم عمو جان..مخلص .. 

- ؟؟یسادیدم در وا یواسه چ گه،یتو د ایب  

 ی..من براشدیتر م یترالن هر لحظه سوال نگاهِ 

و همراه شدن با آوات، دل دل  جانیرفتن از ا رونیب

کردمیم ! 

- رمیقربونت عمو،دارم م .. 



دادم هیتک یبشقاب گذاشتم و به صندل یرو تو قاشق : 

- ؟؟؟یکنینگاه م یترالن؟!! به چ هیچ  

دیو اخم کرده پرس متعجب : 

- ؟؟؟یامروز کالس دار  

تمام حواسش به من بود یکرد،ولینگاهم نم شهرام : 

 فکر نکنم..چطور مگه؟؟-

- ؟یبر یخوایس کجا مپ ! 

دمییهم سا یرو دندون : 

- نکن یمن فوضول یصدبار گفتم تو کارا ! 

دیآروِم شهرام به گوشم رس یصدا : 

- جان زشته نیعه عطر .. 

 یشهرام کج کردم و همون لحظه صدا یبرا یلب

 :آوات حواسم رو پرت کرد

- که  رمیاجازه بگ خواستمیراستش عمو جان م

رونیببرم ب مونیعکاس پیبا اک نویامروز عطر .. 



ترالن  یدرشت شده  یاز جا کنده شد..چشمها قلبم

 رونینبود جز..ب یچیو حواسم اصال به ه دمیدیرو م

 !!رفتن با آوات

-  خوادیم ی.. فقط..واسه چکنمیخواهش م

شده؟ یزیاد؟؟چیب ! 

زدیلحن آوات موج م یمشت کردم..احترام تو دست : 

- با کار  کمی خوادینشده که..فقط م یزینه عموم چ

 دمی..دکنمیآشنا بشه..منم گفتم کمکش م یعکاس

تا  مشیامروز فرصت هست، گفتم با خودمون ببر

نی..البته اگه شما اجازه بد نهیکار ما رو بب کمی .. 

 !!عجب

- نداره پسرم..خودت همراهشون  یآهان..مشکل

گه؟؟ید یهست  

 ..بله خودم هستم،مراقبشم-

ده بود و اون مراقبش تمام دل و جوِن من رو بر خودِ 

منه؟ یِ مراقب چ !! 



- د؟؟یریازش بگ دیخوایعکسم م  

که من  شدیهاش باعث م تیحساس نی..همدمیگز لب

بشم!  کیتحر شتریانه،بیمخف یها یطونیش یبرا

میگرفتیم یاجازه ا دیاصال نبا ! 

 !عکس؟-

آوات از سوال بابا جا خورده بود چارهیب .. 

- نه  عکس که..اگه خودش بخواد..اگرم که نخواد،

..دو سه ساعته هم،خودم برش میندار یکار

دیستین ی..اگرم که راضگردونمیم ... 

داد تی!! باالخره بابا رضاخوامیکه م معلومه : 

- مطمئن تر از تو  یداره؟؟ ک ینه بابا چه اشکال

گهیپسرم؟؟ فقط مراقبش باش د .. 

دیمتذکِر مامان به گوش رس یصدا : 

 !آقا فرهاد-

گفت یاکه با ته خنده  یو آوات  : 



 ..رو چشمم عمو..مواظبم-

موند مهیبابا،نصفه ن یآسوده م با صدا نفس : 

- بابا؟؟ نیعطر   

ترالن، بلند جواب دادم یتنگ شده  یچشمها یجلو : 

 بله بابا؟؟-

- ؟؟یدخترم حاضر  

گلوم رو فرو دادم و از جا بلند شدم آب : 

- امیآره حاضرم..االن م .. 

رو  ریش رفتم و چند قلپ از آب ییسمت ظرفشو به

دادم نییبا هول پا .. 

- آواتو منتظر نذار ا،یجان بدو ب نیعطر .. 

بزرگ  یمامان باعث شد، از آشپزخونه  یصدا

 .خارج بشم و به سمت اتاقم برم

 ..باشه اومدم-



به خودم  نهیآ یتو یرو برداشتم و بازهم نگاه فمیک

وقت  کیرو چک کردم تا  دمیسف یانداختم..دندونها

نده باشهروشون نمو ییغذا ! 

 

 

*** 

لحظه ها رو من..امروز..با تمام وجود تجربه  دنیبلع

به خواب هم  یکه حت ییکردم..لحظه ها

اگر خواب  یکه چه حال خوب ی.خواب! وادمیدینم

 ...نباشم

 کیرنگ،  یمشک یپرادو یسوار شدن تو دیشا

که  یمیمال یلیآهنِگ خ ایباشه.. یمعمول یلیاتفاق خ

 گاهِ یگاه و ب ینه..نگاهها ای. شدیپخش م نیاز ماش

 کی یمن؟! آوات و من؟!! تو یمن!! رو یآوات رو

ه؟یلحظه ها معمول نیبگه که ا تونهیم ی!! کن؟یماش !! 



 کی یمن و آوات..فقط و فقط من و آوات تو یوقت

 قایاون، و من کناِر آوات..دق نیماش یعنی..نیماش

با  یکه چه مکافات دونستیکنار آوات نشستم، خدا م

م داشتمقلب ! 

نه  یهم گذاشته بودم و با نفسها یرو دو دستهام

طرف تنم  کی.کردمیچندان آروم، فقط به جلو نگاه م

بود!من..امانِت دست  دهیرس یکه نه..با داغ یبه سست

آوات..و اون مراقِب من..چقدر ناباور..چقدر..همه 

یچ دونمیو نم یچ ! 

- خانوِم خوشگل نیعطر .. 

و درواقع قلبم رو دهنم فشردم  یرو تو لبهام

چشم  یفشردم..نگاهم گذرا بود و اون با لبخنِد آروم

 :ازم گرفت

- ؟؟یبگ یخواینم یزی..چیچه دختر ناز و ساکت  

لبم جا دادم یگوشه  یلبخند : 

- ..بگم؟؟یچ  



به روم زد یلبخند : 

- با  یرو واسه چ یوجب میتوئه ن ه؟؟؟یآخه چه کار

 خودم آوردم آخه؟؟

به  تونستمیبود که نم راه گلوم رو گرفته یزیچ

نفس بکشم یراحت .. 

-  ی..پس واسه چرمیازت عکس بگ خوامیمن که نم

..خوبه؟؟ دوس میبگرد میری!! مم؟؟هوم؟یریم میدار

خوشگل سمت  یالیباغ و هیببرمت جنگل؟؟ یدار

 شیپ یسیمیلواسون.. تو فقط وا

شکوه واسه خودش نقشه  ذارمیخودم..باشه؟؟؟نم

 ..بکشه

ردمبا زبون تر ک یلب : 

- یری..عکس بگخوامیمن م .. 

 یمطلقش قلبم رو به باز اهِ یکرد..و با نگاِه س نگاهم

 :گرفت

- ؟؟یعکس دوس دار  



کردم..تک  نییباال و پا یهم فشردم و سر یرو لب

دستش رو  یهمراه بود، وقت یزیخنده ش با اخم ر

دیفرم رو کش یاز موها یآورد و طره ا شیپ : 

- انومفنچ خ رهیگیهم م یا افهیچه ق .. 

 گاهیاز لمس گاه و ب ذاشتیمن!! نم یخدا یوا

لذت رو  تینها راشیدستهاش و نگاِه گ

بهتر کنه؟ یلحنش رو باهام کم تونستیببرم..نم ! 

- خانوم؟ یعطر یدوس دار یچ گهید ! 

داد رونیب ینفس : 

- نی..عطرنمیعطر !! 

فکر کرد یکرد و انگار کم زیر چشم : 

- ن؟یعطر ! 

اهم کردچشم درشت کرد و نگ کهوی و : 

-  یِ لُپ چال نیجونم..عطر ی! انیآهان آره عطر

 ..خودم



بود که  یهم فشرده شدند..چه نامرد یتو انگشتهام

دیدینم یمن رو درست و حساب !  

-  یدوس دار ایچ گهیخانوِم خوشگل..د نیخب عطر

 کوچولو؟؟؟

صدام  یِ حرص قاط یانگار کم م،یتمام خونسرد با

 :شد

- مو آوات؟! آره بهت بگم عمو؟!! ع یدوس دار

 خوبه؟؟

 نیاز ب یلبخند یتعجب نگاهم کرد..به سخت با

فشرده شده م زدم یدندونها : 

 !!عمو جون من اومدم که مدل بشم!! باشه؟-

دیبُهت، خند با : 

- ؟یا یتو االن عصبان !! 

 یبتی!! لبخند کج شده م رو به هر مصدیفهمی! نمرینخ

 :بود، حفظ کرد

- باشم؟؟ یعصبان ینه!! واسه چ  



 نی.. و از بدیدراز کرد و لپم رو محکم کش ستد

 :دندونهاش با حرص و لذت گفت

- من؟ یِ خوشگلت سرخ شد، تُپل یلُپا نیپس چرا ا !  

گرفتیم م هیداشت گر گهید : 

- تُپل؟ یگیمن م یِ نکن عمو!! به چ !! 

دیو با لذت خند بلند : 

- منو صدا کن..منم به تو  ،یدوس دار یتو هرچ

یلُپ چال یعطر گم،یم ! 

کنارش،  یانگار از سر به سر گذاشتن دختربچه  و

انقدر راحت باهام حرف  نکهی! از اشدیغرق لذت م

چون با لحنش،واقعا  شدمیم تی..اذشدمیم تیاذ زد،یم

هفت ساله رو داشتم یبچه  کیحس  . 

- نی!! خب؟؟؟عط..رنیعطر !! 

زد شیشونیبه پ یدست : 

- ؟؟؟یی!! خوبه عمویلُپ چال نی..عطردیآخ ببخش  



و با حرص و نفرت  دمیدندونهام کش ونیرو م ملب

 یآوات تو یدلم برا کهویچشم ازش گرفتم..چقدر 

تنگ شد اهامیرو ! 

- دی..ببخشیعطر گهیقهر نکن د .. 

اسمم  یبرا یتذکر گهیو د دمیکش یکالفه ا پوف

مونده بود و اسم من  ادشی ینطوریندادم..اون ا

 اونقدر مهم نبود که به خودش زحمت بده و درست

 ..تلفظ کنه

- ..خوشگل خانوم؟؟یخانوم گهید دیببخش  

داشت  یو بغض لعنت شدندیخود به خود جمع م لبهام

که من اون  دیفهمیم دی.چطور باکردیم ییخودنما

!! برگشتم و ستم؟ین کنه،یکه فکر م یدختربچه ا

 :نگاهش کرد

 مگه بچه ام که قهر کنم؟؟-

پر لبخنِد جذاب،  نیوسعت گرفت و من با ا لبخندش

 !پر زدم



- ؟؟؟یگفته بچه ا ی..کیآ قربوِن دخمل  

 تیاهم یشد..اون ب یماتم زده م، روش طوالن نگاه

 :برگشت و به روبرو نگاه کرد

- دلش شاد  م،یریاز دخمِل خوشگلمون عکس بگ میبر

 ..بشه

بزنم، اون نذاشت یباز کردم که حرف دهن : 

- پخش بشه  ذارمیم رم،یفکر نکن اگه ازت عکس بگ

خودت یهم عمو ه،یعمو ناراضها..هم  ! 

کرد..مات موندم..اون دستش رو  یخودش اشاره ا به

سرم حرکت داد و شال و موهام رو به هم  یرو

ختیر : 

- که عکساش همه  سیفنچ خانوِم معصوم ن فیآخه ح

نگاش  یو چشم چرون یجا پخش بشه و هر عوض

خرابشون یو فکرا فیکث یکنه؟؟ اونم با اون چشا .. 

و  کردمیمعصوم!! خشک شده نگاهش مخانوِم  فنچ

جالبش باعث  دی..عقاختیریاون موهام رو به هم م



 نیاومد که همچ یمن بود.آخه..اصال بهش نم رتیح

 یداشته باشه..اون هم آوات یتعصباِت سفت و سخت

بود و هرروز با انواع و اقسام مدل ها  نیکه شغلش ا

 در گرهایبازخواننده ها و  یمعروف و حت یو آدمها

بود که  نیتعجب من از ا نیارتباط بود! و..بزرگتر

!!منه فنچ نیمنه عطر یمن؟! رو یرو نطوریچرا ا

! آخ نفسم که داد؟یتعصب نشون م یو تپل و لپ چال

اومد یبند م یبا هر فکر ! 

- ..داره؟یچه ربط !! 

جوابم رو داد یالیخیلبخند و ب با : 

- که از  یفی..حی..معصومیکه تو پاک نهیربطش به ا

به  یکارا نیا ریبرنامه ها..کال درگ نیتو ا یایالن با

واست بهتره ،یدرد نخور نش .. 

منع  دیابروهام نشست..چرا من با نیکم اخم ب کم

اومده بود، چرا  شیفرصت پ نی! حاال که اشدم؟یم

برسم؟؟؟ ییبذاره که به جا خواستینم  

- ؟؟یکار هست نیاگه به درد نخوره، خودت چرا تو ا  



حالت نگاهش عوض شه، بازهم با لبخند  نکهیا بدون

 :جوابم رو داد

- خوشگل خانوم هیمن کارم عکاس .. 

!! ستم؟یبزنم و بگم که من خوشگل خانوم ن غیج شدیم

افتاده بودم یچه آدِم نفهم و کودن ریآخ خدا گ !! 

-  غیرو تبل یبرند هیچندبار  جتیکه تو پ دمیاما من د

یکرد .. 

درشت کرد چشم : 

- ؟؟یمنم هست جی.تو پبال. طونیش یاِ   

که تمام  دونستیچرا! اگر م دونمیو نم دمیکش خجالت

 امیپ کیدارم و هرروز  میگوش یعکسهاش رو تو

اگر  ای! دم؟یم نستاگرامشیا رکتِ یدا یتو دیجد

دو  نیپاگرد ب یاز تو یمکیکه چند بار قا دونستیم

 !طبقه ازش عکس گرفتم

شدم  نهیسحال نتونستم حرفم رو نزنم..دست به  نیا با

گفتم تیو با جد : 



-  نیتو ا امیب ایبه هر حال اگه من بخوام مدل بشم 

منو  شرفتیپ یجلو یبا خودخواه یکار، تو حق ندار

یریبگ .. 

چاِل لپم فرو  ینگرفت..انگشتش رو تو یجد بازهم

گفت یکرد و با اخِم مصنوع : 

مثل آدم بزرگا حرف نزن..همون فنچ خانوم -

ادیبهت م شتری،بیباش .. 

 ینتونستم حرف گهیهم افتادند و د یرو لبهام

 هودهیکار ب کی یعنی ن،یاز ا شتریبزنم.حرف زدِن ب

دادم و ازش  رونیب ی...نفسجهینت یو خسته کننده و ب

اومدنم  یداشتم. حت یبغض مسخره ا کیرو گرفتم. 

جور مضحکه  کیو مسخره بود.  هودهیهم ب

.لعنت مزخرفش. شنهادیپ نیشدن..لعنت به شکوه با ا

..اصال لعنت به من به اهامیرو یبه آواِت پر وسوسه 

شنهادیپ نیخاطر قبول ا .. 

- عکساتو پخش  تونمیبابات نم یمن که بدون اجازه 

یکنم عطر .. 



..نگاهش که یصداش آروم بود.آروم و جد نباریا

رو بهم گفت یکردم،با لبخند : 

- ندارم یاگه بابات اجازه بده، من حرف .. 

کردم که با  یسع یلیشد و خ دهیکش لبم باال ی گوشه

جوابش رو ندم تینفرت و عصبان : 

- حرف هم داشته باش اینه تو رو خدا ب ! 

دیمحابا خند یب کهویخشک شد..و بعد  یا لحظه : 

- آخه دختر! آدم از حرف زدن  یتو چقدر بامزه ا

شهیباهات خسته نم .. 

بشه دهیش باعث شد که لبم باالتر کش خنده : 

- سر به سر گذاشتن؟؟؟ ایاز حرف زدن   

خنده ش رو گرفت و گفت یجلو یسخت به : 

- ..با یخودته که لوس و بامزه ا ری..تقصدیخب ببخش

تپُلت یاون لپا ! 

بود یصدام واقعا عصبان گهید نباریا : 



- یزنیباهام حرف م ینطوریا ادیخوشم نم .. 

بغض نفرت  کیو من  بردیحرص خوردنم لذت م از

م مثل بچه ها بود که اون داشتم..واقعا رفتار یزیانگ

که  ی!! با خنده اداشت؟یوام حیبه تفر نطوریرو ا

 ییگلو کرد،یم دهیفا یجمع کردنش تالش ب یبرا

 :صاف کرد

- خب؟؟ گهیباشه خوشگلم..ناراحت نشو د   

بهم ابروهاش رو باال داد رو : 

- کردما! منم قول  تتیکه اذ یبه خاله بگ یبعدا نر

رمیعکس بگازت  یکه هرچقدر خواست دمیم .. 

بشم؟! چه  ادهیبغل نگه داره تا پ نیبگم که هم شدیم

خودم رو کنارش تصور  یوقت کردمیم ییفکرها

حس من و  نی! اما حاال...چقدر فاصله بود بکردمیم

 ...حس اون

دستش گرفت..درجا  یدراز کرد و دستم رو تو دست

ها و  تیبد..تمام عصبان یتکون خوردم! تمام فکرها



لمِس  نی..فقط با همدیپر کش کبارهینفرت ها..به 

حسها  نیب یفاصله  نی! و انگار ایکوتاه و معمول

بود ایدن کیاز  شتریب .. 

- تو  افهینکن ق ینطوریا ؟؟یخانوم یعطر

 ذارم،یسر به سرت م یگی..اونوقت مگهید

بهم  ،یبه خودت بنداز نهینگاه تو آ هی..خب خندمیم

تیچلوندن ی..با اون لپاگهید یدیحق م .. 

..داغ دیکشیم ریت گفت،یکه م یبا هر جمله ا قلبم

مردونه ش  یانگشتها ونی..دستم مزدمیم خی..شدمیم

بامزه بودم یدختر بچه  کیو..من  دیلرزیم !! 

- جونم..عمو قوبوِن اون نگاه کردنت..بابات  یا

ش؟؟؟یدخمِل ناز ناز نیبا ا کنهیم کاریچ  

 یبودم! وا کشیخواهر کوچ یهم به نظرش جا دیشا

..دستم رو رها کرد و به یدرد آور یکه چه حس ها

 یحرف یو گاه کردیم یروبرو نگاه کرد. رانندگ

 نکهیا یهم برا دیشا ای..زدیناراحت نبودِن من م یبرا



مادرم  شیرو پ شیوقت ُچقُل کیو  ارهیاز دلم درب

 !!نکنم

- تو باغِ  میری..االن ممیخریخانومم م یناز عطر

..امروز میریگیس معک یخوب..کل یلواسون..هوا

مدِل خودم یشیم .. 

خر کننده ش،خنده ش  یکه از حرفها دمیفهمیمن م و

باشه.اما در  یجد کنهیم یسع یو به سخت رهیگیم

انگشتهاش  ونیآخر نتونست و بازهم لپم رو محکم م

دیکش : 

- ندهیخانوِم مدِل آ یشیم یچه شکل نمیبب .. 

و کامل به سمتش برگشتم دمیکش یبلند پوف : 

- مدل بشم، مگه نه؟؟ یکنیکمک متو   

گفت ینبود،وقت یجد ادیز : 

- ..آآآ میکنیدرباره ش م یفکر هیاگه بابات بذاره، 

رو من حساب  ادیاونم فکر نکنم بتونم کمک کنم..ز

 ..نکن



درشت کردم چشم : 

 !اونوقت چرا؟-

نکرد نگاهم : 

- ادیکار ب نیآخه دوس ندارم دختر خاله م تو ا .. 

کردم اخم : 

- ستم؟یتو ن یرخاله من که دخت ! 

باز کرده  یکه از کنار صورتم راه یفر یمو تکه

دیبود رو کش : 

- یهست ! 

شدم مظلوم : 

- گهیخب اگه هستم، کمکم کن د .. 

پر خواهشم رو  یبهم انداخت.. چشمها ییگذرا نگاه

 :ازش نگرفتم

- ؟؟یکنیکمک م  

اصرارم رو دوست نداشت که گفت انگار : 



- میکنیم یفکر هی، گفتم که..اگه بابات اجازه داد .. 

تر گفتم مصمم : 

- تو کمکم  نهیبابام با من..اگه بابام بب یاجازه 

کنهیمخالفت نم گهید ،یکنیم .. 

خدا! من  ی! واینگاهم کرد و..وا یچشم گوشه

که کنارم  یمرد نیرفته بود که ا ادمی یلحظه ا

من و تمام هدف منه! و  دیکه ام ینشسته، آواته!! آوات

نگاه رو  نیا کباری..که یو گوشه ا نگاه جذاب نیبا ا

بودم، من رو کشت!! به خدا که  دهید یعکس یتو

گاهششدِن ن یبرام نموند با طوالن ینفس .. 

- مش؟؟یکه تو عمل انجام شده، بذار نهیمنظورت ا  

پهلوهام رو آزرده کردند بس که گوشِت  دستهام

بدم و اون رو به  یپهلوهام رو کندم! نتونستم جواب

 :جلو، گفت

- ادیم شیپ یچ مینیبعد بب م،یریعکس بگ میحاال بر .. 

 



 

. خش زدمیزرد و خشک شده، قدم م یبرگها ونیم

..اصال دادیبهم م یپام حس قشنگ ریخش برگها ز

..با وجود آوات.. و نگاه و حواسش که تماما به نجایا

و بکر بود.نفس  بایفوق العاده ز یمن بود، همه چ

 یکینزد یتوکه اون بود.. ییهوا یتو دنیکش

 یالیباغِ بزرِگ و نیهم یمن االن..تو یایمن..دن

شدیخالصه م شناختمشیکه نم ینام الیلواسوِن..شک ! 

که رنگ  یبلند یِ طرف..با روسر کیبه  ینگاه

که روش  یبلند و گشاد یسبز و کرم داشت. مانتو

. شکوه شال خوردندیبه چشم م یسنت یها یگلدوز

رم درست کرده باز و فِ  یموها یرو آزادانه رو

میمال یلیخ یشیبود.با آرا . 

و نگاهم رو به  رمیگفت که سرم رو باالتر بگ آوات

 یشالم بذارم. طور یبندازم..و دستم رو گوشه  ریز

 ،ینیرنگ و انگشتِر گِل ُرِز چ ینارنج یکه ناخنها

کننده، با خودم  وونهید یتمام حسها ونیبشند.م دهید



و مفت هم به من لباسها ر نیکه اگر ا کردمیفکر م

پوشمیبدند، نم ! 

شونه  یور رو کیرو که بند بلندش رو  یسنت فیک

گفت که  شدیداشت..م یجالب یم انداخته بودم، بافتها

اصال  نهای..انهای! اهیقبل یبهتر از طرحها یکی نیا

مهم نبود..مهم حرف زدنها و نگاه کردنها و نظر 

یچیه گهیآوات بود..فقط و فقط آوات و د یدادنها ! 

و..خب من  دیرسیبه گوشم م نیدورب کِ یچ یصدا

ناباور بودم. حق داشتم نه؟! من کجا و همراه بودن با 

آوات کجا؟ یآوات کجا؟! سوژه شدن برا !!  

ناب و  ی یمثل تجربه  هاش،ییبایباغ با تمام ز نیا

 ی لهیبود.عکس ها پشِت سر هم با وس یافتنیدست ن

شدیآوات گرفته م . 

 نیهستم؟! چرا انقدر ترس ا نجایا امن واقع ایخدا و

 خورمی..قسم مخورمیباشه؟؟ قسم م ایرو داشتم که رو

 چیبه ه گهینباشند، د ایلحظه ها رو نیکه اگر ا

پسرها رو از  یفکر نکنم! تمام شماره ها ینیگزیجا



دنبال گرفتن آرامِش  گهیو د کنمیحذف م میگوش یتو

من که  یآواِت روبرو گرنباشم..فقط ا گهید یاز کسا

نباشه ایرو داد،یمشتافانه کارش رو انجام م نطوریا ! 

و پُرز  فیجنِس لط کیتنم بود.. یبافت یمانتو

و کرم  یبلند و جلو باز به رنِگ طوس ییدار..مانتو

طرح بته  یها هیکه حاش یرنگ یرنگ.شاِل آجر

موهام بود و  یداشت، آزادانه رو یطوس یجقّه 

 دهیا نی. و اخوردیموهام سر م یداشت از رو بایتقر

از  یکم یلیآوات بود که شال فقط قسمت خ ی

بودند رو بپوشونه ختهیکه دورم ر یفر یموها .. 

شد و دستهام رو گرفت، حس  کیخودش نزد یوقت

..نکنه من شندیکنده م نیپاهام دارند از زم کردمیم

 !رو وادار به پرواز کنه؟

- ینطویدستاتو از دو طرف باز کن..ا .. 

نه م گذاشتچو ریز دست : 

- بخند که انگار  یجور هیباال رو نگاه کن..بخند..

..قهقهه نزن..فقط با حس یرو دار ایحس دن نیبهتر



تو عکس  یخوبه..بخند یلیبخند..رنگ لبات خ

شهیم دهیقشنگتر د .. 

دندیلرزیگره خورده بود و لبهام م نفسم .. 

-  یالیفکر و خ چیباز کن..انگار ه شتریدستاتو ب

یندار .. 

شونه م مرتب کرد..چقدر  یرو رو مموها

یافتنی..چقدر دست نکینزد .. 

-  قینفس عم هی..ینگات به اون درخت باشه عطر

که  یپر احساس ی..با همون خنده قیعم یلیبکش..خ

بخند که چال لپت معلوم بشه..چشماتو  شتریگفتم..ب

تو عکس  اهتیس یبرق چشما خوامیبازتر کن..م

فتهیب .. 

 گفتیکه م دیفهمیز حس من ما یزیآوات االن چ مگه

پر حس تر از حاال  یپر حس بخندم؟!! مگه لحظه ا

تا  یکه من فاصله ا دیفهمیهم وجود داشت؟؟؟ اون نم

پرواز ندارم و امروز هر لحظه با بودنش،به اوج 

دمیرس . 



- خوشگلم نیآفر .. 

تند و تند به گوش  یعکاس نیدورب کِ یچ یصدا

آوات زِ یآم نیتحس ی..و صدادیرسیم : 

-  کمیبخند.. گهید کمیخوب شد.. یلی..خینطوریهم

 !سرتو به سمت راست کج کن..خوبه خوبه

تر..نگاهم  یو نگاِه برق زده م واقع یواقع لبخندم

 نیکه داشتم، به دوب یو در آخر با تماِم حس دیچرخیم

دیفهمیاز حرف نگاهم رو م ینگاه کردم.کاش کم . 

 نیدورب یرو از چشمهاش فاصله داد..تو نیدورب

گفت یمهربون ینگاه کرد و بعد به من..و با خنده  : 

- من یِ لپ چال یجونم، ماه شد یا .. 

از  یچیکرد..اون ه ییتمام حسها خودنما نیب یآه

لُپ  ی چارهیب نِ یاز عطر یحس چیو ه مدینگاهم نفه

نشد دهیفهم یچال . 

 یهم با کم دی..شاداشتمیقدم برم نهیو با طمان آروم

بگه که  تونهیم ی..کگهیم د! خب دوست داشتیطناز



! اما اد؟یو توجه واقع شدن بدش م نیاز مورد تحس

نکنم انتیخ گهیخب..من قول داده بودم که د .. 

- ؟؟یکنیخانوم کوچولو..نگاه نم یدار یچه ناز یوا  

 یلیو نگاه خ دمیشالم کش یرو به گوشه  انگشتهام

که سوار مگاِن  یبه کنارم انداختم..به پسر ییگذرا

 یبود و آروم کنارم رانندگ ینگر دیسف

انگار نوع نگاهم با  یناز کنم ول خواستمی.نمکردیم

رو  نیلبم بود، ا یکه رو یلبخند کمرنگ

ذاشتینامرد راحتم نم طونِ ی..شگفتینم .. 

- قشنگت  یدارن چشا یجوووون به چشات..چه سگ

 ..دختر

 فی..تعررهیرو جمع کردم تا لبخند وسعت نگ لبهام

از  یزیکه چ شدمیم دواریم..امها رو دوست داشت

که با  ییکم ندارم..به خصوص دخترها یدختر چیه

 .آواِت من در ارتباط بودند

- ..فقط باهم رمیوقتتو نگ ادیز دمی..قول مگهید ایِد ب

میزنیحرف م . 



که  یریبه آموزشگاه نمونده بود.مس دنیبه رس یزیچ

اومدم،  یم ادهیتا آموزشگاه رو پ یتاکس ستگاهیاز ا

از  یگاه قهیپنج دق نیا یراه بود..و تو یا قهیدق پنج

اومد یم شیموارد پ نیا . 

- اگه  ر،یشماره مو بگ ایب ؟الاقلیجواب بد یخواینم

بهم زنگ بزن یدوست داشت .. 

 یکه نگاهش کردم، نگاهم کم نباریگرفتن؟! ا شماره

زدیشد..دستش به سمتم دراز بود و لبخند م یطوالن : 

- خب  ،یسوار ش یخوایاگه نم !زهیرینگاه نکن دلم م

شم ادهیمن پ . 

مدل  یشهایبود..صورِت سبزه ش با ر پیخوشت

..درکل قابل قبول رایگفت گ شهیو لبخنِد..م دیجد

 یشماره ش رو تو دیبود..اگر قول نداده بودم، شا

باهم رد و بدل  یامیپ یو گاه کردمیم ویس میگوش

میکردیم . 

- ام؟؟؟یب  



ابروهام  نیب یاخم یرو جمع کردم و به سخت دهنم

 :نشوندم

- کارت یبرو پ رینخ ! 

دیخند : 

- میدیناِز خانومو شن یباالخره صدا .. 

به کمر شدم دست : 

- یایدنبالم ب خوامی..نمگهیبرو د .. 

باال داد ییلبخند ابرو با : 

- مزاحمم؟؟؟ ینی  

کج کردم یدهن : 

- س؟؟یمعلوم ن  

-  ادیملوست نم ی افهیاُه چه خشن!اصال به ق

ایریبگجذبه  ینطوریا .. 

زد یاخمم رو حفظ کنم..اون با خنده، پلک نتونستم : 

- نجایا ایب .. 



صدا  یقاط یرو جمع کردم و ناخواسته عشوه ا لبهام

 دونمیالبته راستش رو بگم، نم-و حرکاتم کردم

 :!خواسته بود و ناخواسته

- خوامینم .. 

تکون داد یسر : 

- ناز نکن گهید ایب .. 

دیکشناز  شتریسکوت نگاهش کردم.ب یتو : 

- حرف بزنم..با اون  خوامی..فقط دو کلوم مایب

نجایا ایچشات، زل نزن به من..ب ! 

 یبودم. چند قدم یو مثال ناراض دمیکش یبلند پوف

خودت  ای.خداستادمیکوتاه برداشتم و روبروش ا

گهیکه چقدر اصرار کرد د یشاهد !! 

- شد ری..کالسم دریزود بگو وقتمو نگ .. 

لوت و بعد سر در پهن و خ یبه کوچه  ینگاه

 م،یازش نداشت یادیز یکه فاصله  یآموزشگاه

 :انداخت



- ملوس خانوم؟ یدار یکالس چ یآخِ  ! 

گهیپر ناز د یها یبود..از همون جد یجد صورتم .. 

 ..کالس کنکور-

درشت شدند چشمهاش : 

- ؟؟یهست یتو پشت کنکور  

تکون دادم یسر : 

 ..با اجازه-

دیخند : 

- ؟ییپس چرا انقدر جوجو ! 

به کمر شدم دست : 

 !حرفتو بگو-

- ؟یبر یخوایتو داشگاه م ینی ! 

 کیحرف بزنه و  خواستیمشخص بود که م کامال

مخم رو بزنه ییجورا !  



 !بله-

 نی..آخه..همیناراض ایبودم  یراض دونمینم من

که به خونه  دمیبود که دو دختِر جوون رو د روزید

آوات رفتند ی . 

- جون  نهمهیدانشگاه نخورنت با ا یپسرا یوا

 بودنت؟؟

دمیور کش کیزبون باز! لبم رو به  نِ یریخودش : 

- دارم ادینترس مراقب ز .. 

دیکش یرو باال داد و سوت ابروهاش : 

- شد مینگو حسود .. 

گفت عیتنگ کردم.اون سر چشم : 

- ؟یبر یخوایم یحاال چه رشته ا ! 

شدیم ریو زمان کالسم د شدیم یطوالن داشت : 

- دکتر بشم خوامیم .. 

ابروش رو با خنده باال داد یتا کی نباریا : 



- خورد به پستم یبه به چه خانوم دکتر ! 

تکون دادم یحوصله دست یب : 

 ..خدافظ-

مانتوم رو گرفت و مانع از رفتنم شد نیآست : 

- سایوا قهید هی!سایوا .. 

کرد دلم  ی،سعیبهش اخم کردم.. اون با چاپلوس رو

ارهیرو به دست ب : 

-  یافتخار دوست ازت خوشم اومده..اگه یلیخ یجد

کنمیهمه جوره ساپورتت م ،یبد .. 

مانتوم رو نگه داشته بود و با  نیدستش آست کی با

فرمون  یرو از جلو شیش گوش گهیدست د

 :برداشت

- کن..هروقت دوست  وی..شمارمو سارهیاسمم سام

322990زنگ بزن.. ،بهمیداشت ... 

دمیخشونت عقب کش یحرفش دستم رو با کم ونیم : 



- ؟یفهمی..نمخوامینم ! 

درشت شده نگاهم  یجمع شد و با چشمها لبخندش

 :کرد

 !چرا؟-

دمیساغر رو از پشت سر شن یصدا : 

- ن؟یعطر !! 

بار نبود که  نیمتعجب و..مواخذه گر..خب اول یصدا

!برگشتم و نگاهش شدیروبرو م یصحنه ا نیبا همچ

که انتظارش رو  یکردم. و درست همون نگاه

دستم رو گرفت اریداشتم.سام : 

- قهید هی سایجوِن من وا !! 

برگشتم اریتعجب به سمت سام با : 

- !دستمو ول کن؟یکنیم کاریچ !! 

اسکناِس پنج هزار  یداشت شماره ش رو رو تند

نوشتیم یتومن : 



- گهید سایلحظه وا هی .. 

رو به سمتم گرفت اسکناس : 

- شماره مه..بهم زنگ بزن خب؟؟؟ نیا ایب  

دستم  یزده مونده بودم.خودش اسکناس رو تو بهت

 :جا داد

- ! منتظرمایزنگ بزن !! 

دمیحرص دستم رو عقب کش با : 

- زنمیزنگ نم ! 

 !شب منتظرم-

پر حرصم گاز داد و با سرعت دور  یچشمها یجلو

 ..شد

 

* 

 یرنگ بود که صدا دیبه دور شدِن مگان سف نگاهم

دمیشن کیساغر رو از نزد : 



- بود؟ یک نیا ! 

که مثال .انگار ومدیخوشم ن دنشیطرز سوال پرس از

رو گرفته باشه ،مچمیکار زننده ا نیدر ح . 

نگاهش کنم، برگشتم و به سمت  نکهیا بدون

 :آموزشگاه رفتم

 ..مزاحم-

اومد یم دنبالم : 

- ؟یبرخورد کرد یمیپس چرا انقدر باهاش صم ! 

شدند کیبه هم نزد ابروهام : 

 به تو چه؟-

دیرو گرفت و کش دستم : 

- ن؟؟یعطر  

نگاهش کردم طلبکارانه : 

- ه؟؟؟یچ  

داد رونیب یشده، نفس پیدهن ک با : 



-  یکارا نیاز گهیشده؟؟ مگه قرار نبود که د یباز چ

؟؟یمسخره نکن  

قول و قرارهام رو به روم  نکهیاز ا شدمیم یعصب

آورد یم : 

- نذاشتم یقول و قرار چینفر، ه هیمن با تو  .. 

ازش گرفتم و راه افتادم..داشتم پله ها رو به  چشم

که خودش رو بهم  کردمیم یط باال یسمت طبقه 

 :رسوند

- ..مگه نه؟؟یبه خودت که قول داده بود  

حوصله جواب دادم یب : 

 ..هنوزم سر قولم هستم-

- بود که گذاشت کف دستت؟ یپس اون چ ! 

گفتم تیو با عصبان ستادمیپله ها ا وسط : 

-  یانقدر ادا شهیساغر؟! م یکنیم یچقدر فوضول

؟؟؟یاریمامان بزرگا رو واسه من درن  



گفت یجمع شد و با مکث کوتاه دهنش : 

- ن؟یعطر یکنیم ینطوریآخه..چرا ا   

دمیحرص خند با : 

- ن؟؟؟یکردم؟! بب کاریمگه چ  

رو نشونش دادم یپنج تومن اسکناس : 

- به زور گذاشت کف دستم..شماره شه..بهم  نویا

اصرار کرد..اما مگه من  یگفت زنگ بزنم..کل

  !خواستم زنگ بزنم آخه؟

اسکناس و چشمهام جابجا شد نیب نگاهش .. 

- یگرفتیخب..نم .. 

- با  ینیبش یخوایم یکه به زور داد!! حاال ه یدید

! خودم کم ؟یاعصاب منو خورد کن جاتیب یقضاوتا

اخم و تَخم  نیبا ا نطرفیتوام از ا خورم،یحرص م

 ..کردنات رو مخ من برو



چشم ازش گرفتم و پا تند  تیو عصبان یناراحت با

 یبه جا شدیم ی. چکردیقعا ناراحتم موا یکردم. گاه

حرف دلم رو  یکم خود،یمسخره و ب یها حتینص

  !بفهمه؟

- نیعطر ... 

ندادم..دستم رو گرفت محلش : 

- گهید سایوا .. 

دمیکرده،دستم رو کش بغض : 

 .ولم کن ساغر حوصله ندارم-

رو محکمتر گرفت دستم : 

-  دمیناراحتت کنم..ترس خواستمی..به خدا نمدیببخش

یبش مونیو بعدش پش یآدم بد دوست بش هی باز با .. 

تر گفت انهی..روبروم اومد و دلجوستادمیا : 

- یخواهر دیببخش .. 

گفتم یگرفته ا یانداختم و با صدا نییرو پا سرم : 



- و موعظه و  حتیمن چقدر از نص یدونیتو که م

که  یگیم یزیچ هی..چرا هردفعه ادیسرزنش بدم م

؟؟یناراحتم کن  

کرد  یسع یحلقه کرد و با مهربوندور شونه م  دست

ارهیدلم رو به دست ب : 

-  شهیآوات باعث م ی..باشه؟؟ آخه..کارایآج دیببخش

گمینم یزیچ گهی..اصال..دیکه تو با خودتم لج کن .. 

جز ساغر  یو..حاال همدم کردمیم ییتنها احساس

 :نبود..نفسم با لرزش همراه بود

- نکنم یلجباز کنمیم یفعال که دارم سع .. 

دیم رو بوس نهگو : 

- ؟؟یستیاز دستم ناراحت ن  

اومد که از  یزدم و..مگه من دلم م یلبخند یسخت به

 دست ساغر ناراحت باشم؟؟

- تکرار نشه ها؟ گهی..درینخ  

آروم تو سرم زد ،یلبخند و مهربون با : 



- کالس شروع شد می..بدو بریلوس یلیخ .. 

میدست هم به سمت کالس راه افتاد یتو دست .. 

- خونه مون؟؟تنهام یایامشب م .. 

..و من گرفتیم شیهر دومون آت ییِ تنها یبرا دلم

بودم.اصال..قبول داشتم؟ یفرار ییتنها نیچقدر از ا !  

سرشار از  یبراش تکون دادم و لبخند یسر

منتظرش زدم یبه چشمها یمهربون .. 

-  یلیخ ری..هوممم دلم واسه خاله منامیآره حتما م

ش بزنمحرف دارم که به یتنگ شده..کل .. 

 

*** 

 

باز کرد. باهم وارد خونه  دیدر رو با کل ساغر

 یکه بو یخونه بودم..خونه ا نیا قراری.چقدر بمیشد

 هیکه تمام حرفها و گر ی.خونه ادادیرو م رمیخاله من

 یخونه تمام  حسها نیها و درد و دلهام رو داشت.ا



نبود  یمخف یاز کس یزیو چ دونستیدرون من رو م

خودمون بودم ی ونهراحتتر از خ نجای..آخ که من ا .  

 - بذارم ییچا هیبرو لباساتو عوض کن، تا من  .. 

حرف ساغر، به سمت اتاقش رفتم. با باز کردِن  با

و  یشگیبا همون لبخند مهربون هم ریدر، خاله من

مادرم  هِ یآرومش به سمتم اومد..شب یهمون چشمها

 آرومتر و مهربونتر و..با محبت تر یبود، فقط کم

 ..و..دوست تر

- دختِر من یخوش اومد .. 

پر ذوق، تمام صورتم رو پوشوند. قدم جلو  یا خنده

بغلش جا دادم یگذاشتم و خودم رو تو : 

- ..چقدر دلم واست تنگ یریقربونت برم خاله من

 ..شده بود

آغوش  نیا یو من چقدر تو دیموهام رو بوس یرو

 ..آرامش داشتم

- ؟؟یمنم دلم تنگ شده بود خاله..خوب  



ناب همراه بود و کاش ساغر حاال  یبا آرامش نفسم

 :حاالها صدام نکنه

- حالم خوبه نجایاوهوم..االن خوبم..االن ا .. 

دیخند آروم : 

- حالت خوب باشه مادر شهیانشاا.. هم .. 

. اون رو اندازه گرفتمیم یمادر گفتنش، حس خوب از

..از شهیهم ی شهیمادرم دوست داشتم و..هم ی

که دوتا مادر دارم کردمیحس م یبچگ . 

- حرف تو دلت مونده،  ایدلت گرفته  یدیهروقت د

نجایا ایپاشو ب .. 

لبهام رو جمع  یاومدم و با ناراحت رونیبغلش ب از

 :کردم

- خاله یستین شهیاما تو هم .. 

دیبه صورتم کش یدست : 

- من هستم ،ی..هروقت بخوازمیهستم عز .. 



ذوق زده م درشت شد یچشمها : 

- ؟یام،هستی؟؟ هر وقت بخاله یگیراست م ! 

رو داشت ایدن یها یتمام مهربون لبخندش : 

دختِر خوشگلم..تو هر موقع دلت حرف زدن -

 ..خواست، من هستم

تمام  یدور گردنش حلقه کردم و به اندازه  دست

چند وقت، به خودم فشردمش نیا یها یدلتنگ : 

-  سین یشکیقربون خاله جوِن خودم برم..جز تو ه

رفامو بهش بگمکه بتونم راحت ح .. 

کردینوازشش پشتم رو گرم م دست : 

- دلم؟؟ زیعز یومدیپس چرا زودتر ن  

اومدم رونیآغوشش ب از : 

- ینباش دمیترس .. 

- یحاال که هستم..تا هر موقع که بخوا .. 

دمینرمش رو بوس یگونه  یخوشحال با : 



- حرف باهات دارم ی..کلیکه اومد یمرس .. 

ند..خودش تخِت ساغر نشو یرو گرفت و رو دستم

 :هم کنارم نشست

- ..چه خبرا؟شنومیخب؟؟ م ! 

کردم د،لوسیخریکه ناز م یخاله ا یرو برا خودم : 

- تالش کردم،اما نتونستم  یفقط..کل یچیخبر که..ه

امیب رونیاز فکر آوات ب .. 

ادامه دادم یتعجب نگاهم کرد..با خنده و سرخوش با : 

- آدم به عقل و فکر و مغِز من  نی..اشهیاصال نم

سیکه ن ستین یجوره رفتن چیصله..هو .. 

باال داد ییابرو یشوخ به : 

- هم به دلت وصله که قصد رفتن نداره دیشا .. 

 نییباال و پا یرو گاز گرفتم و ذوق زده سر لبم

 :کردم



- راحتم  قهید هیپررو  ی! پسره نهیهم قایدق

نگهبان مثل خودش  هی س،ی..خودشم که نذارهینم

پائهیته منو مساع92گذاشته باال سرم که  .. 

و با آرامش نگاهم کرد قیدق : 

- اهاته؟؟یکه تو رو یهمون آوات  

..دهن باز به دمیکش یبلند نیزده و با ذوق، ه بهت

من رو  یِ که حرف زده و نزده همه چ یزیت یخاله 

نگاه کردم دونست،یم : 

- ؟یدیخاله از کجا فهم یوا !! 

باال داد ییلبخند ابرو با : 

- یخودت گفته بود .. 

زده  یحرف اهامیآوات رو ینبود درباره  ادمی نکهیا با

کردم دییباشم، حرفش رو تا : 

-  هیامممم..آره همون! همون آواِت پررو که انگار 

خوشگل و پر وسوسه تو وجودش  طونِ یش



به تالش  کنهیم قیداره..همون که همش منو تشو

شدن به آواِت خودم کیو نزد شتریب .. 

چشم تنگ کرد رانه،یگ مچ : 

- ت خودت؟؟آوا  

زده لبهام رو جمع کردم خجالت : 

 ..آوات خودم-

کرد نییباال و پا یباال رفته، سر یابروها با : 

- آواِت پر وسوسه؟؟ نیا کنهیم کارایچ گهیاومممم..د  

شدم و آواِت تصوراتم رو  رهیخ ینامعلوم ینقطه  به

صفت و پر  طانیو ش یمجسم کردم. مهربون و موذ

دیبود..ام دیاز ام .. 

-  ی..گاهدهیمم مثال درمورد آوات بهم خبر مهوم

کنم که  یکار هیبردارم.  یقدم هیکه  کنهیزورم م

 ینظر داره.گاه ریمنو ز شهیبشم.هم کتریبهش نزد

دعوام  یگاه ای..کنهیم دمیکنم،تهدیم یاشتباه هیکه 



که هست،  یهم هر جور ی..گاهکنهی.اخم مکنهیم

به آوات برسونه خوادیمنو م ..  

 یهفته  ی..من پنج شنبه کردیگاهم مسکوت ن یتو

 یکه با صدا یآوردم..همون روز ادیرو به  شیپ

شدم داریآواِت تصوراتم ب : 

- بود که بهم گفت گشنه شه و  شیمثال چند روز پ

 کمی..گفت خوادیمامانم م یها یدلش از قرمه سبز

معرفت به خرج بدم و واسش ببرم..اممم منم از 

واسش  یذا بکشه..وقتمامان خواستم که واسه آوات غ

وقته هوس  یلیتشکر کرد و گفت که خ یبردم، کل

کرده بود یقرمه سبز ! 

 یحت ایبده  یدرمورد خزعبالتم نظر منف نکهیا بدون

 :تعجب کنه، آروم گفت

 ..چه جالب-

به روش زدم یپر حس لبخند : 



-  ،یدیتو اوجِ ناام شهی...همدیمن اسمشو گذاشتم، اُم

. با شمیم دواریکه ام دهیم یخبر هی ای گهیم یزیچ هی

من دِ یاما شده اُم کنه،یم تمیوقتا اذ یلیخ نکهیا .. 

ساغر به گوشم  یصدا ر،یخاله من یلبخندها ونیم

دیرس : 

- ؟؟یآج یاینم ن؟؟یعطر  

سخت بود..آخه هنوز  یلیکندن از خاله برام خ دل

حرف مونده بود یکل ! 

- بهتره یلیخ نجایتو اتاقت..ا ایساغر ب .. 

دیموهام کش یرو یدست ریمن خاله : 

- یکرد دایپ تیتو زندگ یدیام هیپس  .. 

انداختم نییرو پا سرم : 

- با  ای زنهیم شیکه ن یینباشه..وقتا خوادیدلم م یگاه

طلبکارش، قصد گرفتن جونمو  اهِ یاون نگاِه س

و به  دهیخجالتم م یکه حرف نزده، کل ییداره..وقتا

چند  که نی..اما همشهیخاطر اشتباهام بداخالق م



که  خوامیو م شهیزود دلم براش تنگ م ره،یساعت م

 ..برگرده

دمیرو باال کش نگاهم : 

- شمیم دیآخه..اگه نباشه، ناام . 

 یگرمش فشرد و مهربون یدستها ونیرو م دستم

کردینثارم م : 

- تو نگه دار یزندگ دِ یام شهیپس هم .. 

و شکالت  تییسکویو ب یچا یمحتوا یِ نیبا س ساغر

گذاشت نمونیرو ب ینیکنارم نشست و س : 

- ؟؟ینشست نجایا یواسه چ  

خاله لبخند زدم یبه کنارم انداختم و به رو ینگاه : 

- زدمیداشتم با خاله حرف م . 

دست به کمر شد ساغر : 

- ؟؟یگفتیم ایبه ماماِن من چ  



رو برداشتم و  ینیداخل س یِ از دو فنجون چا یکی

کردم یظاهر یاخم : 

- اله م بودمن و خ نیب یزیچ هیبه تو چه؟؟  . 

برداشت یخودش رو با تکه شکالت ییِ چا : 

- آوات ازت عکس انداخت،  نکهیحتما درمورد ا

یکردیم فیتعر .. 

زدم می! کف دستم رو آروم به پشونیوا : 

- رفت بگم ادمیرو  یآخ اصل کار !  

کردم ریبه خاله من رو : 

- بهت بگما خواستمیم نویخاله اصال ا یوا ! 

گذاشتم تا  ینیس یرو تو میینگاهم کرد. من چا منتظر

 :بهتر تمرکز کنم

- م؟؟یشد کتریبه هم نزد کمیگفتم که    

رو از ذوق مشت کردم دستهام : 



- ! باورت شیعکاس یمن شدم سوژه  شیپ یهفته 

شه؟؟یم  

 نیذوق و تحس ر،یخاله من یدرشت شده  یچشمها

 :داشتند

- یکنیم ی! پس تالشتو دار؟یجد .. 

دمکر نییتند سرم رو باال و پا تند : 

- باغِ بزرگ  هیتو لواسون.. الیو هیمنو برد تو 

 یلباس..اونجا کل غِ یداشت..من شدم مدل..واسه تبل

نگام کرد..دستمو  یازم عکس گرفت..کل

یگرفت!وا ... 

خوردیبا فکر کردن بهش، گره م نفسم : 

- که نفسم بند  یبود..جور کیبهم نزد یلیخ

منو  یدونیم یمن..راست یِ لُپ چال گفتی..بهم مومدیم

کنه؟؟یصدا م یچ  

منتظر خاله و ساغر به من بود..قلبم از فکرش  نگاه

گفتم یبه تپش افتاد و پر از حِس دلتنگ : 



- یعطر گهیبهم م .. 

با خنده تو سرم زد شعوریضدحال و ب ساغرِ  : 

- بخور،  توییآوات..چا نیخودتو با ا یکشت گهیبسه د

 ..سرد شد

ه روبرو برداشتم و ب ینیس یرو دوباره از تو مییچا

شدم رهیخ : 

-  یبود، چه حال خوب کمیاونقدر نزد یوقت یدونینم

خوبه که  یلی..خدمیاُم ونِ یرو مد نایا یداشتم..همه 

و همه ش درحال وسوسه کردنمه شمهیپ .. 

دیمتعجب پرس ساغر : 

- ه؟؟یک دیام  

زدم یو چشمک میرد و بدل کرد ینگاه ریخاله من با : 

- یشکیه .. 

..سربه سر می.حرف زد.میخورد ییساغر چا همراه

ومدی...عمو محسن نمیدیخند یو کل میهم گذاشت . 



خودش  یبه رو خواستیدل گرفته بود و م ساغر

 ششیکه پ نیآوردم و هم ی.من هم به روش نمارهین

کردیبودم، اون رو دلگرم م . 

 یقهوه ا یکم حرِف من، با اون چشمها ی دخترخاله

و  ردکیم هیلبخند داشت. کم گال شهیو مظلومش هم

به من  شهیفکر بود.اما حرفهاش رو هم یتو شتریب

داشت.هرچند  یکه چه غم بزرگ دونستمیو من م زدیم

 یحس واقع یغم با خبر بودند ول نیها از ا یلیخ

دونستمیاز همه م شتریساغر رو من ب . 

سکوت به نقطه  یتو نطوریکه ا دمیدیم یوقت یگاه

حالش به  خواستیدلم م کنه،یشده و فکر م رهیخ یا

کنم.اون صبور بود. صبور و دانا و اهل  هیگر

..با اختالف شش ماه که اون می.همسن بودحتینص

حسادت  شیو پاک ییدانا نهمهیبه ا یبزرگتر بود. گاه

باشم و  ناو یبه جا خواستیدلم م ی. و گاهکردمیم

از احساس  یپا بذارم و خال ریبتونم قلبم رو ز

ممکن بود ریمن غ یبرا یزیچ نیباشم.اما همچ .. 



مون  ییچا یآشپزخونه مشغول شستن فنجون ها یتو

مثل حاال که ساعت از نُه شب گذشته،  یبود. و گاه

 تونستی.چطور مگذرهیکه چقدر بهش سخت م دمیدیم

خودش رو داشته  یفقط زندگ ،یسخت نهمهیبا ا

 !باشه؟

آشپزخونه شدم و از پشت دستهام رو دور  داخل

 :گردنش حلقه کردم

- شستمیم ومدمیمن م یذاشتی..میواهرقربون خ . 

دیزد و صداش لرز لبخند : 

 ..همه ش دوتا فنجونه بابا-

دمیش رو بوس گونه : 

- شام، با من یپس ظرفا .. 

آب رو بست و به سمتم برگشت ریش : 

- .. شام با تو، ظرفاش با منرینخ ! 

.با خنده، کردیقشنگ فکرش رو منحرف م چقدر

 :حالت ماتم به خودم گرفتم



- ادیرو خدا! من از غذا پختن بدم م نه تو . 

دیکش خچالی..دستم رو گرفت و به سمت دیخند : 

- مرغ خوشمزه درست کن..بابام  هی! نمینکن بب یتنبل

کنه فیک نه،یبب ادیب .. 

رو باز کردم خچالیناچار در  به : 

- میباهم درست کن یخب..ول لهیخ .. 

کار در رو  ریتنبل و از ز نِ یبه عطر ینگاه

دیکش یلت التماس گرفتم.با خنده پوفانداخت..حا : 

 ..باشه بابا..خوِرشت با تو، برنج با من-

. هرچند ساغر میباهم مشغول غذا پختن شد ییدوتا

 اد،یشام به خونه ب ینداشت که عمو محسن برا یدیام

شام  کیرو بکنه تا  شیاما دوست داشت تمام سع

  .خوشمزه درست بشه

و مشغول  میبود زیساعِت بعد من و ساغر پشت م دو

در عوض  یخوردِن زرشک پلو و مرغ..من سع



در  یخونه، و ساغر سع یگرفته  یکردن فضا

دنیخند . 

از دوازده شب گذشته بود که عمو محسن به  ساعت

شد و بعد با  نمونیب یخونه اومد.حال و احوال

به اتاق خواِب بزرِگ خونه رفت.من و  یِ خستگ

تخِت  یرو شب یها مهیتا ن ریساغر و...خاله من

ته  یِ .اسکناِس پنج هزار تومنمیساغر باهم حرف زد

فراموش شد فم،یک . 

 رکتیدا یکه تو یجور واجور یامهایپ به

 کردمی.مرور مکردمیداده بودم، نگاه م نستاگرامشیا

برام  یاز دلتنگ یخاطره ا امهایو با هرکدوم از پ

شدیزنده م . 

دم داده بو یحس متفاوت کیرو با  امهایتک تک پ من

 دهیارسال شده بود.. و اون اصال ند امهایو تمام پ

رو هم باز نکرده بود و من فکر  امیپ کی یبود.حت

 یهم سر دیاومد.شا ینم رکتشیدا یاصال تو کنمیم

. و خوندیمهم از افراد مهم رو م یامهایو پ زدیم



من رو باز  مثل ییمحتوا از دخترها یب یامهایپ

کردینم ! 

من هم  نکهیو از ا کستشیو دلم م خوردمیم حرص

 یباشم، غصه  تیاهم یب یاز همون دخترها یکی

 وونهیهم...منه د ی.از طرفشدیدلم جمع م یعالم تو

جواب  دیشا نکهی!! خوشحال از اشدمیخوشحال م

دادیرو نم چکدومیه .. 

" جواب بده وونهیآوات د " 

" یبخون امامویاگه پ یریمینم " 

 "آوات خره؟؟؟"

"  امیپ گهیبهم بگو که د ،یخونب امامویپ یخوایاگه نم

 "ندم

" قهیعت یخود شاخ پندار یلیواقعا که خ " 

"  تونستمیدلم برات تنگ شده..کاش م یلیامروز خ

نمتیبب " 



"  امیباشه جوابمو نده..اما من دوست دارم بهت پ

سیهم مهم ن یبدم..نخوند " 

" زشته! پاک  ،یدختره که عکسشو گذاشت نیچقدر ا

خورهیبه هم م مجت،حالیتو پ امیم یکن..وقت " 

" یمن شعوریتو آواِت ب " 

" ..تو رو خدا یجذاب یلیخ دتیعکس جد نیتو ا

دخترا انقدر کامنت  نمیبیم یوقت شمیم تیبرش دار..اذ

ذارنیم " 

دادم.دلم از  رونیب ینیجا زدم و نفس سنگ یتو یغلت

 یاز دستم برنم یکار چیو ه گرفتیم یدور نهمهیا

 .اومد

هستم،  یک دونهیکه نم یکس یامشبم رو هم برا امیپ

 :فرستادم

" ..چرا نمتیبب کنمیسه روزه که دارم تالش م

؟؟یستین " 



 ادیهم ز دهیم امیبهش پ یک نکهیو ندونستن ا دونستن

که مثل  یلپ چال ینبود. مگه عطر یمهم زیچ

 گهید یبا دخترها یدخترخاله ش بود،چه فرق

هیمثل بق ت،یاهم یو ب یمعمول کی! کرد؟یم .. 

 یبدم و به جا رییکه اسمم رو تغ شدمیسه موسو بارها

 نِ یعطر کی ده،یبه هم چسب ی ”A“ دو تا حرف

کنم و بفهمه که  یخودم رو معرف یپاکزاد بذارم. علن

"عشقم  یِ نسبت پنهان یبهش دارم. و به جا یچه حس

نی"آواِت عطر سمی"، بنومیزندگ یهمه  "!  

حقارت رو به من  نهمهیا یغرورم اجازه  ی..ولیول

مثل  ی. که اگر حسم رو بفهمه و بازهم رفتاردادیمن

. موندینم یبرام باق یزیچ گهیقبل داشته باشه، من د

رو  امهامیآشنا بازهم پ لیاسم و فام نیاگر با هم ای

. پس..همون دو شکستمیم یواقع یبه معنا خوند،ینم

منه  یبود، برا دهیچسب محرف اول اسممون که به ه

بود یندار کاف یچیه . 



شب  مهین کیافتاد..از  میبه ساعت گوش همنگا

و بغض بودم. به سقف  یو من پر از دلتنگ گذشتیم

و به چند روز قبل فکر  کردمیاتاقم نگاه م کیتار

 یبه بهونه  شبیبودمش. د دهی. نبود و من ندکردمیم

در رو  یبردن شام زنگ واحدش رو زده بودم و کس

زدمینم و دم سوختمیباز نکرده بود.. و من داشتم م . 

 یرو یشدند. دست دهیگونه م کش یرو ییانگشتها

رو کنار گوشم  ییصورتم رو نوازش کرد و صدا

دمیشن : 

- نم؟؟یشده عطر یباز چ  

. و نگاه کردیم تمیبود و اذ دهیگلوم چسب خیب بغض

 دیبغِض سمج رو تشد نیا د،یام یو موشکافانه  اهیس

کردیم .  

 کترینزد نباریموهام رو نوازش کرد و چقدر ا یرو

 :بود

- زمیبخواب عز .. 



اد؟یخواب به چشمم نم یکه از دلتنگ دیفهمینم ! 

- حالم بخوابم؟؟ نیبا ا تونمیم یکنیفکر م  

گونه  یموهام..رو یشد..رو شتریدستش ب نوازش

. من کردمیبسته م..من حسش م یچشمها یم..رو

اون رو درست کنارم  ،یزییشِب پا مهین یاالن..تو

کردمیحس م .. 

- ؟یکنم خوب ش کاریچ  

 یاز گوشه  یو باالخره قطره اشک دیم لرز چونه

 ..چشمم فرار کرد

-  ای ،یکال بر ای.کاش ادیطرفه بدم م هیحس  نیاز ا

بشه گهیجور د هی .. 

 یحس کردم که گونه م گرم شد! بوسه ا یا لحظه

من به  یگونه م گذاشت و چشمها ینرم و آروم رو

اهش برگشتم و نگ دهیباز شدند..ترس کبارهی

. نفسم بند کردیکردم..اون خمار و آروم نگاهم م



 یمن لبخند زد..بازهم دستش رو دِ یاومد. و ام

 :صورتم به نوازش در اومد و آروم پچ زد

- برمیشدنت، لذت م تیاز اذ . 

به تپش افتاده بود.داشت  جانیاز شدِت ترس و ه قلبم

 دمیترسیو من م کردیم دایلحظه هام راه پ یتو یادیز

 نیب یمرز گهیکه د ادیحسش کنم.انقدر ز رشتیکه ب

وجود نداشته باشه تیو واقع ایرو .. 

- ترسمی! ازت..میبش کمیانقدر نزد خوامینم .. 

گذاشت..و  شیچشمهاش رو به نما یتو طانِ یش بازهم

لرزوندیلبخند چقدر قلبم رو م نیا .. 

- کن که  یزندگ ی..همونطورنمیآروم باش عطر

یدوست دار .. 

 یاز گرما یکردم کم یو سع دمیرو عقب کش خودم

رمیتنش فاصله بگ : 

- تونمیسخته..نم .. 



کننده ش، من  وونهیشدنش و نگاِه د کیبا نزد اون

..آخ که چقدر امشب کردیم بیرو به خواستن ترغ

شده بود یلعنت : 

- شهیواست سخت تر م ،یباش فیضع .. 

قلبم پس زدم یرو از رو دستش : 

- کنم؟؟؟ کاری..چیگیم  

شد رهیو پر از خواستنم خ دهیستر یچشمها یتو : 

 ..برو تو پاگرد-

گرد شده رو با  یخشک شدم..چشمها یا لحظه

بهش دوختم یناباور : 

 !!االن؟-

نگاه  نینگاهم کرد و من صدها حرف از ا فقط

 یتو یِ ..نگاه گرد شده م به سمت ساعت فانتزدمیفهم

دیاتاق چرخ : 

- دِو شبه کِ یساعت نزد !! 



ه ور شدو نگاِه داغش شعل دیخند : 

- توئه یِ مهم دلتنگ کنه؟؟یم یباشه..چه فرق .. 

 ..آخه-

دیرو گرفت و تنم لرز دستم : 

- نشده ریپاشو تا د .. 

و..ترس و..البته  جانیمثل وسوسه و..ه یحس کی

وجودم شعله ور شد.چقدر قشنگ من رو  یتو د،یترد

کردیم بیترغ ییایح یبه ب ! 

- من..امشبو از دست نده نِ یپاشو عطر .. 

دادم..اگر  رونیب یهم گذاشتم و نفس یور چشم

نمیآوات رو بب تونمیدرست باشه..اونوقت م ! 

- نمتی..ببخوامیم .. 

دیرو کش دستم : 

 ..پس بدو-

صفت بود طانیش چقدر .. 



- ؟یبفهمن چ نایمامانم ا ! 

دیخند : 

- ..زودباشفهمنینم .. 

 ادیز یانقدر حس دلتنگ یعنیرو کنار گذاشتم.. دیترد

..پدر ی..حتدمیفهمیتن رو نمجز خواس یزیبود که چ

و مادرم..خوِد آوات و طرز فکرش هم مهم 

از  یو لحظه ا نمشیبب خواستمینبودند..االن فقط م

رها بشم یدلتنگ نیا .  

بودم و فقط تپش  ستادهیاتاق..سرگردان ا یکیتار یتو

 اهیس ی.نه چشمهاکردمیامان قلبم رو حس م یب

. دمیفهمیوجودش رو م یو نه گرما کردند،ینگاهم م

رو تو سرم انداخت و رفت یوونگید .. 

 یوونگیمن د یبه اندازه  ی..تا به حال کسدونمینم

حماقت؟!  ایگذاشت  یوونگید دیکرده؟! اسمش رو با

و درشت از کجا شروع شدند؟!  زیر یحماقتها نیا

ما  یخونه  یکه اون پا تو یاز روز دیشا

 هم..از زمان از دست دادن تنها سنگ دیگذاشت..شا



 نگامشب! من فقط..دلت نیهم از هم دیصبورم..شا

نیبودم، هم .. 

ه . بنمیواضح بب ادیز تونستمیبود و نم نهیآ یتو نگاهم

اتاق رو  یناچار دست دراز کردم و آباژور تو

سرخ شده و  یچشمها تونستمیروشن کردم. حاال..م

ش  دهی..و رنگ پرنمیدخترک رو بب ی دهیترس

اهش رونگ یِ طاقت یرو..و..ذوق و ب .. 

 یتنم بود. موهام رو باال یکوتاه نیآست یِ پشم بلوزِ 

 یلرزونم توجه یانگشتها یسرم بستم و به سرد

 یرنگ دیرو با شلوار جذِب سف مینکردم. شلوار راحت

بازهم دستم به سمت  ،یعوض کردم. با تمام خوددار

که چه  کردینم یرفت. فرق زیم یرو ِش یلوازم آرا

 بایرو ز من شهیهم ستخوایباشه..دلم م یزمان

استفاده کنم تا  یاز هر فرصت خواستمی..درواقع منهیبب

نهیمن رو..بب کباری !  

که کردم، زدن عطر  یکار نیزدم و آخر یبراق رژ

گذاشتم و..بازهم حس  زیم یبود..عطر رو رو



 یشب..چه غلط مهیساعت دِو ن ی.. تویآوارگ

دونمی! خودم هم نمکردم؟یم .. 

 ی رهیدستگ یاومدم که دستم روبه خودم  یوقت فقط

اگر پدر و  یدر اتاقم نشست و در رو باز کردم. وا

به قصد رفتن به  کهوی زدانی ای شدند؟؟یم داریمادرم ب

دیدیاومد و من رو م یم رونیاتاقش ب ،ازییدستشو ! 

. گفتمیناسزا م اهامیو به آوات رو زدمینفس م نفس

رو به من داد؟؟ شنهادیپ نیچرا ا  

و رفتن و برگشتن، قدمهام رو به سمت  ینمویپش نیب

. کارم اشتباه بود؟؟ در دمیدر سالِن بزرِگ خونه کش

 رونیپام رو ب یسالن رو باز کردم..با نفس بلند

ستیمهم ن یاشتباه چیه گهیگذاشتم و..حاال د . 

صدا بستم.  یدر رو آروم و ب ده،یو ترس عیسر یلیخ

حال  دادم و..بغض کردم. هیرو به در تک میشونیپ

 کی یکه برا ریمفلوک و حق یداشتم..آدم یمسخره ا

کنهیم سکیانقدر راحت ر ش،یزندگ دنِ یلحظه د . 



 هیتک واریبودم و به د ستادهیدو طبقه ا نیپاگرد ب یتو

 یداخل ساختمان راض یشیگرما ستمیداده بودم. از س

سردم نباشه ها..انگشتهام از سرما ِسر  نکهیبودم. نه ا

که تنم  یخاطر لباِس نه چندان گرم شده بودند.اما به

 ایح یب یادیداشته باشم.ز یهیتوج کی تونستمیبود، م

 نبودم؟؟

" د؟؟یام یکنیکارو با من م نیچرا ا " 

دادمیتکون م یرو به حالت پر استرس تنم : 

" کنم؟یم کاریچ نجایمن ا " 

هم به  ینگاه مین یبود و حت رهیدِر واحدش خ به

. کاش نگهبان کردمیمراه پله ها ن یتو یها نیدروب

 ..خواب باشه

" واقعا اشتباه کردم نباریا " 

نفسم بازهم با شدت همراه بود بازدمِ  : 

" همه ش توّهمه..همه ش ه؟؟یک گهید دیام ..." 



 ییپا یبودم که..صدا ریاس میذهن یها یریدرگ ونیم

..خفه تمیر کیآروم و  یلی. خدمیشن نییپا یاز پله ها

 ی..وقتیوقت دمیفهم یخون گرفتِن ذهنم رو به خوب

حس  یکینزد نیهم یخوِد خودش رو با تمام قلبم تو

 !کردم

و دست  دمیخودم رو جلو کش یاراده بود وقت یب

 دیکه ام نمیحصار پله ها گذاشتم. خم شدم تا بب یرو

..با ری! آروم..سر به زکنهیم یچطور با قلب من باز

مدل  یِ رنگ..و کالِه پشم یمشک ی زهییپا پِ یت

وقِت  نیموهاش گذاشته بود.آوات، ا یه روک یدیجد

 !شب

حصار محکم شدند. قلبم به شدت  یرو انگشتهام

عمِق  یبرا یو بازهم به باور کردیم ییخودنما

من  تونهیم ی..بودن کدوم؟؟ آه خدا کدمیرسیبودنش م

خودش  یبودنم سرزنش کنه وقت نجایرو به خاطر ا

ام؟؟؟یبهم گفت که ب  



بگه  تونهیم یو ک شدیم دهیکش نییپله ها پا یرو پاهام

صدها  تونستمیکارم حماقته؟؟ حماقته؟! من  م نیکه ا

ارمیکارم ب نیا یو بهونه برا هیتوج .. 

که اون تمام پله  ومدمین نییپله رو پا نیچهارم هنوز

 ی..به اندازه کیها رو پشت سر گذاشت.چقدر  نزد

گهید یشش پله  ! 

 یناباور..در اوجِ ینگاهش رو نداشتم ول انتظار

 کی ایو انگار حسم کرد..من رو حس کرد؟!  ستادیا

! با مکث ستاده؟یراه پله ا یشب تو مهینفر رو که ن

برگشت و نگاهم کرد. خشک شدم. قلبم از تپش  کهوی

. و نگاِه اون..پر از تعجب و دندیافتاد و پاهام چسب

بود یشوک زدگ . 

من قربون  نه،یچشم تنگ کرد تا واضحتر بب یوقت

رفتم اهشیس یبرق چشمها یصدقه  . 

- ؟ییتو یعطر !! 

گفتنش..مکث کرد  یعطر یقربون صدقه  و

دیجلو گذاشت..و متعجب تر از قبل پرس یو..قدم : 



- ؟یکنیم کاریچ نجایا !! 

لبهام از هم کش اومدند و دوباره به حالت  یا لحظه

و بهونه ها کجا رفتند؟!!  هیقبل برگشتند..پس توج

به سرتا پام  گرد شده ش رو یاون چشمها

پر  یبسته و نگاه ییدوخت..وجب به وجب..با لبها

به  کهویصدها فکر  نکهیمثِل ا یجور کیاز حرف..

 .مغزش هجوم آوردند

 

* 

آورد.آب  یموشکافانه ش داشت از پا درم م نگاه

فرو دادم و التماس خدا رو کردم  یگلوم رو به سخت

 .که غرورم حفظ بشه

- ؟یخوب !! 

ا مثل برق از ذهنم گذشت..دستم از اون بهونه ه یکی

احمقانه زدم یحصار محکم کردم و لبخند یرو رو : 

- گردمیانگشترم گم شده..دارم..دنبالش م .. 



 لیو تحل هیتا حرفم رو تجز دیطول کش یا هیثان چند

 نیکنه..البته که نگاهش با شک همراه بود..اما هم

آرامش رو بهم داد..ابروهاش رو باال  یایدن هیتوج

افتاد..آخ که چقدر  شیشونیپ یرو یکم نِ یچ داد و

اومد یبهش م پِ یت نیا .. 

 !تو راه پله ها؟-

صدام  یِ قاط ونیش یبه اطراف گردوندم و کم ینگاه

 :کردم

- کنمینم داشیکجا افتاده..پ دونمینم .. 

داشت دیترد یکم ش،یو طوالن میهم نگاه مستق هنوز : 

- وقت شب؟؟ نیا  

 یسردم رو تو یتهاباالم رو گاز گرفتم و انگش لب

 :هوا تکون دادم

- گردمیوقته که..دارم م یلیخ .. 

فرار از نگاهش، به درِز پله ها نگاه کردم یبرا : 

 کجا انداختمش؟؟-



- یکنیم دایپ یگردیبرو خونه تون، فردا م .. 

و انگشتر رو مهم جلوه دادم دمیورچ لب : 

- برهینشه، خوابم نم دای..اگه پتونمینم یوا .. 

داد هیو به حصار پله ها تککرد  یزیر اخم : 

 ..خب نخواب-

از  یو خال یجد یصدا نیبود و ا یجد صداش

چشم  ینرمش، نگاهم رو مات کرد.اون با نامرد

 :تنگ کرد

- که دنبال انگشتر  رونیب یاومد ینصفه شب

؟؟یبگرد  

کمرم سر خورد..چقدر  ی رهیعرق از ت ی دونه

طاقتم در برابر نگاهش کم بود که زود چشم 

دمیددزیم : 

- کنم داشیپ دی..بازهیواسم عز یلیآآآ خب..خ .. 

 یکرد..وقت دنشیبه د قیمن رو تشو زشینگاِه ت با

به باال کرد یجد ینگاهش کردم، اشاره ا : 



- کنمیم دایتو برو، من پ .. 

مشت شد..اون مهلت نداد دستم : 

- نسایوا نجایبدو برو،ا ! 

 لرزوند،بایکه قلبم رو م ییصدا نیبا ا یعوض نیا

با تحکم من رو  نطوریکه ا کردیم یش چه فکرخود

کرد؟؟یبه خونه رفتن مجبور م  

- رمیبعد م کنم،یم دایانگشترمو پ .. 

کالهش رو از سرش برداشت..با  ،یظیاخم غل با

چشم ازم گرفت و برگشت..داشت  یمکث بلند

! رفت؟ی! من هنوز دلتنگ بودم و اون داشت مرفتیم

م رفتنش رو و دل رمینگاهم رو ازش بگ تونستمینم

..اون هم انقدر زود! در واحدش رو با خواستینم

م نشست.  نهیس یباز کرد و دست من رو دیکل

..نداره ی..اشکالمتهیهم غن نی..همنداره یاشکال

نیعطر ! 

رنگ رو از  یمشک وریداخل بشه، پل نکهیا بدون

تنش درآورد و همراه کاله، داخل خونه ش انداخت. 



منتظر و  یچشمها یشدند.جلو پیهم ک یلبهام رو

موند و  یعنیدر رو بست!  یدلتنگم، در کمال ناباور

 !!در واحدش رو بست

گفت یتیو نارضا تیو رو به من با جد برگشت : 

- میگردیباهم م .. 

ساعتها موندن در کنارش!!  یعنی نیا ی..وایوا

داشتم  دنیکنم..نه حق خند کاریاز ذوق چ دونستمینم

 ..و نه حق قبول کردن

- کنمیم داین..خودم پنه ممنو .. 

آروم گفت یوقت شدیجابجا م نیزم یرو نگاهش : 

- سرو وضع دنبال انگشتره نیبا ا .. 

 یلیکه دروغ گفتم..خ دهیشدم..حس کردم فهم داغ

و خودم رو به اون راه  دمیکش نیینگاهم رو پا عیسر

درشت شده پله ها رو  یبا چشمها کهیزدم.. درحال

گفتم کردم،ینگاه م : 

- اسپرت بود دیر سفانگشت هی .. 



دنبال  نیزم ینکرد و نگاهم هم نکرد..فقط رو توجه

بود.کم کم درحال گشتن، پله ها رو  یالیخ یانگشتر

از هم فاصله  شتریپله ب کیاومدم. حاال.. نییپا

 جیعطرش من رو گ یو بو دیکوبی! قلبم ممینداشت

تمرکز کنم و سرم به  تونستمیکه نم ی..جورکردیم

 .کار خودم باشه

- ناهاشیا ! 

و مست از حس بودنش، با  یداریخواب و ب نیب

که سر جاش نبود،لب زدم یحواس : 

- ؟یچ ! 

!انگشتر دمیکش ینیزود به خودم اومدم و ه یلیخ و

شد؟! کدوم انگشتر؟ دایپ !! 

- ؟؟یکرد داشیکوش؟! پ  

و نگاهم  ستادیسمتش پا تند کردم. اون صاف ا به

طه ور غو تیو واقع ایرو نیکرد..من هنوز هم ب

کرده دایپ یچ نمیبودم..سرم رو خم کردم تا بب : 



- خودشه نمیکو پس؟؟بب .. 

چشم ازم  نکهیفرستاد و بدون ا رونیب یبلند نفس

آروم گفت ره،یبگ : 

- خونه تون؟؟ یبر یخواینم  

باز مونده،  یجدا شد و..با دهن نیزم یاز رو چشمم

جمع شده، دست به  یینگاهش کردم. اون با چشمها

که  ید و بهم چشم دوخته بود.با نگاهکمر زده بو

حرف یلیحرف داشت..خ !  

 کبارهیبازوم نشست، انگار قلبم به  یدستش رو یوقت

 ..کنده شد

-  یهم واسه خودت درست کرد یچه سر و شکل

ینصفه شب .. 

وجودم رو فرا گرفت..نگاه اون  یحس داغ بازهم

 یکم یو من برا شدیصورتم جابجا م یاجزا نیب

افتادمنفس، به تقال  . 

 انگشترت گم شده؟؟-



..و چقدر نگاِه زدیحرف م ریآروم و نفس گ چقدر

بود رانهیرنگ شبش مچ گ . 

- بد درباره ت  یفکرا نیاز شتریبرو خونه تون تا ب

 .نکردم خوشگلم

دفاع  یچیلرزون از ه ییرفت..و با صدا جیگ سرم

 :کردم

 ..دنبال انگشترمم-

 زیپوزخنِد تمسخر آم کیخنده ش کم از  تک

بودمش؟ دهیند نطورینبود.چرا تا به حال ا ! 

- ..گم شده بودگمیدروغ..نم ...  

تکون داد و  یکه خمار شده بودند، سر ییچشمها با

زد یپلک : 

- عطرت تو کل راه پله  ی..بویگیباشه دروغ نم

 ..پخش شده..برو خونه

 یجواب کی. خواستم دمیجمع شدند و خجالت کش لبهام

شت کردبا اخم چشم در کهویبدم که  : 



- سیس !! 

اشاره ش رو باال گرفت و نگاه گشاد شده ش  انگشت

برگردوند.دهنم  نییپا یطبقه  یرو به سمت پله ها

صورتش  یوق زده م رو یبسته شد و چشمها

به گوشم  ییقدمها یکه صدا دینکش یا هیموند.. ثان

حرف زدن دو مرد.. ترس برم  ی.و صدادیرس

ون کف دستش بزنم، ا یداشت.دهنم باز شد که حرف

صورتم گرفت و با تحکم ساکتم کرد یلورو ج . 

 یچ دمیشدند، اصال نفهم کتریصداها نزد یوقت

زود در  یلیشد و بعد..آوات خ دهیشد..فقط بازوم کش

واحدش رو باز کرد و بعد..من رو به داخل هل داد 

و..خودش هم پشت سرم..و بعد در خونه ش بسته 

..من کجا آوات بسته شد و من یشد! در خونه 

  !!بودم؟

آوات.. دست  یبه آوات! نه نه..روبرو دهیچسب من

 یبازو یش رو گهیدر..و دست د یاون رو

 یعطرش..خونه  ینفسش..بو یمن..صدا



 یخدا کم یبراقش..وا ی..چشمهاکشیتار

آرامش ی! کممردمینفس..داشتم م .. 

و بازوم رو  کردینگاه م رونیدر به ب یِ چشم از

نگاهم روش  یکیتار ی. تودفشریانگشتهاش م ونیم

لحظه ها رو هضم کنم.  نیا شدیمونده بود و اصال نم

در عرض چند  ینبود. همه چ یباور کردن یعنی

رو تصور کردم و نفس  دیام نی!! نگاِه پر تحسهیثان

م  نهیس یتو ژنیحبس شده م باعث تلنبار شدن اکس

 .شد

راحت و  یلی.. راحت بود. خیاون..آواِت مردان اما

 کیس..مثل ح یب

دوی..پسرخاله..برادر..دوست..نملی..فامکیآشنا..نزد

 یکه بود، من از حسش راض ی..اما هرچیچ نم

  .نبودم

 یدر گرفت و چشم رو یِ باالخره چشم از چشم یوقت

..االن فقط منه دیکش ریدلم ت ریهم گذاشت، قلبم و..ز



! نفسش رو با میاز حس بود یپر حس و آوات خال

به در زد یو مشت آرومفرستاد  رونیشدت ب : 

 !احمق-

 دیدست دراز کرد و کل ره،یازم فاصله بگ نکهیا بدون

سست  دنشیبرق رو زد.خونه روشن شد.پاهام با د

و چه  یخواستن یشدند..چه اخِم جذاب و چه چشمها

 وونهیو د یچه نگاِه عصبان یو..وا یصورت جد

یکننده ا ! 

- ؟؟؟یکنیم یتو راه پله چه غلط ینصفه شب  

شد. مثل  یخال کبارهیحبس شده، به  ژنیاکس تمام

 یبار طانیش یِ شدن ته دلم..مثل راه گرفتن داغ یخال

! دم؟یترسیپر جذبه ش نم یتنم..چرا از صدا یتو

 نیا شترینداشتم و ب یکی نیا یرو یخب من تمرکز

من رو شوک زده کرده بود یکینزد نیفضا و ا . 

-  یلباس درست حساب هی! ه؟یچه سر و شکل نیا

؟؟یتنت کن یتونستینم  



 کیو بازهم  یم..بازهم تعصب چارهیقلِب ب آخ

پر خشونتش مونده  یچشمها ی. نگاهم رویدلگرم

. و سکوِت شدیباز نم یحرف یبود و دهنم برا

سوق  یا گهیمن..اون رو به سمت فکر و حس د

همون هجوم صدها  ای..یجور موشکاف کی. دادیم

شد و  ینطوال نمونیلحظه.. سکوت ب کی یفکر تو

 شیساعت پ کی نی..همشتریب صفت، طانیش یِ داغ

دیاتاق گونه م رو بوس یبود که تو ! 

- ؟یکنیم شیهم آرا یتو..نصفه شب ! 

رو در بر داشت و من  گهیهزاران سوال د سوالش

صورتم  یکه رو ی! از نگاهدمیترسیاز نگاهش م

بازم متوقف  مهین یلبها یو در آخر رو کردیرصد م

 .شد

- و با  یچوندیهمه رو پ یچطور کنم،یدارم فکر م

دنبال انگشتر؟ رونیب یاومد شیو آرا پیت نیا ! 

و  دمیترسیفضا نم نیا ی! من از بودن تویلعنت بغض

گرفته بشم، به  دهیبشم و ناد ریتحق نکهیفقط..از ا



شدت هراس داشتم..خودم رو جمع کردم تا دستش 

بازوم برداره یرو از رو : 

- که دنبال  دوننیبابام م ..مامانچوندمیرو نپ یکس

گشتمیانگشترم م .. 

دیو ناباور خند آروم : 

-  یبچه  نیعجب! پس خوش به حال عمو فرهاد با ا

 !دست و دلبازش

خواهر  یکه من رو جا گفتیبهم م یحس کی

کردیم میبه شدت عصب نیو..ا نهیبیم کشیکوچ .. 

- برم خوامیدستتو بردار، م ! 

ادباال د ییابرو نباریو ا دیخند بازهم : 

- ؟؟یترسیازم م  

شد دهیلبم با نفرت باال کش ی گوشه : 

- بترسم؟؟ دیاز تو؟! چرا با  

- ؟؟یلرزیم یپس چرا دار  



ی!! وادم؟یلرزیشدم! داشتم م خشک ! 

 ..برو کنار-

بدون لبخند گفت یلبهام بود وقت یرو نگاهش : 

- که فکرشو  یاز اون شتریب یلی!خیبچه ا یلیتو خ

نره ادتی نوی..ایکنیم ! 

همراه بود و نگاهم داشت  یبند رهیبا ج نمینگس نفس

و از  دادی.بغض آزارم مکردیدست دلم رو رو م

. حاال..احتماال کردمیم یبه شدت خوددار یطرف

دارم..حرفش رو مرور کردم و  یکه چه حس دیفهمیم

تکرار کردم و ماتم گرفتم و غصه خوردم و..ُمردم 

 ..و

 ..بچه-

مت راست نگاه س واریرو ازش گرفتم و به د نگاهم

رو گرفته  واریاز د یمیکه ن یکردم..عکس بزرگ

خونه نگاهش  نیا یجا چی..هکردیم ییبود، خودنما

 .دست بردارم نبود



- برس تی..برو به بچگادیکارا به تو نم نیا ! 

..و گستاخانه بازهم ُمصر بودم که ختمیریفرو م داشتم

بزنم..بازوم رو به شدت عقب  یخودم رو به نفهم

طلبکار شدم و دمیکش : 

- شن؟؟یآماده م یعکسام کِ   

سکوت نگاهم کرد..من اخم کردم تا بغض رو  یتو

 :پنهان کنم

-  جتیتو پ ،یریگیکه عکس م یمگه از هر مدل

س؟؟؟یمن ن ی! پس چرا عکسا؟یذارینم  

دیو دستش رو عقب کش دیخند ،یمکث نسبتا بلند با : 

- ؟؟یمگه تو مدل  

 کیتحر ترشیبدتر شد..خنده ش اعصابم رو ب حسم

کردیم .. 

- یکمکم کن یخوایبگو نم .. 

باال داد ییکج کرد و ابرو یسر : 



- کمکت کنم خوامینم .. 

و لپم رو  دیاز حرص جمع شدند.. اون خند لبهام

انگشتهاش فشرد ونیم .. 

-  یکارا نکن عطر نیاز گهینکن! هوم؟! د

 نجوریا یِ که انقدر زود خودتو قاط فهیخانوم..ح

یکنیمعضالت م .. 

 یبه پا ذاشتیوارم رو م وونهیداشت حس د یلعنت

دمی! صورتم رو با حرص عقب کشمیبچگ : 

- شکوهو بده تا  یشماره  ،یکمک کن یخوایاگه نم

بشم ریگیخودم پ .. 

دیخند : 

- م از ایبعد ب ر،ی..گفتم از بابات اجازه بگیتُخس یلیخ

 ..طلبکار شو

کلمه شد کیحرصم  تمام : 

- یعوض ! 



 ی..دستش رو رودیشد.. و بعد با اخم خند مات

بازوم..با هر لمِس  یصورتم..رو ی..رودیموهام کش

از نرمشش، مردم و زنده شدم.. در آخر دستم  یخال

 :رو گرفت و فشرد

- ..خب؟؟ کال رمیگیم دیکاراتو ند نیا یمن همه 

 افهیو ق ختیر نیدختره رو با ا نیامشب ا

کنمیرو از ذهنم پاک م ،همهیکه بر نی..همدمیند .. 

کرد دیدر گذاشت و تاک ی رهیدستگ یرو دست : 

- خودم شو یِ لپ چال یفردا همون عطر .. 

 ،یکیلمس و نزد نهمهی! نامرد با ازدیپسم م داشت

زدیپسم م !! 

- بهت دمی..به موقعش مکنمیعکساتم دارم درست م . 

رو باز کرد در : 

-  یریم میو مستق نییپا یندازیاالن سرتو م نیهم

تو راهرو  ختیو رسر  نیخونه تون..بفهمم باز با ا

..باشه خوشگلم؟رمیگیحالتو بد م ،یسادیوا ! 



خوشگلم" گفتنش قلبم رو پر از درد کرد. نگاهم "

که  یجابجا شد و نفسم از بغض اهشیس یچشمها نیب

و  یگلوم جمع شده بود، تند شد.از شدت ناراحت یتو

 ریو انقدر حقارت برام غ دیلرزیچونه م م تیعصبان

 ..قابل تحمل بود

- که  یهست یک ینداره!! فکر کرد یتو ربطبه 

؟یکن دمیتهد ای یبهم دستور بد یبخوا !  

صدام هم  دم،یغریصورتش م یتو نطوریا یوقت و

 یو خونسرد و خال رحمیبود..ب رحمی. اون بدیلرزیم

که حاال به چشمهاش  ییاز نرمش. و با ابروها

احساس  یاز حد ب شیشده بودند، اون رو ب کترینزد

دادیجلوه م : 

- به فکر تو  نکهینکن بچه جون..قبل از ا ییپررو

 یباباتم که با وجود دختر ب یباشم، به فکر آبرو

مثل تو به باد نره یعقل .. 



 یای..و دنمردمیطرز حرف زدنش م نیاز ا داشتم

 از شتریاشک بود که پشت پلکم حبس کرده بودم تا ب

جلوش خوار نشم نیا : 

  !!دستمو ول کن-

دستش  یتم رو از توتا دس کردمیم تالش

 یبرا ی..اون با خشونت گرفته بود و زحمتارمیدرب

دادیشدن به خودش نم یعصبان : 

- االن نیبرو..خونه تون! هم .. 

..فقط دلم دیتپیم یو نه قلب کردمیحس م ینه داغ گهید

حقارت نیاز ا یو خالص خواستیفرار م : 

- حتما  م،یخواست یوص لیمن وک ایهروقت بابام 

من فقط به بابام مربوط  یکارا یهمه  !میکنیخبرت م

یباهام ندار ینسبت چیکه ه یینه به تو شهیم .. 

صورتش کردم و با حرص  کیرو نزد صورتم

ادامه دادم یشتریب : 

- خونه مون رمیکردم، م دایهر وقت انگشترمو پ !  



. اون چشم دمیعقب کش یشتریرو با شدت ب دستم

دیخمار کرد و آروم خند : 

- برمتیخودم به زور م این، خونه تو یریم ای .. 

چارچوب در با  نیبرداشتم و ب رونیبه سمت ب یقدم

دمیخند تیعصبان : 

- یبکن یتونینم یغلط چیه .. 

شد. و  یکم لبخندش جمع شد و صورتش جد کم

پر  یابروهاش نشست، واقعا چشمها نیاخم ب یوقت

دستش فشرد و  یجذبه ش ترسناک شد. دستم رو تو

جلو گذاشت یقدم : 

- ..بدو یشیپررو تر م یدار خندم،یبه روت م یهرچ

نمیبب ! 

..از در خارج شد و من رو هم دمیرو عقب کش خودم

کردم از دستش رها بشم ی..سعدیهمراه خودش کش : 

 !ولم کن..آشغال ولم کن-



پنجه ش  ونیرو باال آورد و بازوم رو م دستش

 ینگاهم کنه، به سمت پله ها نکهیفشرد..و بدون ا

دیشباال ک یطبقه  : 

- وجود  یشکیرو بذار کنار..تا حاال ه یپررو باز

 میکنه..توئه ن یحد زبون دراز نینکرده واسه من تا ا

دهنتو  ینطوریکه ا یبا خودت فکر کرد یچ یوجب

نصفه  یگردی! نکنه دنبال شر م؟یکنیواسه من باز م

؟؟یشب  

- بزنم..دستتو بکش غینذار ج !! 

به سرتا پام  یو نگاه ستادیا یهمون پاگرِد لعنت یتو

 یکه هم حرص داشت و هم مسخرگ یانداخت..نگاه

 :و هم خنده

- انقدر تو رو سوزونده کوچولو؟؟؟ یچ  

مکث، از آبروم دفاع کردم بدون : 

- داره که من  یتو!! به تو چه ربط یجایب یایفوضول

؟؟ی! مفتّشکنم؟یم کاریچ رونیب ینصفه شب   



دیو آرامش خند یخونسرد با : 

- حرفاتو  نی! واسه همیعطر یابچه  یـــلیتو خ

بچه  نیبه خاطر ا گهی..دو روز درمیگینم یجد

 نی..از االن ازمی..برو عزیکشیخجالت م اتیباز

 ..کارا واست زوده

شکستیراحت قلبم رو م چقدر .. 

  !ولم کن کثافت-

دیرو سمت لبهام کش نگاهش : 

- که دلم  فی..حیکه دختِر عمو محسن فیح

مثل تو  ییه پرروها..وگرنه خوب زبون بچسوزهیم

کنمیرو کوتاه م .. 

کنم..اون اجازه  یرو سرش خال تمیعصبان خواستم

دینداد و ابروهاش رو باال کش : 

- کنمیهر چند با بچه مچه اصال حال نم ! 



از حسم با خبر شده بود و  یعوض نیبند اومد..ا نفسم

 دهی..بازوم با خشونت کشگرفتینم یجد هیمثل بق

 :شد

- نمیبب االی !  

 یخالص یبرا ینبود که بزنم..فقط دفاع یحرف گهید

 :از دستش

 !!دستمو ول کن-

و آروم گفت یجد : 

- ..تو ام فراموش کن..از رهیم ادمیامشب  نیمن هم

..فقط نمیبیرو ازت نم ایمسخره باز نیا گهیفردا د

 گهید یزایبه درس و مشقت و فکرتو با چ یچسبیم

یکنیمشغول نم .. 

 تیو اون با جد میدیپهن و کوتاه رس یراهرو به

 :نگاهم کرد

- یمونیم یتو نظِر منم همون عطر .. 

دمیخند تیاز بغض و عصبان پر : 



- جناب! امثال تو واسه  یدیفکر کنم کال اشتباه فهم

ندارن که بخوام فکرمو واسشون مشغول  یمن ارزش

 ..کنم

از حرفم ناراحت  نکهیو..بدون ا ستادیدِرمون ا یجلو

دیبشه، خند : 

- من  ،ی..کال ارزش ندزمیعز الکیهوممم بار

ترم یراض . 

خشونت به سمت در ُهلم داد یکم با : 

 ..بدو برو خونه تون-

و  نهیسراسر نفرت بود و اون دست به س نگاهم

شد،  ینگاهم طوالن ی.وقتستادیطلبکار، منتظر ا

به در کرد یاشاره ا : 

- بابات درباره ت  خوامیبرو تا زنگو نزدم..نم

باشبکنه..زود گهید یفکرا ! 

 کرد،ینگاهم م نهیخونسرد و دست به س نطوریا یوقت

از  یو خال اهیس یچشمها یشدم. تو نهیپر از ک



شدم و قسم خوردم..قسم خوردم  رهیاحساسش خ

 یغرور و ب نیا یبرا یکنم که روز یکار

جواب پس بده ،یاحساس . 

نگاهم  یدلم کاشت رو تو یکه امشب تو ییها نهیک

پرت  شی..لعنتیهاچشم یو نفرت رو تو ختمیر

 :کردم

- رهینم ادمیکارا و حرفاتو.. نیمن..امشبو..ا ! 

 

** 

مرد  نیخدا من با ا یتنگ شدند و..وا چشمهاش

 یلبهام رو کش دادم و سع یکنم؟! به سخت کاریچ

 :کردم آرامشم رو به رخ بکشم

- پسرخاله ریشب بخ ! 

لبم  یازش گرفتم و..با پشت دستم محکم رو چشم

 یل رژ لب پاک بشه. و بعد جلوکه ک ی. جوردمیکش

زنگ  یدست رو ییمنتظرش، با پررو یچشمها



 یابر یادیز لیدال تونستمی..مینداشتم ول دیگذاشتم. کل

باورم  ی..بابا متعصب بود ولارمیبودنم ب رونیب

! و گهیکرده ش بودم د زیداشت..خب عز

کردینم ی..اصال کنجکاونماما . 

که آروم  دی..ترسدی..آوات از کاِر گستاخانه م ترساما

 :گفت

- یاحمق یلیخ ! 

کرد  یظیپر آرامش، نگاهش کردم.اخم غل یحرص با

در رو باز کنه،  یکس نکهیزود، قبل از ا یلیو خ

نتونه اون  یکه کس یو رفت! طور دیراهش رو کش

نهیدر خونه مون بب یرو با من و جلو . 

بود که در رو برام باز کرد.تعجب از نگاهش  مامان

بود دهیهم ترس یو کم دیباریم : 

- ؟یکنیم کاریچ رونی!! ب؟ییتو نیوا عطر !! 

صدام کردم یو ترس قاط دمیگز لب : 



- در  ی..فکر کردم کسدمیشن رونیاز ب ییصدا هی

..تا اومدم تو راهرو، در بسته شدزنهیم !  

دمیاز حد باز شده، نگاهم کرد..نال شیب یچشمها با : 

- ..فکر کردم دزدهدمیترس یلیخ !! 

دصورتش ز به : 

- ! واسه یخدا مرگم بده رنگ به صورت ندار یوا

گهید زنهیباشه زنگ م ی! هر ک؟یرفت یچ .. 

دیرو گرفت و داخل کش دستم : 

- ؟ینکرد داریدزد کجا بود دخترم؟؟چرا ما رو ب ! 

بسته شد..آوات و تمام امشب پشت در موندند..اما  در

 .فراموش نشدند

- زنگ زد یفکر کردم کس .. 

- آب قند واست درست کنم هی ای..بیدیحتما خواب د .. 



که به  ییآب قند حالم رو خوب کرد و نه دروغها نه

که به  ییها هیتوج یدادم..و نه حت لیمامان تحو

آوات آوردم یبودنم برا رونیخاطر ب .. 

درمون  ینفره و درد ب کیو تخت  کیتار اتاق

زیو..آواِت نامرِد نفرت انگ .. 

شدم و  یبانو متنفر شدم و عص ختمیصبح اشک ر تا

که کنارم موند، گفتم.و قلب  یدیناسزا رو به ام یایدن

کردم  دیکه نه..پر از ام نهیشکسته م رو پر از ک

به زانو درآوردنش یبرا .. 

" ارمیاگه به دستت ن ستمین نیعطر " 

. دمیخسته م کش یچشمها یسر انگشتهام، رو با

باز مونده بودند. استاِد جوون  یکه به سخت ییچشمها

و مبحِث  زدیحرف م زیکریچهره، تند و  و خوش

.نگاهم به کردیم حیتشر تیرو با جد کیزیف دیجد

انگار اصال  یعنی. مدمیفهینم یچیدهن استاد بود و ه

دمیشنینم یزیچ . 



اون شب و  یادآوریهم..بعد از سه روز با  هنوز

. هنوز هم کردمینگاه، بغض م یاون آدم و اون سرد

و هرکدوم از  شدندیحرفهاش تو سرم تکرار م

و  شدیم یو مغرورانه ش، پتک زیجمالِت تمسخر آم

اومد یقلِب ُخرد شده م فرود م یرو . 

" یعطر یبچه ا یلیتو خ !" 

" کنمیبا بچه مچه حال نم " 

پس زده شدنم  لیکه دل کردمیبا خودم فکر م بارها

بودنم؟؟ دختِر دوست  ی! بچه بودنم؟؟ معموله؟یچ

 یقدر راحت و بباعث شد که ان یپدرش بودنم؟؟ چ

  !احساس ازم بگذره؟

گفت و  یدیبحث رو تموم کرد و خسته نباش استاد

 یدر دلبر یکه سع ییدخترها یچشمها یجلو

رفت. و من همچنان به  رونیداشتند، از کالس ب

مونده بودم رهیبُرد پر از عدد و عالمت خ تیوا .  

- ؟؟یشده خواهر یچ  



 رونیب یساغر نفس خسته ا یصدا با

رو نداشتم و به  چکسیو ه یچی.حوصله هفرستادم

. حق نداشت انقدر من کردمیشدت احساس حقارت م

 ..رو بشکنه

- ن؟؟یعطر  

بزنم یکردم حرف یو سع دمیبه شالم کش یدست : 

- نشده یچیه ..  

شونه م نشست یرو دستش : 

- ؟؟یپس چرا انقدر گرفته ا   

حفظ ظاهر هم نداشتم ی حوصله .  

- ادیخوابم م .. 

و  دیم نشسته بود..به سمتم چرخسمت راست شبنم

کردم بهش  یبه صورتم انداخت..سع قیعم ینگاه

 یخودش رو قاط یادیز شهیتوجه نکنم..هم

دی.ساغر آروم پرسکردیم : 

- ؟؟یدینخواب شبید  



. دادیبازوم، آزارم م یانگشتهاش رو یهم جا هنوز

من رو از خودش دور کرد رحمانهیچقدر ب .. 

- دمیخواب رید .. 

نوازش کرد پشتم رو ساغر : 

- شده بود؟؟ یچرا؟؟ چ  

دیآرومتر پرس و : 

- کرده؟؟ یآوات کار  

 یاز حرف زدن گذشته بود. سه روز بود که تو گهید

رو  ریسکوت فقط فکر کرده بودم. نه سراغ خاله من

داده بودم.  یشرویپ یاجازه  دیگرفته بودم و نه به ام

اجازه  ی..و من حتکردیاون فقط کنارم بود و نگاهم م

مهربون و  دِ یحرف زدن هم بهش نداده بودم.از ام ی

بودم ریدلگ هاز هم شتریصفتم ب طانیش . 

- گهیشده د یبگو چ نیعطر .. 

شبنم و نگاه منتظر ساغر، بغضم  ی رهینگاه خ یجلو

کش دادم یرو فرو دادم و لب : 



- چرا  دونمیآوات گفت عکسام هنوز درست نشده..نم

دهیانقدر طولش م . 

دیبا تعجب پرس شبنم : 

 !عکسات؟-

. اون اصال به میو ساغر هردو به سمتش برگشت من

اجازه به حرفهامون  یکه ب اوردیخودش ن یرو

زده، نگاهم  جانیگوش داده. چشم گرد کرده بود و ه

کردیم : 

- ازت عکس گرفته؟ یآوات مردان !! 

که چند نفر برگشتند و  یبلند بود..جور صداش

 ..نگاهمون کردند

کردم و گفتم یزیر اخم : 

 آره..چطور مگه؟؟-

هم مثل چشمهاش باز شد دهنش : 

- ؟یگیم یجد ! 



اون لحظه  یدورم جمع شده بودند.تو یچند نفر حاال

نداشتم، احساس غرور کردم..و  یکه حال خوب یا

متعجب که بهم دوخته شده بود،  ینگاهها نیخب..هم

کم کرد میاز دل گرفتگ یکم .. 

- آوات از تو عکس گرفته؟ نیعطر !  

بود که بلند شد..و  من با مکث رو  انایک یصدا نباریا

 :بهش گفتم

 !آره..به عنوان مدل-

سکوت با فخر  نیسکوت شد..و من از ا یا لحظه

 :استفاده کردم

- برنِد لباس..عکاسم آوات بود هیمدِل  .. 

مهلقا بلند شد یمسخره  ی..و صدادیخند یکس : 

- توهم زد نیباز ا ! 

چشمهام رو  یشد..با ناباور یسکوِت مزخرف کی

 :گرد کردم

- ؟؟یبود یبا ک  



 دییبده، زهرا حرفش رو تا یمهلقا جواب نکهیاز ا قبل

 :کرد

- ..اصال برهی..همه ش تو توّهم به سر منهیکال هم

نه ایتا حاال آوات نگاش کرده  سیمعلوم ن .. 

مشت شد دستم : 

  !حرف دهنتو بفهم-

زهرا زد یبا خنده، به پهلو مهلقا : 

- داشته مدل شده و آوات ازش االنم که توّهم بر

سر  یچطور ینیبیعکس گرفته!!تو رو خدا م

ذاره؟یکارمون م ! 

بلند شد..چند  هیبق یخنده  یکه صدا دینکش هیثان به

 یبلند و ب یو چند نفر ،یرکیز ریآروم و ز ینفر

نگاه  ریبد..ز یلیجوِر خ کیشدم.. یجور کیمحابا..

 ،یعصب ی..با خنده ادیکش ریقلبم ت زشون،یتمسخر آم

دمیرو به مهلقا غر : 

- داره دروغ بگم؟؟ یلیچه دل  



کالس، با خنده گفت نوریاز ا آرزو : 

- ! چرا فکر ن؟یعطر یفرض کرد یآخه ما رو چ

تو رو باور  یو حرفا میهمه مون از دم خر یکنیم

دروغ سر هم کن که  یجور هیالاقل  م؟؟یکنیم

تابلو نباشه نطوریا .. 

شده بودم یشدت عصب به : 

- ..واسه منم دیکنیمشکل خودتونه که باور نم گهید

سیاصال مهم ن ! 

زهرا بلند شد یصدا بازهم : 

-  یکه آوات ازت خواستگار یبگ یخوایالبد فردام م

 !کرده

-  یزندگ نایکه آوات تو ساختمون ا سیاصال معلوم ن

چرا آدرس خونه  ه،یزیچ نینه..اگه همچ ای کنهیم

م؟یو باور کن مینیبب میایکه ب یدیتونو نم ! 



آوات  یبرا یمزاحمت خواستمیچون نم دادمینم آدرس

با  یوقت دیلرزیکنند..صدام م جادیو..اعصاب من ا

گفتم تیعصبان : 

- جنبه  یآدرس خونه شو به شما ب دی! چرا بادیخفه ش

و  دیدست از سرش برندار گهیها بدم؟!! که د

د؟؟؟یبش زونشیآو  

گفت نهیدست به س مهلقا : 

- بس که آوات نگاش  چارهیب !یزونشیحاال که تو آو

زده تو خط توهم! فردام  گهینکرده و محلش نداده، د

که آوات دوست پسرته شهیادعات م !! 

..و کردیبچه ها، حالم رو بد م یخنده ها یصدا

گفت یمسخره ا یِ که با دلسوز ییآرزو : 

- جون..زشته که به  نیعطر میگیبه خاطر خودت م

شتت بگن و همه پ یپسر خودتو خراب کن هیخاطر 

و درغگوئه یکه چه کمبود !! 



دستم گذاشت و رو به جمع  یساغر دست رو 

رو باال برد شیجد یصدا : 

- داره؟!  ی!! به شماها چه ربطگهید دیخفه ش

جوره دستتون  چیکه خودتون ه شهیم تونیحسود

رسه؟؟یبهش نم  

دیخند یکی : 

-  نیعطر یِ ها! به چ یزنیم ییحرفا هیساغر توام 

که  ییبه دروغا ایتوهماتش؟؟  ! بهم؟یکن یحسود

کنه؟یم فیواسمون رد ادیهرروز م ! 

گرفته م به سارا بود که رو به مهلقا و زهراه  نگاه

کردیدهن کج م : 

- ذره  هیمدِل آوات شدم!! ازم عکس گرفته! حاال 

چرت و پرت  یکه ه شهینم لیدل گهید ،یدار افهیق

یبباف ! 

بلندتر گفت گهید یکی : 



- خوشه،  یجور هی ی..هرکهگید دیبچه ها ول کن

د؟یدار کاری..شما چینطوریا نمیعطر  

گلوم نشسته  یتو یو بغض بزرگ زدمینفس م نفس

کردیش دفاع م چارهیب یبود..ساغر از دخترخاله  : 

-  یبه شماها ربط گه،هرچندیدروغ نم نیعطر

 دیایو م کنهیتون گل م یفوضول یکه ه دیینداره..شما

از رو  نمیر..عطدیپرسیآوات ازش م یدرباره 

دهیفقط جواب شماها رو م ،یسادگ .. 

اخم کرد نه،یدست به س مهلقا : 

- که  میدونیما م یدفاع نکن ساغر..همه  یخودیب

خودمون  یبه رو گه،امایدروغ م یادیز نیعطر

 کمی ینوبره!! حت یلیخ گهید یکی نیا ی..ولمیارینم

که بعدا اگه دستش رو شد، خجالت  ادیکوتاه نم

 ..نکشه

بلند شدم و رو به همه شون  ،یده و عصبانکر بغض

 :گفتم



- مونه..ازم  هی! آوات همسادیکنیبه جهنم که باور نم

منو  ی..حتمیدار یعکس گرفته..رفت و آمد خانوادگ

نداره که به شماها  یلی..دلدونهیخودش م یدخترخاله 

د؟؟؟یکنیدروغ بگم..آدرس خونه مو هم باور نم  

اه تار شده م رو دوشم انداختم و نگ یرو رو فمیک

 :ازشون گرفتم

- شهیروز بهتون ثابت م هیبه درک..باالخره  .. 

بلندم  یشون، قدمها رهیخ یسکوت و نگاهها یتو 

چشمم پر  یکاسه  ی..اشک تودمیرو به سمت در کش

 ی. کسزهیبر رونیشده بود و هر آن ممکن بود ب

زد یحرف : 

- که  دیدار کاریبچه ها..شما چ دیشعوریب یلیخ

دروغ؟؟ ای گهیراست م  

دمیشن یا گهید یدر خارج شدم..صدا از : 

- ..همه رو احمق فرض ارهیآخه حرص آدمو درم

 ..کرده



و اشک  دینداشتند و..حق داشتند.چونه م لرز باورم

 یبلند و آشنا یگونه م راه گرفت..و صدا یرو

دیساغر به گوشم رس : 

-  یکه انقدر حسود رسهیبه شماها م یواقعا که! چ

د؟یکنیم !                                                                                                           

 دنیدلم شن گهیو د شمیکالس دور و دورتر م از

کرده  یچه رفتار دونمی..نمخوادیصداشون رو نم

و پر از کمبود  یدختر توّهم کیبودم که من رو 

مورد آوات حرف زده در یادیز دی..شادونستندیم

 یحرفها یکه قاط ییدروغها یهم گاه دیبودم..شا

بچگونه  یادیز کردم،یم میواقع

..امروز ری..آخ خدا چقدر تحقیبود..بچگونه..بچگ

که آوات پسم زد؟ یشب ایشدم،  ریحق شتریب ! 

شدند.حالم از  دهینمدارم کش یچشمها ریز انگشتهام

از همه .خوردیحس به هم م نیضعف و ا نیخودم و ا

شون متنفر بودم و به شدت دل شکسته بودم. حاال 

که چقدر پشت سرم مورد تمسخرشون واقع  دمیفهمیم



و چقدر من و حس و حرفهام  دندیشدم. چقدر بهم خند

 .رو به باد تمسخر گرفتند

- ن؟؟یعطر  

.انقدر خجالت دمیساغر رو از پشت سرم شن یصدا 

من با مثل  ی. دخترنمشیبب خواستمیکه نم دمیکشیم

 چکسیمورد قبول ه ن،یاحساسات بچگونه و آتش نیا

بودم حشونیتفر ی هیما کنمینبود. فکر م . 

رو تند کردم و از آموزشگاه خارج شدم. با  قدمهام

کنترل رقابلیغ یافتاده و بغض نییپا یسر .. 

- سایوا نیعطر .. 

اومدم و  نییکوتاِه دم آموزشگاه رو پا یپله  چند

. چقدر از نگاهها و دمیشبه صورتم ک یبازهم دست

دربرابر  نباریحرفهاشون ناراحت شده بودم و چقدر ا

و یب ه،یطعنه و کنا نهمهیا  

بودم دفاع . 

- نیعطر !! 



 گهیرو آروم کردم تا ساغر بهم برسه.د قدمهام

اون کالس بذارم؟؟ یچطور پام رو تو  

- خانوم؟؟ نیعطر  

به گوشم  یمردونه ا یساغر، صدا یبه جا نباریا

و  دیدمهام آرومتر شدند..ساغر بهم رس. قدیرس

بود، با اخم  یا گهینگاهش به سمت د کهیدرحال

گفت یزیر : 

- ؟؟یدیجواب نم کنم،یصدات م یچرا هرچ  

که  دیفهمیبه ساغر انداختم. خودش نم ییگذرا نگاه

ست؟؟یحالم خوب ن  

- پشت سرم مسخره م  شهیکثافتن..حتما هم یلیخ

کردنیم .. 

گرفت و رو بهم  ییاز جاچشم  یبا نفس بلند ساغر

 :گفت

- دنیخودشونو نشون م یشعوریولشون کن..ب .. 

- خانوم با تواما نیعطر !! 



به ساغر انداختم  یشد. نگاه کتریمردونه نزد یصدا

دی. ساغر دستم رو کشستادمیو ا : 

- میبر ایولش کن ب .. 

رو برگردوندم سرم : 

- ه؟؟یک نمیبذار بب  

شنا بود.. . آدمیرو پشت سرم د یبرگشتنم، پسر با

که کجا  ادیب ادمینگاه کنجکاوم رو بهش دوختم تا 

دمشید : 

 بله؟؟؟-

جلو تر اومد و بدون لبخند گفت یبه کمر قدم دست : 

- ؟؟یزنگ نزد یواسه چ  

گفت تیبا جد ساغر : 

- میبر نیعطر ! 

..دستم به دمشیاومد که کجا د یم ادمیکم داشت  کم

پسر  شد. چشم از نگاِه طلبکارِ  دهیساغر کش ی لهیوس



 یهمون پسر نیاومد..ا ادمیگرفتم و برگشتم. حاال 

شماره ش رو بهم  یاسکناس پنج تومن ینبود که تو

 !داد؟

- دم آموزشگاه شیپ یکه هفته  سیهمون پسره ن ... 

 ی لهیحرفم تموم نشده بود که آرنجم به وس هنوز

شد دهیکش یدست : 

- ؟؟؟یریکجا م  

رفته بود ..اون آرنجم رو گدمیکش یبلند نیترس ه از

خشونت به سمت خودش برم گردوند یو با کم : 

- زنمایدارم باهات حرف م ! 

زود خودم رو جمع و جور کردم و با اخم  یلیخ

 :صدام رو باال بردم

- وونه؟ید یکنیم کاریچ ! 

دستش نگه داشته بود یرو تو آرنجم .. 

- ؟؟یچرا زنگ نزد  



سپر کرد  نهیگرد شدند.ساغر س شییاز پررو چشمهام

گفت تیبانو با عص : 

- برو گمشو ؟؟یکنیم یچه غلط یدار ! 

که اسمش رو فراموش کرده بودم، دستم رو  یپسر

و رو به ساغر با اخم گفت دیبه سمت خودش کش : 

- با تو حرف نزد یکس .. 

کردم دستم رو آزاد کنم یسع : 

- یدستمو ول کن عوض ! 

فرستاد و آرومتر گفت رونیب یبه من نفس رو : 

- شد؟؟ ی..پس چینقرار شد تا شب زنگ بز  

- س؟یزنگ بزنم به پل ای یریم ! 

نکرد و  یحرف رو زد..اون توجه نیبود که ا ساغر

 :منتظر نگاهم کرد

- نمتیهفته س منتظرم بب هی .. 

دمیحرفش خودم رو عقب کش ونیم : 



- ! کدوم قرار؟؟من اصال تو رو ؟یگیم یدار یچ

ادینم ادمی ! 

رو محکمتر گرفت و چشم درشت کرد آرنجم : 

- ؟؟؟یشماره گرفت یاز ک ادینم ادتی  

زدم یرو به نفهم خودم : 

- نگرفتم یشماره ا یمن از کس ! 

گفت عیسر ساغر : 

- سیبه پل زنمیاالن زنگ م .. 

گرفت و  یتیپر عصبان یرو به ساغر جذبه  پسر

رهیازش فاصله بگ کمیتا  دیدستم رو کش : 

- ..خودتو دخالت ندهمیزنیحرف م میدار .. 

از دستش خالص شمتا  دادمیرو تکون م خودم : 

- نمی! ولم کن ببیندارم روان یمن با تو حرف !! 

آورد کتریبه من صورتش رو نزد رو : 



- شماره مو رو پول نوشتم بهت دادم؟؟  سین ادتی

گفتم تا شب زنگ بزن..ازت خوشم اومده..خانوم 

 ..دکتر

 

* 

رو به حالت نفرت جمع کردم صورتم : 

- م دور..دستتو !البد شماره تم انداختادینم ادمی رینخ

 ..بکش

- پس یشمارمو ندار .. 

خودم رو با حرص تکون دادم بازهم : 

- ولم کن رینخ ! 

دیفرستاد و دستم رو کش رونیب ینفس یوونگید با : 

- دمینداره..دوباره شمارمو بهت م یخب اشکال لهیخ .. 

داد زد ساغر : 

- ؟یکنیم کاریولش کن آشغال..چ !! 



 س،یپل من و زنگ زدن ساغر به یداد زدنها ونیم

 یاز تو یداد. و بعد خودکار هیتک واریمن رو به د

 کردم،یکه م یی..با وجود تقالدیکش رونیب بشیج

گرفت و کف دستم رو باز  وارید یدستم رو رو

 ..کرد

- وونهی..ولم کن دگهیبرو گمشو د .. 

-  یپسر روان هیمزاحم ما شده..بله  ابونیتو خ یکی

 دیکن ادداشتی..آدرسو کنهیدخترخاله مو گرفته،ول نم

 ..لطفا

نگه  واریخودش و د نیخونسرد بود..من رو ب اون

سکوت شماره ش رو کف دستم  یداشته بود و تو

از دستش  تونستمیجوره نم چی..و من هنوشتیم

به جوِن  فشیساغر هم با ک گهیخالص شم..حاال د

افتاده بود.. اون آروم دستم  نمونیب ی وونهیآدم د نیا

 :رو مشت کرد و گفت

- ..خسته شدم بسکه هرروز یگم نکن گهیکن د یعس

نمتیآموزشگاه منتظر موندم تا بب نیدم ا .. 



و تعجب، انقدر  یو کالفگ تیاز فرط عصبان چشمهام

سوختندیباز مونده بودند که م : 

- که بهت زنگ  کنمیمن اصال تو رو آدم حساب نم

 !هم بزنم

 دیخونسرد بود.لپم رو محکم کش یِ روان کیمثل  اون

زد یندو لبخ : 

- نگام نکن، به  ینطوریخوشگلت..ا یبا اون چشا

یکار دستم داد یکاف یاندازه  .. 

لبم رو به  یو گوشه  دمیکش یرو به سمت صورتم

 :حالت نفرت باال دادم

- یگمشو بابا روان ! 

چونه م زد و باالخره فاصله گرفت ریز یدست : 

- ..فکر نکن کنمیم دایپ گهیراه د هی ،یزنگ نزن

شمیم الیخیب .. 

ساغر،  تیمن و عصبان یبهت زده  یچشمها یجلو

م به  هیازمون دور شد..هنوز تک یبلند یبا قدمها



. به پسر کردمیمونده بود و هنوز هم نگاهش م وارید

آوردم.  ینم ادیاسمش رو هم به  یکه حت یپیخوشت

گفت یزدگ رتیساغر دستم رو گرفت و با ح : 

- شن؟یم دایپ ییچه آدما یوا ! 

سوار  نکهیفرو دادم..اون قبل از اگلوم رو  آب

رنگش بشه، برگشت و رو بهم  دیمگان سف نِ یماش

 :صداش رو باال برد

- تهیوحش یاون چشا ری..تقصیشد تیاگه اذ دیببخش .. 

هم مثل چشمهام باز مونده بودند..اون با لبخند  دهنم

شد نشیچشم ازم گرفت و سوار ماش .. 

- رده خونه فرار ک وونهیاز کدوم د سیمعلوم ن

تا  سیاومد، شماره شو بده به پل سیبود..االن که پل

ادیحالش گرفته بشه و حساب کار دستش ب .. 

 ریدستم افتاد.اسمش رو هم ز یتو یبه شماره  نگاهم

.آخه ومدیاومد و ن ادمی..اریشماره نوشته بود..سام

اصال فکرم رو مشغول نکرده بود که اسمش رو 



که  یباز وونهید نیخاطرم بسپارم.اما حاال با ا یتو

 یچهره و چشمها چوقتیراه انداخت، فکر نکنم ه

بره ادمیو..اسمش رو  یقهوه ا ! 

دوشم  یگرفته م و کوله رو رو واریم رو از د هیتک

به  یاومد وقت یباال م یدرست کردم.نفسم به سخت

 :ساغر گفتم

- ولش کن میبر .. 

نگهم داشت ساغر : 

- از  دی.با.شهیحتما باز مزاحمت م نی!! اساینه وا

یشرش خالص ش .. 

گلوم  یتو یرو به ساغر دوختم..بازهم بغض نگاهم

که به خاطر من،  وونهید کی..ارینشست..سام

 موندیاومد و منتظر م یآموزشگاه م نیهرروز دم ا

بودم  کشی..اونوقت..آوات..انقدر نزدنهیتا من رو بب

.. و دوستها و خواهرم و ساغر و دیدیو من رو نم

گرفتندیم رو به سخره مهمه و همه..حس . 



- امیآموزشگاه نم نیا یتو گهیمن د .. 

 

******* 

 

و..انگار تمام وجودم  دیلرزیدستهام م یتو یگوش

 کبارهیرگهام منجمد شد و به  ی. خون تودیلرزیم

 .شکستم

محابا.. و  یبزرگ و ب یدختر با اون خنده  عکس

 یرنگ یطوس یِ لخت و بلند..و شاِل سنت یاون موها

رها شده ش،آزادانه انداخته بود، به  یموها یکه رو

و دستهام از  خوردی. اشک ُغل مدادیمن حس جنون م

 چارهیقلب ب نیبه رعشه افتاده بودند. و ا تیعصبان

هزاران تکه  سها،عک دنیمن بود که با هر بار د ی

شدیم . 



..اصال ی..پستی..نامردیمعرفت یحجم ب نیا

 تیاهم یو ب رمیبگ دهیناد شدیهضم کنم..نم تونستمینم

  .بگذرم

پر از برگ نشسته بود  نیزم یدختر رو یبعد عکس

 یدستش. و چشم بسته، لبخند یتو یو برگ زرد

رو تار کرد و من با نفرت  دمی. اشک دزدیم حیمل

که  یبلند و جلوباز یمانتو یپسش زدم. عکس بعد

دختر لبه هاش رو از دو طرف گرفته بود و نگاهش 

دوخته بود رو به مانتو شیور کی .  

برگشت و هق شد. سه عکس!! سه عکس از  نفسم

که از  ییآوات..با همون لباسها جیپ یدختر، تو نیا

 یبای..همون باغِ زالیهمون و یمن عکس گرفت..تو

. همون..عکاسیزییپا !! 

که از شدت  ی.قلبکردمیقلبم حس م یتو یبد سوزش

. شکست پشِت شکست..حقارت دیتپینم گهیدرد، د

عکس مونده بود و به  یرت..نگاهم روپشِت حقا



نبود  ینفس چیاومد..نفس؟؟ نه ه ینفسم باال م یسخت

خفه و پر از درد یجز هق زدنها .. 

- نم؟؟یشده عطر یچ  

کنده  یو نگاهم از عکس لعنت دمیشنیرو م دیام یصدا

دختر با  نی.اول خودم رو پس زد،و بعد اشدینم

 یترداد! دخ حیلخت و بلند رو به من ترج یموها

! ز؟یتمسخر آم ای رایگ ی..لبخندرایگ یجذاب،با لبخند

دختر داره بهم پوزخند  نیکه ا کردمیچرا حس م

 نیکه انگار با لنز ا یسبز رنگ یچشمها زنه؟؟؟یم

که به رنگ  یلخت و بلند یشده ند. و موها یرنگ

پهن و  یو ابروها یروشنه. دماغ عروسک یِ قهوه ا

..اما ستین یعی طبکه اصال دهیرو به باالش، نشون م

و  یدختر، به منه معمول نی.. و استیهم ن یمعمول

داده شد حیترج ،یعیطب . 

 ..به اون عکسا نگاه نکن-

نکنم؟ نگاه !  



-  جیپ نیا یجات تو نی..واسه همیتو بهتر از اون

سین .. 

دمیغر یوقت دیلرزیم هیاز شدت نفرت و گر صدام : 

- دیخفه شو ام ! 

که  یرت و نامرد..پست فطی..آواِت مردانعکاس

اسم عکاس،  دنی..االن..با ددیدیاون رو بهتر از من م

شدیسرم تکرار م یپر تمسخر تو یجمله  کیفقط  : 

" ؟یمگه تو مدل !" 

 ی. دستکردیجمله چقدر حالم رو بدتر م نیکه ا آخ

موهام نوازش شد.دستش رو به شدت پس زدم یرو : 

 !به من دست نزن آشغال-

 یهام راه م یو بدخلقبا من  شهینکرد. هم یتوجه

 :اومد..جلوتر اومد و دست دور شونه م گذاشت

- نکن تی..خودتو اذزمیآروم باش عز .. 



ش نگاه کردم.داشت با  انهیآروم و..موذ یچشمها به

سوزوندینگاهش قلبم رو م .. 

- ؟؟یکنیکارو م نیچرا با من ا  

زد یموهام رو نوازش کرد و لبخند یرو آروم : 

- کنم؟؟یم کارتیچ  

تنفر بودمم ازش .. 

- یکنیم تمیاذ یلیخ .. 

لبخند زد و آرومتر نوازش کرد انهیموذ بازهم : 

- ندارم تی..من که کاریکنیم تیخودت خودتو اذ . 

شکسته، پس زدم یرو با قلب دستش : 

- شم؟؟یم تیمن اذ یشیتو خوشحال م  

 یو چشمها یطانینگاهم کرد..با همون لبخنِد ش فقط

ارم بلند  شداسفب یناله  یو براقش..صدا اهیس : 

 !!ازت متنفرم-

گرم یآروم و آغوش یخنده ا تک : 



- من دوِست دارم یول .. 

و بازهم قلب شکسته م رو با  دیموهام رو بوس یرو

سوزوند یرحمیب : 

- هیشدنتم دوست داشتن تیاذ .. 

 

** 

به التماس افتادم دیام یکم یزدم و برا هق : 

- کشمیدارم عذاب م یلیتو رو خدا انقدر بد نباش..خ .. 

موهام حس کردم یگرمش رو رو نفس : 

- زمیعادت کن عز .. 

 ی..تنش مشت شد و قطره اشکم رویرو دستم

 :صورتم راه گرفت

- که ازت  شهیکارات باعث م نی..اینامرد یلیخ

از دست بدم دمویکه ام شهیمتنفر بشم..باعث م . 



آغوشش فشرده شدم و اون بازهم آروم حرف  ونیم

زدیم : 

- بدتر  یهمه چ ،یخودته..دور بش ریتقص

من؟؟ نیبدتر بشه عطر یخوای..مشهیم  

 رونیو خودم رو از آغوشش ب ختیبه هم ر اعصابم

دمیکش : 

-  کیبهت نزد یذارینم یدور نشم، وقت یچطور

..بهم فرصت یقبولم ندار یحت یبشم؟؟ وقت

از من  شتریدختر آشغالو ب نیا ی..حتیدینم

 دمیتهد یبشم وقت کتینزد ی..من چطورینیبیم

؟؟ینکیم  

رو نوازش کرد صورتم : 

-  کمینزد یتونیم یچطور نی..فکر کن ببادهیراه ز

یبش .. 



گول وسوسه هاش رو بخورم.چونه  خواستمینم گهید

و  دمیو پر از عقده شدم..خودم رو عقب کش دیم لرز

 :با تمام نفرتم داد زدم

- به حرفات گوش  گهی!! دخوامینم گهی! دخوامینم

 کیمثل تو نزد یه آدمب خورهی..حالم به هم مدمینم

فکرم همه ش  نکهیکنم..از ا کیبشم و خودمو کوچ

ادیمشغولته، بدم م !  

از قبل  شتریرو با پشت دست پاک کردم و ب اشک

 :ازش فاصله گرفتم

-  نکهیکه تو رو دوست دارم..از ا ادیاز خودم بدم م

 رونتیاز فکرم ب تونمیو من باز نم یانقدر باهام سرد

 یباهات کار خوامینم گهی.. دادیبدم م یلیکنم، خ

 ..داشته باشم

 گفت،یکه بهم م یینگاهم کرد..از همون نگاهها فقط

راحت  یلیکه خ یپرنفوذ ی! از همون نگاههاتونمینم

 ی..از همون لعنتدادیضعفم رو در برابرش نشونم م

تونمیمن بدون اون رو نم گفت،یکه م ییوار ها .. 



- ..تو رو خدا برویباش خوامینم ! 

گفت یر کمال خونسردد اون : 

-  نیا یباشم..به جا یخوای..تو منمیعطر یتونینم

 یچطور نیدنبال راه باش..بب ده،یفا یب یحرفا

یحالتو بهتر کن یتونیم .. 

 خواستیمشت کرده م رو فشار دادم..دلم م یدستها

یحس خالص بشم ول نیاز ا یجور کی ... 

دمیغر زد،یصدام موج م یکه تو یلرزش با : 

- که عقده مو سِر آدم  شهیخوب م یط وقتحال من فق

کنم یمثل تو خال یکثافت .. 

دلم  یعالم تو ی..تمام غصه هازدمیم یحتما حرف دیبا

 یخودم رو خال یجور کی دیتلنبار شده بود و با

شمیآت ی..از جا بلند شدم و حس کردم کوره کردمیم . 

- ؟؟یکن کاریچ یخوایم  

 یب آروم و یو اون با صدا شدمیمنفجر م داشتم

کردیم یجر شتریتفاوتش، من رو ب .. 



- نداره یبه تو ربط !! 

به خودم  نهیآ یرفتم..نگاهم تو نهیسمت آ به

رنگم.. و  یصورت یو لپها سیافتاد..صورت خ

فر و بلندم  یقرمز و پر از نفرتم..موها یچشمها

 یدختر با موها رِ یبودند و..تصو ختهیشلخته، دورم ر

شدیم محو نمچشمها یروشن، از جلو یِ قهوه ا .  

- راهو ازم  نیا یتونست ی!! چطوریکثافِت عقده ا

؟؟یریبگ  

سرم بستم و بازهم قطره  یباال پسیرو با کل موهام

گونه م راه گرفت یرو یاشک : 

- بشم؟؟ انقدر تحمل  کتیانقدر سختته که نزد

من واست سخته؟ شرفتیپ !  

دمیکوب زیم یمشت شده م رو رو دست : 

- اد؟یانقدر از من بدت م !  

- نیعطر ادیمن از تو بدم نم .. 



 یصدا نیبازهم خونسرد بود و من چقدر از ا صداش

اومد یبدم م انه،یآروم و موذ . 

- نم؟؟یعطر  

رنگم رو برداشتم و در  یبافِت سرمه ا یپانچو

صدام رو باال بردم نیهمون ح : 

 !!خفه شو-

من به سمت  ی دهیباز شد و..نگاه ترس کبارهیبه  در

که با تعجب وارد  زدانی دنیا با دشد..ام دهیدر کش

 یفرستادم..از کنجکاو رونیب یاتاق شد، نفس بلند

دمیترسیمامان و بابا درمورد سر و وضعم م . 

- ؟یزنیحرف م یبا ک یآبج !! 

 یافتاد..چقدر گاه دیبلند بود؟!! نگاهم به ام صدام

شدینگاه آرومش ترسناک م .. 

- ن؟؟یعطر یزنیحرف م یجوابشو بده..بگو با ک  



هام راه  تیواقع یتو شتریخدا که روز به روز ب به

کردنش از لحظه  رونیکه هرروز ب ی..طورگرفتیم

شدیهام، سخت تر م . 

ابروهام نشست و چشم ازش  نیزود اخم ب یلیخ 

با جذبه گفتم زدان،یگرفتم..و رو به  : 

- صاحابو باز  یدر ب نیا نکهیصدبار نگفتم قبل از ا

در بزن؟ ،یکن !! 

جمع شده نگاهم کرد یلبهاو با  دیترس : 

- ؟؟یکرد هیرفت..گر ادمی  

کوتاه و جلو باز رو تنم  یازش گرفتم و پانچو چشم

 :کردم

- نمیبب رونی!!برو بومدهیبه تو ن شیفوضول ! 

بدون توجه به تذکر من، صداش رو باال برد زدانی : 

- کنهیم هیداره گر نیمامان؟؟عطر .. 



 یخنده  یو صدا دمیکش یبلند نیه

دی..کدوم..به گوشم رسیک دونمی..نمدیآوات..ام .. 

- کنم؟؟یم هی! کجا دارم گرزدانیخفه شو   

که  یاهیبود..درست مثل مرِد چشم س یهم موذ اون

کردیبا لذت نگاهم م .. 

 پس چرا چشات قرمز شده؟؟-

با حرص گفتم زدانیرو برداشتم و رو به  شال : 

- ! برو به درس و مشقت برس؟یمگه تو فوضول ! 

- س؟؟یبهتر ن ،یس و مشقت برستوام به در  

بهم  نطوریآوات بود..به خدا آوات بود که ا یکی نیا

و  د،برگشتمیچیجونم پ یکه تو یطعنه زد! با درد

دینگاهش کردم.اون فقط خند .. 

 !کثافت-

- ؟؟یبود یبا ک  



مامان بود که با جذبه بلند شد..نگاه  یصدا نباریا

چهارچوب در  یهول زده م، به سمتش برگشت..تو

بود. وضعم خراب و  ستادهیا زدانیرست پشِت د

بلندتر دیام یخنده  یو صدا شدیخرابتر م .. 

- اجازه اومد تو اتاقم یبودم! ب زدانیبا.. .. 

زد یخودش رو به موش مردگ زدانی : 

- رمیازش خودکار بگ خواستمیمامان فقط م .. 

نگاهم کرد یبا اخم و کنجکاو مامان : 

- ..نصف توئه فتیدرن چارهیب یبچه  نیانقدر با ا

 !همه ش

زد شین یکس : 

- یعقده ا ی چارهیب نِ یعطر .. 

. تمام زدیزخم م شتریاز دشمن هم ب یگاه دیام

 .وجودم سوخت و خاکستر شد

- ؟یکرد هینمت؟؟گریبب ! 



- کرده هیآره مامان گر .. 

اون یِ لعنت یپشت بندش، صدا و .. 

 ..به خاطِر من-

هام گوش یچشم ببندم و دستهام رو رو خواستیم دلم

بزنم و ازش بخوام  ادیبذارم..و با تمام وجودم داد فر

  !که بس کنه

 !چرا؟-

همراه  یو ناراحت یمامان بود که با نگران یصدا نیا

قلبم  یجور کی! که آوات هربار گفتم؟یم یبود..چ

که؟یم شیرو به آت ! 

- مامان؟؟ نیعطر  

- نمیجوابشو بده عطر .. 

؟یکنیکمکم نم ایو..خدا دیم لرز چونه !! 

- بود نی..غمگخوندمیداستان م هی ... 



پوزخندش  یاز گلوم خارج شد و صدا یپر حسرت آه

دمیرو شن .. 

- بود..واسه اونه نیغمگ یلیخ .. 

و تاسف  دیصورتم کش یمهربون شد..دستم رو مامان

 :بار گفت

- رو نخون که  زایچ نیبگردم مادر! خب ا یاله

 ..حالت خراب بشه

 یو سر دمیکش نییجهت نگاهم رو پا یو ب خودیب

 ..تکون دادم

- مسخره  یداستانا نیا ینیشیدرس خوندن، م یبه جا

دخترم؟؟؟ یخونیرو م  

 یرنگ رو رو یرو برگردوندم و شاِل آب صورتم

بود که  نهینامرتبم، مرتب کردم. نگاهم به آ یموها

 :مامان گفت

- ؟؟یریکجا م  

دمیصورتم کش یدستهام رو با شدت رو کف .  



- نم؟؟یعطر یریکجا م  

 خوامیکه م دونستی.مکردیمراعاتم رو نم یکم یلعنت

زد؟یم شخندین نطوریکنم و ا کاریچ ! 

- تونمینم نجایتو پاگرد درس بخونم..ا رمیم .. 

دلسوزانه گفت مامان : 

-  گهید خوادیبه خودت استراحت بده..امروز نم کمی

یدرس بخون .. 

. کردمیم یاتاق رو نداشتم و احساس خفگ نیا تحمل

اتاق، نگاِه اون بود که  نیسنگ یااز فض شتریو ب

خودم رو  یجور کی دی..بای. و از طرفکردیم تمیاذ

.خوِد رو به انفجارم که پر از درد و کردمیم یخال

 .عقده شده بود

- تونمیفردا تست دارم، نم .. 

اتاقم برداشتم و بدون  یکتابخونه  یاز تو یکتاب

نگاه کنم، به سمت در اتاق رفتم..و  یبه کس نکهیا

بود اه،دنبالمیچنان نگاِه سهم . 



- خانومم نیعطر یاز االن زوده بر .. 

 رونیهم گذاشتم و نفس خسته م رو ب یرو چشم

دستم  زدانیفرستادم.هنوز از در خارج نشده بودم که 

 :رو گرفت

- خوامیخودکار م یآج .. 

زجر آور..چقدر خسته کننده..به اجبار برگشتم  چقدر

ن نامرد هنوز هم و..به اجبار چشم تو چشمش شدم.او

 ..لبخند داشت

- ؟؟یکه بزن یدار یاصال حرف  

 زِ یم ینگاهم رو ازش گرفتم و از رو یسخت به

خودکار رو برداشتم وتر،یکامپ .  

 ..شجاعت به خرج بده تا اوضاع بهتر بشه-

حماقته..تمام  کردم،یشجاعت..من فکر م گفتیم اون

رو  نیمن به آوات، حماقت بود و..ا یشدنها کینزد

دادم  زدانی..خودکار رو به دست زدندیه تو سرم مهم



 ایشجاعت.. ایحماقت،  یزدم.برا رونیو از خونه ب

دلم کاشته بود یکه تو یا نهیکردن بغض و ک یخال .  

که پام بود، نگاه  یکالج عروسک یکفشها به

و هربار من صدها قطره  سوختندی.چشمهام مکردمیم

 ،داشتمیکه برم ی.هر قدمزدمیاشک رو پس م

زدندیکفش بهم چشمک م یرو یونهایپاپ .  

و بازهم دستهام مشت  نداختمیم یبه در چوب ینگاه

و هر  رفتمیدو طبقه قدم رو م نیپاگرد ب ی. توشدندیم

لحظه منتظر اومدنش بودم.انقدر راه رفته بودم که 

ساعت بود  کیاز  شتریب دیداشتم. شا جهیحس سرگ

 یبه پله ها شده بودم..و رهیخ یکه به اون در لعنت

طاقت  یکه داشتم، ب یرنفرت با یِ قراری..با بنییپا

اومدم و به  یم نییبه واحدش پا دهیپله ها رو تا نرس

کردمیآسانسور نگاه م .  

بود. و تنها  یخال یکیطبقه دو واحد داشت که  نیا

 یهمون نفهم کرد،یم یطبقه زندگ نیا یکه تو یکس

 دونمیال..نمچشم انتظارش بود.و حا شهیبود که من هم



 نهیانتظار پر ک نطوریموندن و ا نجایاز ا قایهدفم دق

دونمیبگم؟! نم یبهش چ خواستمیبود. م یچ دنیکش .. 

دوم  یطبقه  یکه اون تو کردمیرو شکر م خدا

 یرفت و آمد یکس بایساختمان سکونت داره و تقر

 ای داریسرا یوقت یطبقه نداره. اما..گاه نیا یتو

 ینگاه کنجکاو شدند،یم نییال و پانگهبان از پله ها با

 یدنیسوال پرس چی..هرچند جرات هنداختندیبهم م

..اماشدیمن ینگاهشون هم طوالن ینداشتند و حت .. 

ام.  ختهیبه هم ر یادیکه ز کردمیاحساس م امروز

و  یعصبان یادیز یو کم لرزمیاز حد م شیب یکم

سست شدم و هم  یدست و پاها یپر بغضم! حت

به  ی.من تا کادیب خواستینم ین عوضو او لرزندیم

! و کردم؟یمضحکه م دیخاطر اون خودم رو با

 چوقتیکه ه یآدم نیکال از ا تونستمیچرا..چرا نم

دل بّکنم؟؟؟ ست،ین  

دست به کمر  یعصب دار،یسرا یرد شدن دوباره  با

بکشم تا  یادیانتظار ز دیشدم.بهم فهمونده بود که با



 قمیتشو شتری..البته که ب..اما مانعم نشده بود ونمشیبب

 نباری! نکنه بخواد ا؟ییآبرو یب ایکرده بود..شجاعت 

و شب تا صبح با اون نگاِه هزار  نهیهم حقارتم رو بب

ره؟؟؟یبه تمسخر بگ رورنگش من  کیو   

 دیباال به گوشم رس یاز طبقه  یکس یقدمها یصدا

پاگرد  نیا یاز سه ساعت تو شتریو حاال فکر کنم ب

 دارینگاه سرا گهید نکهیا ینش بودم!برامنتظر اومد

تراس بزرگ  یِ ا شهیرو تحمل نکنم، در سراسر ش

پاگرد رو باز کردم و واردش شدم یتو .  

گل  یبزرگ که پر از گلدونها یلیتراس خ کی

به  یکاف دید یداشت ول ییبایز یبود.فضا یآپارتمان

و به  ادیکه ب دمیترسینداشت و من م نییپا یطبقه 

نمشیو من نتونم ببخونه بره  .. 

از  یکی یرو شدم،یاز انتظار خسته م یلیکه خ یگاه

و..مثل حاال  نشستمیتراس م یتو یِ آهن یها یصندل

چقدر دل گرفته تر و  نباری. ارفتمیفکر فرو م یتو

خودش بود و  یها یتر بودم. اون دنبال خوش یروان



 یتو تیاهم یو ب یآدم عاد کیمن کامال 

 یتالشو م سوختمیهر لحظه م ..و من داشتمشیزندگ

شدمیم .  

 یجمع کردم و به آسمون یصندل یرو رو زانوهام

 یهدف چیشدم. انگار ه رهیخ شد،یم کیکه داشت تار

 کردمیآوات تصور م جیپ ینداشم.عکس دختر رو تو

من..منه دلگرفته  ایکنم. خدا کاریچ قایدق دونستمیو نم

؟؟من کنم کاریستم،چین یچیشده و بچه که ه ریو تحق

کنم؟؟ینم دای..چرا پخوامیم یراه نجات  

قلب داغونم گذاشتم و بغض کرده،  یرو رو دستم

..به درک که به چشمش ستیچشم بستم. به جهنم که ن

! کنه؟یبره، قبول م نجای. اگر ازش بخوام که از اامینم

پشت سرش رو هم نگاه نکنه؟!  گهیبره و د شهیم

 گهیو د لطف رو در حق من بکنه نیا شهیم ایخدا

نداشته باشه؟؟ یوجود خارج  



من بود و..من  یکینزد یآور بود که درست تو زجر

شدن به خودش منع کرده بود. کاش  کیرو از نزد

که فراموشش کنم کردیو کمکم م رفتیم . 

 ختنیدادم و مانع از ر هیتک یصندل یرو به پشت سرم

حال االن  تونستینم چوقتیه چکسیاشک شدم. ه

کردن  یکه دنبال خال یتِر احمقمن رو بفهمه. دخ

 شتریکه ب دونستیش بود و خودش هم نم نهیک

دلتنگ ای ه،یعصبان !  

چند ساعت غرق نذاشته ها و  ای قهیچند دق دونمینم

باز شدن در تراس به  یها بودم که صدا یفیبالتکل

و به سمت در  دمیاز جا پر کبارهی. به دیگوشم رس

  .نگاه کردم

- ؟یینجایا یعطر !! 

 

* 



شدم.باور  رهیبهش خ ،یصندل یشده رو زیخ می

 دِ یهمون ام ای! ستاده؟یا نجای..خودشه که اکردمینم

 قیاومدن تشو نجایکه من رو به ا هیصفت طانیش

چشمهاش جابجا  نیکرد؟؟نگاه مات مونده م ب

و مرگ  یکه..زندگ یمطلق یها اهیشد.همون س

به داخل تراس گذاشت و در تراس رو  یبودند. قدم

تعجب.. من چرا آروم  یبا کم یآروم ول بست.

  !نبودم؟

- ؟؟یکنیم کاریچ نجای..ایمامانت گفت تو پاگرد  

 یبرا دن،فقطیو نفهم یتفاوت یب نطوریبود..ا خودش

اون بود. لبخند زد و انگار نه انگار که در حقم 

رو کرده یمعرفت یب نیبزرگتر : 

- ؟؟؟یخوب  

 یتو دیام یو..حرفها کردیم یقراریشکسته م، ب قلب

..من آدم تونستن هستم؟شدیسرم تکرار م !! 

- خودتو؟؟ یکرد یختیر نیرو نگاه..چرا ا افهیق  



خودش  یبه گلوم چنگ انداخت..اصال به رو بغض

 میآورد که چطور من رو از خونه ش و از حر ینم

تذکر  دواریپرت کرد! و چقدر تهد رونیخودش به ب

شمن کشینزد گهیداد که رفتارم رو درست کنم و د .. 

- خانوم اصال خوب  یهوفففف انگار عطر

شده خوشگلم؟؟ یزی..چسین  

که پر از  ییحرفها نیآروم و خشدارش با ا یصدا از

. چشمهام دو گرفتمیم یبودند، حس دلخور یادآوری

. اما کردندیاشک التماسم م ختنیر یو برا زدندیدو م

آبرو  یب یها یزندان نیمن ساعتها بود که نگهبان ا

 .بودم

 یجلوتر اومد و رو ره،یبگ یاجازه ا نکهیا نبدو

 ادیکه ز یمن نشست. با فاصله ا یروبرو یِ صندل

دست دراز کردن و دست  کیبه اندازه  دینبود. شا

فالکت بار  یادیاز دور..من ز یگرفتن و نوازش

 !نبودم؟

- بگه چرا؟؟ خوادیخوشگلم ناراحته..نم یِ دخ  



ودِن حرف زدنش، حس مرگ گرفتم. از ب نطوریا از

حال به هم زنش، متنفر بودم و اون  یِ دورش و بزرگ

دیفهمینم . 

- شده؟؟ یچ زمی؟؟عزیعطر  

دست خودم نبود که  گهیبه شدت گرفته بود و د صدام

بره خواستمیم : 

- رونیبرو ب .. 

م، لبخند زد نهیپر ک یچشمها یتنگ کرد و تو چشم : 

- کمکت کردم دیتو دلته، بهم بگو..شا یحرف .. 

حال و روز  نیدش من رو به اکردن؟! خو کمک

زد؟یانداخته بود و حاال دم از کمک کردن م ! 

- ؟؟یکرد هیگر  

 ت،یپر سر و صدا..با عصبان یهایبه زندان لعنت

دمیخند : 

- کنم؟؟ هیگر دیچرا با  



داد هیتک یصندل یباال داد و کامل به پشت ییابرو : 

- حالتو گرفته یزیچ دیشا .. 

 دیزد و تاک ی..لبخند کجسوزوندیم ،دلیرحمیب با

 :کرد

- رو گرفته یلپ چال ی..حال عطریکس ای ! 

 نیحالم زده. و ا نیدر مورد ا ییحدسها کردمیم حس

 .چقدر برام ننگ آور بود

- خانوم؟؟ یکرده عطر تتیاذ یهوم؟؟کس  

با نفرت گفتم یبا لرزش همراه بود وقت نفسم : 

- صدام  ینطوریا  خوادی..دلم نمنهیاسم من عطر

 یمیکه انقدر باهام صم میرهم ندا ی..صنمیکن

..لطف کن حد خودتو نگه داریبرخورد کن ! 

گرفت و دستش رو به سمتم  یش رو از صندل هیتک

 دیبه خودم بجنبم، لپم رو کش نکهیدراز کرد..قبل از ا

 :و با خنده گفت



-  شهی! چون همیبهت بگم عطر خوادیاما من دلم م

 دتیسف یخدام که لپا ی شهی..همیدیخوب م یبو

هیندنچلو .. 

 یهم بدم م قرارمیو..از خوِد ب ختیر یبه آن قلبم

حس غلبه کنم؟ نیبه ا تونستمیاومد. چطور نم ! 

- یعطر یمونیم یخوردن یبچه  هیمثل  !! 

 زیبه چ خوادیکه نم دمیفهمیم کرد،یم دیکه تاک نطوریا

وقت منحرف نشم! و  کیفکر کنم و  یا گهید

من زجرآور بود یبرا نیچقدر..ا .. 

- ؟؟یباهام حرف نزن ینطوریا شهیم  

دیخند : 

- ؟؟یجنبه ا یانقدر ب ینی  

درواقع،  یعنی. کردیاز حسم سواستفاده م داشت

به  د،یچیقلبم پ یکه تو ی! با دردکردیمسخره م

شدم رهیخ اهشیس یچشمها : 

 !لطفا برو-



 ی..کمدیدو انگشتش کش نیرو ب دماغم

..با خباثتیمحکم..کم ! 

- ادیمحرف زدنت،خوشم ن ینطوریاز ا .. 

دمیپر نفرت غر یو با اخم دمیرو عقب کش صورتم : 

- ادیموندنت خوشم نم نجایمنم از ا ! 

گفت تیاهم یب : 

- ستم؟؟یکه اهل رو دادن ن یدونیم  

هم فشردم..اون با لبخند ادامه داد یرو لب : 

-  ختهیکار ر یپررو نشو..کل نجام،یاالن ا یپس وقت

کنمیدارم با تو بحث م نجایسرم، نشستم ا .. 

دمیابروهام رو باال کش تیعصبان با : 

- یباش نجایا خوامیو من نم ! 

نگاهش کار رو  نیا شهیشد.هم رهیسکوت بهم خ یتو

که از حسم خبر  یی..و حاالکردیمن مشکل م یبرا

. به دمیکشیخجالت م قشینگاِه دق نیداشت، من از ا



کردم خجالتم  یش اخم کردم و سع انهیموذ یچشمها

 :رو پنهان کنم

- نجا؟؟یا یاومد یواسه چ اصال   

و من داشتم فرو  شکستیسکوتش رو نم اون

ختمیریم : 

- گهی! برو د؟یخوایم یچ !! 

 رونیازش گرفتم و نگاهم رو به سمت ب چشم

شده بود و  کیکه هوا تار یرونیبرگردوندم..ب

 .سردتر از ساعِت قبل بود

 ..پاشو برو خونه-

دور و نامعلوم، نگرفتم یرو از نقطه  نگاهم : 

- یبر خوامیم .. 

فرستاد رونیب ینفس : 

- توام بلندشو برو خونه تون رم،یخب من م لهیخ .. 



بهش  زدم،یپس م یکه به سخت یرو با بغض نگاهم

گفتم تیدوختم و با قاطع : 

 ..کال برو-

زد دنیو خودش رو به نفهم خوامیم یچ دیفهم .. 

- یعطر یخوریتو به درد مدل شدن نم ! 

کردم. اون  دایپ یبد هم قفل شدند و حس یتو دستهام

کرد دیو تاک دیآروم خند : 

- ! خب؟؟؟یخوریبه درد..نم  

نگاه و حرفهاش له  یِ نیسنگ ریبند اومد..داشتم ز نفسم

انقدر پست فطرت باشه؟! به  تونستی. چطور مشدمیم

گلوم حرف زد یبا بغض تو شدیم یسخت : 

- ؟؟یبر نجایامسال از ا شهیم  

گفت یکرد و عاد یکمرنگ اخم : 

- م واست سخته؟؟تحمل  

دیرسیبه دادم م یکس کاش .. 



- یکامل ازم دور باش دمیم حیترج .. 

دیداد و تنش رو کش هیتک : 

- ستمین کتیمن که نزد .. 

بگم که از فکر و ذهن و قلب و کل  تونستمیم کاش

بره رونیوجودم ب .. 

- یکنیکمکم م شتریب ،یدورتر بش .. 

دیبسته، آروم خند لب : 

- شمازت دور ب خوامیمن نم یول .. 

. اون مهلت نداددیقلبم لرز  : 

- که بخوام خودمو کال دور  سین یمهم زیچ نیهمچ

داره؟؟ یتیهم مهم باشه..اصال چه اهم خوامیکنم..نم  

و با  یور کیاون مهم نبود!  یبرا یچیرفتم..ه وا

نگاهم کرد یحالیب : 

- ..بازم به شهیهم،نم یخوایکه تو م یاما اونطور

رو  یچی..من هسین ی! جدسی..مهم ننکهیخاطر ا



که توئه بچه  یانطور تونمی..پس نمرمیگینم یجد

باشم کتینزد خواد،یدلت م .. 

چشمهاش موند..اون دستهاش رو پشت  یرو نگاهم

گردنش قفل کرد و به آسمون نگاه کرد. لحظه ها 

 مهین یسکوت کرد و من احساس حماقت کردم. برا

که منتظرش موندم و اون پسم زد، هر لحظه  یشب

توجه  دیام یشدم. کاش به وسوسه ها مونیپش

 یقی. نفس عمشدمیآبرو نم یحد ب نیو تا ا کردمینم

د و همراه با بازدم بلندش، گفتیکش : 

- م؟هوم؟؟یکن کاریپس چ  

 لینگاهش کردم.اون من و احساسم رو تحل فقط

کردیم : 

-  ینی..یشینم خوام،یکه من م یتو اون دختربچه ا

 ی..مسخره ایباشکه  یخواینم ی..با لجبازایهست

گهید .. 

زد یکجخند : 



- کارات..حرفات..مسخره  یهرچند همه 

همه  تت،یقهر و عصبان نیا ی..حتاتی..لجبازاتیباز

هیو همه از رو بچگ ! 

رگهام منجمد کرد. چرا  یکالمش خون رو تو زهر

کارش؟؟ یپ رفتینم  

- که ازم  ی! من به خاطر فرصتیکنیاشتباه فکر م

مدل  ینذاشت نکهیطر اام! به خا یعصبان ،یگرفت

نداره که  تیواسم اونقدر اهم یچیبشم..وگرنه ه

 ..بخوام خودمو به خاطرش ناراحت کنم

دیمن رو نشن یو انگار اصال حرفها دیخند .. 

- کرد؟؟؟ کاریچ دیرو با یوجب میآخه توئه ن   

و انگشت اشاره ش رو چند بار  دیرو جلو کش خودش

 :تو سرم زد

-  یبچه  نیخرابت..من ا و فکر وبیمغز مع نیبا ا

 خوام،یکه خودم م یسرتق و بامزه رو..همونطور

بمونه یدوست دارم..بذار همونطور .. 



 نهیس ونیدندونهام له کردم و قلبم رو م ونیرو م لبم

متهم شدم..و حسم..مورد قبولش  یم..بازهم به بچگ

 ینبود..بازهم نگاهش رو به آسمون داد و..انگار تو

گفت یفکر بود وقت : 

-  خوامیبرم، بهتر باشه..نم دی..شایگیراست م

بشه تیاذ میلپ چال یِ عطر .. 

 دمش،یدیتحمل موندن رو نداشتم. هربار که م گهید

من رو  یجور کی..کردیم دمیناام یجور کی

عمد  یکارش کامال از رو نی..انباریو ا شکستیم

. از جا بلند شدم و کردیبود. بغض داشت خفه م م

جوره نرمال  چیو لرزونم ه نگاهم تار شد. نفس تند

شدمیو من داشتم از درون تکه تکه م شدینم . 

-  نجایامشب از ا نی..از خدامه که همیپست یلیخ

یبر ! 

چشمهاش  یرو تو یکرد و من ناراحت نگاهم

و وحشتناک..خواستم از  اهیس ی.همون چشمهادمید



کردم دستم  یکنارش رد بشم که دستم رو گرفت..سع

بکشم رونیب انگشتهاش ونیرو از م : 

  !دستمو ول کن-

نگاهم کرد قتریسرش رو باالتر گرفت و دق اون : 

 ..شالتو سرت کن، بعد برو-

 رونیدستش ب یو نفرت دستم رو از تو یلجباز با

دمیکش : 

- نداره یبه تو ربط ! 

ازش گرفتم و به سمت در تراس پا تند کردم چشم .. 

- روت حساب کنم تونمیکه نم نهیواسه هم .. 

. با ستادندی..پاهام از حرکت ایعنی..ستادمیا راه ونیم

گشاد شده، برگشتم و نگاهش کردم.نگاه  یچشمها

گفت یبا پوزخند یاون به روبرو بود وقت : 

- خانوم..چون من  یعطر یایکنار ب یتونیبا من نم

دختربچه ها رو ندارم یایلجباز یحوصله  . 



حوصله نگاهم کرد یرو کج کرد و ب سرش : 

- یستیبلد ن یچیه ،یازتوام که جز لجب .. 

رو از  رستانیسال دوم دب اتیدراز کرد و ادب دست

 ایروبروش برداشت..با تاسف،  کیکوچ زِ یم یرو

دیتمسخر خند : 

- بچه جون یشیم تیبا من اذ . 

رو به سمتم گرفت و سنگدل تر از قبل، زهر  کتاب

ختیر : 

- خوشگلم! جنبه  سیدرس خوندن ن یپاگرد جا

 یکه خونه  ی..تا وقتشهیفکرت منحرف م ،یندار

نمتیپاگرد نب نیتو ا گهینجاس،دیمن ا !! 

بود که درد  نیکه به قلبم زد، انقدر سنگ یا ضربه

که هر باز  یقلب چارهی.بدیچیجونم پ یتو یوحشتناک

. نفسم از کردیو بازهم توبه نم شدیهزاران تکه م

 دایزندان رو پ دِ یاومد و اشکها کل یبغض باال نم

  .کرده بودند



کتاب رو  نکهیزود چشم ازش گرفتم و بدون ا یلیخ

دستش گرفتم و فرار  یقلبم رو تو رم،یاز دستش بگ

 مین یحت گهیکردم. در تراس رو باز کردم و د

رو تار کرده بود  دمیبه عقب ننداختم. اشک د ینگاه

پله  یجونم رو رو یب یهق بزنم. پاها دمیترسیو م

  .ها تند کردم و به سمت خونه رفتم

بزرگتر. به  یبزرگ و بازهم حقارت یحماقت زهمبا

شده بودم و  زاریتمام خواستن هام، ب یاندازه 

 یخال یا نهیم. نه تنها ک نهیکردن ک یاز خال مونیپش

درد اضافه شد ینشد، درد هم رو . 

 یاز جون من چ دونمیکه نم یبه وجود یلعنت

 دی.لعنت به تمام وسوسه ها و امخواستیم

و ناراحتش..  روزمندانهیپ یچشمهادادنهاش.لعنت به 

. لعنت به شدارشیمزخرف و ن یدادنها یو دلدار

خودم راه داده  میحر یتو نطوریکه اون رو ا یمن

روندنش رو نداشتم رونیبودم و حاال قدرت ب . 



خودش گرفته  یکه ترالن جلو ینسبتا بلند یپالتو به

 یپالتو با خزها یانداختم. رنگ خردل یبود، نگاه

داشت، اگر انقدر بلند  ییبایز یش نما هقی یرو

 ..نبود

- ن؟؟یخوشگله عطر نیا  

باال و  یدادم و سر هیم رو به ستوِن کنارم تک شونه

کردم نییپا : 

 ..هوم-

حوصله م  یکه از جواب ب دادیکمرنگش نشون م اخم

ستین یراض : 

- بخرم؟؟ نوی..قشنگه همگهیدرست بگو د  

 نجایو حاال انبودم  یاومدن با ترالن راض رونیب از

 .بودم

- مینیتو تنت بب ،یبپوش دیخب با . 

تکون داد دییبه تا یسر یلبخند با : 

- چطوره نیآره بپوشم بب .. 



وارد اتاق پرو شد و من  ش،یانتخاب یبا پالتو ترالن

داده بودم.چقدر  هیفروشگاه تک یهمچنان به ستوِن تو

از قبل شده  شتریضعف داشتم و چقدر گلو دردم ب

بغض  نیسمج کجا رفته بودند که ا یکهابود. پس اش

شکست؟؟؟ینم  

حال خرابم رو همراه با سکوِت  یترالن وقت 

شد  چمیپاپ د،یاز حدم د شیب یِ حوصلگ یو ب یطوالن

..مرگ یچیتا بفهمه که چه مرگمه..چه مرگم بود؟! ه

 گهید نی..و ارمیبم خواستیکجا بود؟! من فقط دلم م

و از  گفتمیم دیادادن و گفتن نداشت! نکنه ب حیتوض

واقع  شو سرزن ریطرف ترالن هم مورد تحق

ناز  ختنیر یکه برا ییمن از اشکها شدم؟؟یم

سکوت بهتر از  نیبودم و چقدر ا یراض کردند،یم

 یاون شب دردناک بود.شب یِ ناله ها و شب زنده دار

شد و تمام  سیسرم خ ریکه تا صبح فقط بالشت ز

شد زینفرت انگ کمیتار یایدن . 

 یاز ترالن نداشتم ول یتاق پرو باز شد. فاصله اا در

گفت یاون با اخم کمرنگ : 



- گهید نجایا ایب .. 

 ی. نگاهم خالدمیرمقم رو به سمتش کش یب یقدمها

زبونم به کار افتاد یبود ول : 

- ستیبد ن .. 

رو به جلو هل داد نشییپا لب : 

- س؟؟یخوب ن ینی  

..سرم بعد از چهار روز هنوز خوب نشده بودآخ . 

- بلنده یلیخ .  

اتاق پرو برگردوند و  ی نهیرو به سمت آ نگاهش

  .کامل خودش رو برانداز کرد

- دوس داره یمدل نیشهرام ا . 

حوصله انداخت یبه منه ب یلبخند نگاه با : 

- هم هست یقشنگتر یاما حتما مدال .. 

 یمیقد یرو از تنش خارج کرد و با پالتو پالتو

 نیه اون باومد. نگا رونیخودش از اتاق پرو ب



. من دیپرسیازم م ینظر یو گاه دیچرخیرگالها م

لحظه هم  کی ینداشتم و حت یجوره تمرکز چیه

..به ی. اون حترفتینم رونیآوات از ذهنم ب یحرفها

من رحم نکرده بود و پاگرد رو هم ازم  یتنها دلگرم

 .محروم کرده بود

دیدستم رو کش ترالن : 

- یفروشگاه بعد میبر ایب . 

. میشدم و از فروشگاه خارج شد دهیکش همراهش

لباس  دیخر یترالن مجبورم کرد که همراهش برا

به خاطر خودم  دونمیبرم. حاال نم رونیب ،یزمستون

هم به خاطر  دیتنها نباشه..شا نکهیبه خاطر ا ایبود، 

همراهش نباشه و اون با  گهیبود که شهرام د نیا

رو،  نهیشیکه به دلش م یزیراحت اون چ الیخ

 یادیخواهِر من ز یباشه، شهرام رو یه! هرچبخر

 .تسلط داشت

ترالن با ذوق من  ،یوارد شدن به فروشگاه بعد با

دیرو سمت رگال پالتوها کش : 



- ترن دیجد نایا یوا .. 

برامون تکون داد یجوون سر ی فروشنده : 

- نیخوش اومد یلیخ . 

کردم و همراه ترالن به سمت  یلب تشکر ریز

 یسبز رنگ یبا ذوق پالتو . ترالنمیپالتوها رفت

دیکش رونیب . 

- چه خوشگله یوا ! 

نداشت،  ییبایز چیه بایکه تقر یخانومانه ا یپالتو به

سال سن داشت 90همه ش  چارهیشدم. ترالن ب رهیخ

 ی. طورکردیشهرام م دیعقا ریخودش رو اس دیو با

شهرام رو برداشته  دیکه خودش هم ناخواسته عقا

 .بود

- خورهیبه سن تو نم .. 

من و پالتو جابجا کرد نیگرد شده ش رو ب نگاه : 

- یقشنگ نیوا به ا !! 



من تب  ای. هوا گرم بود دمیکش میشونیبه پ یدست

زده بودند؟؟ خیداشتم؟! چرا دستهام انقدر   

- بردار گهیمدل د هیباال.. برهیسنتو م یقشنگه ول .. 

فرستاد رونیب یفکر کرد و باالخره نفس یکم : 

- نمیبیم..حاال باز دونمینم .. 

 گهید یرو سر جاش گذاشت و به سمت مدلها پالتو

 ..رفت

به  یحالت تهوع دائم کیداشتم.  یحس بد کی

 یزی. از صبح چادیز ییاشتها یخاطر ب

 یبابا یکه چندبار ارمیم ادیبه  ؟؟یچ شبینخوردم.د

شام صدام زده بود و من خودم رو به  ینگرانم برا

  .خواب زده بودم

که مثل سد راه نفسم رو  بغض بزرگ داشتم کی

چشمم  یاشک چیگرفته بود. اما..سه روز بود که ه

اون شِب  ینکرده بود. درست از فردا سیرو خ

لحظه هم از  کی دیآوردم که ام یم ادیوحشتناک.به 

نگاِه خونسرد و  دنیکنارم نرفت و من چقدر با د



و  گفتمشدم. چقدر ناسزا  وونهیلبخند پر از آرامشش د

 دهیرت غل زد. و اون چقدر راحت نادچقدر حس نف

رو هم به باد  مینفرت و دل شکستگ دیگرفت و..شا

 .تمسخر گرفت

به سمتم برگشت یرنگ ینوک مداد یبا پالتو ترالن : 

- چطوره؟؟ نیا  

 قهیاسپرت و بدون خز نگاه کردم.  بایتقر یپالتو به

داشت که به اون حالت کت داده  یا ستادهیگرد و ا ی

کش دادم و  ی. لبدیرسیزانو م یتو تا روبود. و قد پال

 :باالخره گفتم

 ..قشنگه-

به  ،یانتخاب یترالن عمق گرفت و با پالتو لبخند

 :سمت اتاق پرو رفت

- نیتو تنم بب ایب .. 



اتاق پرو بود و من به دور تا دور  یتو ترالن

بزرگ با چند  ی. فروشگاهکردمیفروشگاه نگاه م

 .فروشنده

 یبا پسر ،یل تا زدن لباسکه درحا دمیرو د یدختر

. به کردندیبود، بگو و بخند م ستادهیا کشیکه نزد

کردم. و  یبلندش، حسود یدختر و خنده  یِ راحت

بود که من  انشیاطراف یالیخیاز اون خنده، ب شتریب

و  زدیحرف م زیکری. پسر داشتیرو به حسادت وام

 نی. و ادندیخندیو با هم م کردیم دییدختر با ناز تا

نبود که بهشون تذکر بده یسوسط ک .  

تشر از  کیاگر من بودم، حتما  یمن بودم...وا اگر

 بمییچشم غره از طرف بابا نص کیطرف مامان، و 

ساغر  ایاون پسر، ترالن  یاگر به جا ی. حتشدیم

اگر با خودشون بودم.  ی..حتیمخاطب من بودند. حت

 نیاز زشت تر یکیدختر  یبلند برا یاصال..خنده 

با وجود  مترالن ه ی دهیعق ی..حتاستیدن یکارها

و با  بیکرده بود و دختر نج رییتغ یلیشهرام، خ

دیسنجیم یا گهیجور د کیمتانت رو  .  



که در اتاق پرو رو باز  دیسنجیم یا گهیجور د کی

 یدرمورد پالتو یاز من نظر نکهیکرد و قبل از ا

 یگرفت و لب یا افهیق یتنش بپرسه، به حالت بد یتو

داد چیپ : 

-  ییداره خودنما یچطور نیدختره چقدر جلفه! بب

کنهیم .. 

هم  دیتلخ..شا دیلبم نشست..شا یرو یکمرنگ لبخند

 ..سرد

- ترالن؟؟ یدار کاریچ  

تنش پرت کردم یتو یحواسش رو به پالتو و : 

- ادیبهت م شتریب یلیخ نیا .. 

نازک کرد و  چارهیب یفروشنده  یبرا یچشم پشت

لب گفت ریز : 

-  اشیکال ح گهیو اون الس زده که د نیا انقدر با

زنهیاداهاش مخ پسره رو م نی..البد داره با اختهیر ! 

فوت کردم ینفس کالفه : 



- ؟؟؟یخریپالتو رو م نیهم  

 یبه خودش انداخت و لبخند ینگاه نهیآ یتو باالخره

 :زد

- ن؟؟یخوبه هم  

ترالن  یدختر و قضاوتها یکردم به خنده  یسع

نکنم یتوجه : 

- گشاده،  ایکیگ تو تنت نشسته..نه مثل اون آره..قشن

تنته تِ ی..فهیمینه مدلش قد .. 

گفت یبود که خوشش اومده ول معلوم : 

- س؟؟یکوتاه ن یادیز  

زانو بود و کامال  ینگاهش کردم.پالتو تا رو فقط

باال انداختم ینگاهم کرد،شونه ا یاندازه ش..وقت : 

- خب نخرش نه،یشیاگه به دلت نم .. 

- هم که قشنگه شیته..قشنگبه دلم که نشس .. 

کردم دیتاک : 



- هم هس دهیپوش .. 

گفت یتینارضا با : 

- ادیشهرام خوشش ن دیشا . 

کردم اخم : 

- د؟؟یخر یومدیپس چرا با خودش ن  

نگاه کرد. کامل خودش رو برانداز  نهیآ یتو بازهم

 هیو تجز کردیزد..انگار داشت فکر م یکرد و چرخ

. در آخر گفتکردیم لیتحل : 

- خرمیم نویهم .. 

حساب کردن پالتو، کارت رو داد و رمز رو  موقع

نبود و ترالن  ادیکارت ز یگفت. اما انگار موجود

 :خجالت زده گفت

- دمیکارتمو م یکی..االن اون دیببخش . 

 گهید یکارت بانک کیکرد تا  فشیک یتو دست

و رو  دینکرد. لب گز دایگشت، پ ی. اما هرچارهیدرب

 :به من گفت



- ر کنم تو خونه جا گذاشتم..فکسیکارتم ن .. 

زود رو بهش گفتم یلیخ : 

 ..من دارم-

پول بازم، پوف  فیک دنیکردم..با د فمیک یتو دست

 ختهیر فمیکارتها و پولهام ته ک ی. همه دمیکش یبلند

گذاشتم تا بتونم بهتر  شخونیپ یرو رو فیبود.. ک

 یکارتها و پولها، دو کارت اعتبار نیبگردم. ب

ه دست ترالن دادمو ب دمیکش رونیب : 

- و دو  ی..سهیکیتو هردو شون پول هس..رمزشونم 

ازدهی . 

درحال حساب کردن بود و من درحال مرتب  ترالن

 فیک ی. تمام کارتها و پولها رو داشتم توفمیکردن ک

پنج  کیلحظه..چشمم به  کیکه  دادمیپولم جا م

مچاله شده افتاد. نگاه کنجکاو و متعجبم  یهزارتومن

و  دمیکش رونیب فیموند. از ک یتومنپنج  یرو

 نییاسکناس و پا یرو یبازش کردم. شماره ا

اریاسم..سام کیشماره،  .. 



 

* 

 نیبه خاطرم اومد که ا یلحظه اون روز کی یتو

بعدش..که  یدستم جا داد.. و هفته  یاسکناس رو تو

چسبوند و به زور شماره ش رو  واریمن رو به د

اموش کرده بودم همراه اسمش کف دستم نوشت. فر

دستم بود و اسم و  یاسکناس تو نیحاال..ا یول

چشمم یشماره ش جلو .. 

 ی..اسکناس تومیرفت رونیحساب کرد. باهم ب ترالن

 سهیوجودم. هر لحظه مقا یبود و وسوسه تو فمیک

 یو..چشمها طنتیپر ش یقهوه ا ی. چشمهاکردمیم

تفاوت..مثل  ی..سرد..برحمیو براق! ب اهیس

دور بودنش..مثل پس زدنش..مثل  نگاهش..مثل

از سرما  یکردنش..مثل..تذکر دادنش..حجم ریتحق

اون  یادآوریرسوخ کرد و بازهم من با  جودمو یتو

 .نگاه، باختم

- گه؟؟یم ینه،چیبه نظرت شهرام پالتو رو بب  



حوصله گفتم یافکارم،صادقانه و ب ونیم : 

- ! سیپالتو در شان تو ن نیکه: ترالنم ا گهیالبد م

یدیخریبلندترشو م کمیش کا !! 

و آروم تو سرم زد دیخند : 

- شوریخودتو مسخره کن ب ! 

بهش انداختم یچپ ینگاه : 

- شهراِم  نیا برهیخوب خرت کرده ها..با پنبه سر م

استیبا س .. 

گرفت یا افهیزد و ق ییدندون نما لبخند : 

- بهتره ایلی..از خیخر خودت .. 

 اریامس یچشمها یِ ندادم و..بازهم قهوه ا یجواب

نداشت  یحس چیه نیشد. و ا انیچشمم نما یجلو

 نیا ی..آروم و قرار نداشتم و تویتالف کیجز..جز 

تراس مرور  یتو یچند شب فقط اون صحنه ها

اتاقم  یلحظه هم کنار پنجره  کی ی. من حتشدیم



 ش" رو نثاراقتیل ی"ب ینرفتم و هزاران بار کلمه 

 .کردم

و  اهیس یبا نما آپارتمان بزرگ و لوکس یِ الب یتو

 یبودم و به شماره  ستادهیآسانسور ا یجلو ،یریش

و  اهیس یچشمها تونستمی. مکردمیفکر م اریسام

و  قیو تشو دیتهد یایکه هر شب دن ینیخشمگ

بچزونم و  کرد،یم قیوجودم تزر یوسوسه رو تو

خوش باشم..بچه بودم؟! خنگ و احمق  یچند لحظه ا

 نی.زور من به همنداره. یعقل بودم؟؟ اشکال یو ب

که  ییوگرنه حتما از غمها د،یرسیکردنها م یتالف

مردمیدلم تلنبار شده بود، م یتو .. 

دمیترالن رو شن یباز شدن در آسانسور، صدا با : 

- میبر .. 

پام رو داخل اتاقک آسانسور نذاشته بودم که  هنوز

وجودم رو لرزوند ییآشنا یصدا : 

 ..سالم-



اش بهم منتقل شد، صد دنیکه اون لحظه با شن یحس

حس  نیا شهینم چوقتیهست؟! نه ه انیاصال قابل ب

قلبم.  ستادنیتنم.. و ا یزدن آن خیکرد.  فیرو توص

شدن  یسستم. هنگ کردن مغزم و خال یپاها

هست اصال؟؟؟ ی! کار؟یفکرم..سام  

- ؟؟یسالم آوات جان..خوب  

و من  دیسرشار از احترام ترالن به گوشم رس یصدا

دمیرو باال کش نگاهم یبه سخت . 

- یمرس .. 

مطلق رو بعد از  یها یاهیو..من س دیچرخ نگاهش

دمیچند روز د ! 

- ؟؟یعطر یچطور  

 نیها مرگ هستند و من ا یاهیس نیمن..ا یخدا آخ

. دمیم حیترج یرنگ یها یمرگ رو به تمام زندگ

 یاهیس یبازهم گلوم آزرده شد و بازهم نفسم برا

 !چشمهاش رفت



 اوردم،یبه زبون ن یمه اسکوت کردم و کل یوقت

دیصاف کرد و رو به آوات پرس ییترالن گلو : 

- چطورن؟؟ نایمامان ا  

از نگاِه موشکافانه ش گرفتم و  یرو به سخت نگاهم

چه  یعطرش..لعنت یسرم رو برگردوندم..اما بو

جواب ترالن رو با آرامش  یداشت وقت ینینگاِه سنگ

 :داد

 ..سالم دارن-

دست و  یچه عشق و نفرت نیکه من ب دونستیم خدا

دو حس رو  نیاز ا چکدومیو اون ه زنمیپا م

 ی.وقتکردی..قلبم رو تکه و پاره منینداشت..و هم

 یحرف چیبدون ه ستاد،یاون ا یطبقه  یآسانسور تو

کوتاهم  یهایو نگاهم رو از پوت دمیخودم رو کنار کش

 :نگرفتم. اون آروم گفت

- دیسالم برسون .. 

که جوابش رو دادفقط ترالن بود  بازهم : 



- یسالمت باش .. 

نگاهش بسته شد، نفس حبس  یآسانسور که به رو در

 یفرستادم. حاال دونه ها رونیشده م رو با شدت ب

و..فکر کنم  کردمیحس م میشونیپ یعرق رو رو

شدم ضیمر .. 

- ن؟؟یعطر یچرا جوابشو نداد  

باال دادم و قلبم  یبغض؟؟شونه ا ایداشتم.. اخم

حس کرد شتریبل رو بق یروزها یدردها .. 

- زشت بود کارت یلیخ .. 

لبم نقش بست یرو یخسته و تلخ لبخند : 

- سیمهم ن .. 

..نگاه اون کردمیخودم حس م یش رو رو رهیخ نگاه

از ذهنم پاک کنم تونستمینامرد رو نم یلعنت . 

 حالت خوبه؟؟-

قدم برداشتم و  رونیآسانسور باز شد. به سمت ب در

به ترالن دادم یجواب : 



- بهش فکر نکنم گهید خوامیم .. 

و از پشت بغلم کرد دیکش یبلند نیذوق ه با : 

- ؟؟یخواهر یگیم یجد  

که بهش فکر  خوامی!! خب من میشدم خواهر حاال

..نگاه حسرت تونمینم ای تونمینکنم..اما نگفتم که م

 یدو طبقه انداختم و نفس نیبه پاگرد و تراس ب یبار

فرستادم رونیب : 

 ..اوهوم-

کرد.. من پر از  نمیشد. ترالن تحس دهیوسم ب گونه

شدم یچارگیب . 

-  ی..آوات اصال کسیکنیکارو م نی..بهتریآج نیآفر

یکه فکرتو واسش مشغول کن سین .. 

 

* 

 



 شیاتاق بود و تمام فکرم پ کیبه سقف تار نگاهم

که تا به حال  یخونه. خونه ا نیا نییپا یطبقه 

و از  یپرتبودمش.اون هم با حواس دهیند شتریب کباری

 ادیپوستر بزرگ از اون خونه به  کیدور. فقط 

از آوات با همون نگاِه پر جذبه ریتصو کیدارم.  . 

پشِت نگاهش یامشب..همون نگاه و.. حرفها مثل .. 

رو بهم  زهایچ یلیکوتاهش خ یِ اون احوالپرس با

دورش..لحن  تِ یمیناقِص اسمم..صم یفهموند. ادا

 نیر از او آرومش.. من هزاران تذک یعاد

کردم. تمام  افتی" گفتنش دریعطر ی"چطور

کوتاه جمع شده  یجمله  نیا یتراس تو یتو یحرفها

 .بود

 یعطر دیبامزه هستم و شا یهمون دختربچه  من

 یا گهینظر د چیه خوادیاون. و اون نم یلپ چال

که  دهیاجازه نم نطورینسبت به من داشته باشه..و هم

گونه م بها بدم. به اصطالح بچ یمن هم به فکرها

دور باش یعنیکوتاه  یجمله  نیا !  



زدم و آباژور کنار تخت رو روشن کردم. اتاِق  یغلت

و  ستین یبرام دوست داشتن گهیرنگم د یصورت

آباژور  نیا یرنگش رو عوض کنم. حت دیحتما با

هست..و  یبا رنگ آب ن،یدلف کیکه به شکل  یفانتز

..به نظرم .اما حاالدمیرو خر نیا یمن با چه ذوق

بچگونه ست یادیز . 

رنگش گرفتم  ینقره ا یبا اون چشمها نیاز دلف چشم

نگاه  خوامیکنسول برداشتم. نم یرو از رو یو گوش

رفت.  نستاگرامیا کونِ یآ ی..انگشتم رویکنم ول

با  جشیپ یویب ی..همون که تویو..آواِت مردان

نوشته یسیحروف انگل : "PHOTOGRAPHER".. و

اون  یعکسها یایکلمه، به دن نیا دنیمن..هربار با د

 ،ی.چه دوست داشتنذاشتمیبا موضوعات مختلف پا م

زیو چه نفرت انگ .. 

بود. اون خودش رو  یآدم فروتن ،یآواِت مردان البته

نکرده بود و فقط و فقط عکاس بود!  یمدل معرف

طلبه و  یبا کل یعکاس فوق حرفه ا کیاونهم 

.فقط عکاس .یعاد ی!! اون هم نه آدمهایمشتر



 یبعض ایمعروف و بعضا خواننده ها  یمدلها

که اون با  یشناخته شده ا ی..و برندهاگرانیباز

کردیم یمدلها معرف نیکمک هم .. 

دو  بایکه تقر ی..عکاس شناخته شده ایمردان آواتِ 

بود اسمش سر زبونها افتاده بود یسال . 

به خاطر ظاهر فوق العاده استانداردش..و  اون

 ییتار خاصش که کامال دور از خودنماشغلش..و رف

دخترها محبوب شده بود. اون  نیبود، به شدت ب

رو  یدختر یو شهرت نبود و..کمتر تیدنبال معروف

باشه دهیشناخت که اسمش رو نشن شدیم !!  

عکاس حرفه  ،یدخترها آوات مردان یهمه  بایتقر

 یو چشمها ،یبا اصالت ُکرد افه،یو خوش ق یا

..البته که من شناختندیگ رو مرن  اهیپرنفوذ س

االصله..اما تک  یتهران کیمادرش،  دونستمیم

به اصالت پدرش افتخار  ،یمردان یفرزند خانواده 

 ییخاص بودن اون بود که دخترها نی. و همکردیم



 ریهزاران دختر ز ایسمانه.. ای..انایک ایمن.. مثل

کامنت رو بذارند و ابراز عالقه کنند یایدن جشیپ .  

 یبود که کاله اسپرت مردونه ا یبه عکس منگاه

 انهیکه تناقض وحش یرنگ دیسرش بود.کاله سف یرو

داشت.  اهشیس یشهایبا موها و چشم و ابرو و ر یا

 یبود که فقط برق چشمها نییکاله انقدر پا ریآفتابگ

نگاه  نیا ی.نفسم برازدیچشم م یکننده ش تو وونهید

مد و..چقدر او یاز لبخند بند م یصورت خال نیو ا

بازش پر وسوسه بودند مهین یلبها . 

 یرمردیداشت. از پ جشیپ یتو یهر نوع عکس اون

جدول کنار جوب نشسته بود، تا دختر گل  یکه رو

 یکه تو یکه نگاه خسته ش به افق بود. برگ یفروش

 نیب د،یسف یا زهیسنگ ر ایآب شناور بود.  یجو

ابل ..در مقیبودند ول بایز نهای..ااهیس یسنگها

 یامهاجور واجور..با اند یکه از دخترها ییعکسها

 یو..جذاب!! خرناس بایز یو صورتها فیظر

 یناخواسته از ته گلوم خارج شد و من بازهم به سخت

دمیکشینفس م .  



من گذاشته بود،  یعکسها یکه جا یدختر عکس

بود؟؟  بای. زکردیوجودم شعله ور م یحسادت رو تو

از همه،  شتریقابل انکار..ب ریغ تشی..اما جذابدونمینم

و پرنازش بود که اون رو جذاب کرده  یلبخند واقع

از من به درد  شتریب یلیدختر خ نیبود. و انگار..ا

خوردیمدل شدن م ! 

وارد  د،یلرزیکه از حرص م یداغون و تن یروان با

 یگلوم فشرده شد و برا یشدم. دستم رو رکتشیدا

افتادم لجبازم یبه التماس چشمها ،یقطره اشک . 

- کنمیم دایاگه اون بهتره، منم بهتر از تو پ . 

 یخارج شدم. صدا جیرو فرستادم و از پ امیپ

مغزم رو به درد آورد یزیتمسخرآم : 

- یکنینم دایبهتر از من پ .. 

 یحت ایبه اون.. هی..اصال شبیچیاز اون که ه بهتر

جز اون نبود!! و  ی..کسیاصال کس ایکمتر از اون..

آروم شدن بودم یممن فقط دنبال ک : 



- ینیبیحاال م .. 

گفت دواریرفتم.. اون تهد فمیشدم و به سمت ک بلند : 

- یکنیغلطو نم نیا .. 

پولم  فیک یکردم بهش توجه نکنم. از تو یسع

دمیکش رونیرو ب یاسکناس پنج تومن . 

- نیعطر !! 

..اون یول کردیبلندش مو به تنم راست م یصدا

دیخندیچشمهام م یدختر جلو . 

- رو بدتر  یکارا همه چ نی..با اچارهیب یترسو

یکنیم .. 

که از ساعت سه  یشب مهین یو تو زدمینفس م نفس

کردمیم میشماره رو وارد گوش گذشت،یم .. 

- از جونم  یچ گهیمگه هست؟؟؟ د نمیبدتر از ا

؟؟یخوایم  

عقده و نفرت نگاهش کردم با : 



- التماست کنم که  یخوای!! مفتم؟یبه پات ب یخوایم

؟؟یکنحسمو قبول   

خشم رو  یبا تاسف تکون داد و من شعله ها یسر

دمیوحشتناک د یها یاهیس یتو : 

- درست شه نه؟؟؟ یخواینم  

 یفرو دادم و..به شماره  یگلوم رو به سخت آب

شدم رهیخ میگوش یتو اریسام : 

- یخوایتو نم ! 

 ..تو صبر کن-

تماس رو لمس کرد و ی نهیلرزونم گز انگشت ... 

- یدونیخوب م نوی.تو ا.ستمیاهل صبر کردن ن .. 

-  هیبار..فقط  هی نی! همنمیبارو بگذر عطر هی نیهم

یتونیتالش کن..حتما م گهیبار د هی..گهیفرصت د .. 

 یو حرفها دیرسیپشت سر هم به گوشم م یبوقها

اومد یمغزم فرود م یبلندتر از قبل تو دیام . 



- نیبار عطر هی نیهم !! 

خش گرفته و خوابالود ییصدا : 

 بله؟؟-

دیاز هم پاش مقلب .  

- د؟ییالو؟؟ بفرما ! 

هم گذاشتم و تماس  یاز نهادم بلند شد. چشم رو آه

کمکم کن ایرو قطع کردم. خدا ! 

- کارت یدست از سرم بردار..تو رو خدا برو پ .. 

نشست و سرم رو به آغوش گرفت کنارم .. 

- غلطا نکن نیاز گهید .. 

صفت نبودم؟ طانیش نیعروسِک ا من !  

- یباش نجایا خوامینم .. 

آغوشش فشرد یرو تو سرم : 

- به من فکر  گه،یکس د یبه جا هی..کافشتیپ مونمیم

یشی..اونوقت آروم میکن .. 



 یآواِت مردان ای..گفتیرو م دشیخوِد ام دونمینم

که پسم زد..اما من..حاال هردو  یهمون مرِد عوض

 ی.. صداخواستمیرو نم چکدومیو ه خواستمیرو م

اون  یِ ناراحت دنیقط..با د..من فدیرس میبه گوش یامیپ

شدمیآروم م ،یعوض .  

 یو جلو دمیکش رونیرو از حصار دستهاش ب خودم

رو باز کردم امیگرش، پ خیتوب یچشمها : 

- ؟؟؟یشما زنگ زده بود  

و درست ها  دهایتمام ترد ونیمشت کردم و م دست

کردم یو غلطها، عقده م رو خال : 

 ..بله-

خشک  یکاسه  یلرزونم لبخند بود و تو یلبها یرو

بود که هر طور شده  دی..و امیچیچشمم، ه یشده 

! واقعا انت؟یکنه..خ انتیمن رو مانع از خ خواستیم

اون من رو  انت؟؟یگذاشت خ شهیاسمش رو م

بود؟؟؟ انتیکار خ نیا یو کجا خواستینم  



چشم از  یو من به سخت دیزود رس یلیخ اریسام امیپ

دور شده گرفتم دِ یام . 

 امرتون؟؟-

. دلم شدیتر م فیضع دیام دیالتماِس پر تهد یصدا

و  شدمیکه درک نم یمن ی.براسوختیخودم م یبرا

رو به  میحصارش بودم.نگاه خال یهمه جوره تو

دادم امیدوختم و پ یگوش یصفحه  : 

- اشتباه گرفتم دیببخش . 

مثل قبل ساده  یچیکه ه دیفهم شدیم ی..به راحتحاال

از دسِت  یخالص یکردنها..حت یتالف ی. حتستین

خواستیاز جون من م یچ دونمیکه نم یدیام . 

بغلم  یرو کنارم گذاشتم و زانوهام رو تو یگوش

زانوهام گذاشتم و چشم بستم.  یجمع کردم. سر رو

کردیرو گم م یداشت زندگ چاره،یمنه ب نیا . 



 میگوش امیپ ینشده بود که صدا قهیچند دق هنوز

ن نداشت و شد کینزد یاجازه  دیدوباره بلند شد. ام

زد بیاز همون دور نه : 

- یجواب بد یحق ندار !! 

 دیزدم. شا ینگاهش کنم، پوزخند تلخ نکهیا بدون

رو  یگوش یکه با لجباز دمیدیحاال فقط آوات رو م

باز  یتلگرام بود و..وقت یاز برنامه  امیبرداشتم. پ

 ادِ ی. فرزدیبهم چشمک م امیپ نیکردم، باالتر

 یپر حرص من..شماره اهم آوات..لذت  دی..شادیام

 ..آشنا

- یکثافت یلیخ ! 

گذاشتم و چت رو باز  امیپ ی...دست رودی! شاکثافت؟

بهم  یپشت سر هم حس متفاوت یامهایکردم.پ

کردن شماره  وی.اون من رو شناخته بود. با سدادیم

 قایبود و دق دهیرو هم د میاسم کاربر یم، حاال حت

داده امیکه کدوم دختر بهش پ دونستیم .. 



- ! دم ش؟یپ یهفته  نیعطر ن؟؟همونیعطر

 آموزشگاه؟؟؟

 پی. اون درحال تادمیو نگاهم رو باال نکش دمیگز لب

داشت؟!  یدرحال انزجار..آوات چه حال دیبود و ام

از دوست  یکیدرحال بگو بخند با  ایخواب بود؟؟ 

آس و جذابش؟ یدخترها !! 

- نیعطر یکنیم انتیخ یدار .. 

بود که  یهمون پسر نی. ابود اریبه عکِس سام نگاهم

.اصرار که چه کردیبودن با من اصرار م یبرا

مسخره نبود؟؟ دیحرف ام نیعرض کنم..و ا  

- ؟یدر حق ک انتی..خدیچرت و پرت نگو ام ! 

داد امیپ اریسام : 

- نه؟؟باالخره دلت اومد زنگ  یخودت نیعطر

ام؟ یچقدر از دستت عصبان یدونیم ؟؟یبزن   

آوات دربرابر  یحرفها یادآوریبود و چقدر  منتظرم

حرفها ناراحت کننده بود نیا . 



- یکنیم انتیخ یدر حق خودت دار .. 

لرزه به تنم انداخت..در حق خودم؟! چه  دیام یصدا

؟؟یانتیخ  

- که نگرفته  تیباز ی..نصفه شبگهیجواب بده د

زم؟؟یعز  

 شیپ گهی! در حق خودم!! داشت راه دانتیخ

گرف؟؟یم  

- بهت فکر  خوامینم گهی..فقط دکنمینم یانتیمن خ

 ..کنم

جابجا شد و بازهم  یگوش یصفحه  یرو انگشتم

دیام یزدنها شین : 

- به  ی..داریکنیبه من فکر م یاالنشم دار نیتو هم

منو  نکهی..فقط به خاطر ایکنیکارو م نیخاطر من ا

یکن یعصبان .. 

دو  یو تو دمیتنگ شده از نفرتم رو باال کش یچشمها

نگاه کردم اهیگودال س : 



- شو تا لذت ببرم یعصبان ! 

فرستادم اریسام یبرا یامیپ و : 

- یمنو بشناس یزود نیبه ا کردمیفکر نم .. 

دمیرو شن دیام یبود که صدا پیدرحال تا اریسام : 

- یدختِر حال به زن و عقده ا .. 

دمیخند تیعصبان با : 

- هستم، پس چرا  یاگه حال به هم زن و عقده ا

؟؟یرینم  

سوزوند نگاهش تا عمق قلبم رو با : 

- که برم یخوایتو نم .. 

 امیروبروم گرفتم و پ طانیچشم از ش یسخت به

رو خوندم اریسام : 

- خانوم دکتر  خوادیکه م میدار شتریب نیعطر هیمگه 

خوشگلش یِ وحش یبشه؟؟ با اون چشا .. 



..من به شدیدلم خنک م یول بردمیلذت نم فشیتعر از

صورتم  یرو تو نیهم قای! آوات دقخورمیدرد نم

نه؟ گهید دیکوب ! 

- یباش خوامینم گهی..دیکاش بر .. 

- یشیم تیاذ یاالنشم دار نیتو هم .. 

 امی.پدیفهمیخوب م یلیرو خ نیا دیو ام شدمیم تیاذ

حواسم رو پرت کرد اریسام : 

-  یشد نصفه شب یچ ؟؟یخب؟؟چه خبرا خانوم فرار

؟؟یما کرد ادی هوی  

 دیبگم..ام یچ دونستمیگلوم رو فرو دادم و نم آب

ختیزهِرش رو ر : 

- بهش  یکه از من دار یبگو که به خاطر ناراحت

؟؟یتونی..بگو که از رو عقده بوده..میداد امیپ  

رو  به شدت گاز گرفتم تا بغض کار دستم نده لبم .. 

-  یادی..زیجواب بد دیخانوم؟؟ االن با نیعطر

یمنتظرم گذاشت .. 



طاقت بود ی..زور گو نبود فقط..باریسام . 

- ؟؟یدیدنکنه خوابمو   

جواب دادم صادقانه : 

- کردم دایپ فمیرو ته ک یامشب اسکناس پنج تومن . 

خنده فرستاد و بعد یموجیا چند : 

- خدامو شکر کنم که الاقل پولو نگه داشته  دیپس با

یبود .. 

توجه نکردم دیام یو به تشر زدنها دمیخند تلخ : 

- که انداختمش دور کردمیخودمم فکر م .. 

- دور شیکه ننداخت یکن خداتو شکر دیپس تو با .. 

حوصله بودم ی : 

- بود که  تیاهم یانقدر ب ینی..کردیهم نم یفرق

رفته بود ادمیکال از  ینی.. دمشیند .. 

- یدیچه راحت جواب م .. 

بردم؟؟ینم یلذت چیفرستادم.چرا ه رونیب ینفس  



- ؟؟؟یدار یتو مشکل  

لبخند یموجیچند ا بازهم : 

- ادیحاضر جواب خوشم م ینه از دخترا . 

مثل من  ییاز دخترها یعنیاومد.. یمن خوشش م از

از همون  یکیاومد.در واقع من  یخوشش م

دور و برش بودم و اون رو  یِ خوش اومدن یدخترها

  !جذب کرده بودم

- ستمین یکیپس فقط من  . 

. کردمیانقدر دور بود که احساس سرما م دی..امحاال

 اریناراحتش کرده بودم.سام نکهیاز ا یاما..من راض

 :جواب داد

- یباحال تر یلیخ یکیتو  .. 

اغراق کنم که از  دیکه الاقل انکار نکرد! با خوبه

 !جواب صادقانه ش خوشم اومد

 از چه لحاظ؟-

تا جواب بده دیطول کش یلحظه ا چند : 



- چرا دونمی..نمیکنیجذبم م .. 

فرش  یفرستادم و از رو رونیرو ب نمیسنگ نفس

که  یمن ی.برا.کنمیگرد وسط اتاق بلند شدم.جذبش م

ست؟؟یجالب ن خورم،یبه درد نم  

- دخترا حال  پیریت نی..کال با اادیازت خوشم م

کنمیم . 

 یِ رنگ بزرگم دراز شدم و روتخت دیتخت سف یرو

. بدون توجه به دمیپاهام کش یرنگ رو رو یگلبه

 شتریرو باز کردم..سنش ب لشیعکس پروفا امهاش،یپ

تاه و پرپشِت کو ی. با موهاخوردیسال م92از 

 یاومد. چشمها یکم پشت که به صورتش م یشهایر

داشتند. و  طنتیش ینداشتند ول یرنگش برق یقهوه ا

و لبخند دندون نماش، اون رو بامزه  یصورت گندم

هم باحال دیکرده بود..شا ! 

- ن؟؟یعطر  

جوابش رو دادم دیزدم و پشت به ام یغلت : 



- اد؟؟یمن خوشت م یِ از چ  

مدت زمان  یرو تو امیپ کیکه  کردیفکر م انگار

کرد پیتا یادیز : 

- که  یدینرس یو هنوز به سن یستیگرگ ن نکهیا

بدون فکر  نکهی..ایاریدختر خوبا رو درب یادا

 ،یاریکه تو دلته به زبون م یو همون یزنیحرف م

ادیخوشم م . 

بود و آواِت  یراض میاز سن کم من و ساگ اون

من . گفتیراست م دیساله اصال قبولم نداشت.ام92

و هرلحظه درحال  شدمیم تیهرلحظه داشتم اذ

بودم سهیمقا . 

- بودم؟ یمن چه شکل ادتهیتو اصال  ! 

ینه ول ادیاومد؟؟ ز یم ادمی .. 

- دمیدیاالن داشتم عکستو م . 

لبخند فرستاد یموجیا چند : 



- ..راسِت کار گهید ادیخوشم م نتی..از همولیا

یخودم .. 

داد امیلبم نشست.اون دوباره پ یرو یکمرنگ لبخند : 

 خب نظرت؟؟-

نداشتم ینظر چیواقعا ه نظرم؟؟ . 

- یستیکه ندارم..بد ن ینظر خاص . 

فرستاد طنتیش یموجیا چند : 

- حال کردم.معلومه به کم  یجوابتم کل نیخوبه..با هم

تک باشه تا از نظر تو  یلیخ دی..طرف باایستیقانع ن

 خوب باشه،نه؟؟

آشغال زِ ی..آواِت نفرت انگخوب ! 

- دیا..شدونمینم .. 

کردم پیبده، تا یا گهید امیپ نکهیاز ا قبل : 

-  یتو نظرت چطور دختر ،یدیتو اول که منو د

 بودم؟؟



بودم.  دهیاز همه شون پرس بایکه تقر یتکرار یسوال

 :اون جواب داد

-  یکه داشت یعروسک خوشگل بود هی..یدختر نبود

.چراغ سبزتم انگار یدادیبهم چراغ سبز نشون م

 شتریو من ب شدیاموش روشن مخ یداشت.ه یاتصال

ساده ت خوشم اومد یِ ریدرگ نیاز . 

 دیبود. من به شدت ترد یمعن یخنده م کامال ب تک

 یحس بد کردم،ی! مانتیداشتم خ نکهیداشتم و از ا

بود و اون  دیکه پشتم به ام ییداشتم.مثل حاال..حاال

دلخور یادیهم ز دی..شازاریاز من ب .. 

-  دهیتازه به بلوغ رس یامثل بچه ه نکهیکال واسه ا

 نیاول نکهیفرصت واسه ا هی شهیخوشم اومد.م ،یبود

و  افهیق دنیبا د یتجربه ها رو بهت نشون داد و کل

 ..احساست تو اون لحظه ها حال کرد

هم  ادیز یعنیآوردم. یاز حرفهاش سردر نم ادیز

و عقده رو  یاون حس تالف گهیمهم نبود و من د

دلم آروم گرفته  یتیه روا.بکردمیحس نم نیانقدر آتش



قلِب احمقم رو  اریسام یامهایپ گهیبود! و حاال د

کردیکالفه م . 

- نصفه شب مزاحمت  دی.ببخشادیمن خوابم م نیبب

 .شدم

تا جوابم رو داد دیطول کش یا قهیدق : 

-  دایرو پ یکوچولو؟؟خوب شد پنج تومن هیمزاحم چ

شمیدم آموزشگاه االف نم گهی..فردا دیکرد . 

پهن و خلوت  یاون کوچه  یزهم هرروز توبا یعنی

 !!منتظرم مونده بود؟

- ی..فعال بازنمیفردا بهت زنگ م .. 

بشه باهاش حرف زد اگر..هنوز  دی..شادونمی...نمفردا

هام داشته  یکردن ناراحت یو خال یدر تالف یسع

 ..باشم

- ریباشه شب بخ .. 

 تیزدم، تا عصبان یرو کنارم گذاشتم و غلت یگوش

از قبل دلم خنک  شتریو ب نمیبب دیه امنگا یرو تو



سکوت فرو رفته  یبشه.اما اون نبود و..اتاق تو

کردمیم یچارگیو ب ییبود.من به شدت احساس تنها . 

.قدم دمیهم کش یرنگ رو رو یطرف کاپشن آجر دو

بهم  یحس بهتر ده،یتازه بار یبرفها یگذاشتن رو

خرچ خرِچ  یحواسم رو به صدا کردمیم ی..سعدادیم

ساق بلندم به گوش  یبوتها ریشون که از ز یاستنخو

 کیفکر نکنم. در واقع  یچیبدم و..به ه د،یرسیم

انحراف ذهنم یبرا یهودگیب . 

 یرنگ کردم و به انتها اهیرو بنِد شاِل س دستم

سرخ  یلبها یانداختم. زبونم رو رو ینگاه ابونیخ

 یکردم از مشت شدن دستم رو یو سع دمیرنگم کش

کنم یشال، خوددار .  

بود و انگار  ابونیخ یبه انتها دمیو پر ترد یخال نگاه

 کی نینباشم. تا هم نجای. قرار بود ادمیدیرو نم ییجا

 شیساعت پ کیبود.  نیهم قرار بر هم شیساعت پ

هم بارها  شیپ ی قهیده دق نیکه چه عرض کنم..تا هم

 نِ یرو رفتم و برگشتم..و در آخر، عطر ریمس نیا



ها..با تمام  دیو نبا دهایترد مز با تمادلشکسته و لجبا

سرسختانه که با خودش  یمنع کردنها و قرارها

 ابونیخ کی..نجایبود.ا ستادهیا نجایگذاشته بود، ا

 ..باالتر از خونه مون

لرزونم رو از  یباعث شد که انگشتها میگوش زنگ

که حاال  یکنم.شماره ا فمیدور شال باز کنم و داخل ک

 ییصفحه خودنما یشده بود، رو وی" سیبا اسم "سام

 نهمی. ادادمیجوابش رو م دیبودم پس با نجای. اکردیم

جواب دادن به تماسش!!مثل  یامروز برا یبهونه 

ریاخ یهفته  کی نی..مثل اروزی..مثل پرروزید ... 

 ..سالم-

و آرامش همراه بود یاون با انرژ یصدا : 

- من یسالم خانوم کوچولو .. 

ومدا یلفظ خوشم نم نیا از . 

- ؟؟ییکجا  

- نه؟؟ گهید یاومد ؟؟ییتو کجا  



..و از جواب ادیگفته بود که از انتظار خوشش نم بهم

..اون فقط از یاز بدقول نطوریندادن به تماسش..و هم

چرا دمیفهمینم قایمن خوشش اومده بود و دق ! 

- ابونمیآره سر خ .. 

واقعا خوشحال شد که با خنده گفت نباریا انگار : 

- یمداو یجد یپس جد .. 

هم  ادیداشت که خوشحال و متعجب باشه.ز حق

 یکینبودم..چرا که از ده تا تماسش، یخوش اومدن

قرار رو  کی یاصرارش برا ای..دادمیرو جواب م

هفته قبول کردم.اون هم با هزاران  کیبعد از 

بود که ده  روزید نی..همیحوصلگ ینخواستن و ب

نسل مونده به وقت قرار، زنگ زده بودم و ک قهیدق

بودم دهکر .. 

- منتظرتم ابونیآره اومدم..االنم سر خ .. 

گفت یلحن خاص با : 

 !باش تا بهت برسم-



گفتم یبود وقت ابونیبه سر خ نگاهم : 

- هوا سرده ؟؟یرسیم یک .. 

گفت یمکث کوتاه با : 

 سردته؟؟-

تکون خوردم درجا : 

- سرد شده یلیآره خ .. 

گفت یبا خونسرد اون : 

-  گهیساعت د هی هی دیآهان..خب..االن که..شا

هوا لذت ببر ی.فعال از سرمادمیرس .. 

دوختم ییشده، نگاهم رو به جا مات : 

- ؟یچ !!  

پخش شد یگوش یآرومش تو یخنده  یصدا : 

- برنامه داشتم واست یکل ؟؟یومدیچرا ن روزید .. 

انقدر بهت زده بودم که  یعنیکردم.  سکوت

ساعت االفم کنه؟ کیبگم. نکنه  یچ دونستمینم ! 



- ؟؟؟یهست نیعطر  

کردیم یهم شوخ دیشا ! 

- تو؟ یایم یآ..آره..ک ! 

نگرفتم یحس خوب ادیو من از خنده ش ز دیخند : 

- بابا نگران نباش امیم .. 

ابروهام نشست نیناخواسته ب یاخم : 

 !مسخره-

- امیباش تا ب .. 

کردم دیتاک : 

- ..خدافظایخب زود ب لهیخ .. 

تماس رو قطع  دم،یرو که شن شیخداحافظ یصدا

انداختم. از سه بعد از  میبه ساعت گوش ینگاه کردم.

. شدیم کیهوا تار گه،یو دو ساعت د گذشتیظهر م

بود که  یا قهیو حاال ده دق میما ساعت سه قرار داشت

بودم ستادهیا نجایا .  



جا قدم  یتو یدو دستم گرفتم و کم یرو تو فمیک بند

و به هم  فیکه حاال کث ییهمون برفها یزدم. رو

 یبود و انگشتها یبودند..هوا رو به سردشده  ختهیر

زده از دستکِش خزه دارم، کم کم درحال سر  رونیب

  .شدن بودند

نگاه کردم.  ابونیخ یقدم زدم و بازهم به انتها بازهم

رنگ نبود و من لحظه به  دیاز مگان سف یاثر چیه

نگاه  می. به ساعت مچشدمیلحظه داشتم کالفه تر م

 ومدهیو اون همچنان ن تگذشیم میکردم. از سه و ن

 یو دستهام رو تو دمیدندونهام کش نیبود.لبم رو ب

تموم شده  نیسنگ برام یاحترام یب نیکردم. ا بمیج

و بد  ریتاخ نیپشت ا یغرض کردمیبود و احساس م

هیقول .  

 یرو از تو میسر کار موندن،گوش نیاز ا یعصب

و شماره ش رو گرفتم. بوقها  دمیکش رونیب بمیج

عقب و جلو  یو من با کالفگ خوردیهم مپشت سر 

 یبودم و از اون عوض مونی. از اومدنم پششدمیم

یعصبان .. 



رو  یتماسم رو جواب نداد، با حرص گوش یوقت

دمیلب غر ریکاپشنم سر دادم و ز بیج یتو : 

 !به جهنم-

که ازش اومده بودم،  یریرو به سمت مس قدمهام

ام تنم سر تم کردمیبرداشتم.انقدر سردم بود که حس م

به  کیبود که من رو نزد شعوریشده. و اون چقدر ب

کاشته بود ابونیخ نیا یساعت تو کی .. 

بوق  یبرنداشته بودم که کس یقدم ستیب هنوز

 نیهم یباشه و برا اریسام دیکه شا زدمیزد.حدس م

 یصدا نباریبرنگشتم. دوباره و دوباره بوق زد و ا

دمیشن نیماش یبلندش رو از تو : 

- مت؟؟برسون  

هم چفت شده بودند و سرما  یاز حرص رو دندونهام

سوزوندیصورتم رو م .. 

- خانوم دکتر؟؟ یدار یاووو چه ناز  



 زد،یصداش موج م یکه تو یزد و با خنده ا بوق

 :گفت

- ؟؟یا یاالن از دست من عصبان  

به سمتش  تیو با اخم و عصبان ستادمیجا ا در

 :برگشتم

-  ی! عصبانیف کرداال نجایساعته منو ا هینباشم؟!! 

 نباشم؟؟

لبش رو کش داد یخونسرد با : 

- خب..سردت شد؟؟ دیببخش  

نازک کردم یحرص پشت چشم از : 

- کارت ی! حاال برو پدمیبخش .. 

شد شتریش ب خنده : 

- ساعت منتظر  هی..همش گهیلوس نشو د

؟؟یکردیم کاریچ یمن بود ی..اگه جایموند  

 



* 

 نیا یانصاف من رو تو یکرده بود! ب یتالف پس

کنه یگرفتن هام رو تالف دهیسرما کاشته بود که ناد ! 

- نه؟؟ یاومد رید یپس قصد  

تکون داد یسر ،یالیخیسرشار از ب یلبخند با : 

- باال ایب .. 

موند.  طونشیو ش یقهوه ا یچشمها یرو نگاهم

چسبونده  وارید ی نهیکه من رو به س یهمون پسر

بود و به زور شماره ش رو کف دستم نوشت؛ 

کردِن  یو تالف دنمید یاصرار برا نهمهی..احاال

 !نخواستنم؟

 !!به عمد بود آره؟-

شد و در سمت کمک راننده رو باز کرد خم : 

- ..صورتت از سرما قرمز شدهنیتو عطر ایب . 

حوصله تر شد یشد، ب یکه طوالن نگاهم : 



- شم خودم سوارت کنم؟؟ ادهیپ ای یایم  

 نیدم، همچکرده بو دایکه نسبت بهش پ یبه شناخت بنا

جلو  ینبود..چشم تنگ کردم و قدم دیازش بع یزیچ

 :گذاشتم

- روت حساب  شهیکارت بهم نشون داد که نم نیا

 ..کرد

..لحنش یبه پوزخند بود ول هیشب یخنده ش کم تک

 :آروم

-  ،یکنیکه فکرشو م یاز اون شتریب یلیبا من خ

گذرهیخوش م .. 

دیوار ابروهاش رو باال کش دیتاک و : 

- دمیمبهت قول  . 

شدم.  نشیفرستادم و سوار ماش رونیب یبلند نفس

کرد و کامل به  میمن تنظ یرو رو یبخار ی چهیدر

 :سمتم برگشت

- ادیاداهات خوشم م ی..از همه یهست یدختر جالب .. 



بهش انداختم یچپ نگاه : 

- ساعت هیساعته برگردم..االنم شده  هیقرار بود  .. 

کرد یا گهید ریتعب اون : 

- میساعت باهم باش هیقرار بود  .. 

اومد..  یخوشم نم برد،یبه کار م یکه گاه یکلمات از

چرا دونمیو نم !  

- ینکن یبدقول یخواست .. 

دستش گرفت یدراز کرد و دستم رو تو دست .. 

- تا خوِد  دیباشه که تو واسه جبران با یحرف بدقول

یمن بمون شیصبح پ ! 

 یحس کیکارش و حرفش حسم رو بدتر کرد. نیا

دستم  خواستی. دلم ماهیس یخشم چشمهامثل تحمل 

بکشم تا انگشتهام رو که  رونیدستش ب یرو از تو

زده بود، نوازش  رونیم ب مهیاز دستکش نصفه ن

 ..نکنه..اما



- زودتر برم دیبا .. 

- جز  ،یفکر نکن یچیکن به ه ی..سعیینجایاالن ا

 !خودم و خودت

 رونیانگشتهاش ب ونیشده، دستم رو از م معذب

دیوم و مستانه خند..آردمیکش : 

- تو فکرته، تو صورتت  یقشنگه..هرچ ینطوریهم

که  ییواسه اون لحظه ها یدی.جون مشهیم دهید

 .قراره واسه جفتمون بسازم

جمالتش گفتم هامیا یگلوم رو فرو دادم و تو آب : 

- ه؟؟یمنظورت چ  

رو به حرکت درآورد و بعد از مکث نسبتا  نیماش

 :بلند نگاهم کرد

- واسه من یفرصت هیتو.. ینی .. 

گنگ شد. اون نگاهش رو به جلو دوخت و  نگاهم

کرد شتریسرعتش رو ب : 



- تجربه..صاف و ساده یپر َشر و شور..ب .. 

زد یچشمک طنتیکرد و با ش نگاهم : 

- عالمه  هی..بامزه..با یخوشگل..کوچولو..ناز ناز

تو سرش ،یپات یقاط یفکرا ! 

 رو بهش دوخته بودم و از حرفهاش سردر نگاهم

آوردم ینم . 

-  وونهیرو خودم نشونت بدم و از د زایچ یلیخ شهیم

لذت ببرم اتیباز ! 

و احمقانه تنه م رو به سمتش برگردوندم جیگ : 

- ..ما فقط یرو بهم نشون بد یزیچ خوامیمن نم

میساده داشته باش یرابطه  هیقراره  .. 

از لپم گرفت یآروم شگونیو ن دیخند : 

- خانومدختر  سیساده ن یرابطه ا چیه .. 

و پرنفوذتر ادامه داد آرومتر : 

- شهیم یجانی..هشهیم دهیچیمدت پ هیبعد  شهیهم .. 



کردم اخم : 

- ارمیمن از حرفات سردر نم .. 

- مزه ش  ،یاری..سر درنادیخوشم م نیمنم از هم

شترهیب .. 

دیبزنم که پرس یباز کردم حرف دهن : 

- ؟؟یبود یقبل من با کس  

کرد و  ین نگاهبسته شد و چشمهام درشت.. او دهنم

دیخند :   

قربون اون تعجب کردنت برم من! چقدر تو -

درشتت یبا اون چشا یهست یخواستن ! 

 ارشیک ایمثل مهراد  شدی. چرا نمدمیخجالت کش یکم

راحتتر حرف بزنم؟ گه،باهاشید یکسا ای ! 

- هم دوست  یا گهیکه قبل من با پسر د نهیمنظورم ا

؟؟یبود  



استن،صادقانه جواب و پر از نخو دمیکش یبلند پوف

 :دادم

 آره چطور مگه؟؟-

- ..حاال تا چه یستیچشم و گوش بسته ن نمیپس همچ

 حد؟؟

شدمیم یعصب داشتم : 

- تا چه حد؟ یچ ! 

خونسرد بود اون : 

- تا چه حد بود؟؟ ایرابطه ت با قبل  

شدم نهیبه س دست : 

- ه؟؟؟یسواال واسه چ نیا  

 تا جوابم دینگه داشت و طول کش ابونیکنار خ ییجا

 :رو بده

-  یمطمئن بشم باهم به اون لحظه ها نکهیواسه ا

نه ای میرسیخفن م ! 



 کدوم لحظه ها؟؟؟-

زد یرو خاموش کرد و رو بهم لبخند نیماش : 

- زمیشو عز ادهیپ .. 

فقط نگاهش کردم. فکر کنم اخم داشتم  نهیبه س دست

صورتم گردوند یتو یخاص نگاه یکه با خنده  : 

- نبودن که  یعدد چیه ایمطمئنم که قبل گهیحاال د

..جانم! یداشته باش یجد یباهاشون رابطه  یبخوا

ییکوچولو یلیتو هنوز..خ .. 

 نانیو چطور انقدر با اطم خواستیم یمن چ از

 یزیچ خواستیدلم م یلی! خداد؟یدرموردم نظر م

مزخرفش جمع بشه..فکر کنم  یخنده  نیبگم تا ا

رو بهش گفتم یبودم وقت یجد یادیز : 

- که  دونمیرو در حد خودم نم یشکیهمن اصال 

داشته باشم یرابطه ا .. 

گفت یالیخیرو باز کرد و با ب نیماش در : 

- هم خوب یلی..خنیآفر ! 



بشه، گفتم ادهیپ نکهیاز ا قبل : 

- دونمیهمه م یرو سوا یکیاما  .. 

جا خورد..با مکث برگشت و دوباره سر جاش  انگار

 ،ینگاهم کرد و من با کجخند نانهیزبینشست.. ر

باال انداختم یشونه ا : 

- شهیدر حد اون نم یشکیه ! 

بهم چشم دوخت قتریچونه ش زد و دق ریز یدست : 

- ؟؟یینجایپس چرا االن ا  

به بن بست..لعنت به  دنیشد.مثل رس یخال نگاهم

ذاشتیهم راحتم نم نجایکه ا اهشیس یچشمها .. 

- نهیبیمنو نم نکهیبه خاطر ا دی..شادونمینم ..  

موند و بعد زمزمه وار جمله  رهیهم خب یا هیثان چند

 :م رو تکرار کرد

- نهیبیتو رو نم .. 



خاص،  یآرومم قلبم رو سوزوند. اون با خنده ا نفس

 :ابروهاش رو باال داد

- سین یچیه ینی .. 

نگاه  نطوریو نگاهم رو ازش گرفتم. از ا دمیگز لب

اومد یموشکافانه ش خوشم نم . 

- یزرنگ یلیدختر..خ یباحال یلی! تو خولیا .. 

جمع شده م لبخند  یو به لبها دیکش نییرو پا نگاهش

 :زد

- که  یو تو با من قرار گذاشت نهیبیاون تو رو نم

نداره یتیواست اهم ینشون بد ! 

به اطراف تکون دادم یسر : 

- فهمهی..به هرحال اون نمدونمینم .. 

به روم زد یپوزخند : 

- که تو  یکه واسه کس یاونوخ تو چرا انقدر احمق

؟؟یکنیم یفداکار ینطوریا نهیبیمرو ن  



گارد گرفتم یآن به : 

 !درست حرف بزن-

-  یکس ریکه خودشو اس یخوشگل نیدختر به ا فیح

ندشیبیکرده که نم .. 

و  دیور کش کیموندم. اون دهنش رو به  رهیخ بهش

 :گفت

- حرکتت نیاز ومدیخوشم ن .. 

اصال از بحث و  ی..ولستیکه مهم ن گفتمیم دیبا

بردمیمحرف زدن لذت ن . 

- ؟؟؟یفقط به خاطر اون جواب منو داد  

..اما دونمیجمع شد.. کارم زشت بود م صورتم

راستگو نبودم ادیبود و من ز نیهم تیواقع : 

- فهمهیگفتم که اون نم ! 

بود و ازم متنفر شده بود.  دهیبود.فهم دهیفهم دیام و

سکوت به روبرو نگاه  یتو یچند لحظه ا اریسام



من  یشده بود و برا دیترددچار  گهیکرد. حاال د

نَمونه اینداشت که بخواد بمونه،  یتیاهم . 

-  دیقرار با نی! تو اولیهوفففف عجب دختر کله خر

؟؟؟یبزن یحرف نیهمچ  

کردم اخم : 

- منم گفتم ،یدیتو پرس ! 

سرش رو به سمتم برگردونه، نگاهم  نکهیا بدون

 :کرد

- دم؟؟یازت پرس یزیچ نیمن همچ  

دمیلبم رو کش ی گوشه : 

-  یرو ندار یکس ؟؟یخودت چ ؟؟اصالیحاال که چ

؟یکه دوسش داشته باش ! 

کرد زیر چشم : 

- مثل تو  ییدوست داشتن؟؟؟ هوممم من از دخترا

ادیخوشم م ! 



سکوت کردم. اون بازهم  نهیو من دست به س دیخند

 :به روبرو نگاه کرد

- که تو رو  یرو دار یکی یول ینداشت یرابطه ا

نهیبینم .. 

ادامه داد یمکث کوتاه با : 

-  نهمهیکه ا یتو بودم، اصال به کس یمن اگه جا

کردمیفکر هم نم نه،یبیرو نم یو لوند یخوشگل . 

و  باتریکردم. دور و بر آوات انقدر ز دایپ یحس کی

 یجذاب تر از من بود که اصال به من به چشمش نم

فکرها غرورم  نیاومدم. ناراحت کننده بود که با ا

بودم که  یکر دخترف یبهش تو رهی.خشکستیم

 یصفحه  یمن شده بود و عکسهاش تو نیگزیجا

آوات جا خوش کرده بود نستاگرامیا . 

انگشت شستش رو به چونه م  یبا لبخند خاص اون

و خودم رو عقب  دمیاز جا پر کبارهی. به دیکش

اون بلند شد ی. خنده دمیکش : 



-  یآخه؟! تو همه  نهیتو رو نب ادیدلش م یچطور

 که یهست ییتای! پر از جذابهیخواستن کارا و حرکاتت

نداره یهر دختر .. 

گرفته، بهش  یدرشت شده م رو با نفس یچشمها

بود؟ یدوخته بودم و اون دنبال چ ! 

- خواستنت همه کار  نیاون بودم، واسه ا یجا

لذت و  نهمهیکه خودشو از ا هیا وونهی.چه دکردمیم

دسته اول محروم کرده یحسا ! 

گرفتم یجذبه ا ،یگنگ و قاط یحسها نیب : 

- یحرف بزن ینطوریدرباره ش ا خوامینم !! 

کج کرد یسر : 

- بهش فکر  گهید خوامیها!!منم نم شهیم میداره حسود

حس و حال خوب ی! فقط خودم و خودت و کلیکن .. 

رو باز کرد نیبزنم که در ماش یحرف خواستم : 

- یفعال فقط با خودم باش دیکه با میشو بر ادهیپ .. 



رو  نیبگم، در رو بست و ماش یزیچ نکهیاز ا قبل

کوتاه و  ی. به موهاکردمیم بشیدور زد. با نگاهم تعق

و اون رو با  کردمینه چندان بلندش نگاه م یشهایر

. با اون باشم و به آوات فکر کردمیم سهیآوات مقا

رو از من  یزیچ نینکنم! آخه..چطور همچ

خواست؟یم ! 

 نیسمت من رو باز کرد و سرش رو داخل ماش در

جا خوردم و خودم  کهوی ،یکینزد نهمهیکرد. از ا

و دستم رو گرفت دی.. اون خنددمیرو عقب کش : 

- من یخانوم کوچولو گهیشو د ادهیپ .. 

 ادهیپ نیفرو دادم و از ماش یگلوم رو به سخت آب

بود که  یبزرگ یدست مردونه  ریشدم. دستم اس

دستش فشرده  ونی. دستم مشدیازش گرما ساطع م

بودم یبد یِ حس دگرگون کیمن دچار و  شدیم . 

انگشتهاش  ونیرو بهونه کردم تا دستم رو از م فیک

گفت یبکشم.اون رو بهم با لبخند خاص رونیب : 

- فرار کردناتم نیعاشق ا .. 



آورد و آرومتر گفت نترییرو پا سرش : 

- یکنیم صتریمنو حر .. 

دستش  ق،یعم ی.اون با خنده استادیا کبارهیبه  قلبم

 شاپِ یکرد. کاف تمیذاشت و به جلو هدارو پشتم گ

شد.نفسم حبس  انیچشمهام نما یجلو یلوکس و بزرگ

و  یخودم رو عاد کردمیم یشده بود و به شدت سع

تا من اول وارد  ستادیخونسرد نشون بدم.اون کنار ا

 :بشم

- نهیحاال حاالها تو رو نب خوادیدلم م .. 

تر ادامه داد طنتیکردم و اون پرش نگاهش : 

- و من همه جوره واست  نهیاصال تو رو نب ینی

 !جبران کنم

رو هم  شیپر از خودخواه ینداشتم و حرفها آرامش

فرستادم و داخل شدم رونیب یدوست نداشتم. نفس .  

خلوت جا  یگوشه  کی یتو یدونفره ا زیم پشت

ِر با نو شاپیکاف یفضا دیقرمز و سف نیزای. دمیگرفت



رامش بده..اگر بهم آ تونستیم د،یتابیکه م یمیمال

 نه،یبش بیکنارم به صورت اُر نکهیا یبه جا اریسام

نشستیروبروم م ! 

- ن؟؟یعطر یدونیم   

 یبه اطراف گردوند و ب یکردم. اون نگاه نگاهش

 :حوصله گفت

- جور جاها  نیو ا نمایو پارک و س شاپیمن با کاف

و مسخره س به نظرم پیچ یلی..خکنمیحال نم . 

کش داد یکرد و لب نگاهم : 

- جدا که  یِ شلوغ رو دوتا صندل یجا هیتو  مینیبش

س؟؟ی! وقت تلف کردن نمیقهوه بخور  

 

* 

راه  کی..درواقع دنبال خواستیبودن رو نم نجایا دلم

بودم! دستکش هام  دهیچرا ترس دونمیفرار بودم و..نم



دستهام  ونیو م دمیکش رونیدستهام ب یرو از تو

 :چلوندم

-  میزنیحرف مندارم.. یاعتقاد نیخب من..همچ

میشناسیرو م گهیهمد شتریو..ب .. 

قفل شده م  یدستها یو دست رو دیخند انهیموذ

 :گذاشت

- ام هست واسه شناخت گهید یراها .. 

چشمهاش جابجا کردم و  نیم رو ب دهیباال کش نگاه

کردم به سرد شدن تنم توجه نکنم..اون آرومتر  یسع

 :گفت

- ظاهر راهه که جز دروغ و ت نیمسخره تر یکی نیا

نداره یچیه .. 

 یا شهیش یوارهایدادم و از د هیتک یصندل یپشت به

رو  یزمستون ینگاه کردم. هوا رونیب شاپ،بهیکاف

پر  ینگاهها و حرفها ریبود و من اس یکیبه تار

اریابهام سام .. 



دستش فشرد و گفت ونیرو م دستم : 

 !به من نگاه کن-

جا خوردم و به سمتش  یدستور یجمله  نیا از

بهم با اخم لبخند زد رهیتم. خبرگش : 

- یدوس دارم فقط به من نگاه کن .. 

گفتم یکالفگ با : 

- کنهیم تمیحرفات اذ ! 

اشاره کرد زیم یرو یبه قهوه  یالیخیب با : 

- زمی..قهوه تو بخور عزرینگ یجد .. 

به قهوه بندازم، گفتم ینگاه نکهیا بدون : 

- ؟؟یبرس یخوایم یبا من به چ یاز دوست  

نگاه کرد یمعلومنا ینقطه  به : 

- بگم دیبا شاپیکاف نیهوممم فکر کنم تو ا ... 

رو به سمت من چرخوند نگاهش : 



- با  خوادیو دلم م یهست یدختر خوب یلیمثال..تو خ

بگم کـــه..دارم با تو به عشق  ایآشنا بشم.. اتتیخلق

خانوِم جذاب..قهوه خوردن کنار  زهی! اوه دوشرسمیم

لذت بخشه یلیتو خ !  

با  د،یخند ی..وقتزدیلحنش موج م یتو تمسخر

 :حرص گفتم

- که حرفات دروغه یکنیاعتراف م یپس دار ! 

به اطراف تکون داد یسر : 

- جا بود خانوم  نیهم ی..حرفام اندازه ینگ یبگ یاِ 

 ..کوچولو

دمیکشیتند نفس م ناخواسته : 

- ؟یگفتیم یچ میبود گهید یاگه جا ! 

از به چشمهام پر  رهیو خ دیکش کیرو نزد خودش

 :حس گفت

- تر کنه یتو خواستن افهیکه ق یهرچ ! 



فرستادم رونیب یبا زبون تر کردم و نفس یلب : 

 !مثال؟-

لبش نشست یرو یکجخند : 

- منم  ،یخانوم نی..االن تو عطرمیشاپیاالن تو کاف

 ی.راستنجامیا گهید یکیکه به خاطر  یاریسام

یاسمشو نگفت ! 

تنگ کردم چشم : 

- بگم خوادیدلم نم ! 

دینوازش وار لپم رو کشو  دیخند : 

- ام  یجانیترسناک و ه یزایمن عاشق چ

..من دوس دارم یتو همراهم باش خوادی!دلم منیعطر

لذت برسم نیبا تو به ا .. 

پر حرص  یدرشت کرد و در اوجِ احساس چشم

 :گفت



-  جانیاز ه یکه وقت یحرکات تو..وا دنیبا د ینی

یشیم یچقدر خواستن شه،یچشات درشت م !! 

نگاهش  یکه تو یم فشردم و از حسه یرو لب

دی! اون با لذت خنددمیداشت، ترس : 

- یکنیم م وونهیت د افهیق نیحتم دارم که با ا !!  

و فنجون قهوه ش رو  دیموهاش کش یال یدست

 :برداشت

- نه  ،یهست، نه ترس یجانینه ه نجای..افیح

سر و ته یب یجز حرفا سین یچی..هیحس ! 

 دیِن قهوه دوختم. بارو ازش گرفتم و به فنجو نگاهم

رفتمیم ! 

- ؟؟؟یتو ترس دوست دار نیعطر  

فنجون قفل شده بودند و  یدور دسته  انگشتهام

بگم یچ دونستمینم . 

- ؟؟؟یدیترس  



رو از قهوه نگرفتم نگاهم : 

- شهیم رمیبرم د دیبا .. 

گوشم پچ شد یاون، تو جانِ یپر ه یصدا : 

-  نمیبب خواستمی..فقط مزمیبود عز یهمه ش شوخ

یشیم یچه شکل ،یترسیم یوقت .. 

رو بهش  قمیداشت؟! نگاه دق یروان حالت

من بود یچشمها یدوختم..هنوز درحال کنکاش تو : 

- بشه! مثل  یقاط جانیترس با ه نیحاال فکر کن ا

و خلوت!  کیتار یخونه  هیترسناک تو  لمیف هی دنید

اون لحظه  ینی..اوج پرواز دهیم یکه چه حال یوااا

هم از  ،ینیادامه شو بب یباشکه هم دوست داشته 

یهم نداشته باش دنیترس جرات نفس کش ! 

تنگ شده و  یمات شده بود و اون با چشمها نگاهم

گفت طنتیپر ش : 

- ن؟؟؟یعطر یترسناک دوست دار لمیف  

گرفته لب زدم نفس : 



- برم خوامینه..م .. 

دیخند بلند : 

- ؟؟یشیم یچه حال ینی! ببیدیانقدر ترس دهیهنوز ند  

دم که از جا بلند شمش زیخ مین : 

- برم دیبا .. 

بلند شدن نداد یرو گرفت و اجازه  دستم : 

- کرد؟ یباهات شوخ شهیآخه؟؟نم یریبابا کجا م یا ! 

گفتم یو عصبان ناراحت : 

- مسخره ست اتیشوخ ! 

دیخند : 

-  کیتار یترسناک و خونه  لمی..فدیخب ببخش لهیخ

دوس  یمهمون ؟؟یچ ی..مهمونالیخیو خلوتو ب

؟؟یدار  

گفتم یم جمع شد و پر از کالفگ نهچو : 

 ..االن فقط دوس دارم برم خونه مون-



 شترینگاهم کرد. خسته شده بودم. و ب یلحظه ا چند

بودم. نگاهم رو ازش نگرفتم تا  یعصب ،یاز خستگ

کرد نییباال و پا یباالخره سر : 

- میباشه بر .. 

 یهمراه شد و من نتونستم دستم رو از تو باهام

 کیداشت.. یبیرفتار عج کیشم. بک رونیدستش ب

 ی شهیاز ش ی.وقتیهمراه با خودخواه تیکیمال

 کردم،ینگاه م یکیو رو به تار یبرف یبه هوا نیماش

داد یتذکر تکرار کیبازهم  : 

- به من نگاه کن نیعطر ! 

گرفتم و نگاهش کردم. اون برعکس  رونیاز ب چشم

به روم  یلحنش بود، لبخند مهربون یکه تو یجذبه ا

 :زد

- بودم که  یبهتر از اون دی..شاینیمنم بب خوادیدلم م

نهیبیتو رو نم ! 



نکشم تا بازهم  شیپ یدادم سکوت کنم و بحث حیترج

 یتو ینامفهوم نشنوم. آهنگ نه چندان آروم یحرفها

و اون صداش رو بلندتر کرد شدیپخش م نیماش : 

-  یزایچ یکل ی..زندگنیلذت ببر عطر تیاز زندگ

باهاشون  یتونیداره که م یخوب و دوست داشتن

یخوشحال باش .  

بهم انداخت ییگذرا نگاه : 

- و فکرتو از  یحالتو خوب کن زایچ یلیبا خ یتونیم

که  ی.وقتتو واسه کسیمسخره منحرف کن یزایچ

تلف نکن دونه،ینم اتویو خوب ایقدر قشنگ .. 

نزدم.اون ادامه  یفرستادم و بازهم حرف رونیب ینفس

 :داد

- راحت ازشون به  یتونیکه م یدار ییتو انقدر دارا

فکر  یچیو به ه ینحو احسنت استفاده کن

که تو رو  یدو روزه! به خاطر کس ،ی..زندگینکن

دو روزو واسه خودت تلخ نکن..اصال  نیا نه،یبینم



شجاعت  کمیتلخ نکن.. تویزندگ یشکیبه خاطر ه

کن یداشته باش و با لذت زندگ .. 

کرد و پرنفوذتر گفت نگاهم : 

-  هیواسه لذت بردن از لحظه هات..کاف ادهیزراه 

یفکر کن تیبدون محدود یِ و به زندگ یشجاع باش .. 

فرستاد و پر حس تر گفت رونیب یبلند نفس : 

- به اوج  یو تو همه چ یپرواز کن یتونیاونوقت م

یبرس ! 

 یی..رهایول دمیفهمی..حرفهاش رو نمدنیاوج رس به

دوست رو  دنیرو دوست داشتم. به اوجِ آرامش رس

قلبم لونه کرده بود  یکه تو یاز درد یداشتم..خالص

دمیرسیو..بهش نم دمیطلبیرو م . 

 دونستمیبود که نم ادیگرفته شدن، انقدر ز دهیناد یِ تلخ

 اریدرد خالص بشم. سام نیاز ا تونمیچطور م

ندم و وقت تلف نکنم و بدون فکر  تیاهم گفتیم

که  ونستدیلذت ببرم. اما..نم میکردن به اون،از زندگ



! تمام لحظه هام..تمام هیمن خوِد زندگ یآوات برا

نفرت  ی وونهید کی منقلبم.. ینفسهام..تمام تپش ها

خودم حروم کرده بودم یبودم که لذت رو برا زیانگ . 

..نفس میدیکه سوارم کرده بود، رس یابونیسر خ به

فرستادم و گفتم رونیخسته م رو ب : 

- جا نگه دار نیهم یمرس .. 

کرد و گفتن یتوجه : 

- دم خونه تون رسونمتیشده..م خبندونیهوا سرده.. .. 

کردم یتعارف : 

- جا نیدستت درد نکنه..هم خوادینم .. 

شد یجد : 

- برم یتکرار نکن! بگو کدوم ور .. 

تا دهن باز کنم دیطول کش یا هیثان چند : 

- رو..برو داخل یبعد ابونیخ .. 

کرد شتریتکون داد و سرعتش رو ب یسر : 



-  یشیحرف گوش کن م یوقت یتو..حت یچه باحال

ادیهم خوشم م .. 

زد یبهم چشمک رو : 

- بهم حال  شتریب اتیو بچه باز یهرچند لجباز

 یتر..ه یلجبازتر، دوست داشتن ی..هرچدهیم

 شتریب یه ،منمیتو ملوس کن افهیحرصت بدم و تو ق

کنم تتیوسوسه بشم که اذ ! 

نگاه کردم. پنجاه  رونیبه روش کردم و به ب یاخم 

مونده به ساختمان خونه مون گفتم یمتر : 

- جا نگه دار نیهم .. 

- نجاست؟؟یخونه تون ا  

کردم نییباال و پا یسر : 

 ..آره ممنون-

و نگه داشت دیکش ابونیرو کنار خ نیماش : 

- مینیشیبه هم..ما ستارخان م میکیخوبه نزد .. 



و  نیدار،اولید نیکه ا زدمیحاال حدس م نیهم از

کنار  تونستمینم دهیچیپ یبا آدمهاما باشه. دارید نیآخر

خاص و ضد  یکه رفتارها اری.به خصوص سامامیب

من پر از ابهام بود! رو  یداشت و برا یضیو نق

دمیرو کش رهیزدم و دستگ یبهش لبخند : 

 ..خوش گذشت-

دستم رو گرفت یتک خنده ا با : 

- گهینم نویت ا افهیاما ق .. 

رو جمع کردم لبهام : 

- نگذشتخوش  ادیراستش..خب ز .. 

لبخندش آرومتر بود..مثل نگاهش نباریا : 

- کنم که  یکار گهید یدفعه  کنمیم ی..سعدیببخش

 ..بهت خوش بگذره

- ! چون من یکه اصال حرف نزن یکن یسع دیپس با

ادیاز حرفات خوشم نم .. 



کرد نییباال و پا یو سر دیخند بلند : 

- اومد! قربون صداقتت برم  رمیگ یجان، چه عشق

 ..من

از دستش  یکردم دستم رو تو یکردم و سع کج یلب

بکشم رونیب : 

 ..خدافظ-

- ایباهام حال نکرد ادیز ! 

باال انداختم..اون گفت یلبخند شونه ا با : 

- یعادت کن دمیقول م .. 

درشت کردم چشم : 

- عادت کنم ستمیمجبور ن ! 

کج کرد یو سر دیلب باالش کش یرو رو زبونش : 

-  گهیکه د کنم یکار دمی..قول مگذرهیبهت خوش م

فکر  نه،یبیکه تو رو نم یخر ی وونهیبه اون د

ینکن .. 



برم خواستمیدار بود و االن من فقط م خنده !  

- شهیم یچ نمیباشه بب .. 

 نیو در ماش دمیکش رونیدستش ب یرو از تو دستم

و هوا به شدت  دیباریرو باز کردم.هنوز برف م

شدم. و رو  ادهیبرفها گذاشتم و پ یسرد..پام رو رو

ش گفتمبه : 

 ..خدافظ-

رو بستم..از جلوش  نیبرام تکون داد..در ماش یدست

براش  یرد شدم و برام بوق زد..برگشتم و دست

مشتش رو چندبار با  یتکون دادم..با حالت خاص

صدا لب  یش زد..با کارش به خنده افتادم.ب نهیس

 :زدم

 !مسخره-

..از کنارم ینیهنوز چشم ازش نگرفته بودم که ماش 

 کبارهیرنگ..قلبم به  یبلنِد مشک یشاست کیرد شد..

پرادو  کیکردم. نیبه ماش یافتاد! برگشتم و نگاه



آشنا..سرعتش کم و کمتر شد..و در  یراننده  کیو..

با سرعت  یحرکت کرد و با بوق دیمقابل، مگان سف

 .دور شد

گره خورده بود و من اون راننده رو  نهیس یتو نفسم

 یها شهیاز پشت ش ی. حتشناختمیهم م دهیند یحت

یدود .. 

رنگ بود و..جرات  دیبه دور شدن مگان سف نگاهم

 یکم یکه با فاصله  یرنگ اهیس نِ ینگاه کردن به ماش

 امیتا به خودم ب دیازم توقف کرد رو نداشتم. طول کش

 یکه زانوهام کم دمیفهمیبردارم..و حاال م یو قدم

زدن  خیانگشتهام رو به  یسست شده ند. و بندها

هم فشردم..حاال  یند. دست مشت کردم و لب روهست

نفرت..من از نگاه کردن  ایترس بود  دونمینم گهید

من  نکهی.از اکردمیکه باز شده بود، امتناع م یبه در

 کی.کردمیم دایپ یحال کیباشه.. دهید اریرو با سام

بود بیخودم هم عج یکه برا یترس . 



 گذاشت، نگاهم رو یبرف نِ یزم یپاش رو رو یوقت

کردم به  یو سع دمیکش نییاز حِد معمول پا شتریب

شد و قلب من  ادهیپ نیبودنش توجه نکنم. از ماش

به  دنشید یلحظه ا یکرد. برا یقراریب نهیس یتو

نشد دهیتمنا افتادم و..بازهم نگاهم باال کش .. 

ابروهام  یو اخم ناخواسته ا کردمیرو حس م نگاهش

گرفتنش  دهیدر ناد یرو گره زد..و من به شدت سع

رو بست و با نگاِه طلبکار  نیدر ماش یداشتم.اما وقت

 یلینگاه خ کی ی..به اندازه یبه سمتم اومد،لحظه ا

 یبود تا تو یلحظه کاف کی.. و همون دمشیگذرا، د

سوزممطلق ب یها یاهیخشِم س شیآت .  

- بود؟؟؟ یک نیا  

و طلبکار که مو به تنم  ی..انقدر جدیول دیپرس آروم

بود! و من  دهید اریاون من رو با سام راست شد.

 ..حاال..حس خوب و بد رو باهم داشتم

نگاهش کنم، از  یحت ایبدم  یجواب نکهیا بدون

ماه،تنم گرم  ید دِ یشد یسرما یکنارش رد شدم و تو



بود و  دهید اریبا سام دنیشد.اون من رو درحال خند

کرد؟یم ی!! حاال درموردم چه فکریوا !! 

- ؟یشد ادهیپ نشیبود از ماش یک ارویبا توام!  !! 

هم فشردم و قلبم رو فرو دادم.صداش  یرو چشم

! به یعصبان ییجورا کیبلندتر از قبل..و  یکم

 !خاطر من؟

- نمیبب سای! وا؟یریم یدار نییپا یکجا سرتو انداخت !! 

کردم پشت سر  یراه رفتن آرومم ادامه دادم و سع به

شت روز! ه شدیم دمش،یدیبذارمش..اگر امشب هم نم

اتاق و  یکردن از تراس و پنجره  یهشت روز دور

ساختمان یِ و الب نگیپارک یحت . 

شد. و  دهیبرنداشته بودم که بازوم کش یچند قدم هنوز

آوات وجودم رو لرزوند یِ عصبان یهمراهش صدا : 

- چه  کهیاون مرت نی!! تو ماشستم؟یمگه با تو ن

؟یکردیم یغلط ! 



 تِ یشد.از عصبان دهیرفت و نگاهم باال کش نفسم

. اون دیکوبی..قلبم به شدت میول دمینگاهش نترس

دیقفل شده ش غر یدندونها نیمهلت نداد و از ب : 

- باهاش؟؟؟ یرفته بود یکدوم گور  

بکشم. اما اون  یکردم بازوم رو آزاد کنم و نفس یسع

 :محکم تکونم داد

- و خبر نداشتم؟ یکردیغلطا هم م نیاز !! 

به خودم دادم یردم و تکوندندونهام فش نیرو ب لبم : 

 !!دستمو ول کن-

 ی رهیو دوباره خ دیکش یرو به سمت شیعصبان نگاه

 :من شد

-  ایبچه زرنگ؟!! با ک یکنیم ییچه غلطا گهید

کس و  یشه؟؟؟بیخبر دار نم یشکیه یایم یریم

؟یکنیم خوادیدلت م یکه هر غلط یکار ! 



 یکالمش تا عمق قلبم رو سوزوند. تکون محکم َزهر

هم فشرد و آروم و پر  یردم و اون چشم روخو

دیحرص پرس : 

- ! ها؟؟یعطر اروی نیبود ا یک !  

ش رو به چشمهام دوخت و تکرار کرد وونهید نگاهِ  : 

- درباره ت بکنم..خودت دهنتو  گهید یفکرا خوامینم

 یک ،یشد ادهیپ نشیکه از ماش یکثافت نیوا کن بگو ا

 دمینکشزبونت  ریاز ز گهیبود! زودباش تا جور د

رونیب ! 

 یو..ب تیتنگ شده از نفرت و..عصبان یچشمها با

بهش چشم دوختم یطاقت : 

 به تو چه؟؟؟-

پر حرصش صورتم رو سوزوند نفس : 

-  یایسرو وضع م نیکه با ا سیننه بابا باال سرت ن

که از االن دنبال  تهیحال یچ یوجب می!! توئه نرون؟یب

؟یریم یکثافت کار !  



کمتر تکون دادمکردم و دستم رو مح بغض : 

- نداره!! دستتو بکش کنار یبه تو ربط ! 

دستش رو برداره، با تحکم گفت نکهیا بدون : 

- ! نمیبیازت م یزیچ نیبارت باشه که همچ نیآخر

شانس آورد در رفت وگرنه وثمیاون د .. 

حرفش با نفرت صدام رو باال بردم ونیم : 

-  یداره آخه؟! مگه تو فوضوِل کارا یبه تو چه ربط

؟یمن ! 

نگاهش کم کنه، پر  یاز جذبه  یزیچ نکهیا بدون

 :حرصتر گفت

-  نیهمچ ،یکنیغلطا م نیاز نمیبب گهید یدفعه 

پاتو از  یجرات نکن گهیسر جات که د شونمتیم

رونیب یخونه بذار ! 

حالم به  داد،یبزرگتر بهم تذکر م کیمثل  نکهیاز ا 

 ،یو دلشکستگ تی! با تمام عصبانخوردیهم م

دمیچشمهاش غر یو تو دمیو کشصورتم رو جل : 



- من دخالت  یتو کارا گهی! دومدهیبه تو ن شیفوضول

یکنینم !! 

صورتش رو کج کرد و تشر زد ت،یعصبان با : 

-  نیخفه شو بابا!! واسه من ُگنده نگوز بچه جون! هم

برو  رم،یگیحالتو نم تیکه به خاطر زبون دراز

 ..خداتو شکر کن

دمش دهیو همراهش کش دیرو کش بازوم : 

- دنبال  ده،یم ریش یواسه من آدم شده..دهنش بو

ختشیاز سر و ر نمی!! اهیدوس پسر باز ! 

کردم دستش  یو سع دمیخودم رو عقب کش دهیترس

 :رو از دور بازوم آزاد کنم

-  یمن فوضول ینفر تو کارا هیکنم که تو  کاریمن چ

وسط؟! مگه  یخودتو بنداز شهیگفته هم ی! ک؟ینکن

 یکارا یِ تو دارم که تو فوضول یبه کارا یمن کار

؟؟یکنیمنو م   

دیبهم انداخت و با حرص خند ینگاه : 



- یکار داشته باش یجراتشم ندار ! 

من  دمیترسیم یگرفتم و از طرف شیحرفش آت از

بزنه!  یوقت حرف کیرو..به خونه مون ببره و 

! دمیترسیاالن..من ازش م یبود ول دیهرچند ازش بع

و با حرص صدام  دمیشبرفها عقب ک یخودم رو رو

 :رو باال بردم

- نزدم! آشغاِل کثافت  غی! ولم کن تا جنمیولم کن بب

 !!ولم کن

 یا گهید دیو با جذبه نگاهم کرد..فرصت تهد ستادیا

دمیندادم و با آرنجم به پهلوش کوب : 

- !! تو ؟یکنیرفتار م ینطوریبا من ا یبه چه حق

! !یکاره ا چی! هشه؟ینم تی! حالیمن یکاره  چیه

 !!گمشو کنار تا صدامو باالتر نبردم

چشمهاش براق شدم و از  ینگاهم کرد. تو فقط

دیلرزیحرص صدام م : 



-  یربط چی! به توام هکنمیدلم بخواد، م یمن هرکار

نگاه  هیمن،  یدخالت تو کارا ینداره!! بهتره به جا

یبه خودت بنداز ! 

دیو پرجذبه غر آروم : 

- !پس دهنتو یعطر کنمیدارم خودمو کنترل م یلیخ

 !!ببند

صورتم گرفت یاشاره ش رو جلو انگشت : 

- ازت  ییغلطا نیبارت باشه که همچ نیو آخر نیاول

یفتیب یاز االن تو کثافت کار ذارمی! نمنمیبیم .. 

دوباره تقال  یرو باهم داشتم وقت تیو عصبان بغض

 :کردم تا دستم رو آزاد کنم

- که کال تو  فتم،یدارم م یاگه من تازه تو کثافت کار

نداره ها! آخه  ی!! البته به من ربطیتوش غرق شد

ستمیتو ن یکارا یِ وص لیمن که وک !  



بازوم شل شد.. دستم  یمات شد و دستش رو نگاهش

برم، با اخم  نکهیو قبل از ا دمیرو با ضرب عقب کش

 :و نگاه بهت زده گفت

- به  یکار یکس یگیکه م تهیحال یآخه توئه بچه چ

بهت نگه که  یزیچ ی! اگه کسکارت نداشته باشه؟

احمق یدیسرتو به باد م !! 

دادم و با اخم نگاهم  نییگلوم رو همراه بغض پا آب

دمیکش نییرو پا : 

- به خودم مربوطه گهید نشیا ! 

بلند  یاز طرفش نشدم و با قدمها یمنتظر حرف گهید

ازش دور شدم. قلبم تکه پاره شده بود و بغض گلوم 

از پشت سرم حس  . نگاهش روکردیرو آزرده م

از  گهیبرام نمونده بود.. حاال د یجون چیو ه کردمیم

بود، ناراحت نبودم..بذار  دهید اریمن رو با سام نکهیا

اگر فکر کنه  ی. حتهبکن خوادیکه دلش م یهر فکر

عقلم و خوب و بد رو از  یب یدختربچه  کیکه من 

دمینم صیهم تشخ !  



 

* 

 رونیب یو نفسانداختم  نییدر خونه سرم رو پا پشت

. از نگاهش ذاشتی. خسته دادم. بغض راحتم نمدمیم

و..من  شدمیمتناقض م یو حرفهاش پر از حسها

هنوز پاگرد و حرفهاش رو فراموش نکرده بودم. و 

 یبود و..عصبان دهید اریامشب..اون من رو با سام

 یپر از حرفها زینفرت انگ یِ عصبان کیشده بود. 

کنم و  رونیاز ذهنم ب تمتونسیدار..نگاهش رو نم شین

. انقدر کردیبازوم گز گز م یهنوز رد انگشتهاش رو

پسرخاله م  ی! چون جا؟یچ یبرا تیو عصبان دیتهد

چون من بچه بودم و به  ای!! کرد؟یم یبود و بزرگتر

شد؟؟؟ینم میحال یچینظرش ه  

به  یآه شد و قلبم رو سوزوند. برگشتم و نگاه نفسم

که  یا شهیش یوارهای.. و ددوطبقه انداختم نیپاگرد ب

 امیباهاش کنار ب تونمی. گفت نمشدیرو به تراس باز م

بچگونه م رو نداره.  یها یلجباز یو حوصله 



که کنار اومدن با  دمیفهمیهوووفف حاال داشتم م

 یحساس بود و..حت یلیتعصباِت آوات، سخته..اون خ

گرفتیم رادیبه سر و شکلم هم ا ! 

متفاوت.اون  یلیداشت.خ ینظر متفاوت اری..ساماما

 دنیمن بود تا با د یتجربگ یو ب یدنبال بچگ

لذت  جانم،یدرشت شده از ترس و ه یچشمها

از تعصباِت  اریمجهوِل سام یببره..خواستن ها

 .خاص آوات هم سخت تر بود

چشم از پاگرد گرفتم و با فرو دادن  یسخت به

که من  دیفهمی. کاش مدمیبغض،شالم رو جلوتر کش

و چقدر به هر  زارمیگرفته شدن ب دهیز نادچقدر ا

گرفته شدن رو  دهیناد نیتا ا زنمیچنگ م یزیچ

ساعت معطل  کیافتادم و  اریسام ادیجبران کنم. 

سرما یشدنم تو .. 

. حتما دمیلبم کش یرو یدر رو فشردم و لبخند زنگ

نفرت و سرزنش  یایاتاق منتظرم بود تا دن یتو دیام



هم حال داغونم رو درک  دیشا دونمیرو بارم کنه. نم

نگه یزیکنه و چ ! 

نگاهم کنه  نکهیبود که در رو باز کرد..بدون ا زدانی

 نیبده، به سرعت دور شد و در همون ح یسالم ای

 :بلند گفت

- نهیعطر .. 

و وارد شدم دمیکش یبلند پوف : 

- شور؟؟یب یستیسالم بلد ن  

پهن و  ی. راهرودینداد و انگار اصال نشن یجواب

بزرگ  ییرایکردم و وارد پذ ینه رو طکوتاه خو

بود  دهیمبل دراز کش یبابا که رو دنیخونه شدم. با د

بلند  کرد،ینگاه م زدانیفوتباِل  یِ هدف به باز یو ب

 :گفتم

- ییسالم بابا .. 

بهم  یبرداشت و نگاه شیشونیپ یرو از رو دستش

 :کرد



- ؟؟یسالم بابا..تا االن کجا بود  

به هفت  کیتم. نزدبه ساعت انداخ ییگذرا نگاه

گفتم یالیخیبود..با ب : 

 .کالس بودم-

زد لبخند : 

- بابا یخسته نباش .. 

رفتم و دستش رو که به سمتم دراز کرده بود،  جلو

 :فشردم

- یمرس .. 

آشپزخونه بلند گفت یاز تو مامان : 

- جوشونده رو بده بابا نیا ایب نیعطر .. 

انداختم میبه پشون ینیچ : 

- شده؟؟ یچ  

به روم زد و از درد سرش،  یمهربون لبخند

 :صورتش جمع شد



- کنهیالمصب پشت سرم درد م .. 

سبز  یجوشونده  یِ با محتوا یبزرگ وانیل مامان

سنِگ اُپن گذاشت و رو  یرو ،ینیس یرنگ رو تو

 :به بابا گفت

صدبار گفتم حرص و جوش واست خوب -

؟؟ی..خوب شد االن سر درد گرفتسین  

رو به بابا گفتم اُپن برداشتم و یرو از رو ینیس : 

- بابا؟؟ یحرص خورد یسر چ  

حوصله گفت یشد و ب زیخ مین : 

- اریب نتیمنو از تو کاب یبابا..اون قرصا یچیه .. 

 نتیکاب یفشار خونش بود، از تو یکه برا ییقرصها

روبروش گذاشتم زیم یدرآوردم و رو : 

- بحثت شد؟؟ یتو بنگاه با کس  

دو کوتاه جواب دا دیبه پشت سرش کش یدست : 

 ..آره-



- ؟؟؟یبا مشتر  

به قرصها کرد یکرد و اشاره ا نییباال و پا یسر : 

- باز کن بده یزبون ریز هی .. 

دستش  یرو باز کردم و تو رنیسیتروگلین قرص

زبونش جا داد و من با  ریگذاشتم.قرص رو ز

گفتم ینارحت : 

- بابا؟؟مگه دکتر  یکنیچرا اعصاب خودتو خورد م

؟؟یبخورحرص و جوش  دینگفته که نبا  

گفت یعصب : 

- از طرف  خوادی! مفهمهیاصال زبون نم کهیمرت

بمونه.ازونطرفم  گهیماه د هیخودم مهلت بدم که 

سر هفته  دیکفش که با هیصاحب خونه پاشو کرده تو 

کنه هیتخل .. 

- ؟یک ! 

هوا تکون داد یتو یدست : 



- بابا ولش کن یشکیه .. 

صداش رو بلند کرد مامان : 

- فرهاد یبد خودتو دخالت دیتو نبا ! 

دیکش ینفس بلند بابا : 

- خودمو دخالت  یقول نامه رو من نوشتم، چطور

 ندم؟؟

اومد که به سردرد و  یم شیمسائل پ نیاز ا یگاه

 ی. بلند شدم و کنارش روشدیبابا ختم م یفشار باال

 ایانداختم که فارغ از دن زدانیبه  یمبل نشستم..نگاه

..رو ردکیم یباکس خودکش کسیا یداشت با دسته 

 :به بابا گفتم

 ..چند روز نرو سر کار..بمون خونه استراحت کن-

شد و گفت کترینزد مامان : 

- که دهیخدا از دهنت بشنوه..گوش نم یآ .. 

به  یکه داشت، بازهم لبخند یبا وجود سردرد بابا

 :روم زد



-  شیپ ادیتو بنگاه ز زایچ نیکه دخترم..از شهینم

 نیمسائل خونه نش نی..اگه قرار باشه به خاطر اادیم

 ..بشم که کالهمون پس معرکه س

زنگ  ی.صداگرفتیغصه م م دمش،یدیکه م نطوریا

. از رمیباعث شد که چشم از لبخند بابا بگ میگوش

اسم  دنیرو درآوردم و با د میکاپشنم گوش بیج یتو

شدند پیهم ک ی" لبهام روی"سام . 

بابا  یبه رو یزود از جام بلند شدم و لبخند یلیخ

 :زدم

- مراقب باش شتریپس..ب .. 

دمیرو شن زدانیبلند  یرو رد کردم و صدا تماس : 

- بود؟؟ یک  

نبود؟ یتعجب نگاهش کردم. مگه غرق باز ای !! 

 ...ساغر بود فوضول-

دیپرس عیسر مامان : 



- ؟؟؟یپس چرا جواب نداد  

 ..هوففف

 ..قطع کرد-

رو به بابا  عیسر شونیمنحرف کردن کنجکاو یبرا

 :گفتم

- قولت  ،یکنیال که واسه ما همه کار محا یراست

نره ادتی ! 

سرش رو خاروند یحالت بامزه ا با : 

- وضع و اوضاع فکر نکنم امسال بتونم  نیبا ا

بعدش ،یواست بخرم..دانشگاه که قبول شد ... 

حرفش صدام باال رفت ونیم : 

- ایچونیکه بپ یکشینقشه م یبابا!!باز دار !! 

رو که بهم دوخت، ناله کردم نگاهش : 

-  نیکه واسه تولدم ماش یاز پارسال قول داد

یبزن رشیز یتونی..االن نمیبخر ! 



و مامان گفت دیخند : 

- یندار نامهیتو که هنوز گواه .. 

به بابا گفتم رو : 

- تا  مونهیم نگیتو پارک ذارمیمن م د،یشما بخر

رمیمو بگ نامهیگواه .. 

گفت عیسر زدانی : 

-  تیاذ نیبعد بابامو واسه ماش ر،یبگ نامهیاول گواه

 ..کن

اخم رو بهش تشر زدم با : 

- کن..وسط  یتو ساکت!اصال پاشو برو تو اتاقت باز

سین یباز یکه جا ییرایپذ !! 

دیبا آرامش خند بابا : 

-  نمینده به بچه..حاال کو تا تولدت..تا اونموقع بب ریگ

شهیم یچ .. 

دمیبه بابا بازهم ناله وار غر رو : 



- تولدمه..من  گهینداره..نوزده روز د یبه من ربط

نیقول ند نیدوستام آبرو دارم! خواست شیپ .. 

که دوباره به صدا دراومد،ازشون رو گرفتم  میگوش

 :و به سمت اتاقم رفتم

- من تو  یِ اس د دیبا گهی..نوزده روز ددونمیمن نم

باشه نگیپارک ! 

 یرو باهم داشتم و چطور یو کالفگ خجالت

؟؟دستهام نگاِه شماتت بار فرار کنم نیاز ا تونستمیم

 اهشیس یچشمها یبردم و انگشتهام رو رو شیرو پ

 :گذاشتم

- نگام نکن ینطوریا ! 

دستهاش نگه  ونیو م دیکش نییدستم رو پا دو

رو  شیداشت..نگاهش بازهم همون رنگ دو روز پ

داشت و هنوز هم با مِن پر اشتباه، نرم نشده 

 یروزها نیا یو من تو دادیبود.سکوتش آزارم م

سکوت  کیبودم. فقط  دهیازش نشن ییصدا چیه ریاخ

نگاِه پرغضب و سرزنشگر کیبود و  . 



 ابونیخ یبود که تو شیهمون نگاِه دو شب پ نگاهش

 ..بازوم رو فشرد و سرم داد زد

 یبه دستها یو با نفس پر درد دمیکش نییرو پا نگاهم

شدم رهیقفل شده مون خ : 

- یدیدیم گهیجور د هیکاش منو  .. 

فشرده شدن  ادِ یفشردند و من  دستهام رو انگشتهاش

..مرِد پر اریافتادم.سام اریسام ی لهیدستهام به وس

که از جواب ندادنم به تماسهاش  یشر و شور

رو  دهیو ترس یجوره مِن فرار چیبود. و ه یعصبان

من رو  یها یها و لجباز یبچگ اری.سامکردیرها نم

آوات یدوست داشت ول ... 

- یدیدیکاش منو بچه نم .. 

..اما نگاِه دمیگاز گرفتم و نگاهم رو باال نکش رو لبم

 یپشت پلکها یو پرغضب همه جا بود..حت اهیس

 .بسته م



دعوام نکن..بهم حق بده که بخوام از خودم دفاع -

 ..کنم

 نیا ششیراحت از نگاِه دو شب پ یلی..خدادینم حق

بودم دهیرو فهم . 

- شدنم دهی..فقط دنبال دستمین یمن دنبال کثافت کار .. 

و قلب شکسته م رو نشونش  دمیرو باال کش گاهمن

 :دادم

- توئه..همه ش به خاطر توئه که من هنوز  ریتقص

دمیرو م یعوض ارِ یجواب سام .. 

تنگ کردم و پر از نفرت گفتم چشم : 

- که  ینطوریتره..اما منو هم یاون از توام عوض

 !هستم، دوست داره

با تاسف تکون داد و پوزخندش پر از تمسخر  یسر

 یادیکه ز دونستمید..دوست داشتن..خودم هم مبو

 یو خواستن ها اری..سامکنمیدارم اغراق م



مبهم و پر از ترس  یحسها نیبه ا شدیخاصش..م

 !گفت دوست داشتن؟

-  ریکنم و..خودمو اس رونتیاز سرم ب گهیم اریسام

نکنم ،ینیبیکه منو نم ییتو .. 

رو به سمت شونه م کج کردم سرم : 

- تو  رین خودمو اسنه؟؟م گهیدرست م

 کردم..اشتباهه مگه نه؟؟

هم فشردم تا بغض نکنم..گفته بود که دهنم  یرو لب

 یو از االن دنبال دوست پسر باز دهیم ریش یبو

 !!هستم

- خوِد تو یاشتباهه..حت گنیهمه م .. 

از  نکهیبلند شد و من بدون ا میزنگ گوش یصدا

اتاقم بلند شم، دست  یتو یپارکت شده  نیزم یرو

 یاسم سام دنیرو برداشتم. د میاز کردم و گوشدر

 یرو درونم زنده کرد.همون حس ییبازهم حس آشنا



و تُخسش  یقهوه ا یچشمها دنیبا د شاپیکاف یکه تو

دادیبهم دست م .  

- شهیم صتریحر کنم،یفرار که م .. 

سکوِت پر از  یرو بازهم ازم نگرفت و تو نگاهش

و نگاهم  گرفتم یم شد. چشم از اسم سام رهیحرف،خ

دمیرو باال کش : 

- ؟؟یبگ یزیچ یخواینم  

که من رو  شی..مرِد دو شب پیول گفتینم یچیه

نگه داشته بود، ازم خواسته بود که از  ابونیخ یتو

ها نرم..و من..گفته  یکثافت کار نیاالن به سمت ا

منه..تماس قطع شد..من به  یکاره  چیبودم که ه

د، نگاه صفحه افتاده بو یکه رو یپاسخ یتماس ب

 :کردم

- نشونم بده یجانیو ه دیجد یحسا خوادیم اریسام .. 

رنگ رو شکار کردم اهیس نگاه : 

- ادیبترسم، خوشش م نکهی..اما از اترسمیم دونهیم .. 



 یچارگیگذاشتم و بازهم حس ب میشونیپ یرو دست

 :کردم

- لذت  می..اما از ناراحتیکه ناراحتم مکن یدونیتوام م

یبریم .. 

ر کردرو تا دمید اشک : 

- دیزیهمه تون نفرت انگ .. 

بازهم  یرو بلند کرد..اسم سام میگوش یصدا یامیپ

کردیم ییصفحه خودنما یرو : 

-  یکنی..مجبورم مادیبدم نم ،یدیجوابمو نم نکهیاز ا

واست وقت بذارم..اما دلم واسه صدات  نایاز ا شتریب

نیتنگ شده عطر .. 

دادم یامیپ امهاش،یاز تماسها و پ یخالص یبرا : 

- االن حوصله ندارم..شب بهم زنگ بزن یسام .. 

رو به  دیرو فرستادم و بازهم نگاه پرنفرِت ام امیپ

زود  یلیباعث شد که خ اریبه سام اممی.پدمیجون خر

بده یامیدوباره پ : 



-  شبی..اما مثل دزنمیقربونت..شب زنگ م یسام

 نشه..باشه خانوم کوچولو؟؟

مکررش  یجوابش رو نداده بودم و از تماسها شبید

رو  میخسته شده بودم.و در آخر به ناچار گوش

 امشیجواب دادن به پ یخاموش کرده بودم.تعللم تو

بده یا گهید امیباعث شد که پ : 

- زم؟؟یباشه عز  

 جانیهمون همون حس ترس و ه امهاشیپ یتو یحت

جواب  د،ینگاه زهرآلوِد ام ی. جلوکردیرو بهم القا م

رو دادم اریسام : 

 ..باشه-

فرستاد امشیکلِک لبخند همراه پش چند : 

- باهات  یمن..شب کل یکوچولو نیعطر نیآفر

که تمام  یفکر کن یفقط به من خوادیحرف دارم..دلم م

نهیبیکه تو رو نم ی..نه به کسییفکر و ذکرم تو ! 



نداشتم.  امیپ نیا یبرا یندادم و..در واقع جواب یجواب

ا در بود که کارم اشتباهه و مِن تنه دهیاون هم فهم

شدمیمخالف داشتم له م نهمهیبرابر ا . 

 یِ زانو یسرم رو رو شب،ید یخواب یاز ب خسته

 یکه ازم متنفر بود، گذاشتم. پسم زد..سرم رو یدیام

رو خواست. کاش  ریافتاد و دلم بودن خاله من نیزم

 شهی..کاش مثل همکردیبود و موهام رو نوازش م

و سرزنش  نهمهیو دربرابر ا دادیبهم آرامش م

 تونستمی. و من مدادیتمسخر، بازهم حق رو به من م

حرف  یو عصبان یبدون ترس براش از آواِت تعصب

 .بزنم

بودم و  دهیدراز کش نیزم یبود رو قهیچند دق دونمینم

زنگ خونه،  دنیخودم مچاله شدم بودم. با شن یتو

مشامم  یتو یمادرانه ا یچشم بستم.. و بو

من کنارم  رِ یخاله منلبم اومد و.. ی..لبخند رودیچیپ

 .بود



و  ایرو نی..بدیرسیبه گوشم م رونیاز ب ییصداها

موهام حس  یرو یغوطه ور بودم و نوازش تیواقع

 .کردم

 ..سالم-

اتاق به گوشم  رونِ یکه از ب یمردونه ا یصدا

 نیا یفشرد. نفسم برا کبارهیقلبم رو به  د،یرسیم

هم  یاز قبل رو شتریصدا بند اومد و چشمهام ب

رده شدندفش . 

- ؟؟یسالم آوات جان..خوب  

هم فشرده شدند و تمام وجودم به تپش افتاد لبهام .. 

- هست؟؟ یخاله جان..آآآ عطر یمرس  

یعطر گفتینفس..هنوز هم بهم م یب یا خنده !! 

- ؟؟یسادیچرا دم در وا ایتو..ب ایهست..ب زمیآره عز  

 خواستیو دلم نم دمیبودنش رو از صداش فهم معذب

ادرانه دور بشماز نوازِش م . 

- شمیمزاحم نم یمرس .. 



- کنمیتو االن صداش م ایب ه؟؟یچه حرف نیا .. 

مادرانه  یبو گهی. حاال دکردمیبسته هم حسش م چشم

که دو شب  دادیم یعطر یو جاش رو به بو شدیکم م

زدیمشامم پرسه م یتو یبود . 

- یخوش اومد .. 

 ..مزاحم شدم-

کینزد چقدر .. 

- ای..بنیبش ایب ه؟؟یمزاحم چ کنمیخواهش م .. 

 یو مستانه م..لبخند نیسنگ یبودم..نفسها ایرو یتو

 یعشق و نفرت بودند. و حضور یکه پر از حسها

َکندیها داشت قلبم رو از جا م یکینزد نیهم .. 

 ..دست شما درد نکنه..زحمت نکش خاله-

چند  یما! تو یخونه  ی..تویبم و خواستن یصدا نیا

م چشم باز من..طاق باز شدم و بازه یمتر

و من بودنش رو در اوجِ  ستین اینکردم..رو

کردمیحس م شهیاز هم شتری،بیناباور . 



- خوبن؟؟ نای..مامان اکنمیخواهش م  

خودش هم  دنیبا د یو من حت دادیجواب م راحت

کردمیهول م !  

- س؟؟یسالم دارن..عمو چطوره؟؟خونه ن  

- رفت شیساعت پ مین نی..همسینه خونه ن .. 

 ..آهان-

..اصال چطور شده بود یمعن ین" آروم و ب"آها کی

بود و..سراغ من رو گرفت؟!! واقعا با من  نجایکه ا

دو  یدعوا و تشرها یداشت؟؟ نکنه ادامه  یکار

و  ریرو برام آورده باشه؟! هنوز از تحق ششیشب پ

نشده بود؟؟ ریس دیتهد  

  کار و بار چطوره آوات جان؟؟-

آروم و راحت جواب مامان رو داد بازهم : 

- سیبد ن .. 

- ؟؟یکن دیامسال تمد یخوای؟؟میراحت نییتو واحِد پا  



داد رو استشمام کردم رونیکه ب ینفس . 

- ..تا دونمیفعال نم دیکه آره راحته..واسه تمد شیراحت

ادیم شیپ یچ مینیبب .. 

..اما حاال کنهیم دیبه بابا گفته بود که تمد قبال

تراس بهم  یکه تو ییحرفها ادی! دونهینم

بهتر باشه که بره و  دیادم..گفته بود که شازد،افت

نکنه..اگر  تیاذ نیاز ا شتریرو ب چارهیب یِ عطر

که چه حال  ی!! اگر بمونه هم...وارمیمیبره..من م

داشتم یداغون . 

- جا مونده  نییتو تراِس پا یآآآ راستش کتاب عطر

 ..بود

 ریبودم. دلگ ریبود و من ازش دلگ نجایخاطر من ا به

و..همه  یو متنفر و عصبان قراریو ب بودم و دلتنگ

اشتباه رو با جون و دل  نیاشتباهه و من ا گفتندیم

دادمیادامه م . 

- دختِر سر به هوا..دستت درد نکنه نیاز دست ا .. 



- کنمیخواهش م .. 

خاطر دادن کتاب اومده بود؟! فقط به خاطر همون  به

! ؟یکتاب؟؟انگار مامان هم منتظر بود..منتظر چ

رو به مرگ شدم و آوات با تعلل ادامه  رفتنش؟!! من

 :داد

- کردم که  دایپ یدرس یجزوه  یسر هیتو کتابام 

بهش بدم خواستمی..مخورهیفکر کنم به دردش م .. 

بلند مامان باعث شد که چشمهام باز بشند یصدا : 

- مامان؟؟ نیعطر ن؟؟یعطر  

دو شِب  یو صحنه ها دیچرخیدهنم نم یتو زبونم

رفتیمچشمهام ن یاز جلو شیپ .  

- جان آوات اومده با تو کار داره نیعطر .. 

آروِم آوات، لرز به تِن ُگر گرفته م انداخت یصدا : 

 خوابه خاله؟؟-

مامان با تعجب همراه بود یشرمنده  یصدا : 



- ..حتما باز هدفون خوابهیموقع ها نم نیفکر نکنم..ا

شنوهیتو گوششه نم .. 

گرفت یشوخِ آوات، قلبم رو به باز یصدا : 

- خونهیدرس نم پس .. 

پرخنده و آروم مامان یصدا و : 

- ..همه ش حواسش پرتهسیاهل درس خوندن ن ادیز ! 

شدم و از  یحرف عصب نیدست مامان به خاطر ا از

شتریآوات ب یخنده  .. 

- گوشهیباز یلیحتما خ .. 

- لوس بار  کمیکه چه عرض کنم!  گوشیباز

هم به خاطر  شیگوشیو باز یاومده..حواس پرت

شکهینازشو م ادیباباش زکه  نهیهم .. 

اتاق بستم.  دیسقف سف یم جمع شد و چشم رو چونه

که  کنهینم یکنجکاو چوقتیحواسم پرته و مامان ه

قبولم  ادیپرت کرده..کال ز یچ ای یحواسم رو ک

 ینداشتند که بخوان من و افکارم رو جد



ود نب یتیمی.صممیباهم نداشت یخب..حرف یعنی.رندیبگ

ارهیسر درب یزیکه بخواد از چ .. 

بود که با خنده گفت آوات : 

- شهی..بزرگتر که شد، حتما بهتر مهیتو سن حساس .. 

. شدیسرم آوار م یرو ایطرز حرف زدنش، دن نیا با

تا از افکار بچگونه  شدمیبزرگ م دیخوب نبودم و با

از  ییمامان بازهم رگه ها ی!صدارمیم فاصله بگ

گفت یخنده داشت وقت : 

-  کاریداره چ نمیرم صداش کنم بب..حاال بدوارمیام

ن؟؟ی..عطردهیکه جواب نم کنهیم  

 دیشدم. با زیخ میو ن دمیدندونهام کش نیرو ب لبم

 دیکوبیم نهیس یکه تو ی! با قلبکردم؟یم کاریاالن..چ

گلوم جا خوش کرده بود..و  یکه تو یو بغض

وجودم شعله ور  یهنوز تو شبیکه از پر یتیعصبان

دی!! من باکه تنگ بود یبود و..دل ... 



-  امی..من بعدا مدیخاله اگه خوابه، صداش نکن

نمشیبیم .. 

مامان واضحتر به  ی..نکنه بره؟!! صدادیلرز قلبم

دیگوشم رس : 

- ادیم کنمی..االن صداش مخوابهینه بابا عصرا نم .. 

 نیخواستن و نخواستن غرق شدم و ب نیو ب نشستم

سوختم ینفرت و دلتنگ . 

که سرش  یمادر ین رواتاق باز شد و نگاه م در

 کاریچ دیدر داخل اتاقم کرد، موند. با یرو از ال

کردم؟یم !! 

- ن؟؟؟یعطر  

که  یرنگ دیلرزونم رو به سمت هدفون سف دست

.مامان دمیافتاده بود، کش وتریزکامپیم یِ صندل یرو

به روم کرد یزیاخم ر : 

- ؟یدیچرا جواب نم !! 



بود و  رونیب نیدهنم رو فرو دادم..آوات هم آب

نهیمن رو بب خواستیم ! 

- ؟؟یصدام..کرد  

رفت یغره ا چشم : 

- !باز سرت یبله چندبار صدات کردم، جواب نداد

بود؟؟ یگرِم چ  

 ینطوریدر حضور آوات باهام ا خواستینم دلم

لبم  یرو یقفل شده،لبخند یحرف بزنه..با دندونها

 :نشوندم و هدفون رو باال گرفتم

 !هدفون تو گوشم بود مامان-

کرد رونیبه ب یا اشاره : 

- آوات اومده کارت داره رون،یب ایخب ب لهیخ .. 

 دادیاسم آوات از زبون مامان،قلبم رو قلقلک م دنیشن

! شب؟یکاِر پر یو کار داشتنش! کارم داشت؟! ادامه 

من چرا انقدر  ایخدا ؟؟یدادن جزوه و کتاب درس ای

سخته؟؟ دنشیند  



دمیراست و دروغ،نال نیب : 

- کنهیسرم درد م .. 

گاز گرفت یو لب دیرو داخل کش دشخو : 

- واست جزوه و کتاب آورده ایزشته..پاشو ب .. 

سال دوم رو برام  اتیکتاب ادب نکهیاز ا یحت من

کارها  نیبا ا خواستیبودم! م یآورده بود هم عصبان

رو ثابت کنه؟؟ یچ  

- آورده، ازش تشکر کن..  یحال ندارم! هرچ گمیم

رونیب امیمن حوصله ندارم االن ب .. 

شد ظتریمامان غل اخم : 

-  ایپاشو خودتو جمع کن، ب ه؟؟؟یچ ایلوس باز نیا

رونیب ! 

دمیپام کوب یمشتم رو رو ،یاز کالفگ پر : 

 !مامان-



آوات از  ینزده بود که صدا یمامان حرف هنوز

دیبه گوشم رس رونیب : 

- ؟؟؟یداریب یعطر  

 یلحظه ا یشدند و قلبم برا پیهم ک یرو لبهام

 یکرد که من حت ستیزمان بود ا. و انگار..ستادیا

 یدرشت شده م رو ینفس هم نتونستم بکشم! چشمها

 یصدام هم در نم یمامان مونده بود و..حت

گفت ییبه من با خوشرو رهیاومد..مامان خ : 

- ادی..االن مدارهیآره آوات جان ب .. 

 رونینفسم ب کبارهیفشرده شدند و به  شتریب لبهام

ر زداومد. مامان آروم رو به من تش : 

- ..پاشو زشتهنیپاشو عطر .. 

که تنم بود، مشت شد و  یشلوار راحت یرو دستم

تنم  یبغلم شروع به پخش شدن تو ریاز ز یداغ

 .کرد

 ..آ..خه-



بتونم جمله م رو کامل کنم، بازهم  نکهیاز ا قبل

دمیصداش رو شن : 

- تو اتاقت امیم ،یندار یاگه کار .. 

تهام انگش یِ زدگ خیشد و مقابل  شتریب یداغ

گفت یآوات بلند بود وقت ی..صداستادیا : 

- نداره که خاله؟؟ یاشکال  

زود جواب داد یلیخ مامان : 

- ؟؟؟یچه اشکال زمینه عز  

-  دی!بایتو اتاقت عطر امیم گهید ی قهیپس من دو د

 یلیبهت بگم..خ ییزایچ هیجزوه ها  نیا یدرباره 

کنهیواسه َدرسا کمکت م .. 

 ید آورده بود و..حتزبونم رو بن شیو راحت یگستاخ

باز  یا گهیآوات حساب د یمامان هم رو

که  دیدیبزرگتر اون رو م کیبه عنوان  دی..شاکردیم

 :رو به من دستش رو تند تکون داد



- لباس  هیبه اتاقت بکش،  یدست هیپاشو..پاشو 

تنت کن..بدو یدرست حساب ! 

زود از  یلیمن، خ یمات شده  یچشمها یجلو و

رو پشت سرش بست..و از اتاق خارج شد و در 

 :طرف خودش بلند گفت

- که آوات  عتریسر کمیجان..فقط  نیباشه عطر

 !معطل نشه

پشت در  نیاتاقم موند. هم یدر بسته  یرو نگاهم

اتاِق من! قابل هضم  یاومدن تو یبود و منتظر برا

رو گم کرده  تیو باور نبود و..نکنه بازهم واقع

کنده شد و به دور م از در اتاق  دهیباشم؟! نگاه ترس

من  یرو ی..نه نگاهگهی. حاال ددیتا دور اتاق چرخ

نبود و  ی. کسکردمیرو حس م یبود و نه حضو کس

یو...وا یمن..با بلوز و شلوار راحت !! 

پا تند کردم.  نهیو به سمت آ دمیاز جا پر کبارهی به

به خودم افتاد،دو دستم رو دو  نهیآ ینگاهم که تو

نامرتب و صورت  یهاطرف صورتم گذاشتم. مو



که  ینخ یِ ..و بلوز و شلوار صورتشیاز آرا یخال

به دختربچه ها کرده  هیشب شهیاز هم شتریمن رو ب

 ریاس دونهامدن ونیبود. دستهام مشت شدند و لبم م

به اتاق به  ایزمان کم، به خودم برسم  نیا یشد. تو

م؟ ختهیهم ر ! 

 استخویو به تخت نامرتبم نگاه کردم.دلم م برگشتم

بکوبم.  واریکنم و از دست مامان سرم رو به د هیگر

 نی..از دست خودم و ادونمینم ایاز دست آوات.. ای

رنگ. کاش..رنگ اتاقم رو عوض  یاتاِق صورت

  !کرده بودم

از  کبارهیکه به در اتاقم خورد، قلبم رو به  ییها تقه

  .جا کند

- تو؟؟ امیب  

اق تموم شد و من مثل آواره ها وسط ات فرصت

بودم. دست مشت شده م رو محکم فشردم و  ستادهیا

و خجالت زده  زاریاتاق ب نیخودم و ا یِ از همه چ

 .شدم



- ؟؟یعطر  

هم مثل مشتهام فشرده شدند و انگار تمام تنم  پلکهام

و اون قبولم  گرفتمیمچاله شد.من سخت م

هول زده بودم؟ نطورینداشت..چرا ا ! 

نامرتبم  یهابه مو یدست نهیبه آ رهیبرگشتم و خ 

تمام  نیباشم! ب تیاهم ی. اصال..بهتر که بدمیکش

به هدفون زدم و  یها،فقط عطر زدم! چنگ یچارگیب

 یگردون جلو یصندل یدور گردنم گذاشتم. و رو

! و البته متنفر گهیبودم د تیاهم ینشستم..ب وتریکامپ

نکنه اهصورتم نگ یتو ادی..کاش زیو عصبان !! 

- یایب یتونیم ! 

و  دیرو کش رهیجمله م تموم بشه، دستگ نکیاز ا قبل

 دمید یجلو توریروشِن مان یدر رو باز کرد. صفحه 

 کی ی. قلبم برالرزندیپلکهام م کردمیبود و حس م

 یبه التماس افتاده بود و مردمکها دنشیلحظه د

گهی.خب من دلخور بودم دخوردندینامرَدم تکون نم .. 

- نه؟؟ شهیسرت نم یچیاز آداب معاشرت ه  



ماوس  یبدنه  یگفت و انگشتهام رو یو جد رومآ

 توریمان یفشرده شدند. با تعلل چشم از صفحه 

 یبرا یبود تا..نفس یکاف دنشیلحظه د کیگرفتم.

رو باهم  یزدگ خیو  ینَمونه و بازهم همون حس داغ

 .داشته باشم

 یاهینشد و من از نگاه کردن به س دهیباال کش نگاهم

دمکریم یطلبکار، خوددار یها . 

- هدفون تو گوِشت بود؟؟ ای یخواب بود  

 یبسته شد و قدم بایدستش تقر ی لهیاتاق به وس در

شد کترینزد : 

- بود گهید یسرت گرم کارا دمیشا .. 

و درحال حاضر  دمیفهمیحرفهاش رو نم ادیز

 نجایحضورش بود که من رو مسخ کرده بود. االن ا

 یبود و تمام هوا ستادهیمن ا یِ متر کی یبود.تو

گرفتیم یطرافم رو با خودخواها .  

- گوشیحواسپرت..باز .. 



که تنش بود، عضالت مردونه  یدرنگیجذِب سف بافت

گذاشته بود و..به چند  شیبه نما ییبایش رو به ز

اتاق رو پر  یکه عطِر تنش کل فضا دینکش هیثان

 .کرد

گفت یتمسخر همراه بود وقت یخنده ش با کم تک : 

-  یکنینگاه م ی؟؟به چَجمعه یادیز ایحواست پرته 

 خوشگلم؟؟

باعث شد که نگاهم رو باال بکشم و با  شدارشین لحن

بشم رهیخ شیلعنت یاخم به چشمها : 

- نجا؟؟؟یا یاومد یدار کاریچ  

باال داد ییابرو : 

-  ،یزدیم دیام د گهیساعت د هی یذاشتیچه عجب! م

ومدیبعد صدات درم . 

و  شتریحاال ب نی! همشدمیمتنفر م ازش

 الیخیمهام تنگ شدند و نفس کم شد. چرا ب..چششتریب



صدام از  ،یبا تمام خوددار شد؟؟یم نم چارهیقلب ب

گفتم یوقت دیلرزینفرت م : 

- ؟؟یاومد یواسه چ  

- ؟؟یکرد کاریچ ارویبا اون   

 

* 

 یلبخند چیخشک شدم. آروم و بدون ه یا لحظه

چشمهاش موند و اخم  یبود. نگاهم رو دهیپرس

تنشس شیشونیپ یرو یکمرنگ : 

- نه؟؟؟ ای یتمومش کرد  

نگاهم رو ازش  یگلوم رو فرو دادم و به سخت آب

 :گرفتم

- یاومد یپس واسه فوضول ! 

به کجا  دونستمیبود و من نم ستادهیسرم ا ی..باالحاال

پناه ببرم..به کجا چشم بگردونم که نگاهم رو 

 !منحرف کنم؟



- ینکن عطر ییپررو .. 

 یرو ییاو به ج دمیکش نترییرو با اخم پا نگاهم

شدم رهیرنگش خ اهیشلوار س : 

- ی!! دوس ندارم اسممو نصفه ادا کننیعطر ! 

داد لمیبه پوزخند تحو هیشب یخنده ا تک : 

- دمینم تیاهم .. 

حرص نگاهش کردم با : 

- ؟؟یدینم تیاهم یبه چ  

دیآورد و آروم لپم رو کش شیرو پ دستش : 

 !نه به اسمت، نه به دوس نداشتنت-

بزنم  یو خواستم حرف دمیور کش کیرو به  صورتم

 :که آروم گفت

- ! کنمیصدات م خواد،یکه دلم م یمن همونطور

 هوم؟؟؟

گفتم تی..با جدیول دیلرز قلبم : 



- خوادیاما من دلم نم .. 

جواب داد تیاهم یب : 

-  دیرو کم کم با ی..لوس بازرینگ یخودتو جد ادیز

ناز و  نهمهیا گهیکه د یلپ چال یکنار..عطر یبذار

 !ادا نداره

لبش اومد و من  یرو یتیاهم یکمرنگ و ب بخندل

 یصندل ی! روگرفت؟ینم یسوختم..چرا من رو جد

دمیو پر حرص غر دمیعقب کش : 

- یزنیبه من دست نم گهید ! 

دیشد و ابروهاش رو باال کش قتریش عم خنده : 

 !!چرا؟-

شد دهیلبم باال کش ی گوشه : 

- ادیچون خوشم نم !! 

سرم  یو دستش رو رو دیرو بکش لبش

موهام گفت ختنیگذاشت..درحال به هم ر : 



- که به  دمیترسی! همه ش مادیخدا کنه که خوشت ن

 !!خاطر ذهن منحرفت باشه

کرده دستش رو پس زدم و قلب ناسازگارم رو  بغض

گرفتم دهیناد : 

 !نکن-

صورتم متوقف کرد کِ یشد و صورتش رو نزد خم . 

- یبر شیحد پ نیتا ا کردمیفکر نم .. 

 گهیحس د ،یکینزد نهمهیاال از انفسم رفت و من ح 

گرفتمیم یا . 

- یباش ایکثافت کار نیاز االن دنبال ا کردمیفکر نم .. 

و لبهام رو  دمیش دزد رهیخ ینگاهم رو از چشمها 

هم فشردم یرو : 

 ..درست حرف بزن-

تر شد یآرومش،جد یصدا : 

- نه؟؟ گهید یتمومش کرد  



..من حواسم به رهیفاصله بگ یکم خواستیم دلم

 ی! صدادمیفهمیو حرفهاش رو نم شدیش پرت منگاه

بود یا گهیجور د کی نباریآرومش ا : 

- کنم؟؟؟ کاریبا ذهن منحرِف تو چ  

پرجذبه  یو جرات نگاه کردن به چشمها دیکوبیم قلبم

اون آرومتر شد یش رو نداشتم. صدا : 

- کنم؟ کاریچ اتیبا بچه باز ! 

مشت شد میشلواِر راحت یرو دستم : 

 ..برو کنار-

همراه شد یو لحنش با ناراحت دیکش یبلند نفس : 

-  یتو ذهنت چ کنمیفکر م یوقت رهیگیمن خندم م

؟؟ینیبب گهیجور د هیمنو  یتونی..تو نمگذرهیم   

بهش با اعصاب داغون گفتم رهیخ : 

- ؟؟یدار کاری! چ؟یاومد یواسه چ  

- ؟؟؟یعطر یکنیفکر م یدرباره من چ  



که  خواستیو دلم م کردیگلوم رو آزرده م بغض

فرار  تونستمیبره..کاش الاقل من م نجایاالن از ا

و محکم  یحس، جد نیکنم..سخت بود که بشه با ا

 :حرف زد

- که بخوام درباره  یندار یتیاهم چیتو..واسه من ه

هم بکنم.. لطف کن کارتو بگو و برو یت فکر ! 

ستادیصاف ا ،ینفس بلند با : 

- نمیبش خوامیم .. 

دمیگز لب : 

- ؟؟یذاریچرا راحتم نم  

گوشه  یِ مبل راحت یاتاق گردوند و رو یتو ینگاه

اتاق متوقف شد ی : 

- داشت یازت توقع مهمون نواز شهینم .. 

بهم انداخت ییگذرا نگاه : 

- گهید ینگرفت ادیهنوز  .. 



مشدیم زاریب شتریو من ب دیکوبیرو تو سرم م میبچگ : 

- بچه  یلیمن خ یگیمن بچه ام خب؟؟؟ راست م

از جوِن  ی!! چ؟یشیبچه نم منه الِ یخیام..تو چرا ب

؟؟؟یذاریکه راحتم نم یخوایمن م  

 یو صورت دیبه کمر شد و به همون مبِل سف دست

شد رهیخ : 

- بشم التیخیب تونمینم ،یچون بچه ا .. 

به  نکهیدراز کرد و دستم رو گرفت..قبل از ا دست

و گفت دیدستم رو کش ام،یخودم ب : 

- یباد بد سرتو به ات،یبذارم با ندونم کار تونمینم .. 

که  دیدستم رو کش ییکهوی! انقدر محکم و یلعنت

ستمیمجبور شدم سر پا با .. 

- ؟یکنیم کاریچ !!  

آورد و پچ پچ وار تذکر  کیبهم صورتش رو نزد رو

 :داد



-  گهیوقت فکر د هیمامانت  خوامیآروم..نم سسسیس

بکنه یا ! 

که دستم رو  یدست یجمع شدند و گرما لبهام

شتذایراحتم نم د،یکشیم .. 

- کرده که گذاشته با دخترش تو اتاق  نانیبه من اطم

 یناموس باز یفکر کنه که دارم ب خوامیتنها باشم..نم

ارمیدرم .. 

رخش نگاه کردم مین ده،بهیکرده و نفس بر اخم : 

- ؟؟یدیمن دخالت م یچرا انقدر خودتو تو کارا  

و به سمت مبل دونفره راه افتاد دیرو کش دستم : 

- که بشه ولش کرد به حاِل  یستین یچون دختر

 ..خودش

کردیو اون کار خودش رو م شدمیم یعصب : 

-  کیبهت نزد تونمینم ادمیکه ز یهست یجور هی

اوضاع بدتر بشه ترسمیبشم..م .. 



و  دیمبل نشست و دست من رو هم کش یرو خودش

کنارش افتادم..خودم رو جمع و جور کردم و با اخم 

 :گفتم

- ؟؟یفوضول یلیبهت گفته که خ یتاحاال کس  

کج کرد یلب : 

 !جز تو،نه-

به کمر شدم دست : 

- یکنیمن دخالت م یپس فقط تو کارا ! 

آروم  کباره،یصورتم ثابت موند و به  یرو نگاهش

محکمتر لپم رو  نباری..دست دراز کرد و ادیخند

 :فشرد

-  شدیکنم؟؟ نم کاریچ یوجب میآخه من با توئه ن

لونم؟؟؟لپاتو بچ یو من ه یبمون یهمون دخمل قبل  

 یمات صورت خندونش شد و اون با نفس بلند نگاهم

داد هیتک : 



- که  سیدور و برم ن یعقل یدختِر ب چیجز تو ه

داشته باشه تیواسم اهم .. 

ذهنم تکرار  ینزدم و حرفش بارها تو پلک

شد..قسمت دوم جمله ش انقدر پررنگ بود که قسمت 

 تی! واسه ش اهمدمیاول جمله رو انگار اصال نش

؟دارم ! 

دستش گرفت..و با  یدراز کرد و دستم رو تو دست

ادامه داد یلبخند گول زننده ا : 

- که  یو باعث بش یاشتباه کن خوامیمن..نم یِ لُپ چال

غلطا نکن  نیاز گهیفکرم واست خراب بشه..د

کارا نیخب؟؟واسه ت زوده ا .. 

.. دستم دمیتنگ شدند و دستم رو عقب کش چشمهام

و  یجد یبا لبخند انگشتهاش فشرد و ونیرو م

گفت دواریتهد : 

- نه؟؟ گهید یباهاش تموم کرد  



شدند و نفسم بلند و پرحرصم از  پیهم ک یرو لبهام

خارج شد ینیب : 

- نکن؟ یچندبار بهت بگم که فوضول !!  

 یزاریبلند شد..نگاهم رو با ب میاز گوش یامیپ یصدا

بود،  نیزم یکه رو یازش گرفتم و به سمت گوش

دستم رو عقب بکشم و بلند شم که  چرخوندم. خواستم

شد و  شتریمحکمتر دستم رو گرفت..تپش قلبم ب

 :نگاهم بازهم به سمتش برگشت

 ..دستمو ول کن-

نتونم  گهیبود که د یکمرنگ اون انقدر جد لبخند

و  دیآرومش، سراسر تهد یبزنم.. و صدا یحرف

 :تذکر

- که واست  یکنینم ی..لجبازیهست یتو دختر خوب

  !سخت تر بشه

چشمهام  یو پرنفوذتر تو دیرو جلو کش صورتش

شد رهیخ : 



- دونمی..میتمومش کرد !! 

دمیخشک شده، غر یگلو با : 

- یبکن یتونیم کاریچ نمیبب کنمیتموم نم ! 

دیو پرجذبه خند آروم : 

- باهات رفتار کنم؟؟ گهیجور د یخوایم  

پاهام  یرو رو اتمیبزنم که کتاب ادب یحرف خواستم

آرومتر  ره،ینگاهش رو ازم بگ نکهیگذاشت..بدون ا

 :گفت

- بچگونه  التیکمکت کنم که از تخ یچطور دونمینم

یخودم باش شیپ خوامی..اما میایب رونیت ب .. 

دمیبا اخم غر رم،یچشم ازش بگ نکهیهم بدون ا من : 

 !اونوخ چرا؟-

که  یرنگ یچشم ازم گرفت و به پاکت آجر باالخره

نگاه کرد دادیدستش تکون م یتو : 

- یبزرگ بش کمیم فعال مراقبت باشم تا مجبور .. 



- به مراقبت تو ندارم یازیمن ن ! 

کتابم انداخت  یدستش رو هم رو یبزرگ تو پاکت

داد هیمبل تک یو به پشت : 

-  المیبهتره..حواسم بهت هس..خ یخودم باش شیپ

بشه کیبهت نزد کنهیوجود نم یوثیراحته که هر د .. 

 ادیو ز هیچ مدونستیپام بود. نم یبه پاکت رو نگاهم

کردم آرومتر  یگرفتم و سع ینداشت..نفس یتیهم اهم

زدم و با تمسخر گفتم یرفتار کنم..پوخند : 

- خودت  شیمنو پ یخوایو م یکنیبهم لطف م یدار

؟ی!که مثال مراقبم باش؟ینگه دار ! 

- دور و  یو تو رو از کثافتا کنمیدارم بهت لطف م

کنمیبرت دور م ! 

رو بهش دوختم نگاهم : 

- لطف کن توام ازم دور شوپس  ! 



رو  دنیرو تنگ کرد و نفس کش اهشیس یچشمها

تا دهن باز  دیطول کش یا هیبرام مشکل کرد..چند ثان

بگه تیکنه و با جد : 

- ندارم!  یکار یکیمن هرچقدرم کثافت باشم، با تو 

چرا؟؟ یدونیم  

 یمبل گرفت و پاکت رو از رو یِ ش رو از پشت هیتک

وار گفت دیتاک بهم رهیپاهام برداشت..خ : 

- ..منم انقدر یستین خوام،یکه من م یچون تو اون

 مزینفهم و ساده بر یبچه  هیکه با  ستمیپست فطرت ن

 ..رو هم

درشت شده  یم از حرص جمع شده و چشمها چونه

دوخته شد..به شدت  زشینفرت انگ یها یاهیم به س

گفتم یوقت کردمیاحساس له شدن م : 

- زنهیم طرز حرف زدنت حالمو به هم ! 

چشم ازم گرفت و در پاکت رو باز کرد تیاهم یب : 



- دختر احمق  هیبا  تونمینم نی..بهتر ازگهید دیببخش

 ..حرف بزنم

دمیشکستن قلبم رو به وضوح شن یصدا : 

- رونیبرو ب ! 

! بدون توجه به من، دیاصال صدام رو نشن انگار

پاکت درآورد و به سمتم گرفت یاز تو ییزهایچ : 

- عکسات نمیا .. 

چشمهاش مات شدم. نگاهم از  یرو یا لحظه

شد و به  دهیکش نییصورت آروم و اخم کمرنگش پا

که به سمتم گرفته بود، دوخته شد. پلک  ییعکسها

 یدختر یزدم..عکسهام! همون عکسها؟؟؟نگاهم رو

رو با سخاوت به رخ  شیواقع یبود که خنده 

من؟ ی..عکسهادیکشیم ! 

رنجهاش رو به ش رو از مبل گرفت و آ هیتک آوات

به  رهیشد و خ لیبه سمتم متما یزانوهاش زد..کم

 :عکسها با آرامش گفت



- ها رو که  یِسر هیهمه شون خوب شده بودن..

 .بهتر بودن، چاپ کردم

دستش و چشمهاش جابجا  یتو یعکسها نیب نگاهم

به روم زد یشد. اون لبخند آروم : 

- اد؟؟یچطوره؟ خوشت م نیبب  

مت عکسها دراز کردم. اراده دستم رو به س یب

و چقدر  زی..چقدر تمیدر س ستیبه ابعاد ب ییعکسها

یعیطب .. 

- روشون  ادینبود ز یازیخوشم اومد..ن یلیمن که خ

بودن یکار کنم..از همه لحاظ اوک .. 

دستم گذاشت.ورق زدم و دونه دونه  یرو تو عکسها

رفته  الیکه باهاش به اون و یاز نظر گذروندم. روز

از  یکی یکه جلو ید. برگ زردش یبودم، تداع

چشِم باز و براق،  کیچشمهام گرفته بودم و با 

..نگاه ی. عکس بعدکردمینگاه م نیبه دورب میمستق

 ی شهنشسته بودم و گو نیزم یرو یوقت میور کی

رو  یانگشتهام گرفته بودم. عکس بعد نیشال رو ب



لبهام نشست..چقدر  یرو یاراده لبخند یب دم،یکه د

فهموندن به  یخت بود و چقدر آوات براژست س نیا

به خرج داده بود.  یژست گرفتن، صبور یمن برا

که  یکمرنگ..و دست یلیو لبخند خ نیبه زم ینگاه

رو با دست  یسنتبلنِد  یبه کمر زده بودم و مانتو

گذاشته بودم شیم به نما گهید .  

 هوم؟؟-

 یتو یِ صداش،نگاهم از دختِر موفرفر دنیشن با

با زبون تر  ی. لبکردید..منتظر نگاهم معکس کنده ش

دمیباال کش یکردم و باالخره شونه ا : 

- ..حاال ینبود ظاهرشون کن یازیآآآ خب..بد نشدن..ن

بگو پولشو بهت بدم شه،یهرچقدر م .. 

بزنه..قبل از اون  یتنگ کرد و خواست حرف چشم

 :گفتم

- یکه عکسا رو ظاهر کن کردمیهرچند فکر نم .. 

دیور کش کیو به حوصله دهنش ر یب : 



- رمیظاهر نکردم که پولشو ازت بگ نیواسه ا .. 

دستم اشاره کرد یتو یابرو به عکسها با : 

-  ینیعکساتو ظاهر کردم که خودت بب نیواسه ا

بهتر از سارا یلی..خیچقدر خوب افتاد .. 

من شده بود و آوات اون  نیگزیکه جا ی! دخترسارا

سش رو داده بود. من هرروز عک حیرو به من ترج

. اون کردمیم یو خودآزار میدیآوات م جیپ یتو

رو داشت زنده  شیچند وقت پ ی نهیبازهم ک

حرفها اعصابم رو به  نیکه با ا دونستی..نمکردیم

 هستم نگا یتو یبه عکسها نکهی! بدون ازه؟یریهم م

 :کنم، با حرص و نفرت گفتم

- که مدل بشم؟؟ ینذاشت نیواسه هم  

دیصدا خند یب : 

- نیسه هموا قایدق ! 

گرد شدند یاز فرط ناباور چشمهام : 

  !!چرا؟-



گفت یخونسرد بود وقت اون : 

-  یمجاز یعکسات تو فضا خواستیچون دلم نم

 ..پخش بشه

هم چفت شدند و نفس بلندم با حرص  یرو لبهام

شد یقاط : 

- ؟یچ ینی ! 

شد نهیداد و دست به س هیتک : 

- خوشگلم یخوری..تو به درد مدل شدن نمنیهم ینی ! 

م از حرص جمع شد ونهچ : 

- ؟؟یاز من عقده دار  

تک خنده ش صدا دار شد نباریا : 

- عقده داشته باشم؟ یوجب میاز توئه ن دیچرا با ! 

کردم اخم : 

 ...پس چرا-



صورتم گردوند و با لحن  یتو یحرفم نگاه ونیم

گفت یجد : 

- ..تو یمثل اونا باش یکیتو  خوامیمن نم

ی..خوشگلی..پاکیمعصوم .. 

داشت از من  یبه تپش کرد..آوات مردانشروع  قلبم

َخرم کنه و  خواستی! چرا؟! چون مکردیم فیتعر

من  ی..روای! اره؟یب رونیمن رو از فکر مدل شدن ب

 یعکسهام تو ذاشتیداشت که نم یتعصب خاص

به عنوان مدل پخش بشه؟ یمجاز یفضا !! 

- مثل اونا باشم؟!  دیدارن که من نبا یرادیاونا چه ا

 تشونیپس چرا تو حما ستن،یب ناصال..اگه خو

؟یکنیم ! 

آروم  ،یمشهود یو با کالفگ دیکش یآروم پوف

 :گفت

-  نیکنه که چرا ا یبچه حال نیبه ا ادیب یکیحاال 

سیواسش خوب ن زایچ ! 



دمیکرده، غر اخم : 

 !درست حرف بزنا-

 یبهم کرد و انگار داشت فکرش رو جمع بند ینگاه

تا حرفش رو بزنه کردیم : 

- یعطر نیبب ..  

گفتم عیسر : 

- نیعطر !! 

چشمهام دوباره تکرار کرد یتو رهیخ : 

- ..تو هم خورهیکارا به درد تو نم نیبچه! ا نیبب

 ایلی..تو چشم خیبهتر ایلیهم از خ ،یخوشگل

..خوش عکس..ناز و اداتم که انقدر یعی..طبیایم

..زود ادیقشنگ و بچگونه س که همه خوششون م

 یما.. جنبه اون باال..ا یریم ،یکنیم شرفتیپ

یندار شرفتیپ ! 

باز شد و دوباره بسته شد..مهلت حرف زدن  دهنم

 :بهم نداد



-  نی..نود درصد جنبه ندارن! همایستیفقط تو ن ینی

واسطه  ینبود! با کل یچیه ،اولشینیبیکه م ییسارا

 دیکش زیر یغایتبل نیو به زور خودشو با هم

به  دیباال..اولش مانتو و شال و کفش و..بعدش رس

رفته تو کار  س،یقانع ن نی..االن به اشیلوازم آرا

لباس شب غیتبل .. 

داد و با تاسف گفت رونیب ینفس : 

-  شتر،یب تیمطرح شدن و معروف شتریبعدشم واسه ب

ریلباس ز غیسراغ تبل رهیم .. 

خرکننده به روم زد یلبخند بازهم : 

- مثل  یکی ی..نشیبمون ینطوریتو هم خوامیمن م

و از  کننیشدن، همه کار م که واسه معروف نایا

گذرنیم یهمه چ .. 

ابروهام نشست نیجمع شدند و اخم ب لبهام : 

- ستمین یدختر نیمن همچ ! 

تکون داد یلبخند سر با : 



-  میلی..خیستین یدختر نی..تو همچزمیعز دونمیم

یخوب و خانوم .. 

شدم و اون آرومتر گفت اهشیس یچشمها غرق : 

- یساده ا یادیفقط ز .. 

کردم اخم : 

- تو  یچرا عکساشو گذاشت ،یو اگه قبول ندارت

جت؟؟؟یپ  

دیخند : 

- ..اونم کنمینم تیحما یشکی! من از هنهیکار من هم

 غ،کاریدخترا که واسه تبل ی هیمثل بق یکی

کنمی..منم ازش واسه کار خودم استفاده مکنهیم .. 

- ؟؟یپس خودت چ  

به اطراف تکون داد یسر : 

- ؟یمن چ  

گفتم یمکث کوتاه با : 



- ؟؟یچرا..مدل شدخودت..  

کرد دی،تاکیو جد آروم : 

-  ی! من فقط عکاسم..انقدر عقده ستمیمن مدل ن

ندارم که بخوام خودمو مدل بدونم و توّهم  شرفتیپ

 جمیهم که تو پ ییشاخ بودن بردارم..اون عکسا

..هرچند واسه من بد قمهیبه خاطر رف ،یدید

و واسه  دونمی..چون حد و حدود خودمو مسین

..من فقط دنبال کار کنمیه کار نمهم ت،یمعروف

 ..خودمم

گفت یمکث کوتاه با : 

- نی..همهیکار من عکاس .. 

م بگ یچ دونستمی..نمیعنینتونستم بزنم.. یحرف گهید

براش نداشته باشه یکه جواب .. 

- اد؟؟یعکسات چطوره؟؟خوشت م  

چشمهاش سر خورد و به  یگرفته م از رو  نگاه

با شاِل  یشد. دختر دهیدستم کش یسمت عکس تو



 یبزرگ و نگاه یشونه هاش و خنده ا یافتاده رو

چون بهتر  ستیآوات ن جیپ یدختر تو نیا ی.جارهیخ

از من  خوادیبه اسم ساراست؟! چون نم یاز دختر

خورم؟؟یمن به درد نم ایاستفاده کنه؟!  

چال  یگونه  یعکس اومد و رو یرو انگشتش

عکس گذاشت یدختِر سرخوش تو یافتاده  : 

- یچال یلپا نیعشق منه با اکه  نیا ! 

 یو ب زی..کار تمایعکس؟!  یبا دختر تو ایمن بود  با

کرد؟یم نیتحس نطورینقصش رو ا ! 

- ازت گرفتم؟؟  یتوپ یچه عکسا نیبرو حال ُکنا! بب

و  شیرایبه و ازیعکس گرفتم که اصال ن یجور

نداشته باشه یدستکار .. 

منظورش از "عشق من" همون  کنمیفکر م هوممم

که کنارش  ینینه عطر گفتینقص رو م یب عکِس 

و دستم به  شدندیدلم تلنبار م ینشسته. حسرتها تو

بند نبود ییجا چیه . 



-  دیشا ،یو حرف گوش بد یباش یاگه دختر خوب

اونور نوریبا خودم بردمت ا یهر از گاه .. 

 یبهت زده م رو از عکس گرفتم و با چشمها نگاه

لبخند  یدرشت شده نگاهش کردم. با اخم کمرنگ

که داشت، قلبم رو از خود  یحالت نیو با ا زدیم

گفت؟ ی..چکردیم خودیب !! 

- دوس  یمسخره..عکاس یکارا الیخیب

که حال داشتم، با خودم  ییوقتا هی یخوای؟؟میدار

؟؟ینیببرمت و کارمو بب  

 یچ دونستمیو نم کردمیشده، نگاهش م پیک یلبها با

کرد؟یم یبگم! همراه شدن با آوات! شوخ !! 

گفت یو با مکث کوتاه دیکش یآروم پوف : 

- ..واسمم مهم ینیبیم یتو منو چجور دونمیمن نم

 دونمیخودم م یِ لپ چال ی..اما من تو رو عطرسین

خطا  خوادیکه دوس دارم هواشو داشته باشم..دلم نم

 شیپ خوامیسواستفاده کنه..م تیاز سادگ یکس ای یبر

بابتت راحت بشه المیتا خ یخودم باش .. 



که به در خورد، مجبور شد سکوت کنه.  یتقه ا با

صاف نشست و نگاهش رو به در اتاق داد..و آروم 

 :گفت

- نمیازت بب ییخطا خوامینم گهید ! 

و جذبه بود و قلبم  تیلحن آروم، سرشار از جد نیا

لرزوندیرو م .  

- جان؟؟ نیعطر  

 یجواب تونستمیو نم دیمامان به گوشم رس یصدا

بودم  یکه کنارم نشسته، چ یمرد نیا یبدم.من..برا

 یمن رو به حال خودم رها کنه؟! صدا تونستیکه نم

 :آوات قبل از من بلند شد

 ..بفرما تو خاله-

اتاق باز شد و من آروم رو به آوات گفتم در : 

- خوامیمن داداش بزرگ نم .. 

لبش نشست و مثل خودم آروم  یرو یکج لبخند

 :جوابم رو داد



- خنگ و  یِ عطر هیط ندارم..فق کیکوچ یمنم آبج

خودم باشه تا  شیپ خوادیدارم که دلم م یخواستن

بشه و گولش بزنه کیوجود نکنه بهش نزد یکس .. 

خندون گفت ییوارد اتاق شد و با صدا مامان : 

- ارمیب وهیواستون م رون،گفتمیب دیومدین دمید .. 

پوزخندم رو  یسخت تونستم جلو یلیخ

 یو کنجکاو ینگران یبرا ی..فقط بهونه اوهی.مرمیبگ

تنها موندن من و آوات یمامان برا ! 

آروم پچ زدم یلیتوجه به مامان، خ بدون : 

- آوات ستمیمن بچه ن .. 

آوات، بلند و سرشار از خنده بود یصدا یول : 

- ..سرت به درِست باشه؛ هرجا یاز بچه ام،بچه تر

کنمیخودم کمکت م ،یکرد ریهم گ .. 

فترو به مامان گ شد،یبلند م کهیو درحال  : 

- رمیزحمت نکش خاله جان..دارم م .. 



 ذاشت،یم زیم یرو رو وهیظرف م کهیدرحال مامان

 :با تعجب گفت

- بخور الاقل وهیم هی نیکجا خاله جون؟؟بش .. 

 پیشد..به قامت بلند و ت دهیباال کش نگاهم

 کرد،یرو مرتب م رهنشیپ یلبه  کهی..درحالزشیتم

جواب داد یبا راحت : 

- به کارام برسمشده خاله..برم  رمید ..  

- گهی..شام بمون دشهیکه نم ینطوریآخه ا .. 

و من عطرش رو نفس  دیموهاش کش یال یدست

رفتی.داشت مدمیکش ! 

- شمیمزاحم م گهیوقت د هی .. 

- اگه  میشیم ه؟؟خوشحالیمزاحم چ کنمیخواهش م

یبمون .. 

تکون داد و نگاهش رو به من دوخت یسر آوات : 

- دنبالت امینبه مپنج ش ،یایباهام ب یاگه خواست .. 



 یمن جواب نکهیمات شدم و مامان قبل از ا بازهم

دیبدم،پرس : 

- د؟؟یکجا بر  

گفت یسیرودبا یب آوات : 

- معروف آشنا  یو مدال یبا عکاس کمیکه  برمشیم

 ..بشه

زد ینتونستم بدم و مامان لبخند یجواب چیه : 

- آوات شهیمزاحم کارت م .. 

ن ..مامایشدم. خجالت زده و عصب یجور کی

تعارف هم نکرده بودم کی ی..من حتگفتیراست م . 

-  ینه بابا خودم بهش گفتم..اگه شما و عمو راض

 یکه هم با کار عکاس برمشیبا خودم م ید،گاهیباش

حال و هواش عوض بشه کمیآشنا بشه، هم  .. 

- ما  س،یمزاحم کارت ن زم؟؟اگهیعز هیحرفا چ نیا

وقت هی یفتی..تو زحمت نمیندار یحرف .. 



نگاه رنگ شبش رو به من دوخت و برق  آوات

و  زدیچشمهاش نفسم رو بند آورد..با نگاهش حرف م

کردیم یادآوریرو بهم  تشیو جد دیتهد : 

- نداره واسه من..دختر خوب و  یکه زحمت یعطر

! سرش فقط به درساش گرمه،منم هیحرف گوش ُکن

 ..هواشو دارم

داغ شد..نگاهش رو با مکث ازم گرفت و رو به  تنم

مان با لبخند اضافه کردما : 

- راحت التونیحواسم بهش هس، خ .. 

و احترام جوابش رو داد ییبا خوشرو مامان : 

- یلطف کرد یلیدستت درد نکنه آوات جان..خ .. 

تکون داد و به سمت در رفت یسر آوات : 

- ..خدافظدینکردم..به عمو سالم برسون یکار .. 

به در، به منه خشک شده گفت دهینرس : 

- م خدافظخانو یعطر ! 



لب باز  یبهم کرد..به سخت یبا اخم اشاره ا مامان

 :کردم و هول شده، جواب دادم

 ..خدافظ-

برام  یرفت و مامان با تاسف سر رونیاز در ب آوات

تکون داد. و پشت سر آوات، به راه افتاد تا بدرقه ش 

 یدستم. و بو یکنه. نگاهم به در بود و عکسها تو

و پر کرده اتاقم ر یعطِر مردونه، فضا

 گهیبودند و من د یروزیپر از پ اه،یس یبود..چشمها

من رو  دی. امدمیشنیرو نم یزنگ گوش یصدا

بود دهیبخش .. 

بار شماره  نیسوم ینه،برایآ یبه دخترِک تو رهیخ

پشت سر هم  تم،یر کی یساغر رو گرفتم. بوقها ی

. شدمیو از جواب ندادنش کالفه م دیرسیبه گوشم م

 یدختر یگذاشتم و برا شیآرا زیم یرو رو یگوش

کج  یصاف کرده بود، دهن یکه موهاش رو به سخت

 :کردم

- دهیکجاس که جواب نم سیباز معلوم ن .. 



چشمهام رو  یو تو دمیپلکم کش یچشم رو رو خط

 یچشمهام خوشم م ادیکردِن ز اهیکردم.. از س اهیس

 یدختر ُکرد به چشمها ییِ بایاومد و باالخره ز

راتریتر، گ اهی! هرچقد ساهشهیس .. 

 یرو ،یور کیرو فرق کنار باز کردم و  موهام

م  نهیس یموهام تا رو یجلو ی..بلندختمیصورتم ر

آزادانه  نطوریهم خواستیادامه داشت و من دلم م

دورم باشند. پشت موهام رو که با لخت کردن حاال تا 

آزادانه رها کردم و فاخرانه  د،یرسیکمر م نییپا

رژ  یرو یراقش انداختم. برق لبب یِ اهیبه س ینگاه

موهام یرو ،یو شاِل بافت صورت یسرخاب . 

و از اتاق  دمیرو جلوتر از حد معمول کش شال

کار  یاضیر زدانیمامان که با  دنیزدم. با د رونیب

گفتم کرد،یم : 

 ..من رفتم-

خودم حس کردم و  یمامان رو رو ی رهیخ نگاه

از دو که تنم بود رو  یکوتاه یلیخ اهیس یپالتو



تذکر داشتم و  کی. انتظار دمیهم کش یطرف رو

دیطول نکش ادیز : 

- گهید یکردیتنت م یلباس درست حساب هی ! 

هوا تکون دادم یتو یدست تیاهم یب : 

- نده ریخوبه گ .. 

و با مکث گفت دیآرومش به گوشم رس پوف : 

- ساغر؟ شیپ یمونیشب م  

 یجاکفش یرو از تو یمشک یبوتها مین کهیدرحال

جواب دادم دم،یکشیم رونیب : 

- شهیم یچ نمیبب .. 

- ..شب ترالن و اریساغرم با خودت ب ،یاگه نموند

نجایا انیب خوانیشهرام م .. 

ساغر بمونم شیبهتر بود که پ پس ! 

 ..باشه خدافظ-

- ؟؟یآبج  



به سمتش برگشتم و نگاهش  زدان،ی یصدا دنیشن با

دستش رو باال گرفت و گفت یکردم. خودکاِر تو : 

- بهش  ،یایگفت که بهت بگم اگه فردا مصبح آوات 

یخبر بد .. 

 یشالم موند و چشمهام رو یدستم رو یا لحظه

. فردا پنج شنبه بود و من سه روز بود زدانیخودکاِر 

که به خاطر قرار پنج شنبه، خواب و خوراک 

 !نداشتم

- ؟؟یبر یخوایم  

لب  یمامان من رو به خودم آورد و به سخت یصدا

 :گشودم

 ..فکر کنم-

- یباشه بهش خبر بد ادتیپس  .. 

بهش زنگ  دیبا دادم؟؟یبهش خبر م ی..چطورمن

من شماره ش رو با چه  دونستی! اون که نمزدم؟یم



 دیهم نبا چوقتیبه دست آوردم و ه یتیبیمص

دیفهمیم ! 

 ..باشه-

دوطبقه  نیزدم و نگاهم به پاگرد ب رونیخونه ب از

رو  شدنیرفتن به پاگرد و د یافتاد. هنوز هم اجازه 

که فردا باهاش  دادمیچطور بهش خبر م دینداشتم؟؟ با

واحدش  یاز رفتن به جلو یمن کم شم؟؟یهمراه م

. ترسمیشدن دوباره م م کیواهمه دارم و از کوچ

گفته بودم که بهش بگه زدانیکاش به  .. 

نگاه کردم و شالم رو عقب تر  نهیآسانسور به آ یتو

 دایپ ی. موهام رو مرتب کردم و حس بهتردمیکش

 .کردم

 یو ب دمیکش رونیپالتوم ب بیج یرو از تو میگوش

که  یبه شماره ش انداختم. شماره ا یهدف نگاه

شده بود.آه  ویس میگوش یسال بود تو کیاز  شتریب

بهش زنگ بزنم و لحظه  گهید کباری شدیخدا..کاش م

کوتاه صداش رو بشنوم یا . 



 به دستم افتاد، خوشحال لشیقبض موبا یوقت چقدر

جنبه!  یشماره، ب نیبودم و چقدر هم که دربرابر ا

داده  کیاعالنات ساختمان کش یتابلو یچقدر جلو

 نیاز ب ی. و وقتارمیرو به دست ب شیف نیبودم تا ا

که هرروز چک  یمختلف یها شیقبض ها و ف

 یحالکردم، از خوش دایرو پ لشیقبض موبا کردم،یم

دیلرزیتمام وجودم م . 

چقدر مزاحمش شدم،  ادیم ادمی یکه وقت یوا 

 دنیشن یشب..فقط برا مهی! شب و نکشمیخجالت م

 دادیرو جواب م یکیصداش. و اون از ده ها تماس، 

هم قانع  یعصبان یو کم یجد یو من به همون صدا

 .بودم

خجالت  یامهایاز پ یعوض شده و خبر میگوش حاال

 دی..و اون اصال نباستین دادم،یکه بهش م یبار

شبها  مهیکه ن یشرم آور یامهایپ نیکه ا دیفهمیم

باال  یطبقه  ی وونهیاز طرِف دختر د د،یرسیبهش م

 ..بود



اون قرار داشت  ستیبالک ل یمن تو ی..شماره حاال

رو نداشتم. خط  دمیجرات تماس با خط جد یو من حت

بود دستم بود. خب من به خاطر  یکه دو ماه یدیجد

 یلیم، خکه از طرف پسرها داشت یادیز یمزاحمتها

دلم  یو..هر از گاه کردمیرو عوض م مکارتمیتند س

شدن  ضعو یکه برا ییاز شر پسرها خواستیم

م باهاشون در تماس بودم، خالص شم! و  هیروح

کار رو بکنم..چرا که  نیدوباره ا دیحاال..فکر کنم با

کالفه کننده  یتیاز همه سرسخت تر و به روا اریسام

 !تر بود..و..ترسناکتر

 دیمگان سف نیکه..ماش دمیفهم شتریب یوقت رو نیا

نبود که با  قهی. هنوز چند دقدمیرو از دور د یرنگ

 رفتم،یم یاصل ابونیرو به سمت خ ادهیپ یتو یالیخیب

..که پشت به من به دنشیکه نگاهم بهش افتاد. با د

 کرد،یدود م یگاریداده بود و س هیتک نیماش یبدنه 

که  دونستمیودم هم نم. و خدقلبم از ترس به تپش افتا

دوباره ش، واهمه دارم دنیچرا انقدر از د . 



چطور خودم رو داخل فروشگاه لوازم  دونمینم

بود، انداختم. اصال دلم  دمید یکه جلو یخونگ

 یو من اون شب با تماسها نمشیبب خواستینم

رو خاموش کنم.  میمکررش مجبور شدم گوش

جوون رو بهم گفت یلیخ یفروشنده  : 

- درخدمتم دییبفرماسالم.. .. 

 یانداختم..و نگاه رونیبه ب یو نگاه دمیرو گز لبم

 رونیب یچطور دیداخل فروشگاه. با یبرق لیبه وسا

نه؟؟؟یکه من رو نب رفتمیم  

- همزنا چنده؟؟ نی..ازهیآآآ سالم..چ  

جوون رد نگاهم  یاشاره کردم و فروشنده  یزیچ به

و گفت دیرو دنبال کرد..ابروهاش باال پر : 

- ون؟ا ! 

رفتمیو با آژانس م گشتمیبه خونه برم دیبا .. 

 ..بله همون-

امیپسِر جوون باعث شد که به خودم ب ی خنده .. 



- د؟؟ییفرمایغذاسازو م  

هم فشردم و خجالت رو پشت اخمم پنهان  یرو لب

 :کردم

 ..همون-

جمع شده گفت یصاف کرد و با خنده  ییگلو : 

- ارم؟؟یهمون مارکو ب  

مبر دی! من بااره؟یب !  

- بدونم خوامیم متشوینه نه..فقط ق .. 

 یپا به فروشگاه گذاشتم..ب یخودیکه ب دیکنم فهم فکر

گفت یمتیق تیاهم : 

 ..هفتصد تومن-

 نییباال و پا یتر از اون، سر تیاهم یهم ب من

 :کردم

 ..آهان..ممنون-



به  یفروشگاه، نگاه دوباره ا یِ ا شهیش یدرها از

بازهم من  د؟؟یدیو مانداختم..اگر بود و من ر رونیب

و به خاطر جواب ندادن به  چسبوندیم واریرو به د

آورد؟؟ یدرم یباز وونهیتماسهاش د  

- شده؟ یزیچ ! 

کنده شد رونیاز ب نگاهم : 

 !!ها؟-

دیپرس یشد و با کنجکاو کتریجوون نزد پسر : 

- اومده؟ شیپ یشده؟ مشکل یزیعرض کردم چ ! 

 دینم..باک کاریچ دونستمیباز و بسته کردم و نم دهن

؟یچطور یول رفتمیم ! 

- دی..ببخشیچینه..ه .. 

 یچارگی.با بستادمیبه سمت در برداشتم و..ا یقدم چند

 :برگشتم و رو به پسِر جوون گفتم

- د؟؟یبکن یلطف هی..شهیم  



گفت ییکرد و با خوشرو تعجب : 

- کنم؟؟ کاریحتما..چ  

کردم رونیبه ب یخجالت، اشاره ا با : 

-  دیمگان سف هی دینیبب دیندازب رونینگاه به ب هی..شهیم

نه؟؟ ایسمت راست پارک کرده   

شد کتریکرد و نزد یزیر اخم : 

 مزاحمه؟؟؟-

کردم.  نییباال و پا یکردم و سر پیهم ک یرو لب

نگاه کرد..و  رونیزود از کنارم رد شد و به ب یلیخ

بعد، داخل اومد و گفت ی هیچند ثان : 

- دهدا هیمرد جوون بهش تک هی د؟؟یمگان سف هی .. 

رفتم؟یم دی..هنوز اونجا بود و من چطور بایوا ! 

- زنگ بزنم؟ سیبه پل نیخوایمزاحمتون شده؟؟ م ! 

دمیگز لب : 

- ..ممنونخوادینه..نم .. 



به صورتم انداخت یقیدق نگاه : 

- دور و برا  نیآشناس..هم یلیشما خ ی افهیق

د؟؟ینیشیم  

یتالف یبود و آماده برا رونیب اریسام .. 

 ..بله-

 نیا یکرد و من تو نییباال و پا یسرجوون  پسر

افتاده بودم. کاش الاقل ساغر همراهم  ریفروشگاه گ

 .بود

- بکنم یبرخورد هیالاقل برم باهاش  دیبذار . 

خودم رو کنترل کردم که نخندم. فروشنده  یسخت به

نشون بده یجوون، دوست داشت خود یلیخ ی ! 

- د؟؟یآژانس دار ی..فقط..شما شماره سین یازینه ن  

زود جواب گفت یلیخ : 

- خودم برسونمتون؟؟ نیخوایم  



 دمیبه شالم کش ی. دستزدیهم محترمانه حرف م چقدر

زدم یو معذب شده، لبخند : 

- لطف  د،یآژانس دار ینه ممنون..فقط اگه شماره 

آژانس برم نِ یتا من با ماش دیبد دیکن .. 

فاصله گرفت و به سمت تلفن فروشگاه رفت ازم : 

- زنمیاالن خودم زنگ م .. 

که  یاریبود و من به سام یریدرحال شماره گ اون

 ی. از دستش خالصکردمیمنتظرم بود، فکر م رونیب

 ادهیپ یقبل ابونینداشتم و کاش روز قرار، همون خ

شدمیم . 

مو به تنم راست  کردم،یکه فکر م شبشید امیپ به

شدیم : 

" ..فکر نیعطر یکنیکارات منو تشنه تر م نیتو با ا

تا  یکنیتو..فکر م یشتن همه جوره و ذکرم شده دا

خانوِم  شم؟؟یم التیخیاوردم،بیکه به دستت ن یوقت

باشه تا منو به اوج  ینطوریهم دیمن،با یِ فرار



 هی..اونم با جانمیکه عاشق ترس و ه یدونیبرسونه.م

تر،  یافتنین دست یتجربه..هرچ یب یخانوم کوچولو

 "..باحال تر

ن خوردمفروشنده، درجا تکو یصدا دنیشن با : 

- رسهیم نیماش گهید ی قهیدو د یکی .. 

دمیبه شالم کش یدست : 

- دیدیزحمت کش .. 

- کنمیخواهش م .. 

نگاهم کرد میو مستق قیدق بازهم : 

- دینیبش دیی..بفرمادیشیم تیسر پا اذ .. 

فروشگاه بود،  یکه گوشه  یچوب ی هیچهارپا به

به اطراف تکون  یکرد..معذب شده، سر یاشاره ا

 :دادم

- ممنون یلینه خ .. 



گذروندن وقت، به  یبرا گاهش،ینگاه گاه و ب یجلو

تو مغزم جوالن  اریو فکر سام کردمیاجناس نگاه م

 خواستیاومد و ازم نم ی. اگر اونروز آوات نمدادیم

خاص رو کنار  یآدِم سرکش با رفتارها نیکه ا

میتر بود یمیبذارم، حتما حاال صم ! 

.در پاسخ دیآژانس رس نِ یکه ماش دینکش قهیدق دو

پسر  ن،یدرخواست ماش یبرا انسالیم یراننده 

 :جوون گفت

- میخواسته بود نیبله..ما ماش .. 

کنه  میهمراه نینگاهم..ازش خواستم که تا دم ماش با

دیزود منظور نگاهم رو فهم یلیو اون خ . 

- امیمنم باهاتون ب دیبذار .. 

 باینزدم و اون کنارم راه افتاد..خودم رو تقر یحرف

 یکرده بودم و حت میش قا دهیالغر و کش کلیهپشت 

 نیهم به سمت راستم ننداختم. تا دم ماش ینگاه مین

 نیا یبرا ایدن کیبدون حرف کنارم اومد و من 



سوار شدم، با لبخند  یممنونش بودم. وقت ش،یهمراه

رو بهش گفتم یزیتشکر آم : 

- که مزاحم شدم دیدستتون درد نکنه..ببخش . 

کرد یمک، افتخارک نیا یهم برا اون : 

- م بود فهی..وظکنمیخواهش م .. 

مگان  نیو ماش اریبه راه افتاد و.. از کنار سام راننده

صورتم  یرد شد. و من اون لحظه شالم رو کامل رو

فکر  نی..و تمام مدت به انهیتا من رو نب دمیکش

از دستش فرار  دیبه بعد چطور با نیکه از ا کردمیم

 !کنم؟

نگه داشت. با  ریخاله من یخونه  یجلو نیماش

شدم. دلم  ادهیکردم و پ یپرداخت پول آژانس تشکر

 یو دوباره شماره  زدیپر م ریخاله من دنید یبرا

 یپاسخ موندن تماسم، گوش یساغر رو گرفتم. با ب

سر دادم بمیرو داخل ج .  



به زنگ زدن نداشت.وارد  یازیباز بود و ن در

انسور خودم شدم و با آس کیآپارتماِن بزرگ و کالس

چهارم رسوندم. هرلحظه دلتنگ تر  یرو به طبقه 

بودم.امروز  نجایو چقدر خوب که حاال ا شدمیم

خاله  یبرا یکل شنهادشیدرمورد آوات و پ تونستمیم

به  ییشروکنم و اون فقط با لبخند و خو یوراج ریمن

 .حرفهام گوش بده

منتظر  یتابیزنگ واحد گذاشتم و با ب یرو رو دستم

که  یدن در موندم. درمورد عکسها و قدمباز ش

دیبگم. با دینزدکتر شدم هم با ... 

. اما..با دمیباز شدن در، نگاه خندونم رو باال کش با

لبهام  یکه در رو برام باز کرد، لبخند رو یزن دنید

..دوبارکباریخشک شد. پلک زدم.. .. 

- ؟؟یکار دار یجانم با ک  

ا دورش بلوندش دور ت یکه موها یزن یرو نگاهم

. بایز یجوون با صورت بایتقر یبود، موند. زن ختهیر



نشون  ی..چدادیکه نشون م یو..بلوز و دامِن ساده ا

داد؟یم !  

- ه؟؟ینهال ک  

..اما..خاله شناختمیعمو محسن رو خوب م یصدا

 یادی..زبایصورت ز نیزن با ا نیکجا بود؟! ا رمیمن

دمشیاومد که کجا د ینم ادمیآشنا بود و من  . 

- ساغره یر کنم دخترخاله فک .. 

دیپرس ییرو به من با خوشرو و : 

- زم؟؟یآره عز   

از  ییسخت نگاهم رو ازش گرفتم و صدا یلیخ

 :خودم درآوردم

 ..اوهوم-

- تو ای؟؟بیخوب .. 

چرا  دونمیو نم نشستیآرومش، به دلم نم یصدا

 .بغض به گلوم حمله کرد



- ن؟؟یعطر  

مو هم فشردم و سرم رو باال گرفتم. ع یرو لب

معذب، به  یبود و  با حالت ستادهیمحسن کناِر زن ا

زدیروم لبخند م : 

- تو ایب ؟یسادیعمو؟؟چرا دم در وا یخوب .. 

کم  دنینفس کش یگلوم رو فرو دادم و هوا برا آب

 :شد

- عمو..ساغر هست؟؟ شمیمزاحم..نم  

به حالت ندونستن باال گرفت یدست عمومحسن : 

- ؟؟ی..مگه باهاش نبودگهیرفته کالس د  

به خودم اومدم و به خاطر  کبارهی! به یوا

خودم رو لعنت کردم. امروز کالس  م،یحواسپرت

 یاز سه هفته بود که سر کالسها شتریو من ب میداشت

شدمیکنکور حاضر نم . 

- رفته بود ادمیآهان..آره من وقت کالسو  .. 



من و عمومحسن جابجا شد و من دلم  نیزن ب نگاه

 چکسیکه ه گهید روز کیفرار کنم و  خواستیم

خونه نبود، برگردم نیا یتو . 

- ساغر رفته کالس کنکور؟ یمطمئن زمیعز ! 

.لبهام جمع شدند و دیرو زن از عمومحسن پرس نیا

بگم تیتا با جد دیطول کش یا هیچند ثان : 

- نشده..خدافظ رمیآره سر کالسه عمو..منم برم تا د .. 

شون برگشتم و دوباره  رهینگاه بهت زده و خ یجلو

 یاخل اتاقک آسانسور شدم. نگاه زن دوست داشتند

بود.با  یجور کینبود و لحن آروم و مهربونش برام 

بسته شدن در آسانسور، چشم بستم و بارها و بارها 

 دیبدم. با نییبغض رو پا نیا دی. بادمیکش قینفس عم

 دیکنم. با راموشزن و نگاهش رو ف نیامروز و ا

من به شدت محتاج نداشته باشه و  یبرام وجود خارج

هستم رمیبودِن خاله من .  

 اهیس یبوتها میبه ن روحمیبود و نگاه ب نییپا سرم

. عمو نداختندیزده رد م خی یبرفها یکه رو یرنگ



 یانسالیکه داشت پا به م یپیمحسن..مرِد خوشت

.اما هنوز هم جوون و جذابت به نظر ذاشتیم

 یمن دوست داشتن یبرا چوقتیهرچند ه د،یرسیم

دنبو .. 

کنار ساغر و  شتریمن ب یها یکه بچگ ارمیم ادی به

مون بودند  هیکه همسا یگذشت..اون زمان ریخاله من

. اونها موندگار میاز هم نداشت یادیز یو فاصله 

فاصله هم باعث  نی.اما امیشدند و ما نقل مکان کرد

هاش نشد.  یو مهربون ریمن از خاله من یدور

باشم  ششیپ واستخیدلم م شتریکه هر روز ب یطور

نابش ببرم یاز مادر بودنها یو من هم سهم . 

بود  ریکنار خاله من شهیکه هم یبه ساغر تونستمینم

حسادت نکنم.  برد،یلذت رو م تیو از بودنهاش نها

که کاش  کردمیآرزو م یرحم یب تیدر نها یو گاه

ساغر بودم!  یمادرم بود و کاش من جا ر،یخاله من

ز مادرم دوست داشتم، اون ا شتریاگر من اون رو ب

 شتریو ب داشتساغر دوست  یهم من رو به اندازه 

دوستم بود ،یاز ساغر و هرکس . 



که  ی..مرد آرومرمیعمو محسن..شوهِر خاله من اما

 ری..هرچقدر خاله منزدیو کم حرف م زدیکم لبخند م

بودند، همونقدر هم عمو محسن  یمیو ساغر صم

خاله  نیب یتیمیصم چیه یبود. از بچگ بهیدور و غر

 یبودم و من با تمام بچگ دهیو عمو محسن ند ریمن

ن زن و شوهر یا نیرو به ب یمحبت یب یهام،به راحت

و سرد با  یعاد رمی.و چون خاله منکردمیحس م

 یمن هم ناخودآگاه حس بد کرد،یعمومحسن رفتار م

 ..نسبت به پدر ساغر داشتم

 و جلب توجه یخوشحال یساغر برا نکهیا حال

 نطوریساغرم که ا چارهیو..ب کردیپدرش همه کار م

 شهیمن..که هم چارهی.و بزدیو دم نم گذروندیسخت م

فرار و انکار بودم و  یبرا ییدنبال راهها

طاقت  یگذر از بحرانها یبرا یحاال..دنبال راه

که وسط  یی..مثل حاال..حاالیوقت شهیفرسا..هم

ا هستم و کج دونستمینم قایبودم و دق ستادهیابون ایخ

 دم،یرسیبکنم..و درواقع به بن بست م دیبا یچه کار



 تونمی. نمزدمیم یو..لبخند بستمیم ایتمام دن یچشم رو

کنمیقبول کنم پس..فراموش م ... 

 

- عروسک؟؟ یهست یمنتظر ک  

 یبه دو پسر جوون که تو ینگاه نکهیخدا..بدون ا آه

 واریم رو از د هینشسته بودند بندازم، تک نیماش

کوچه  نیا یبه جلو گذاشتم. بودن تو یو قدم گرفتم

 یدرست نبود و من تجربه ها نیاز ا شتریخلوت ب ی

هم  اریاگر سام یکوچه نداشتم..حت نیا یتو یجالب

و راحتم  شدیم دایمثل همون پ یکی دینبود، شا

ذاشتینم .. 

رو از سرَدر آموزشگاه گرفتم و با نفس خسته  نگاهم

بچه ها،  زیتمسخرآم ینگاهها دنیداخل شدم. د یا

بود دیام یو ناراحت یاعتماد یقابل تحمل تر از ب . 

اومدن بچه ها،  رونیتموم شدن وقت کالس و ب با

ندم..فردا با آوات قرار  یکردم نگاهم رو به کس یسع

 یو توّهم یدروغگو کیمن  نهایداشتم و در نظر ا



سرو تهم دنبال جلب توجه و  یب یبودم که با حرفها

و کابوس  ایرو نیلحظه ها ب یودم.همه ب ییخودنما

خاطر فردا  هو من تمام کابوس ها رو ب گذشتیم

گذروندمیم . 

-  یاینم گهیشد د یخانوم؟؟ چ نیعه چه عجب عطر

 کالس؟؟

ابروهام پررنگ  نیو اخم ب دمیمهلقا رو شن یصدا

 کترینزد یشد..نگاه زهرا سرشار از تمسخر بود وقت

 :شد

- ن؟؟یعطر یتنکنه از دست ما ناراح یوا  

 یجواب نکهینفرت بارم رو ازش گرفتم و بدون ا نگاه

بدم، از کنارش رد شدم. صداش از پشت سر به 

دیگوشم رس : 

- ماست که دستش رو شده و ریوا! انگار تقص ... 

از  یکیکه  دمیقطع شد و من فهم کبارهیبه  صداش

کاش فردا تک  یبهش داد.آخ ا یتذکر انشیاطراف



قبل،  یتا دروغها دندیدیوات ممن رو با آ نهایتک ا

در اوج  یاز ذهنشون پاک بشه..به خصوص وقت

گفته بودم که آوات دنبال منه و من فعال  صالیاست

 ..قصد قبول کردنش رو ندارم

- ن؟یعطر ! 

 یلبخند ساغر باعث شد که تمام نگاهها برام ب دنید

و تموم  گذرهیم یبشند.باالخره..همه چ تیاهم

 یزینگاه تمسخرآم چیمن ه..آرامش برگشت و شهیم

. فقط نگاه مهربون ساغر بود و آغوش گرم و دمیدینم

شیخواستن .. 

- ؟؟یساغر یخوب  

چشمهام نگاه کرد یرو گرفت و با ذوق تو دستم : 

- سر کالس؟؟ یاومد  

منتظرش زدم یبه چشمها ییگذرا لبخند : 

 ..نه بابا اومدم دنبال تو-

دمینگاهم کرد..دستش رو گرفتم و کش یکنجکاو با : 



- رون؟؟؟یب می..بریبر خوادینم کویزیکالس ف  

بزنه که سرم رو کج کردم یباز کرد حرف لب : 

-  هی میبر ایترم بعد ب ،یکرد هیترمو تسو نیا

 نایا شیپ خوامی. نممیثبت نام کن گهیآموزشگاه د

خب؟؟ م،یباش  

کرد نییسرش رو باال و پا یمکث کوتاه با : 

- قدر واست حرفاشون ان کردمیفکر نم یباشه..ول

داشته باشه تیاهم .. 

..خب نمینب کردمیم یو سع گذروندمیرو م نگاهها

یول دمیدینم .. 

- کردم  کارشونی..انگار چادیاز نگاهاشون خوشم نم

دنیم ریبه من گ ینطوریکه ا .. 

میبه راه افتاد رونیرو فشرد و باهم به سمت ب دستم : 

- گهید شعورنیخودتو ناراحت نکن..ب .. 



اغر من رو به خنده واداشت و س یکج شده  صورت

به خاطر من باهاشون سر و کله  یکه گاه دمیفهم

بدتر از دشمن که دنبال سوژه  یدوستها نی..با ازدیم

نبودم؟ چارهیو خنده بودند، ب حیتفر یبرا یا !! 

-  ننیبیروز منو با آوات م هیحسودن..باالخره  یلیخ

شهیو حالشون گرفته م .. 

خودم  یبه رو رو حس کردم و شیور کی نگاه

پله ها  نیب م،یزنگ گوش ی. با بلند شدن صدااوردمین

 بیج یرو از تو میقدمهام رو آرومتر کردم. گوش

بازهم همون  ،یاسم سام دنیپالتوم درآوردم.. و با د

با  یحت خواستمینم گهیحس آشنا بهم دست داد. من د

مثل من  یترباشه و اون از دخ یهم رابطه ا امیپ

شد؟ینم الیخیبکه  خواستیم یچ ! 

 یتو دمیترسی.. مستادمیبه در آموزشگاه، ا دهینرس

 نهمهیا یبرا یچه جواب دونستمیکوچه باشه و من نم

 .فرار کردنهام بدم

تعجب کرد مییکهوی ستادنیبا ا ساغر : 



- ؟؟یسادیچرا وا  

و ساغر رد  رونیب نیب یهم فشردم و نگاه یرو لب

دست بدم فردا رو از  خواستمیو بدل کردم..اصال نم

من  ی نهیپر ک یخلوتها یتو ییجا گهید اریو سام

 .نداشت

- رونیساغر اول تو برو ب .. 

ابروهاش نشست نیب یزیر اخم : 

- شده؟؟ یچ  

جوابش رو دادم یمکث کوتاه با : 

- اگه  نیپسره باز تو کوچه باشه..بب نیا ترسمیم

امیمنم ب س،ین .. 

تا متوجه منظورم بشه دیطول کش یا هیثان چند : 

- ها بهت  وونهیااان همون پسره که اوندفعه مثل دآه

 حمله کرد؟؟



 یرو یکردم..ساغر دست نییتند سرم رو باال و پا تند

 :دستم زد

- مینگاه بندازم، بعد باهم بر هیمن برم  سایپس وا . 

که دوباره برگشت و با  دیطول نکش قهیدق کی

گفت نانیاطم : 

- ..نبودمیبر .. 

نتظرم بود خونه مون م یکینزد یهنوز تو پس

 شتریمن، اون رو ب یو..انگار واقعا فرار کردنها

و  میشد ی. همراه ساغر سوار تاکسکردیم کیتحر

و ترس برخورد باهاش رو  اریکردم فکر سام یسع

از  یخالص یبرا یکنم.حتما راه رونیاز ذهنم ب

 .دستش وجود داره

ساغر باعث شد که از فکر  یِ زنگ گوش یصدا

امیب رونیب .. 

- با جونمسالم با .. 



بود و من  شیدرحال حرف زدن با گوش ساغر

گفتم یتاکس یرو به راننده  ستگاهیبه ا دهینرس : 

-  فیبرم، دربست تشر خوامیکه م یریآقا تا مس

د؟؟یبریم  

تکون داد یاز خدا خواسته سر راننده : 

 بله کجا برم؟؟-

خونه مون رو بهش گفتم و راننده به سمت  آدرس

ردشمال سعادت آباد حرکت ک . 

- از کالس  شیپ ی قهیده د نی..همنمینه االن با عطر

رونیاومدم ب .. 

به ساغر انداختم و با همون نگاه هم  ییگذرا نگاه

شدم شیمتوجه گرفتگ .. 

- یخاله مهر یخونه  رمیم .. 

که  ری..آخه با خاله منزدیبا عمو محسن حرف م حتما

شدیبرافروخته نم نطوریصورتش ا زد،یحرف م .. 



 ..باشه..خدافظ-

رو داخل  یسکوت گوش یرو قطع کرد و تو تماس

دستش گذاشتم و اون با  یسر داد..دستم رو رو فشیک

گفت یلبخند ناراحت : 

 ..بابام بود..نگرانم شده بود-

نداشته  یامروز کالس دینگران بود که شا پدرش

 !باشه

- ..اول رفتم دم میرفته بود که امروز کالس دار ادمی

کالس یخونه تون..عمو گفت رفت .. 

رو پشت نگاِه آرومش پنهان  یکرد ناراحت یسع

 !کنه..چرا ناراحت بود؟

 !بابام خونه بود؟-

کردم نییباال و پا یسر : 

 ..اوهوم-

 تنها بود؟؟-



نبود و فقط عمو  ریبود؟؟ عمو تنها بود..خاله من تنها

خونه  دیاومد..شا ینم ادمیکجا بود؟!  ریبود..خاله من

رفته  رونیب دیخر ی..براهم دی..شادمشیبود و من ند

ایبود  .. 

- ن؟؟یعطر  

به حالت ندونستن باال گرفتم یدست : 

- گفتم اومدم تو رو  یآره..تنها بود..تعجب کرد وقت

نمیبب .. 

دمیساغر،خند ینگاه مات شده  یجلو : 

- رفته بود که  ادمیحواس پرت شدم ساغر.. یلیخ

میامروز کالس دار .. 

 رونیبداد و نگاهش رو به سمت  رونیب ینفس

 :برگردوند

- کالسام خبر  یاز برنامه ها ادی..زسیمهم ن

کنهیم یو..کنجکاو شهینگرانم م ینداره..فقط گاه .. 

درشت کردم چشم : 



- به رفت و  یعمو محسن کار کردمی! فکر نم؟یجد

 ..آمدت داشته باشه

گفت یبه پوزخند بود وقت هیشب کجخندش : 

-  ریگشده که بهم  یچ دونمینم اینداشت..تازگ یکار

دهیم .. 

شد یبا نفرت قاط شیعصبان یصدا : 

- بعد چند وقت حوصله ش گرفته که باهام  شبید

و تو کار خودش غرق  زدیحرف بزنه..اونم حرف نم

که چرا  گهیم کهیبود، بهتر بود..برگشته جلو اون زن

به سن و سال  یدست به ابروهام زدم و واسه دختر

کارا زشته نیمن ا !! 

! گفت؟یرو م ی..کدمی نفهمرو..اصال کهیزن ی کلمه

درشت شده ش دوختم و  ینگاه متعجبم رو به چشمها

 :اون بغض کرده، ادامه داد

-  یحرف نیبابام همچ شهی!! باورت من؟یعطر ینیبیم

 کبارمیکه تاحاال  ی! بابام! اونم به منگه؟یبه من م



پامو کج نذاشتم و فقط سرم به درس و کار خونه گرم 

 کشتمینه به قبال که خودمو مچش شده.. دونمیبوده!نم

و باهام حرف بزنه، نه به االن  نهیبش شمیپ قهیتا دو د

بزنه و بدتر ناراحتم  یحرف هی ترسمیکه م

 ییزایچند وقته عوض شده! چ کنمیکنه..احساس م

..آخه سیخودش ن یاصال حرفا دونمیکه م گهیم

که بخواد رو  سیبرنامه ها ن نیمن اصال اهل ا یبابا

زوم کنه من و کارام ! 

 شیباعث شد که قلبم آت ش،یعصبان یصدا بغض

 یکه به خوب و خانوم بودن تو ی..حق ساغررهیبگ

 یکار رمیخاله من دینبود و با نیمعروفت بود، ا لیفام

کردیآرامش تک دخترش م یبرا .  

 یکردم تو یرو دور شونه ش حلقه کردم و سع دستم

کنم کشیهام، شر یفراموش : 

-  نکهی..حتما به خاطر ایره آجندا یناراحت نکهیا

 یدوِست داره، نگرانت شده..باالخره تنها دخترش

گهید .. 



با  تونستیبود و م یمثل من نبود..اون قو ساغر

مشکالت  نیهرچقدر هم که ا اد،یمشکالتش کنار ب

و بعد از  دیکش یباشند. نفس بلند نیبزرگ و سنگ

زد و گفت یسکوت، لبخند قهیچند دق : 

- از دستش  خوادیتنها دخترش نم که دیفهمیکاش م

بهش  دی..بانیخسته بشم و لج کنم عطر خوامیبده..نم

 شمیپ خوامیبفهمونم که جونم به جونش بسته ست..م

از هم دور  نیاز شتریباشه..اصال تحمل ندارم که ب

بکنم ی.خداکنه مجبورم نکنه که کار مسخره امیبش .. 

 آوردم و خب..من پدرِ  یاز حرفهاش سردر نم ادیز

و  رفتیکه صبح م یخودم رو داشتم..بابا فرهاد

.. و اونموقع تازه من از گشتیظهر به خونه برم

 زی..اون هم سر مدمشیدیو  م شدمیم داریخواب ب

حالم رو  یبا لبخند و مهربون یناهار، وقت

شده  یبرام عاد دی..عادت کرده بودم و شادیپرسیم

بودنهاش، و هم قربون صدقه  نطوری..هم ابود

نهاشرفت .. 



و بعد عصر که  کردیاستراحت م یچند ساعت 

 کردیم یاز تک تکمون خداحافظ ییخوشرو شد،بایم

و  گشتی..شب هم با دست پر برمرفتیم رونیو ب

حوصله به  ادیآورد..و من ز یرو به خونه م یشاد

حرفها و  یو تو نمیکه کنارشون بش دادمیخرج نم

و آوردم  یم یگفتگو هاشون شرکت کنم..بهونه ا

رفتمیو به اتاقم م گفتمیم یریشب بخ .  

و من  میبه هم نداشت کینزد دیچون عقا دی..شادیشا

 یرو نداشتم، سع یچیتذکر درمورد ه یحوصله 

دور باشم تا راحتتر باشم.هرچند بابا فرهاد  کردمیم

 یو زود از دل دختِر لوسش درم دیکشیناز م شهیهم

با  خودش رو داشت و من دیعقا شهیآورد..اما هم

داشتم..  کلمش یسفت و سخت پدر و مادرم کم دیعقا

بودنم  نطوریتا اونها با ا شدم،یمشکل داشتم و..بدتر م

بودم و باالخره که  زشونی! خب دختر عزاندیکنار ب

اومدند.. و اگر  یبا من و طرز فکرم کنار م دیبا

خفا کار خودم رو  یمن تو تونستند،ینم

و فشارش  شدیم یهم که بابا عصبان ی..گاهکردمیم



که  دادمیبه خودم قول م یتدر اوج ناراح رفت،یباال م

کار خودم  انهیکنم و مخف یچشمش لجباز یکمتر جلو

وقت به تعصبات سفت و سختش  کیرو بکنم تا 

  !برنخوره

مثل  یاگر من..پدر کردم،یکه فکرش رو م حاال

 یتا حد امکان ازش دور دیعمومحسن داشتم...شا

خودم رو از دستش  یجور کی..هم دیو شا کردمیم

پدر راحتتر  نیهم با ا دی..شادونمی.نمکردمیخالص م

 یبودم و مثل ساغر انقدر به خودم سخت

ناب و دوست  ی.هرچند قربون صدقه هادادمینم

و پول  کردیبهم مزه م بیفرهادم عج اباب یِ داشتن

! به خصوص شتریبدون سوال و جوابش، ب یدادنها

و به  زدان،یترالن و  یکه به حسادت ها یوقت

 یو فقط برا کردیتوجه نم یمامان مهر یتذکرها

حسابم  یتو خواستم،یمن هرچقدر م یِ خوشحال

ختیریم ! 



دستش کنده  یتو یساغر از عکسها یگرد شده  نگاه

بار هر عکس رو از نظر  نیچندم یو برا شدینم

گذروندیم .  

- ازت عکس گرفته بود یجد یپس..جد ! 

بهش دوختم..ساغر هم باور  تنگ شده م رو یچشمها

که دروغ  کردیفکر م هیمثل بق دینکرده بود و شا

 !گفتم

- که؟؟ ینیبیم  

دیمتعجبش رو باال کش نگاه : 

 !چرا؟-

کردم یزیر اخم : 

- چرا؟ یچ !! 

دستش کرد یتو یبه عکسها یا اشاره : 

 !چرا ازت عکس گرفته بود؟-

کج کردم یحرص لب با : 



-  نیون بشم؟؟ امگه بهت نگفتم که قرار بود مدلش

..نگاه کن یلباس سنت غیعکساهم واسه همون بود..تبل

گهید .. 

نگاهش  یرو از تو یو ناباور دیزد و من ترد پلک

بودند که  دهیاز من د ی! مگه چه رفتاریخوندم..لعنت

تمام حرفهام دروغه؟؟؟ کردندیفکر م   

-  ینطوری! چرا اایکنیاعصابمو خورد م یساغر دار

؟؟یکنینگام م  

زد و دوباره به عکسها نگاه کرد یلبخند یسخت به : 

- دوست داشته  دی..شاکردمیخب راستش..فکر م

نی..واسه همیمدل بش یباش .. 

رو بهش دوختم..فکر کرد  میمتعجب و عصبان نگاه

 !توهمات ذهنم رو بهش گفتم؟

- ساغر؟ یگیم یچ !! 

دیو با خجالت خند دیگز لب : 



-  یعی..چقدر عکسات قشنگ و طبدیبابا ببخش یچیه

خوبه یلیان..معلومه کارش خ .. 

گفتم تیدادم و با جد رونیب ینفس : 

- بهت  ی..من تا حاال کِ یشعوریب یلیواقعا که خ

 یتا حاال هر حرف یدروغ گفتم؟؟نکنه فکر کرد

آوات زدم، دروغ بوده؟؟نکنه توام مثل بچه  یدرباره 

نشون بدم و با  یخود خوامیم یکالس فکر کرد یها

ه کنم؟؟حرفا جلب توج نیا  

بهم انداخت و دوباره به عکسها نگاه  ییگذرا نگاه

حرفش  یهم رو ادیز دادیکه نشون م یکرد..نگاه

ستیصادق ن : 

- ..دلت دی..گفتم شایگیمن که نگفتم دروغ م

خواستیم .. 

کرد و من با اخم گفتم سکوت : 

- ؟؟یچ خواستیدلم م  

گفت یباال داد و با مکث نسبتا بلند یا شونه : 



- ؟؟یباهاش بر یخوای..حاال فردا ماصال ولش کن  

که طرز  دیفهم یبه راحت شدیعوض کرد و م حرف

ساغر،  ی..کاش..به جاهیفکرش درموردم چطور

زدمیکنارم بود و باهاش حرف م ریخاله من . 

- ازت ادیچقدر بدم م .. 

گرد شده، محکم به بازوم زد یچشمها با : 

- گهینشو د یعوض .. 

-  جشیپ آواتم هست..اگه عکسامو تو ریتقص

که بهم بگه  کردیجرات نم یاونوقت کس ذاشت،یم

یعقده ا یِ توهم .. 

رو گرفت دستم : 

- زدم؟؟ یحرف نیمن همچ  

ازش گرفتم چشم : 

- الیخیب گهید یمنظورتو رسوند .. 



 گهید یکرد حرف رو به جا یو سع دیکش یبلند نفس

بکشونه یا : 

- نذاشت؟ جشیاصال چرا عکساتو تو پ  

 خواستمیض کنم..نمکردم بحث رو عو یهم سع من

باشه ریاز دستم ناراحت و دلگ نجاست،یا یوقت .. 

- ..کال با من مشکل دارهدونمیچه م .. 

دیخند آروم : 

- که فردا باهاش نرو گمیم نیواسه هم .. 

بهش رفتم یغره ا چشم : 

- رو تکرار نکن که اصال  هیحرف بق گهید یکیتو 

 ..حوصله شو ندارم

- رک بهت  یوقت یباهاش باش خوادیاصال چرا م

و روش  یکه دست از فکر کردن بهش بردار گهیم

؟؟ینکن یا گهیحساب د  

..تمام حرفهاش تو دونستمیو نم دونستمیهم م خودم

حرفش رو اونقدر  یو منظور اصل شدیسرم تکرار م



با زبون تر کردم و به عکس  ی.لبدمیفهمینم د،یکه با

دست ساغر بود، نگاه کردم یکه تو یدختر : 

- واسه  قایدق دمیرف زدا..نفهمح یلیهوممم خ

برم اریسمت سام خوادیکه نم دمی..فقط فهمیچ .. 

..نگاهم دیخند کبارهیمکث کرد و بعد به  یا لحظه

و ساغر با خنده به سرشونه م زد دمیرو باال کش : 

- گولت بزنه خوادیم .. 

زده، پلک زدم..اون با همون خنده ش ادامه داد بهت : 

-  نمیکه ا یرآوردد یچه باحاله! انقدر خنگ باز

..حاال حتما با خودش فکر کنهیعقلت کار نم دیفهم

و لجباز  وونهیدختِر د نیمراقب ا دیبا یکیکه  کنهیم

ارهیسر از کجا درب سیباشه..وگرنه معلوم ن .. 

بلند شد م،یعصبان یصدا : 

 !!ساغر-



 قایرو جمع کرد تا خنده ش رو فرو بده..دق لبهاش

 نیا خواستی مو حاال زدیخودش بود که م یحرفها

  !حرفها رو به کار آوات بچسبونه

- مگه نگفته که فعال  وونه؟؟ید گمیخب مگه دروغ م

؟؟یتا بزرگ بش یباش ششیپ دیبا  

آوات به  یگفتن حرفها یهم فشردم و برا یرو لب

جز به جزء حرفهامون  دیشدم..نبا مونیساغر، پش

نداشت  ی..آوات اون روز رفتار خوبگفتمیرو بهش م

که خواسته و  ینزد..اون روز یخوب یاو حرفه

 رمیو تحق دیناخواسته حسم رو تو سرم کوب

که نشون  یتعصب یادآوری..هنوز هم با یکرد..ول

خوردیپوستم وول م ریز یحس قشنگ داد،یم .. 

- ..از سر حسادت باشهدمیشا ! 

دیبا تعجب خند ساغر : 

 !حسادت؟-



هم واقعا  دیساغر رو؟؟ شا ای زدمیرو گول م خودم

بود نیهم ! 

-  یبدجور قاط د،ید اریمنو با سام یخب آره! وقت

که باهاش تموم  دیکرد..اولشم که اومد تو اتاقم، پرس

نه ایکردم،  ! 

سکوت نگاهم کرد و من نگاهش نکردم  یتو ساغر

 دیترد ایتمسخر  خواستمی..نمنمیتا نوع نگاهش رو نب

نمیچشمهاش بب یرو تو یناباور ای ..  

- چرا انقدر تو  دونمیندارم..نمباهاش  یمن که نسبت

..االنم دهیو روم تعصب نشون م کنهیکارام دخالت م

خودش نگه داره..به  شیمنو پ خوادیکه به زور م

مراقبم باشه خوادیمن بچه ام و م نکهیا یبهونه  ! 

آروم گفت ساغر : 

- یتو قبول نکن که باهاش بر ه،ینطوریخب..اگه ا ! 



 کردیهم منعم مکرده، به ساغر نگاه کردم..اون  اخم

 ومدهینبود که درکم کنه؟؟ کاش اصال ن یو چرا کس

کردمیسر م دیبود و من امشب رو با ام .. 

و  عیبزنم که دو تقه به در خورد..سر یحرف خواستم

 :با ترس به ساغر گفتم

- کن..زودباش میعکسا رو قا .. 

خورد..تا خواست به خودش بجنبه، در اتاق باز  جا

شدشد و ترالن وارد اتاق  .. 

- شام حاضره دیپاش ! 

به ساغر کردم و عکسها رو از دستش  یزیر اخم

بالشت جا بدم که  ری.. و خواستم زدمیکش رونیب

گفت عیترالن سر : 

- ه؟؟یاونا چ  

بالشت گذاشتم.  ریتوجه بهش، عکسها رو ز بدون

 :دست به کمر جلوتر اومد

- ؟؟یکرد میبود قا یاونا چ  



تر شدم یعصب : 

 به تو چه؟؟-

 ستادهیمن ا ید و جلوتر اومد..حاال روبروکر اخم

 :بود

- ؟؟؟یکرد میبود قا ی!! چنمیبب  

 یترالن و ساغر جابجا شد..ک نیپر حرصم ب نگاه

ترالن خالص  یها یاز دست فوضول خواستمیم

 شم؟؟

- ساغر می؟؟بریدار کاریتو چ .. 

جا بلند شدم و دست ساغر رو هم گرفتم..ترالن  از

 یبتونم کار نکهیبل از ابرداشت و نفسم رفت..ق زیخ

رو نگاه  رشیبکنم، بالشت رو برداشت و ز

بالشت گذاشتم و  یدستم رو رو عیسر یلیکرد..خ

 :صدام رو باال بردم

- نمیبرو کنار بب !! 

دیباال پر ابروهاش : 



 عکس بود؟؟؟-

دستش رو گرفت ساغر : 

- میبه خاله کمک کن می؟؟بریدار کاریترالن چ .. 

دست به کمر شد ،یرو به مِن عصبان ترالن : 

- رمینم ،یتا عکسا رو نشونم ند .. 

دمیحرص غر با : 

 !برو اونور ترالن-

ترالن باالتر رفت یصدا : 

 ..نشون بده، بعد برم-

به در باز اتاق  یبلندش باعث شد نگاه یصدا

کارهاش مامان و بابا رو هم کنجکاو  نیبندازم..با ا

کردیم .. 

- رسه؟؟؟یبهت م یچ یفوضول نهمهیاز ا  

به بالشت کرد یا هاشار : 

- کارات با خبر باشم یاز همه  دیخواهر بزرگتم، با ! 



دیبه گوشم رس زدانی یخواستم بهش بتوپم، صدا تا : 

- شده؟؟ یترالن چ یآج   

..نگاهش کردم و اون داخل اتاق شدختیر قلبم : 

- ؟؟یزنیچرا داد م گهیبابا م  

دست دور شونه  ره،یچشم ازم بگ نکهیبدون ا ترالن

حلقه کرد زدانی ی : 

-  نی..دارم با ساغر و عطریداداش سین یزیچ

زنمیحرف م .. 

نگاه پر حرصم، دوباره گفت یجلو و : 

- بود یک یعکسا نمیبب ! 

به در باز اتاق موند..ناچار بودم نشونش بدم،  نگاهم

که همه کنجکاو بشند و در  کردیم یوگرنه کار

دادمیفردا رو از دست م د،یفهمیآخر..اگر بابا م .. 

آروم گفت ساغر : 

- دهینبود..بذار بعدا نشونت م یچیترالن ه .. 



بدون توجه به ساغر، بالشت رو برداشت و  ترالن

..نگاه ناراحتم دیکش رونیبالشت ب ریعکسها رو از ز

که  یخواهر یرو به ساغر دوختم و ساغر برا

تاسف  شد،یسرش نم یخصوص میاز حر یزیچ

 ..خورد

- ؟؟یگرفت یرو ک نایا نیاَاَاَاَ عطر  

دمیکش یبلند پوف : 

- خودمه..بده یکه عکسا یدید ! 

گفت زدانی : 

- یآج نمیمنم بب .. 

و نگاهش  دیکش رونیرو از دست ترالن ب یعکس

 :کرد..و با ذوق گفت

- ! آوات ازت عکس انداخته؟؟نیچه خوشگله عطر  

!! د؟یاز کجا فهم زدانیشدند.. پیهم ک یرو لبهام

 :نگاه متعجب ترالن به من دوخته شد

- ت؟آوا !! 



به عکسها انداخت یدوباره نگاه و : 

- ؟یواسه چ ؟یرو آوات ازت گرفته؟!! کِ  نایا !! 

گفتم؟یم ی..چحاال !! 

- نیعطر یخوشگلن آج یلیخ !  

- ؟؟یگرفت یرو ک نایا  

هم چلوندم و پر از نخواستن، گفتم یرو تو دستهام : 

- میهمون روز که اومد دنبالم باهم رفت .. 

 چرا؟؟؟-

" مسخره یِ کنجکاو کی..مثل چرا" رو بد ادا کرد .. 

-  یلباسا چطور نیبا ا ننی! خواستن ببینطوریهم

شمیم .. 

دستش جابجا شد یتو یعکسها نینگاهش ب بازهم : 

- ؟؟یلباسا رو از کجا آورد نیا  

رمیدراز کردم تا عکسها رو ازش بگ دست : 



 ..گفتم که..اونا دادن تنم کنم-

- دونه؟؟یبابا م  

یچارگیود..پر از بب یآواره م پر از کالفگ نگاه .. 

- دونهینه! نم !! 

به کمر شد دست : 

- ؟؟یکارا رو کرد نیبابا ا یبدون اجازه   

واسطه شد ساغر : 

- کرده ترالن؟؟؟ آوات دوتا ازش عکس  کاریمگه چ

نیگرفته، ظاهر کرده داده بهش..هم .. 

دیبچگونه خند زدانی : 

- ..برم به مامان نشون بدمیآج یخوشگل یلیخ نجایا .. 

که با  دادیاجازه نم گهید د،یفهمیاگر بابا مزدم.. خی

بخوره،  یبتونه تکون نکهیبرم! قبل از ا رونیآوات ب

دمشیبازوش رو گرفتم و به سمت خودم کش : 

- نمیبب نی؟؟؟بشیریکجا م ! 



 ش،یخودم نشوندمش و بدون توجه به بهت زدگ کنار

دمیکش رونیعکس رو از دستش ب : 

- ایگفت ینفهمم به کس ! 

انه گفتطلبکار ترالن : 

- ؟یبهش فکر کن یخواینم گهیکه د یمگه نگفت  

 یجلو گهیکردم تا د زدانیبه  یحرص اشاره ا با

مورد نزنه نیدر ا یحرف زدانی : 

- داره؟؟ دوتا عکس گرفته، تموم شده  یچه ربط

انقدر جنجال نداره که گهید نیرفته.. ا .. 

- بفهمن؟؟ نایمامان ا یخوایپس چرا نم  

 رونیا رو از دستش بدراز کردم و عکسه دست

به شدت آروم بود م،یعصبان یِ ..صدادمیکش : 

- االن بفهمه،  ؟؟یدونیتو خودت اخالق بابا رو نم

چه خبره کنهیفکر م ! 



- اعتماد  یلی..به آوات خکنهینم یفکر نیهمچ

هم باشه یا گهید زیچ نکهیداره..مگر ا .. 

- سین یا گهید زیچ چیه !! 

درشت کرد چشم : 

- ؟؟یترسیم یپس از چ  

من از  ی..ولگفتیهم ترالن درست م دی..شادونمینم

اومده بود،  شیکه پ یاز دست دادن فرصت

دمیترسیم .. 

دینگاهش رو باال کش زدانی : 

- نگم؟؟ یبه کس ینی  

روش اخم کردم به : 

- و تو دونمیمن م ،یگفت ی! بفهمم به کسرینخ ! 

کج کرد یسر : 

- ؟؟یدیم ی..عوضش بهم چگمیباوشه نم  



دغل و فرصت طلب  یبچه  نیبه ا دیحاال با یوااا

دی..ساغر غردادمیهم باج م : 

- زدان؟؟؟یعه   

گفتم یچارگیو با ب دمیکش میونیبه پش یدست : 

- خرمیم یزیچ هیبعد واسه  .. 

دیخند انهیزده و موذ ذوق : 

- بخر واسم..خب؟؟ دیجد یِ باز  

گفتم زدانیم رو به ترالن دوختم و به  نهیپرک نگاه : 

- رونیخب! پاشو برو ب لهیخ .. 

 رونیمضاعف بلند شد و ب یبا انرژ زدانی

دمییهم سا یرفت..دندون رو : 

- راحت شد؟؟؟ التیخ  

هنوز هم قانع نبود ترالن : 

- رونیب یباهاش بر یخوایمامان گفت فردا م .. 



 یسکوت بهش چشم دوخته بودم و خودخور یتو

کردمیم .. 

- گهید میبچه ها بر .. 

ض دنبال تموم کردن بحث بود و من بغ ساغر

 یاز ترالن و فوضول یگلوم داشتم..گاه یتو یبزرگ

شدمیهاش واقعا متنفر م .. 

- ؟؟یباهاش کجا بر یخوایفردا م  

شد دواریتهد یجمله  کی تمیعصبان اوج : 

- ایکنیم میکفر یدار گهید ! 

گرفت..کنارم نشست و  شیپ یا گهیراه د کبارهی به

دستم گذاشت یدست رو : 

- پرسمیبه خدا چون نگرانتم، م .. 

 رونیدستش ب یزدم و دستم رو از رو یپوزخند

دمیکش : 

-  دیرو با یک ،ینگرانم باش یکیمن نخوام تو 

نم؟؟؟یبب  



و نفرت چشم ازش گرفتم یشدم و با ناراحت بلند : 

- گل  تیکه فوضول میبر میخواینم یینترس جا

منو  یاز سر لطف، هر از گاه خوادیکرده..فقط م

نمیبب معروفو یکارش تا مدال طیببره تو مح .. 

کردم یساغر اشاره ا به : 

- ساغر میبر .. 

- بهت  یلطف نیدلش خواست همچ هویچطور شد که 

 بکنه؟؟

نگاهش کردم یو با تلخ برگشتم : 

-  هیدل  خوادیم نکهینداره جز ا یقصد و غرض چیه

 !بچه رو شاد کنه

حرفم، تمام وجودم رو زهر کرد..چه خوب و  یِ تلخ

کنارش  خواستیبود..اون م نیهم تیچه بد، واقع

 ییوقت خطا کیباشم تا حواسم پرت بشه و 

خودش نگهم داره تا جرات  شینکنم..درواقع پ

رو نداشته باشم..و من به  گهیشدن به کس د کینزد



باشم  کشیهم قانع بودم و از خدام بود که نزد نیهم

نمیرو نب گهید چکسیو ه .. 

 

 نکهیبرنج رو از دست مامان گرفتم و قبل از ا سید

بذارم، آروم رو بهش گفتم زیم یرو : 

 ..مامان واسه آواتم غذا بکش ببرم-

آرومتر گفتم یلیو خ دمیرو جلوتر کش صورتم : 

- رمیبهش بگم که فردا باهاش م خوامیم .. 

برعکس من، با تعجب گفت مامان : 

- ؟؟یگیخب چرا آروم م  

به  یکار ادیکردم.مامان ز یجمع شده، اخم یلبها با

 یپنهان کردن زیچ چیظرش هنداشت و به ن یرازدار

خونه وجود نداشت! منظورم رو هم که چه  یتو

آورد و  یخودش نم یبه رو د،یفهمیو چه نم دیفهمیم

کردیکار خودش رو م .. 

 ..بذار بکشم، ببر-



 زیم یبرنج رو رو سیو د دمیکش یبلند پوف

 مکردیم یشالم باز یبه کانتر، با گوشه  هیگذاشتم.تک

 نیهم شهی. همخوردمیمو و از دست مامان حرص 

بهش گفت و مطمئن شد  یحرف شدینم چوقتیبود..ه

..به خصوص به بابا! بعد گهینم یزیچ یکه به کس

جور  یحرف یبا خونسرد کردم،یهم که اعتراض م

کردن  میقا گهید نی: "وا! مامان جان ازدیکرد و میم

من  یگیم ینی..گهید دیفهمیداره؟؟ بابات باالخره م

 یکنم؟! اصال من کار میبات قارو از با یهمه چ

 لیقب نیو بابات!..." و از ا یدونیندارم..خودت م

مخصوص خودش هاتِ یتوج .. 

غذا رو جلوم گرفت و  یمحتوا یِ نیحاال که س مثل

 :گفت

- ببر تا سرد نشده ایب .. 

دیبابا پرس یوقت و : 

 کجا بره؟؟-

گفت یالیخیبا ب مامان : 



- فردا باهاش بهش بگه که  خوادیواسه آوات..م برهیم

ادیم .. 

تنگ شده از  یهم قفل شد و با چشمها یرو دندونهام

به  نکهیرو از دستش گرفتم..بدون ا ینیحرص، س

خورشت  یبه سمت قابلمه  اره،یخودش ب یرو

 ..رفت

- ن؟؟یعطر یبر یخوایکجا م  

 یلبخند ی..به سختدادمیجواب بابا رو م دیمن با حاال

حال، نگاه  نیر عنگاه کنجکاو بابا زدم.. و د یبه رو

خودم حس کردم..و  یترالن و شهرام رو هم رو

که نگران اعصابم بود یساغر نیهمچن .. 

- کارش آشنا  طیآآآ آوات گفت که..باهاش برم با مح

 ..بشم

یآروم بود ول بابا ... 

- ؟؟یریبگ ادی یعکاس یخوایمگه تو م  



که از سوال  دونستندیمحکم شد..م ینیدور س دستهام

ام؟؟ یو جواب فرار  

- رمیبگ ادیآره دوس دارم  .. 

- یشیمزاحمش م .. 

بدم،  یجواب نکهیدادم و قبل از ا رونیب ینیاز ب ینفس

گذاشت و گفت زیم یمامان ظرف خورشت رو رو : 

-  یبه آوات گفتم..گفت مزاحمت نویمنم هم

ببره نوینداره..خودش خواست عطر .. 

به مامان نگاه کرد بابا : 

- ؟؟یواسه چ  

بود یحوصلگ یادن ب..وقت نشون دحاال : 

- من  نکهینداره که..به خاطر ا یواسه چ گهید

آشنا بشم، اونم لطف  یعکاس طیدوست دارم با مح

 ..کرد و قبول کرد

آشپزخونه قدم برداشتم رونِ یسمت ب به : 



 ..من رفتم-

پرمنظور ترالن به گوشم  یبرم، صدا نکهیاز ا قبل

دیرس : 

- دکتر ای ،یعکاس بش یخوای..تو مدمیآخر من نفهم .. 

از نفرت کج شد دهنم : 

 به تو چه؟؟-

دیخند : 

- یکاره بش چیآخر فکر کنم ه .. 

- به خودم ربط داره گهیاونش د .. 

تشر زد مامان : 

- نیدرست حرف بزن عطر !! 

ادامه ندم.با  گهیزبونم رو گرفتم که د یجلو یسخت به

نفرت چشم ازش گرفتم و به سمت در رفتم. از 

رفتن بهم نده  یابا اجازه کنه تا ب یخداش بود که کار

شهرام رو هم خوشحال کنه ینطوریا دیو شا ! 



و چشم از  دمیکش یقیدر واحِد آوات نفس عم یجلو

 یدو طبقه گرفتم. کوبش قلبم رو به راحت نیپاگرد ب

لحظه بودن باهاش،  کی یو من برا کردمیحس م

دمیکشیمکافات م دیچقدر با ! 

م  گهید و با دست دمیچیپ ینیدستم رو دور س کی

و  دمی..شالم رو عقبتر کشیعنیشالم رو مرتب کردم..

 ییلَختم رو مرتب کردم. با انگشتها یبا دستم موها

زنگ واحد  یدست رو دند،یلرزیکه مثل قلبم م

بود  نییگذاشتم و همراهش نفسم هم حبس شد. سرم پا

 یخوشرنگ تو ی چهیو نگاهم به تکه ماه

شدینم یعاد چوقتیحس..ه نیبشقاب.ا .. 

که در واحد باز شد و دست من  دینکش قهیدق به

فشرده شد..با مکث نگاهم رو  ینیمحکمتر دور س

 دنیبزنم..اما..با د یکردم لبخند یو سع دمیباال کش

که پاش بود،  یبرهنه ش و..شلوارک راحت یباالتنه 

 ..تمام وجودم به لرزه افتاد

- ؟؟ییباز که تو  



 یام نموند..بوبر یرو آروم و با خنده گفت و نفس نیا

تپش  یبرا یو حس کردم قلب دادیو عطر م ونیقل

 :نمونده

 ..سالم-

 نییکه به جلو برداشت،نگاهم رو پا یکوتاه قدم

شد دهیسردش کش یانگشتها ونی. لپم مدمیکش : 

- خانوم یعطر یدیزحمت کش .. 

شدن لپم با  دهیآروم و خش گرفته..مثل کش چقدر

م راه  هنیاز وسط س یانگشتهاش..حس کردم عرق

دست  نیتند بود و ا یادیگرفت..عکس العمل من ز

من نبود..هرچقدر هم که حسم مسخره و بچگونه 

کردمیم یحس زندگ نیباشه، من با ا .. 

- داد بدم بهت نویآآآ مامانم..ا .. 

رهیرو از دستم بگ ینیدراز کرد تا س دست : 

 ..دستش درد نکنه-



 یبدم. به سخت یتا جواب دمیرو باال کش نگاهم

صورتش متمرکز کنم و  ینگاهم رو رو تونستمیم

داشتیخجالت دست از سرم برنم : 

- کنمیخواهش م .. 

به محتواش  یدستش گرفت و نگاه کیرو با  ینیس

 :انداخت

- خورمیم نمیا یشام خوردم،ول .. 

 کلیشد و..ه دهیکش نییو سرکشانه پا خودیب نگاهم

رو رو  رینقصش تمام وجودم رو ز یو ب دهیورز

چشم ازش گرفتم و  عیسر یلینگاهش خ کرد! با

. و حس کردم تمام تنم به دمیکش ینگاهم رو به سمت

ُگر گرفت کبارهی .. 

- گهیآورده د دهیخوشگل خانوم زحمت کش گهید .. 

کردم و..با نگاه احمقانه م چه  میرو پشتم قا دستهام

کردم؟یم ! 



که..ظاهر  دادیش نشون م رهیاون و نگاه خ سکوت

هم..ُهل  دیسرخ شده بودم شا دیندارم!شا یدرست

بازهم نگاهش  یبود..به سخت دایاز صورتم پ یزدگ

داد و  هیبه در تک یالیخیکه با ب دمید نباریکردم و ا

کنهینگاهم م .. 

 ..نوش جون-

 یِ اهیو س دهیژول یداشت و موها یزیر اخم

آورد..کاش  یچشمهاش داشت من رو از پا درم

ستنش غرق خوا یتو نطوریمحو بشم و ا تونستمیم

 ..نشم

تا بگه دیکش طول : 

- ؟؟یسادیوا یواسه چ گهیبرو د  

صداش باعث شد که خشک بشم..اخم اون  تیجد

از  یتنگ شده و خال یبود و چشمها ظیغل

دادیبهم م یحس بد کی ش،یمهربون . 

- ؟؟؟یایآوات نم  



 دیکه از داخل خونه ش به گوش رس یمرد یصدا

ش رو ..فقط سررهیهم باعت نشد که چشم ازم بگ

دیبه عقب کش یکم : 

 ..اومدم بابا-

 یلیبزنم.خ یبه گلوم حمله کرد و نتونستم حرف بغض

 نیچشم ازش گرفتم و برگشتم..لعنت به من و ا عیسر

ازش پنهان کنم. هنوز  تونستمیجوره نم چیکه ه یحس

دمیرو شن شیجد یدو قدم برنداشته بودم که صدا : 

- نمیبب سایوا ! 

رو نگاه هم فشردم و به روب یرو لب

شده  رهیبا لبخند بهم خ دیکه ام ییکردم..روبرو

برداشتم و بازهم صداش رو از  یا گهیبود.قدم د

دمیپشت سر شن : 

- سایوا قهید هی! زنمایبا تو دارم حرف م .. 

و االن..فرار کردن بدتر بود. آب  ستادمیاجبار ا به

 دیگلوم رو همراه با بغض فرو دادم و چشم از ام



رگشتم و..در باز بود و اون نبود. گرفتم..با مکث ب

 یحرف زدن از داخل خونه ش م یفقط صدا

اومد..فکر کنم..دو سه تا از دوستهاش تو خونه ش 

 نشونیدختر هم ب ایبودند. همه شون پسر بودند 

 !بود؟

 کی نباریتا برگرده..ا دیطول کش یا قهیدق کی

که چقدر  دیفهم کنمیتنش بود و..حس م دیسف شرتیت

م معذب شده ! 

- نمیبب نجایا ایب .. 

لپم رو محکمتر  نباریبه جلو برداشتم. ا یآروم قدم

گفت یاز مهربون یو خال دیکش : 

- ؟؟یداشت کاریپررو! چ یدختره   

و با اخم گفتم دمیکش کوریرو به  صورتم : 

- یچیه .. 

خنده ش بود یتو یو من فکر کنم تمسخر دیخند : 

- نه؟؟ ای یای..فردا میگیتو راست م  



شد؟؟؟یم مهربون نمباها چرا  

 ..نه-

دیخند : 

- یجوِن عطر ! 

پر نفرتم، تنگ شدند یچشمها : 

 ..قرار دارم-

ش به پوزخند بدل شد خنده : 

- یادیز یغلطا ! 

 نکهیبزنم..اما قبل از ا یکردم و خواستم حرف اخم

شلوارکش کرد و  بیج یبگم، دست تو یزیچ

گفت نیدرهمون ح : 

 ..شماره تو بگو-

نگاهم کنه،  نکهیون بدون امات موندم..ا یا لحظه

 :گفت

- کنمیباهات هماهنگ م زنمیخودم بهت زنگ م .. 



صداش  د،یمن نبود؟! سکوتم رو که د ی..آرزونیا

 :رو باال برد

 ..باز نرو تو هپروت! شماره تو بگو، برو-

حرف زدن سخت بود چقدر : 

- امیب خوامینم .. 

- حال نداشته باشم فردا  دی..خودمم شاسیمهم ن

شماره تو بگوبرم..فعال  .. 

حوصله گفت یب د،یو تعجبم رو که د مکث : 

- ؟؟یکنینگاه م ی..به چگهیزودباش د  

 یرو تو میتیفوت کردم و نارضا رونیب ینفس

مجبور بودنم رو!  نیصورتم نشون دادم..و همچن

 رهیذخ شیگوش یشماره م رو بهش گفتم و اون تو

 .کرد

- ساعت قبلش بهت زنگ  میاگه قرار شد برم، ن

نمزیم .. 



و ادامه داد دیرو تا چشمهام باال کش نگاهش : 

- یاالفم نکن ! 

کردم و بازهم نذاشت حرفم رو بزنم اخم : 

- ! بدو برو خونه توننسایوا نجایا .. 

و دور از  یصورت عاد یبهت زده م رو نگاه

انعطافش موند و اون چشم ازم گرفت و در رو 

خونه  یبه در بسته  رهی!! خیراحت نیبست! به هم

 نشیو پررنگ تر گذشتیه هزاران اتفاق فکر مش ب

و  فیبود که..چقدر من در برابر آوات ضع نیا

 !ناتوانم

 یلیکه خ یبود و شماره ا یگوش یبه صفحه  نگاهم

کرده بودم. هربار  رهیذخ نمیمخاطب نیب شیوقت پ

.. اسم دیلرزیم یاومد و هربار قلب یم ینفس

نیمن..مِن عطر یبرا یامیآوات..پ ! 

" ؟یحاضر " 



که تمام وجودم رو در  یجانیگلوم رو همراه با ه آب

بر گرفته بود، فرو دادم و نگاهم رو به دختِر ذوق 

کوتاه  یامهایبودم؟! پ یدوختم..عاد نهیآ یتو یزده 

و فکر  دادیبودن م یو راحتش، به من حس عاد

 یدختربچه  کیبازهم براش  ،یکینزد نیبا ا کنمیم

که داده بود قبلش امیهستم..مثل پ یمعمول : 

" دنبالت امیم گهیساعت د مین " 

من رو به نخواستن و  دونستمیکه م یوجود غرور با

 یچشمها یاهینگاهم رو به س کنه،یم بتینرفتن ترغ

 یگرفتم.مگر االن..تو دهیدوختم و غرور رو ناد دیام

هم  ییکنارم باشه، جا خواستیلحظه..که اون م نیا

موند؟؟یم یغرور باق یبرا  

 ..آره-

زود داد یلیرو خ جوابم : 

- دم در ایب .. 

به  یازی..قبال اجازه م رو گرفته و نیعنی نیا

 یبرا دشونییبرخورد دوباره با خانواده م و گرفتن تا



و  ومدهیاز برخورد بابا خوشش ن دی.شاستیرفتنم، ن

! بابا فرهاد هرچقدر هم که دادمیخب..من بهش حق م

 یمورد در هر دینگران آبرو و تعصباتش بود،نبا

زده  خجالتو من رو  کردیم یکنجکاو یخودیب

بود و چند  یچند سوال تکرار شهی..هرچند همکردیم

عکس داشت و من  ی جهی..که اکثرا نتدهیفا یتذکِر ب

نبودم یدختر حرف گوش کن و سر به راه ! 

زدم، تذکر مامان  رونیاز خونه ب یکه وقت همونطور

ش شونه و در جواب دمیرو دورمورد سر و وضعم شن

باال انداختم یا : 

-  ری! بابا گایکه گفته باش یبگ یچ هی یخوایم یه

یزینداده هم عز !! 

 یو با لبخند دمیو چشم غره ش رو به جون خر اخم

 ی نهیآ یزدم..و تازه تو رونیاز خونه ب ،یمعن یب

فرم  یو موها دمیلبهام برق لب کش یآسانسور رو

بود، مرتب  ختهیرو که از هر طرف دورم ر

تر بودم و به نظرم از  یکردم..حاال..از ظاهرم راض



 یبرا واستفاده ر تینها دیاومده با شیفرصت پ نیا

بردمیهام م ییباینشون دادن ز . 

خودم حس  یرو رو انسالینگهبان م ی رهیخ نگاه

که از  یمرِد جوون نیندادم. و همچن یتیکردم و اهم

چشم ازم گرفت..سرم رو  یکنارم رد شد و به سخت

. دمیکش رونیالتر گرفتم و قدمهام رو به سمت ببا

نگاهشون رو کنترل  کردندینم یچرا سع دونمینم

 !کنند

 دیهمراه با لرزش قلبم همراه بود و شا قمیعم نفس

جذبش کنم؛اگر بازهم من رو  یکم تونستمیامروز..م

و بازهم  گرفتیعقل اشتباه نم یب یدختربچه  کیبا 

شدینم رمیباعث تحق .. 

.از پشت دمشیساختمان د یجلو یپله  نیاول یرو

 یکه گوش دمشیدیساختمان م یِ ا شهیش یدرها

دستش  کی.. و یگوش یدستشه و نگاهش به صفحه 

 یادیرنگ ز اهی..کاله بافت سنشیشلوار ج بیج یتو

ابروهاش نیجذابش کرده بود و لعنت به اخم ب .. 



بهم  یرو که باز کردم، به سمتم برگشت و نگاه در

..فرو یبود برا ینگاه کاف کی نیهم انداخت..و

اعتماد به نفسم ختنیر ! 

 !چه عجب-

به  یزیچ کیمحکم شد و.. فمیدور بند بلند ک دستم

 :زبون آوردم

 ..سالم-

سر داد بشیج یرو تو شیگوش : 

- دو ساعته؟؟ یسالم..کجا موند کیعل  

نگاهم کرد..از  شتریپرجذبه ش، ب یادیاون اخم ز با

ریمس نیسر تا پا، و برگشت هم .. 

- شد رید قهیآآآ همش ده د .. 

و  دیلرزینبود.قلبم م هیبق یش مثل نگاهها رهیخ نگاه

. کردیحالم رو دگرگون م نیاون لبخند نداشت..ا

 کاریباشه و اون..با من چ دهیفا یب خواستمینم

کرد؟یم ! 



- ؟؟یکجا به سالمت  

درشت کردم و هول شده گفتم چشم : 

 ها؟؟-

نگاه  نیو..چرا ا صورتم گردوند یرو تو نگاهش

از حس بود؟؟ یخال  

- ؟؟یعروس یریم یدار  

بود؟؟؟ یمات موندم..منظورش..چ یا لحظه  

- ؟؟ی..چینی  

دهنش  یداد و بخار هوا رونیرو با شدت ب نفسش

رو تار کرد نمونیب : 

- میبدو بر یچیه .. 

 نیاول یرفت..پاهام رو نییو..از پله ها پا برگشت

شتم. حق نداشت دا یبودند و احساس بد دهیپله چسب

 تیاهم یو ب یو عاد رهیبگ دهیانقدر من رو ناد

برگشت و رو به من  د،یکه رس نشیبگذره. به ماش

 :صداش رو بلند کرد



- ؟؟؟یسادیوا یواسه چ گهید ایب  

که  کردیو التماس م زدیم ادیفر غرورم

از حقارتم کم کنم.اما  یبرگردم..برگردم و کم

ازه اول راه بودم و ت دهینرس یچیمن..هنوز به ه

 .بودم

داده به باد یو رفتن تو زندگ یرفت "  

غم رفتن تو حسرت و ناله و داد از  

که بود با تو هر لحظه چه شاد یعشق کلبه  

ادیجز قصه و  گهینمونده ازش د یرفت  

ادیچشم تو ، خاطره گشته و  یعشق تو ، جادو خنده  

رفته به  یچشم تو ، زندگ یعشق تو ، جادو بدون

 "باد

 

 کردمیبا خودم فکر م م،یرفتیکه م یریبه مس رهیخ

 یچرا انقدر براش معمول دمیفهمیکه چرا؟؟؟ واقعا نم

نگاهم کنه و  یعاد نطوریکه ا یهستم..انقدر معمول



بهتر بشه و  خواستمیبه روم نزنه..من م یلبخند یحت

کردم؟؟؟یم کاریچ دیبا گهی! دشد؟یچرا داشت بدتر م  

 

" رونمیه حاون نگات نشسته کرد یغم تو  

رو گونه هات رسونده بر لبم جونم اشک  

ونمیصدات شکسته بغض و گر یب رفتن  

چشم تو ، خاطره گشته و  یخنده عشق تو ، جادو 

ادی  

رفته به باد یچشم تو ، زندگ یعشق تو ، جادو بدون  

صدات یاز اون رفتن ب ی، وا یوا   

از اون اشک رو گونه هات ی، وا یوا " 

 

- ..اگه یندار یکار ی..با کسیمونیخودم م شیفقط پ

..فقط یدخترخاله م یگیم د،یازت پرس یزیچ یکس

 !دخترخاله م



بهم انداخت ییگذرا نگاه : 

 باشه خوشگلم؟؟؟-

 یو صورت گرد..و لبها اهیس یچشمها نی..با امن

شده بودند،  باتریکه با رژ قرمز رنگ ز یغنچه ا

شونه هام  یفرم که آزادانه رو یبودم؟؟ موها یعاد

از  یکه فقط قسمت یبودند و شال زرد رنگ هختیر

که به  یدیسف یِ موهام رو پوشونده بود..و کاپشن باد

 ی..برانهایا تمام.با پوشوندیباسنم رو م ریزور تا ز

باهام  الیخیو ب یعاد نطوریبودم که ا یاون عاد

کرد؟یبرخورد م ! 

 ..هوم-

- ؟؟یعطر  

از کنارمون رد شد و لحظه  یرنگ دیمگان سف نِ یماش

من به خاطرش  ینبود ول اری. سامختیقلبم ر یا

هم از  ادیکه انگار..ز ی..کنار آواتنجایبودم..ا نجایا

دیرسیبه نظر نم یبودنم راض .. 



- نهیاسمم عطر .. 

- داد به اسمش ریباز گ .. 

دادیم تیچقدر هم که به اسمم اهم و !  

 

" رونمیتو ، .نبودت کرده و یجا یخال  

نموویقلب د دیعشق تو نفهم یپاک  

تونم یرفتنت برام سخته نم باور  

چشم تو ، خاطره گشته و  یخنده عشق تو ، جادو 

ادی  

رفته به باد یچشم تو ، زندگ یعشق تو ، جادو بدون  

از اون اشک رو گونه هات ی، وا یوا  

صدات یاز اون رفتن ب ی، وا یوا  

از اون نگات ی، وا یوا " 

 



 یو به خاطر آهنگ شدیداشت هر لحظه بدتر م حالم

. برگشتم شدمیم رتریدلگ شد،یپخش م نیماش یکه تو

 :و نگاهش کردم

- ام؟؟ی..باهات بخواستیدلت نم  

 ،یزیحرکت موند..و بعد با اخم ر یب یلحظه ا چند

دیآروم خند : 

- ؟؟یگیم یچ  

صاف کردم.چرا بغض داشتم؟ ییگلو ! 

- مزاحمت شدم نه؟؟ ینی..گمیآآآ م  

کردیم میو چقدر راحت بودنش عصب دیخند .. 

- یبه بعد همش مزاحم من نیاز .. 

 یتو یفیضع ییرایلفافه بود و من گ یتو حرفش

داشتم چیلفافه پ یحرفها دنیفهم . 

دست دراز کرد و انگشتش رو به لپم زد، به  یوقت

باشم..مثل  یخودم رو کنترل کردم که عاد یسخت

 ..اون..مثل نگاهش..مثل تمام حرکاتش



- از دستت خالص شم خوامینم .. 

و بهش دوختم و با حرص گفتمر نگاهم : 

- شم؟؟یاز دستت خالص م یمن کِ   

کج کرد یبه جلو، سر رهیخ : 

- دونمیمن چه م !  

چرخوند یکرد و فرمون رو به سمت نگاهم : 

- مسخره ت خالص  یاز دست من و فکرا یک

؟؟یعطر یشیم  

دمیغر زشیفرار از نگاِه ت ی..برادیکش ریت قلبم : 

- نیعطر ! 

دیخند : 

- نّ یعطر !! 

اسمم از زبون آوات..آخ خدا من از دستش  دنیشن

از دستم خالص  خواستیندارم و اون هم نم یخالص

 ..بشه. با دو حِس کامال متفاوت



 ..تو-

گفت عیسر : 

- میاصال بهش فکر نکن ایب .. 

 یشدند و اون با مکث کوتاه پیهم ک یرو لبهام

کرد دیتاک : 

 بهش فکر نکن! خب؟؟-

م بود که ! مگه دست خودخواست؟یم یمن..چ از

وار چشم  چارهیبخوام اراده کنم و بهش فکر نکنم؟؟ ب

شدم..تمام  رهیخ رونیبه ب شهیازش گرفتم و از ش

و  یالیخیهوش و حواسم به اون بود و اون در اوجِ ب

 نیکه بهش فکر نکنم!! از ا خواستیازم م یسنگدل

 مسخره تر هم وجود داشت؟؟؟

- کنمیمنم کمکت م .. 

چشم  نکهی.بدون ابستیروم م تمام راهها رو به داشت

و دست مشت شده م رو از کنار  رمیبگ رونیاز ب

غرور یحفظ کم یسرم بردارم، تالش کردم برا : 



- یکمکم کن یکه تو بخوا کنمیفکر نم یچیمن به ه .. 

 ی. مِن دست و پا لرزوندیبلندش به گوشم رس نفس

 چوقتیه شدم،یقابل کنترل م ریغ ششیپ شهیکه هم

حس  نیرو ازش پنهان کنم..و اون..احسم  تونستمینم

بودنش، قبول نداشت و من  انیرو با تمام خالص و ع

کردم؟؟یکجا اشتباهم رو جستجو م دیبا  

ادامه داشت و من  قهیاز ده دق شتریب نمونیب سکوت

بهش ننداختم. ازش خجالت  ینگاه مین یحت گهید

بودم و  ریو ازش متنفر بودم و ازش دلگ دمیکشیم

 نکهیا نها،ازیبا تمام ا چارهیو..مِن ب بودم یعصبان

ازش نداشتم،  یادیز یکنارش نشسته بودم و فاصله 

..نگاهم مبود یبودم.بغض داشتم و راض یراض

 یو راض زدیبودم..حرف نم یو راض کردینم

همراه بود،  یکه با دلخور یبودم..و در اوج نفرت

و..من  شتریتر شدن ب کینزد یبودم برا یدنبال راه

قول داده بودم دیبه ام . 



 ینگه داشت، نگاهم ب ابونیرو کنار خ نیماش یوقت

دمیصداش رو شن ن،ی..و در همون حدیهدف چرخ : 

- زمیشو عز ادهیپ .. 

نفس گره خورده، برگشتم و نگاهش کردم. از نگاِه  با

با لبخند  زشی..اخم ریول دیفهم شدینم یچیه شیعاد

 :همراه بود

- ایکن ینطوریتو ا افهیق نمینب ! 

حال بدم از چهره م مشخص بود که اون  کنمیم فکر

ادامه داد یبا مهربون : 

- نگام  ینطوریو ا یبشه از دست من خالص ش یک

؟؟ینکن   

جلو  یدو دستش رو جلو آورد و شالم رو کم 

داخل  ینگاه بهت زده م، موهام رو کم ی..جلودیکش

کرد و گفت تیشال هدا : 

-  رونه،یب نهمهیموهات ا یبهت گفته که وقت یک

؟؟؟یشیخوشگل م  



و اخم کردم دمیطاقت خودم رو عقب کش یب : 

 !بهم دست نزن-

تنگ شده ش رو به  یچشمها تیکج کرد و جذاب یلب

دیرخ کش : 

- کنم؟؟ باور کن  کارتیچ گهید یمن..خنگ یِ لپ چال

ادی..بهت نمیشیمنُگال م هِ یشب .. 

شدم یعصب : 

- دوس دارم ینطورینداره..من ا یبه تو ربط ! 

مهام زل زدچش یتو : 

- ادیمن خوشم نم .. 

باال دادم یو..شونه ا دیلرز قلبم : 

- سیبرام مهم ن .. 

 !اَه اَه چقدر لوس-

 یشست و سبابه ش رو با فاصله جلو انگشت

 :چشمش گرفت و با خنده گفت



- خودتو  یخوای..موندم چرا مایستین شتریانقدر ب

یآدم بزرگا کن یقاط ! 

زدیلبخند م یبود ول کالفه : 

- واسه منم سخت  ی..دارگهیبرس د تیه بچگبابا ب

یکنیم .. 

چشمهاش موند و اون حسم رو از نگاهم  یرو نگاهم

که کنارش نشسته،  یدختر نیکه ا دیفهمید؟؟نمیفهمینم

بچه باشه؟؟ خوادیدلش نم  

و چشم ازم گرفت دیکش یبلند پوف : 

- شو ادهیپ .. 

حس براش سخت بود.قبل از  نیواقعا بودنم با ا انگار

بشم، گفتم ادهیپ نکهیا : 

- ؟؟یمنو آورد یواسه چ  

حوصله گفت یو ب برگشت : 

- یخودم باش شیپ خوامیم .. 



پوزخندم رو گرفتم یجلو یسخت به : 

- نکنم؟؟ ییوقت خطا هی یکه مراقبم باش  

گفتم عیبزنه که سر یباز کرد حرف دهن : 

 !چرا؟؟ چون بچه ام؟-

 یالیخینداشت و با ب یتیبراش اهم ادیز حرفهام

دادیجواب م : 

- یچون احمق .. 

رو باال دادم ابروهام : 

 ..و لجباز-

..اجازه کنهیکه داره فکر م دادیش نشون م رهیخ نگاه

کنه تیهدا شتریدادم فکرش رو ب : 

- اصرار  گرانید یام آوات! هرچ یمن دختر لجباز

رمیسمتش م شتریدست بکشم، ب یزیچ هیکنن از  .. 

 تنگ شدند و برق نگاهش تنم رو اهشیس یچشمها

 :لرزوند



- ؟؟ییبچه کجا   

ادامه داد یبا تمسخر همراه بود وقت پوزخندش : 

- منو به  ی! داریدار یاستیعجب س یوجب میدختر ن

؟؟یکنیم کیتحر یچ  

 یزیاز اون چ شتریهم ب دیبود..شا دهیرو فهم حرفم

خواهش..فقط  ایبود،  دیتهد دونمیکه منظورم بود..نم

با اخم گفتم یبغض داشتم وقت : 

-  تیاهم یهم نداشته باش! من به حرف کسب یکار

خودمو داشته باشم یِ ..پس بذار زندگدمینم . 

صورتم  یتو یو نگاه دیرو جلو کش صورتش

 :گردوند

-  شهیخالصه م یتو چ تیخودت؟! زندگ یزندگ

بچگونه؟؟ یها یتو فانتز ایکوچولو؟؟ تو توّهم   

و حرفهاش..اعصاب برام  کردیم تابمیب نگاهش

با حرص گفتم حالنی. با اذاشتینم : 



- فقط و فقط به  شه،یخالصه م یمن تو هرچ یِ زندگ

منو با خودت  یخودم مربوطه..فکر نکن چون گاه

و دختر خوب و  کنمینم ییخطا ینی ،یکنیهمراه م

که دلم بخواد  ی!من هرکارشمیم یحرف گوش کن

کنمیم .. 

دیخند یخونسرد با : 

- زمیعز یوجودشو ندار .. 

همراه بود، هرچند از  یمن هم با خونسرد لبخند

 :درون رو به انفجار بودم

- ؟ی؟؟چطوریریجلومو بگ یخوایتو م ! 

نامرتبم رو که داخل  یو موها دمیرو عقب کش شالم

شال کرده بود، با دست مرتب کردم..تمام حرکاتم با 

رو  نیهمراه بود و اون حتما ا یحرص و لجباز

دیفهمیم .. 

دیابروش باال پر یتا کی : 

- یچه زرنگب ادیخوشم م .. 



به خودم بجنبم،  نکهیرو جلو آورد و قبل از ا دستش

لبهام  یچونه م رو گرفت و با انگشت شستش رو

 ی..قلبم از تپش افتاد و حس کردم داغدیکش

خشونت،  یدلم راه گرفت. اون با کم ریز یوحشتناک

نگاهش گفت یِ حال با خونسرد نیو در ع : 

- زمیعز یرسیجا نم چیکارا به ه نیبا ا .. 

دمیکه بند رفته بود، خودم رو عقب کش ینفس با : 

- ینکن عوض ! 

داشبورد رو کند و  یرو یاز دستمال کاغذ یپر

 :انگشتش رو پاک کرد

- میزنیشو، بعد درباره ش حرف م ادهیفعال پ .. 

 

رو بهش دوخته بودم و  میغرق عصبان نگاه

که بهم  یضیضد و نق یحسها نیاالن..با ا دونستمینم

 نیلمس و ا نیبگم..آخه من االن..با ا یچ کرد،یالقا م



بکنم که بفهمه  یچه رفتار ،یالیخیب نینگاه و ا

خوام؟یبودنش رو نم نطوریا ! 

شد. به  ادهیلرزونم گرفت و پ یرو از لبها نگاهش

شد ادهیحالم رو خراب کرد و..پ یراحت نیهم . 

. دیلرزیبود و قلِب شکسته م م ونیدرم یکی نفسم

 یشد، چند تقه  یطوالن شیخال ینگاهم که به جا

دمیاز جا پر کبارهیزد..به  شهیمحکم به ش .. 

- گهیشو د ادهیپ ! 

م گذاشتم و نفسم رو با شدت  نهیس یرو رو دستم

 خواستیهرطور که دلش م یعوض نیدادم..ا رونیب

جوجه  کیو من دربرابرش مثل  کردیباهام رفتار م

 دمیکش نییبون رو پا هیسا ی نهیدفاع بودم. آ یب ی

دور لبهام  یفیکه به طرز کث یرژ قرمز دنیو..با د

 تونستیشده بود، بغض کردم. چطور م دهیکش

کنه؟؟ عمینامردانه ضا نطوریا  

 دایپ یکردم تا رژ فمیک یحرص و عقده دست تو با

برق لِب  کیلبهام بکشم..اما جز  یکنم و دوباره رو



 یکندم و رو ینکردم. دستمال دایپ یزیرنگ، چ یب

دارم.  یکه چه حس بد دونستی. خدا مدمیلبهام کش

با  ایبشم،  یاز لمس انگشتش غرق خوش دونستمینم

 دیبشم. با سفکاِر دور از ادبش متنفر و پر از تا

من بود تا اون لحظه رو درک کرد یجا . 

 یب کردمیم یو سع کردمینگاهش رو حس م ینیسنگ

.برق لب دونمیعقده..نم ایبود  یباشم. لجباز تیاهم

و با  دمیلبهام کش یاز حد معمول رو ترشیرو ب

 ادهیپ نیکه غرق اخم و نفرت بود، از ماش یصورت

 .شدم

به چشمهاش گفتم رهیرو باال گرفتم و خ سرم : 

- میبر .. 

و پوزخندش  دیباریتاسف م ش،ینگاه طوالن از

کردیاعصابم رو متشنج م .  

- ؟؟یستیکه در حد لج کردن با من ن یدونیم  

از چشمهاش نگرفتم تنگ شده م رو یچشمها : 



- با من هرجور دلت  یکه بخوا یستین یتوام در حد

یبخواد، رفتار کن .. 

زد دست به کمر، از کنارم رد شد یپوزخند : 

- یرسیبه کجا م مینیکن بب یلجباز .. 

بند کردم و با مکث  فمیمشت شده م رو به ک دست

ضعف  ششیپ خواستیپشت سرش راه افتادم. دلم نم

سخت  یلیورد باهاش خ..برخینشون بدم ول

که به حسم نسبت به خودش  یبود..درست از زمان

شدیبرد، هر لحظه سخت تر م یپ . 

تند کردم و کنارش راه رفتم قدم : 

-  رمیم گردمیبرم ،یاعصابمو خورد کن یاگه بخوا

 ..خونه مون

آرنجم رو گرفت  یبا تمسخر همراه بود وقت کجخندش

دیو کش : 

- آدم بزرگ رفتار  هیباهات مثل  شهیجوره نم چیه

 ..کرد



شد و  دیو سف اهیس یبا نما یساختمان لوکس وارد

کرد دیبه چشمهام دوباره تاک رهیخ : 

-  چیروت ه تونمی!! اصال نمیبچه ا یـــلیتو..خ

یبکنم عطر یحساب .. 

دوباره ش..من ُمردم. ضعف تمام  دیتاک نیبا ا و

وجودم رو گرفت و قلبم هزار تکه شد..مگه چه 

 بیمگه..ع زد؟؟یحرف رو م نیکه ا دمکریم یرفتار

روم حساب کرد؟؟ شدیبود که نم یمن چ  

دمیغر یکرده و عصبان بغض : 

- برم خوامیمن م ! 

گفت متریمال نباریفرستاد و ا رونیب یبلند نفس : 

- زمیعز میبر ایب .. 

بچه رو  کی خواستیبزرگتر که م کی..مثل درست

. دیخر کنه! دستم رو گرفت و همراه خودش کش

 یبودم برا یش همقدم شدم و دنبال راهباها



که من رو  یحِس وحشتناک نهمهیفرار..فرار از ا

 .احاطه کرده بود

 ..ولم کن! ولم کن آوات-

و..با مکث برگشت و نگاهم  ستادیآسانسور ا یجلو

همراه  ی..با اخم و دلسوزیکرد. نگاهش آروم ول

و چشم ازش گرفتم دمیبود..دستم رو عقب کش : 

- امیباهات ب خوامیمبذار برم..ن .. 

رو محکمتر گرفت دستم : 

- دیببخش ! 

دوباره تکرار کرد انهیبزرگتر شد..اون دلجو بغض : 

- خوشگلم..خب؟؟ دیببخش  

که  یآدم نیداشتم و..من از دست ا یچارگیب حس

کرده بود، کجا  دیو سف اهیتمام لحظه هام رو برام س

کردم؟؟یفرار م دیبا  



وخته بودم و حالم اسپرتم د یها یرو به کتون نگاهم

 یحس نی..از اخوردیبه هم م یناتوان نیاز خودم و ا

کردیمن رو خوار م شهیکه هم . 

- یکه ناراحت ش گمینم یزیچ گهی..دمیبر ایب .. 

م جمع شد..اون دستش رو پشتم گذاشت و به  چونه

کرد تمیداخل آسانسور هدا : 

- دی..ببخشینطوریتو ا افهی..نکن قزمیعز .. 

 دیآوردم.شا ینرمش، کم م نطوریمن واقعا..با ا و

راحت دلم رو نرم  نطوریراهش رو بلد بود که ا

 دهی..دیبودم..کم یمهربون یو من محتاج کم کردیم

 .شدن

هم نکردم. در  یو..مخالفت دمیرو باال نکش نگاهم

 :آسانسور که بسته شد، به سمتم برگشت

- گفتما ینره بهت چ ادتیپس  .. 

خدا آه .. 

- زم؟؟ی..باشه عزیمن یتو دخترخاله   



تموم شد. فقط سرم رو تکون  شیزود مهربون چقدر

دیبه سرم کش یدادم و اون دست : 

- دختِر خوب نیآفر .. 

گلو خفه کردم. من تازه اول  یپر حسرتم رو تو آه

به  دنیرس یبرا یادیز یراه بودم و حتما راهها

 .هدفم داشتم

و من رو هم  ستادیرنگ ا اهیبا در س یواحد یجلو

دیکشکنارش  : 

- یخودم باش شیکن فقط پ یسع .. 

کجا  دونمینگفتم و اون زنگ در رو فشرد. نم یزیچ

برخورد داشته  ییقرار بود پا بذارم و با چه کسا

بود که اون ازم خواست  نیباشم..االن..مهم ا

 .همراهش باشم

درهم و برهم به گوشم  یبا باز شدن در صداها 

 یحرفها یبا صدا یقاط کیموز ی. صدادیرس

مفهوم و نامفهوم.. هنوز صداها رو هضم نکرده 



کم سن و سال که در رو برامون باز  یبودم که پسر

بلند گفت یکرده بود، با صدا : 

- ؟؟یاومد ریسالم دادش..چرا انقدر د  

زنونه  یبود که صدا ییپسر سبزه رو یرو نگاهم

از داخل بلند شد یا : 

 شاهرخ، آواته؟؟؟-

بلند  ی، پسر با صدابزنه یآوات حرف نکهیاز ا قبل

 :جوابش رو داد

 ..آره..باالخره اومد-

از آوات جدا شد و به من دوخته شد..و  نگاهش

 ینگاه کنجکاو..ول کیدوباره به آوات نگاه کرد..

 ..انگار جرات سوال کردن نداشت

- کردم، زبون توام واسه من باز شد ریربع د هی !  

دیخند پسر : 



- معطل  کمیداداِش من..بچه ها  میکتیما کوچ

تو ایشدن..ب .. 

به آوات  فیبه من انداخت..بالتکل یدوباره نگاه و

به پسر بگه،  یزیدرموردم چ نکهینگاه کردم.بدون ا

 :دستم رو گرفت و گفت

- ایب .. 

نگاهم  یکنار پسر که در اوج تعجب و کنجکاو از

و آوات گفت میگذشت کرد،یم : 

- کار نداشته باش  ی..با کسینکن یبیکن غر یسع

کارم  شترینکن..دو ساعت ب یمدل نیتم ا افهیق یول

کشهیطول نم .. 

آوات رو هضم نکرده بودم که حواسم  یحرفها هنوز

داخل  ونیبه دکور خاص خونه پرت شد.دکوراس

و  اهیس یوارهایبه خونه نبود..د هیخونه، اصال شب

 یفانتز اءیدست..اش کی دِ یو قرمز..فرِش سف دیسف

 هیاتل کیبود..مثل  که تابه حال به چشمم نخورده

تر..به  ختهیبزرگتر و لوکس تر و به هم ر یلیخ یول



که در  ییآدمها یخونه همراه با شلوغ یِ ختگیهم ر

شون  رهیخ یرفت و آمد و تکاپو بودند..و..نگاهها

کردندیم یبا آوات سالم و احوالپرس یوقت . 

من  یاز همه رو شتریب ینگاهها، نگاه دختر نیب

به من  یدختر حس بد نیا ییرایزوم بود و البته..گ

دختر مدل  نیآشناش..ا ادیز ی.و البته چهره دادیم

 یحدس زد که سوژه  یبه راحت شدیم ست؟؟خبین

 یدختر باشه..و باالخره همون دختر از تو نیآوات ا

گفت تبه خودش داد و رو به آوا یجمع، جرات : 

- آوات؟؟ یکنینم یهمراهتو معرف  

رو پشتم گذاشت تا  دستش یبا لبخند کمرنگ آوات

رو نشون بده تشیمیصم : 

- نیدختر خاله مه..عط..ر ! 

تعجب داشت که باالخره اسمم رو کامل ادا  یجا

خوش  یجمع! دختر لبها نیا یکرد..اون هم تو

 :فرمش رو کش داد و دستش رو به سمتم دراز کرد



- جون نیخوشبختم عطر ! 

دستش  یبه آوات انداختم و..دستم رو تو ییگذرا نگاه

 :گذاشتم

- نیهمچن .. 

کردند و  دایپ یجرات هیجواب کوتاه، بق نیهم با

کردند یشروع به احوالپرس : 

- خانوم نیخوشبختم عطر .. 

-  یکردیو رو نم یداشت یخوشگل یچه دخترخاله 

بچه نیهم داره ا یقشنگ سیپسر! چه ف .. 

و حس  دمیمرِد جا افتاده، خجالت کش فیتعر از

خودش با لبخند همسن و سال  یگرفتم.پسر یخوب

کرد دییتا : 

- آوات؟؟ یدخترخاله  یچقدرم ملوسه! خوب  

گفت تیبدم، آوات با جد یجواب نکهیاز ا قبل : 



-  یآماده کن، به حال دخترخاله  نویبدو برو دورب

 ..من کار نداشته باش

سکوت شد و بعد..همون پسر با دهن کج  یا لحظه

 :شده گفت

- داداشمون شهیچه حساسم م ! 

و حس خوب، قلبم رو!  دادیرو قلقلک م لبهام لبخند

به  یجمع که بلند شد، پسر چشمک یخنده  یصدا

گفت یآروم یمن زد و با صدا یرو : 

- با هم دوست  ایب چونیگند اخالقتو بپ یپسرخاله 

..اسمم احسانهمیبش .. 

آوات باعث شد صورتش جمع بشه و  یگردن پس

کنه دایمن وسعت پ یخنده  .. 

- ؟؟؟یشیم یهووو چرا وحش  

گرفت یجذبه ا آوات : 

- ! نور اون سمت شهیم ریبرو کاراتو بکن، د ایب

کن میسالنو تنظ .. 



هم  شیو بدون ر زیبا صورت تم پیپسِر خوشت نیا

هم  نیبه ا یو آوات حت دونستیبچه م کیمن رو 

به آوات کرد و  ی! اخم بامزه اشدینم یراض

رو به من با چشم و ابرو اشاره  شد،یدور م کهیدرحال

 یفکر کنم..درست جلو شنهادشید که درمورد پکر

اخمالود آوات..خنده ها بلند بود و من هم  یچشمها

فاصله گرفته بودم هیاز خجالت اول یکم . 

خنده هام آوات آروم گفت ونیم : 

 ..چه خوششم اومده-

بهش انداختم و  یجمع شده از خنده، نگاه چپ یلبها با

دیلپم رو کش یاون با اخم مصنوع : 

- پاش سوراخ شدباز ل .. 

 یا رهیشد و..من نگاه خ شتریو ب شتریقشنگ، ب حس

من مونده  یلنز داِر دختر رو یحس کردم.چشمها

تنگ شده  یچشمها نیبود و..من نوع نگاهش رو با ا

دوست نداشتم مانه،یو لبخنِد نه چندان صم . 



- گهیآماده شو د وندیپ .. 

 ادیلبش ب یرو یمیآوات باعث شد لبخند مال یصدا

خمار کنه یچشمو  : 

- ایلباسامو عوض کنم..ب خوامیم یباشه..سود ! 

شدند.  یزن همراهش شدند و باهم وارد اتاق دو

 یدختِر قدبلند با موها نیحاال از ا نیاصال..از هم

متنفر شدم ،یلخِت پرکالغ ! 

از سالن  یو به سمت قسمت دیدستم رو کش آوات

بزرگ و  یکه استوانه ها یی.جامیبزرگ خونه رفت

استوانه ها  یشده بودند و تو دهیهم چ یرو ینگر

 نِ ی. زمخوردیاز جنس پر به چشم م ییها راندازیز

از سالن،  ی. گوشه ازدیبرق م نهیمطلق، مثل آ دیسف

به چشم  بایز یلیبار خ زیم کیو  اردیلیب زیم کی

قرمز رنگ، با تاج  یمبل دونفره  کی. و خوردیم

ه مخصوص ک گهید لیاز وسا یلیبلند. و خ یلیخ

بزرگ از مدلها  یها بودند.عکسها یها و عکاس هیآتل

 یسالن نصب شده بود و بعض یوارهایبه د



 نی! به خصوص عکس ازدیهاشون..حالم رو به هم م

 یورتص راهنِ یعکس با پ یتو دنشیدختر که با د

که کجا  ارمیب ادیباعث شد به  م،یمال یلیخ

ب و لباس ش غیتبل یمدل برا کیدختر  نی..ادمشید

بود یلباس مجلس . 

بلند من رو به خودم  ییبود که صدا لیبه وسا نگاهم

 :آورد

- ؟یآورد نمیآوات عطر ! 

زود  یلیو من خ دیزده به گوشم رس جانیه یصدا

دادم. برگشتم و با شکوه رو به  صیصدا رو تشخ نیا

رو شدم.لبخند مهربونش تمام صورتش رو پوشونده 

 :بود و نگاهش با تعجب همراه بود

-  ی..رفتیزنگ هی..یخبر هیتو؟؟  یدختر کجا موند

دلمون واست تنگ  یگی؟؟نمیپشت سرتم نگاه نکرد

شه؟یم ! 

گفتم عیلبم اومد و سر یرو لبخند : 



 ..سالم-

موهاش کرد یو دست ال دیکش یپوف بلند آوات : 

- باز شروع شد یوااا ! 

دوست..دستهاش  ایخواهر بزرگتر.. کیمثل  شکوه

دیونه م رو بوسرو دورم حلقه کرد و گ : 

- ازمون  یسراغ گهیسالم خوشگل خانوم..چرا د

شد؟؟ ی! پس چ؟یمدل بش یخواستینم ؟؟مگهینگرفت  

شکوه و آوات جابجا شد و..من  نیشرمزده م ب نگاه

که آوات نذاشت؟! خودش  گفتمیم گفتم؟؟یم یچ

دونست؟؟ینم  

- نشد شکوه  خواستم،یکه م یاونطور طیآآآ شرا

 ..جون

رو از من گرفت و به آوات دوخت اخم آلودش نگاه : 

- عهد بوقِته یپسرخاله  نیهم شیحتما باعث و بان ! 



به آوات  یبه حالت ندونستن باال گرفتم و نگاه یدست

من و شکوه  نیتنگ شده ش رو ب یانداختم..چشمها

 :جابجا کرد و طلبکارانه گفت

-  ؟؟برویمگه کار ندار د؟؟شکوهیکنینگاه م یبه چ

نه ایاده شد اون دختره آم نیبب .. 

با بهت ابروهاش رو باال داد شکوه : 

- تو پسر یدار ییعجب رو !  

آروم و پرجذبه  یرفت و آوات با اخم کمرنگ شکوه

 :گفت

 !شالت افتاده..بکش رو سرت-

اراده بود   یو گوشهام داغ شد..ب دیقلبم لرز یا لحظه

شونه هام،  یکه مخالفت نکردم و شالم رو از رو

 یبودنم..برا نجایا یالن..برا. ادمیسرم کش یرو

کنارش بودنم، چقدر خوشحال بودم و خدارو شکر 

کردمیم ! 



دووم  قهیاز چند دق شتریب یخوشحال نی..اما ااما

با  یکه اون دختِر عوض ینداشت..درست از لحظه ا

 رونیاتاق ب یاز تو یحلقه ا نیبلنِد آست راهنِ یاون پ

 گهیبه وجودم چنگ انداخت که د یزیاومد، چ

  .نتونستم لبخند بزنم

و  دیباریو کرشمه از راه رفتن و حرکاتش م یطناز

اون زوم شده.  یکه تمام نگاهها االن رو دونستیم

 یرنگ تو یو لنِز طوس زدیپوست برنزه ش برق م

 ییرایپشت پلکش، تضاد گ ی هیسا یاهیحصار س

داشت. و لبخنِد..پرنازش هر لحظه حالم رو بدتر 

بود و  اتآو یلبخند فقط رو نیا نگاه و نی. و اکردیم

انگار قلب من رو لگدمال  داشت،یکه برم یهر قدم

کردیم .  

که چطور  دمیاراده به آوات نگاه کردم. د یب

و با اخم کمرنگ سرتا پاش رو  کنهیم یموشکاف

چشم از  ی..نفسم بند اومد و..به سختکنهیرصد م

و دست به  ستادیآوات ا یکیآوات گرفتم.دختر نزد

زد یچرخکمر،  : 



 خوبه آوات؟؟-

و آوات همچنان  دیباریلوسش، ناز کردن م یِ صدا از

کردیبا دقت نگاهش م .. 

 شکوه چطوره؟؟-

راه گلوم رو گرفت و دلم نبودن  یبزرگ بغض

 نجایزود آرزوم عوض شد و کاش ا یلیخواست.خ

 ..نبودم

اسمش  دونستمیکه حاال م یدختر کینزد شکوه

انداخت..دختر  بهش یقیشد و نگاه دق ونده،یپ

مغز  راهنِ یو دامن پ دادیصورتش رو با ناز تکون م

دست گرفته بود کیرنگش رو با  یپسته ا : 

- ؟؟یکن دایپ یرادیا یتونیشکوه جون م  

رو به زبون آورد و چقدر..قلبم  نیمغرورانه ا چقدر

و  دیدیها رو نم ییبایز نی.کاش آوات ادیکش ریت

نبود نیکاش..شغلش ا . 



- موهات جمع تر  دیبا کمی..فقط هیل..عازمینه عز

بهتر مشخص شه راهنیپ ی قهیشه، تا  .. 

- شونه م  هی یموهامو رو تونمیاممم..خب م

ژست  یسرم نگه دارم..کل یبا دستم باال ای..زمیبر

ژست دادن،  ی دهی..آواتم که تو ارمیبگ تونمیم

نهیبهتر .. 

 نییزد و من نگاهم رو پا یلبخند دییبه تا شکوه

..نه نگاِه مغرورانه و نمیبب خواستمینم هگی.ددمیکش

 ..پرناز دختر رو..و نه نگاِه آوات رو

-  نیآقا ا ری..امکنمیآره شکوه خوبه..خودم درستش م

نه؟؟ گهید هیاصل راهن،مدلیپ  

نفر  نیبود که اول یهمون مرد نباریاسپانسر ا انگار

کرد. مرد جلو اومد و من بازهم نتونستم  فیازم تعر

و حفظ کنم. نگاهش رو به مدِل مورد نگاه سرکشم ر

 نیبدون کوچکتر وندیزد.پ ینظرش دوخت و چرخ

لبخند زد و گفت یخجالت : 



-  ریام شهیکارتون م نیپرفروش تر راهنیپ نیحتما ا

 !آقا

کرد نییبا لبخند سرش رو باال و پا مرد : 

- خواستمیکه م ی..همونطورادیبهت م یلیخ .. 

بلند گفت یبا صدا آوات : 

- سایوا نجایا ایب وندی..پمیکنی.شروع مخب. لهیخ ! 

 یشروع به کار کردند و من خودم رو گوشه ا اونها

همون مبل قرمز رنگ  ی..روی. گوشه ادمیکش

 فمیک یرو از تو میهدف گوش ینشستم و ب

پرت کردن حواسم خوب بود  یدرآوردم..برا

 غیبودنم..اما در یعاد یبرا هیگول زدن بق ی..براای

و ژست  دادی..آوات دستور میپرتحواس یاز لحظه ا

گرفتمیم جهیسرگ منو  گفتیم . 

- کج کن..سمت  کمینگاه کن..گردنتو  نیبه دورب

 ..چپ..آهان..خوبه



آوات راحتم  یو صدا خوندمیرو م اریسام امیپ

ذاشتینم ... 

" حوصله  یرو تموم کن..دار یباز نم؟؟لوسیعطر

خانومم یبریمو سر م " 

آوات  یهم صدابه اطراف تکون دادم و باز یسر

 :بلند شد

-  خوامیاون پروژکتورو بکش جلوتر..م کمیشاهرخ 

دامنتو ول کن..دستتو  وندیبرق پوستش معلوم بشه..پ

چونه ت..خب ریبذار ز .. 

به کار  دنشید یداشت تمام دقتش رو برا یلعنت

شدمیو من داشتم ذره ذره آب م گرفتیم . 

- آره ه..بد هیتک زی..دوتا دستتو به مزیپشتتو بکن به م

دستتو  هینگاه کن.. نویی..نگاه کن..حاال پاینطوریهم

..آره خوبه..احسان نترییلباست..پا ی قهیبذار رو 

ریعکس بگ هیازون زاو .. 

و برم؟؟ ارمیب یبهونه ا شدیکنم؟؟؟م هی..گرشدیم  



- نجایا نیبش .. 

- آوات؟؟ نجایا  

یحال به هم زن یصدا چه ! 

-  شتریبلباست  یکه نما نیقرمزه بش نینه رو ا

 ..معلوم شه

- بهتره..مدل  نمیآآآ به نظرم رو اون مبل قرمزه بش

شهیمشخص م شتریب راهنیپ . 

 یمبل م نیشد..داشت به سمت ا دهیباال کش نگاهم

و غرور توش موج  یروزیکه..پ یاومد..با نگاه

فکر بود با  ی. به آوات نگاه کردم که انگار توزدیم

کردیسِر کج شده به مبل نگاه م : 

- .اونجام خوبهآره. .. 

به روم  یشد و دست به کمر لبخند کترینزد دختر

 :زد

- ؟؟؟یبلند ش شهیم زمیعز  



رو  فمیزود ک یلیافتم. خ یکردم دارم پس م حس

سکوت بلند شدم. با بلند شدنم پشت  یبرداشتم و تو

نازک کرد و چشم ازم گرفت.. و با ژست  یچشم

 یمبل نشست. تمام نفرتم داشت تو یرو یخاص

. چشم خواستمیرو نم نیو من ا گرفتیام راه مچشمه

 ییسالن رفتم. جا ی گهیازش گرفتم و به سمت د

شده  دهیکنار هم چ یرنگ ی هیکه چند چهارپا وتخل

 .بودند

مدل  نیرو از ا گاهمینگاه گاه و ب تونستمی..نماما

 گفت،یکه م ی..آوات هر ژسترمیبگ زینفرت انگ

از  شتریب یاهو گ دادیچون و چرا انجام م یدختر ب

 نیآورد و ا یکه آوات توقع داشت، ادا درم یاون

کردیتر م یآوات رو راض ! 

- خوبه یلیخ .. 

 وندیرو از چشمش فاصله داد و با لبخند به پ نیدورب

 :گفت



- ندارم..بدنت انعطاف  ی..با تو اصال مشکلولیا

یریگیخوب ژست م یلیداره..خ یخوب .. 

. زدمیم خیشتم رو به شدت گاز گرفتم و انگار دا لبم

 یکیبودم که دور تا دورم رو داشت تار یگودال یتو

سوهان روحم شده بود وندیپ یو خنده  گرفتیم . 

-  یغم چیه گهیمن د ،یکنیم فی..تو که تعریییمرس

 !ندارم آوات

بودم فیداشت و..من چقدر ضع یاعتماد به نفس چه .  

- خوبه آوااات؟؟ نطوریا  

 دمیو د دمیباال کش..نگاهم رو ذاشتیراحتم نم یلعنت

مبل به صورت طاق باز ولو شده و  یرو بایکه تقر

 یی. با نگاِه آوات، هوادهیرو باال کش راهنشیدامن پ

 ینبود و به شدت احساس خفگ دنینفس کش یبرا

.آوات گفتکردمیم : 

-  یچطور نمیبب سایاحسان برو باالسرش وا

 کمیموهاتو بده کنار از صورتت.. کمی وندی..پشهیم



داشته باشه  طنتین بچرخ..بخند..خنده ت شسمت م

ایت ب انهیموذ ی.ازون خنده هاوندیپ .. 

و من تمام بغض  دیخندیخمارش م یبا چشمها وندیپ

شد و خودش  کشیرو داشتم. آوات نزد ایدن یها

کرد میحالت دستش رو تنظ : 

 ..دستت رو موهات باشه،بهتره-

رمیلحظه بود که آرزو کردم بم اون !  

- خوبه..بندازم؟؟ یلیخ هیزاو نیآوات از ا  

 ..بنداز-

رو تحمل کردم و  دنیساعت زجر کش میاز ن شتریب

هام راه  هینفس به ر یآوات، کم یباالخره..با صدا

 :گرفت

 !تموم-

 کردمیفرستادم. فکر نم رونیب یبستم و..نفس چشم

صحنه ها، به مراتب  نیا دنیانقدر عذاب بکشم و د

 یبود که تو یاآماده  یعکسها دنیسخت تر از د



..تصور کجا و یول کردمی..تصور مدمیدیم جشیپ

زنده کجا دنِ ید ! 

رو  یسخت شده م بود که گوش یبه انگشتها نگاهم

..و چقدر بد که راه ینگه داشته بودند..چه حال بد

 امیهدف به پ یدن،بیفرار از د ینداشتم..برا یفرار

چشم دوخته بودم اریسام دیجد : 

"  نیانومم..اما تو با اخ نیعطر ادهیصبر من ز

یکنیتمومش م یکارات دار " 

 دشی..نمدونمینم دم؟؟یترسی.مدمیکش میشونیبه پ یدست

..حاال یگذشت ول دوارشیتهد یامهایراحت از پ

آزارم  دهاشیو تهد اریسام یورا یزیچ گهید

باعث مخل  کردمیکه فکر م یاری.سامدادیم

 یخنده  یاون دور بود و حاال..صدا یآرامشمه..ول

 یبود که با روح و روانم باز وندیپ یلبرانه د

کردیم . 

مبل قرمز رنگ  یمتوجه شدم که از رو یول دمیدینم

ختیحرکاتش ر یبلند شد و..تمام نازش رو تو : 



- بچه ها دیفعال خسته نباش .. 

به سمت آوات قدم  وندیهم بلند شد و پ هیبق یصدا

از  شینگاه کنم..نه..من امروز ب خواستمیبرداشت..نم

بودم دهیبودم و عذاب کش دهید دح . 

- رو بپوشم؟؟ یمدل بعد یکِ   

م  چارهیمراعات قلب ب یسرکشم کم یچشمها مگر

به آوات نگاه کردم که  یچشم ریز کردند؟؟یرو م

کردینگاه م نشیداشت به لنز دورب : 

- هیواسه امروز کاف .. 

لوس و پرنازش رو با حرکاتش هماهنگ  یصدا

 :کرد

- مدل؟ هی نیهم ینیوا  ! 

زد یبهش انداخت و لبخند یینگاه گذرا آوات : 

-  یخوایآس تر از همه س..م یکی نیفعال آره..هم

؟؟یبا مدل ساده تر خرابش کن کاریچ  



بازتر شد و..آوات  فیتعر نیاز ا وندیپ صورت

بود که با سِر  وندینگاه کرد.اما پ نشیبازهم به دورب

 :کج شده بازهم نگاه آوات رو معطوف خودش کرد

- خوب شده؟؟ یلیطمئن باشم که خپس م  

جوابش رو داد ییبا نگاه گذرا آوات : 

- دختر جون شهیخوب کمتر نم یلیکار من از خ .. 

لبخند زد دییبه تا وندیپ : 

- ینیالبته که تو بهتر .. 

 نجایاالن..ا نکهیو از ا زدینگاهم موج م یتو نفرت

 یصحنه ها بودم، حس خفگ نینشسته بودم و شاهد ا

 .داشتم

 یاشکال چیبار با خودم تکرار کردم که ه هزاران

..اون نیهم یعنی ی..عکاسنهینداره..خب شغلش هم

مثل آوات که انقدر محبوبه، حتما دورش  یهم عکاس

هستند که  وندیمثل پ یادیز یشلوغه و دخترها

 نیداشته باشند..با تمام ا یمیباهاش ارتباط صم



 یسخت بود که لحظه ا یحرفها..تحملش به قدر

 یعاشق مرد دیشدم. چرا با مونیعشق پش نیا یبرا

دم؟یکشیکه هرلحظه با بود و نبودش عذاب م شدمیم ! 

- خانوم؟؟ نیعطر  

من، سمت  کیاحسان به خودم اومدم.نزد یصدا با

بود. سرم رو باال گرفتم و عرِق کف  ستادهیچپم ا

کرده بود، به شالم  سیرو خ یدستم رو که گوش

 یها هیاز چهارپا یکی یو رو دی..با نگاهم خنددمیکش

نشست یرنگ : 

- خانوم کوچولو؟؟ یچرا تنها نشست  

 یلی..نسبِت.."خانوم کوچولو" متنفر بودم و از خاز

کردمیم افتینسبت رو در نیها ا .  

- ..راحتترمنجایا .. 

دور  نینبود و مجبور بودم از ا ییدرواقع جا یعنی

و آوات رو تماشا کنم وندیپ یهایباز یعوض ! 

- ادیتموم شد..آواتم االن م گهیکارمون د .. 



لبم نشوندم یرو ییگذرا لبخند : 

 ..اوهوم-

ساعت بود که  کینگاه کردم.  میگوش یصفحه  به

 ینشسته بودم و فقط خودخور هیچهارپا نیا یرو

رفتم؟؟ی..چرا نمکردمیم  

- ارم؟؟یواست ب یخوریقهوه م  

سرم رو بلند کردم یمکث کوتاه با : 

- میبر گهینه ممنون..فکر کنم د .. 

اسپانسر هم اومد و کنار احسان نشست..و در  مرد

گفت ییبا خوشرو نیهمون ح : 

- آوات چطوره؟؟ یدخترخاله   

 

* 

فرم  یها لیبیس یلبخندش موند. رو یرو نگاهم

داشت.  یجالب یکمش، نما شیته ر یکه رو یدار



و  کیش یمردونه  پیچهل ساله با ت بایتقر یمرد

نبود نیدلنش ادی..زمدونیکه..نم یقابل قبول..و نگاه . 

 ..ممنون-

- رفت ادمیاسمتو  .. 

خب..حواسم به  یعنیسر جاش نبود.. ادیز حواسم

زدندیبود که داشتند باهم حرف م وندیآوات و پ . 

- آقا رینه،امیاسمش عطر .. 

 زیآم نیتحس ره،یاسمش ام دونستمیکه حاال م یمرد

دیخند : 

- ؟؟یهست یدختر ناز یلیخ یدونیخانوم! م نیعطر  

 دمی..دکردمیم بیرو تعق وندیپ یبود ول ریبه ام همنگا

از اتاقها  یکیکه از آوات فاصله گرفت و به سمت 

 .رفت

- دیممنون..لطف دار یلیخ .. 

- ن؟؟یعطر یقرار بود مدل بش  



احسان باعث شد که نگاهش کنم یصدا .. 

 مدل؟؟-

تکون داد یبا لبخند سر احسان : 

- شون و باها یکه قرار بود مدل بش گفتیشکوه م

یکار کن .. 

و  نیو رو به من با تحس دیباال پر ریام یابروها

دیتعجب پرس : 

- ن؟یآره عطر ! 

که از دور  دمی..آوات رو ددمیدهنم کش یرو تو لبهام

اومد..نامرد..ازش دلخور بودم  یداشت به سمتمون م

نمشیبب خواستیو دلم نم .. 

- شکوه جون بود که..فعال نتونستم  شنهادیآآآ خب..پ

مقبول کن .. 

 یمرد درشت تر شد و خودش رو کم یچشمها

دیجلوتر کش : 



- ؟؟یچرا؟! دوست ندار  

ندونستن به اطراف تکون دادم.  یبه معن یسر

 ینارنج ی هیچهارپا ینشستن آوات رو کنارم رو

رنگ حس کردم و نگاهش نکردم. نگاه مرد هنوز 

من بود و..منتظر جواب یرو .. 

- رم شلوغه..ستونمی..فعال نمیدوست که دارم ول .. 

دیزود پرس یلیخ آوات : 

- ؟؟یواسه چ  

نگاهش نکردم. بودنش کنارم باعث بغض و  بازهم

حس  نیچطور االن از ا دونستمینفرتم شده بود و نم

بود که جواب داد ریخالص شم.ام : 

 ..واسه مدل شدن-

بزنه، احسان گفت یآوات حرف نکهیاز ا قبل : 

-  یقشنگ شدن..چرا نخواست یلیعکسات خ دمیشن

؟؟یادامه بد  



من،  یکردم و نگفتم که مانع تمام خواسته ها سکوت

منه یکنارم نشسته و خودش..تمام خواسته  .. 

- مدل بشه خوادینم نیعطر ! 

دستم  یرو تو یبود..گوش یآروِم آوات جد یصدا

 یبهش انداختم..با اون چشمها ییفشردم و نگاه گذرا

با  انقدر نکهیو من از ا کردیو براقش نگاهم م اهیس

 نییاومد.سرم رو پا یبود، ازش بدم م یمیصم وندیپ

نبره یبه حسادت و نفرتم پ نیاز ا شتریانداختم تا ب .. 

 !چرا؟-

رو داد ریآوات بود که جواب ام بازهم : 

 ..چون دوس نداره-

- ن؟؟یعطر یدوس ندار  

رو باال گرفتم تا جوابش رو بدم..اما آوات  سرم

 :جواب داد

- ر بشهقراره خانوم دکت نیعطر .. 

گرفتینگاهش رو ازم نم ریام : 



-  تییبایاز ز ی..چرا دوس نداریدار یخوب سیتو ف

؟؟یاستفاده کن  

باز کردم دهن : 

 ...آخه-

گفت تیبا جد آوات : 

- آقا ریگفتم دوس نداره ام ! 

به آوات انداخت یینگاه گذرا ریام : 

- خودش بگه آوات؟؟ یذاریچرا نم  

دوباره رو به من ادامه داد و : 

-  شنهادیرو واسه مدل شدن پ یکیشکوه  یوقت

از همه لحاظ قابل قبوله..درمورد توام که  ینی کنه،یم

 کنم،یدقت م ی..هرچهیخوب یلیبه نظرم انتخاب خ

که یندار ینقص چیه نمیبیم ... 

گفت یحوصله و جد یحرفش آوات ب ونیم : 

- ..خب؟الیخیبار گفتم که دوس نداره! ب هیفکر کنم  ! 



 نیو هم دیفهم شدیرو هم م دیتهد ش،یلحن جد از

متعجب بشه ریباعث شد که نگاه ام .. 

- داشته  یدرخشان ی ندهیآ تونهیدختر م نیآوات ا

  !باشه

بود که  اوردهیرو به زبون ن شیبعد یجمله  هنوز

دیبه گوش رس وندیلوس و بلند پ یصدا : 

- آقا؟؟ ریام  

از  یکی یبرگشت و نگاهش رو به در بسته  ریام

گفت یوات با پوزخنداتاقها دوخت.. آ : 

- واسه ت از همه لحاظ بهتره..خوش  وندیهمون پ

 یبهتر از اون چ گهی..دهی..پاکلی..خوش هافهیق

آقا؟! هواشو داشته باش، تا بهتر واست  ریام یخوایم

 !کار کنه

نشست و از جا بلند  ریام یابروها نیب یکمرنگ اخم

بره، رو به من گفت نکهیشد..قبل از ا : 



- ..مطمئن باش نیفکر کن عطر نهادمشیراجع به پ

یکنیضرر نم .. 

از  ییآوات با رگه ها یباز موند..صدا دهنم

دیبه گوش رس تیعصبان : 

- وندیمثل پ یینگه دار واسه کسا شنهادتویپ !  

سرش رو  کهیفوت کرد و درحال رونیب ینفس ریام

از جا بلند شد داد،یبه اطراف تکون م : 

- آوات یریگیچقدر سخت م ! 

از داخلش  وندیرفت که پ یمت همون اتاقبه س ریام

آروِم آوات سرشار از  یصداش زده بود. صدا

بود تیعصبان : 

- ناموس یکثافِت ب !  

 یمتعجبم رو بهش دوختم..نگاهش به در بسته ا نگاه

 انهیداخلش بود..احسان آروم و دلجو ریبود که ام

 :گفت

- نداشت که یداداش..منظور بد الیخیب .. 



و  شدیآوات از در کنده نم یتنگ شده  یچشمها

به  تیعصبان نطوریکردم..ا دایپ یحس کیمن..

به من؟ ریام شنهادیخاطر پ ! 

- ! فکر کرده بندهیباز دهنشو نم گم،ینم یچیه یه

ننیا یشنهادایهمه از دم لنگ پ .. 

 ..آوات-

رو بهش  تیاحسان حرف بزنه و با عصبان نذاشت

 :گفت

- ! حال و میکنیکار م کهیمرت نیباره که با ا نیآخر

ندارم اشویباز وزیپف یحوصله  .. 

کرد نییباال و پا ییچشم و ابرو احسان : 

- شنوهیبابا م واشتری .. 

شد ظتریآوات غل اخم : 

- ؟؟یترسونیم یجهنم! منو از چ  



پرجذبه ش مونده بود..حس  یچشمها یرو نگاهم

 ی قهیو انگار از حس بد چند دق شدیم شتریب بمیعج

 یمحتوا یِ نیشکوه با سفاصله گرفته بودم.  ش،یپ

تعارف بزنه، آروم  نکهیشد و قبل از ا کیقهوه نزد

دیپرس : 

- شده بچه ها؟؟ یچ  

مصرف رو برداشت و  کباری یِ کاغذ وانیل احسان

گفت یآروم یبا صدا نیدرهمون ح : 

- هیعصبان ریام اروی نیبابا..آوات از دست ا یچیه .. 

 

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

دیچرخشکوه به سمت آوات  نگاه : 

- شده مگه؟؟ یچرا؟؟ چ  

 یزیبه شکوه انداخت و چ یینگاه گذرا آوات

 :نگفت..و باز احسان بود که جواب داد



- داده که باهاش کار کنه..آواتم  شنهادیپ نیبه عطر

شد یعصبان .. 

به من  یحرکت موند.نگاه یب یلحظه ا شکوه

 یرو کهیبه آوات.. و درحال یانداخت و نگاه

آروم گفت نشست،یوات مکنار آ یا هیچهارپا : 

- کهیغلط کرده مرت ! 

متعجبم رو به شکوه دوختم.. دور از چشم  نگاه

به من زد یزیآوات، چشمک ر : 

- کار کنه؟؟  ده،ید ایمردک دن نیآدم قحطه که با ا

م؟؟یهست یپس خودمون چ  

دیآوات به سمت شکوه چرخ یِ عصبان نگاه : 

- ؟؟یش الیخیب یخوایشکوه نم  

مصرف رو به سمت  کباری نوایبا خنده، ل شکوه

 :آوات گرفت

- کردم بابا..قهوه تو بخور یشوخ .. 



فوت کرد و  رونیب ینفس ،یبا مکث نسبتا بلند آوات

رو از دست شکوه گرفت یکاغذ وانیل : 

- ایریکار بگ اروی نیبا ا گهید مینبن ! 

هم به سمت من گرفت یوانیل شکوه : 

- خب توام لهیخ .. 

زدم یلبخند رو از دست شکوه گرفتم و وانیل : 

- یمرس .. 

نگاهم کرد..نگاهش با اخم همراه بود..چشم  آوات

 :درشت کردم و سرم رو به اطراف تکون دادم

- ه؟؟یچ  

گردوند..احسان  یمکث چشم ازم گرفت و نگاه با

 :بلند شد و با خنده گفت

- خوشگلش حساسه یچقدرم رو دخترخاله  ! 

شدند..آوات سرش رو باال گرفت  پیهم ک یرو لبهام

حوصله به احسان تشر زد یو ب : 



 !ببند-

..احسان دور شد و شکوه با خنده دیبلند خند شکوه

 :گفت

- نوبره! مثل داداش  گهید ینجوریا یپسرخاله 

به  یوقت کس هیحواسش باشه که  خوادیفقط م ایرتیغ

ش چپ نگاه نکنه کهیکوچ یآبج .. 

که به من و آوات داد، حال  یشکوه..و نسبت حرف

گرفت..من و آوات..مثل خواهر و خوشم رو ازم 

درمورد  یا گهیفکر د چیه چکسیبرادر؟! آخ چرا ه

کرد؟؟یمن و آوات نم  

باهم  وندیو پ ریام دمیبه حرف شکوه بود که د حواسم

لباسش رو عوض کرده  وندیاومدند. پ رونیاز اتاق ب

تنش بود، به  یرنگ یبلند طوس نیبود..بلوز آست

به  ینگاه ریمرنگ..ا یهمراه شلوار جذب مشک

 یمن زد..صدا یبه رو یسمت ما انداخت و لبخند

 :نفس آوات بلند شد



- دعوام  کهیمرت نیآخر با ا ترسمیپاشم برم بابا..م

ارمیبشه، بزنم بال مال سرش ب .. 

به شالم کرد یکرد و اشاره ا یکردم..اخم نگاهش : 

- فتهیشالتو بکش جلوتر..داره م .. 

با  یداشتم وقت رو باهم یارادگ یتعجب و ب بازهم

افتاد،  یشونه م م یدستم شالم رو که داشت رو کی

دمیجلو کش . 

- نکن تشیبابا آوات اذ یا .. 

 ینیس یبدون توجه به شکوه، قهوه ش رو تو آوات

به  یگذاشت و خودش شالم رو مرتب کرد..و موها

فَِرم  یم رو داخل شال کرد.هرچند موها ختهیهم ر

شال بمونند! اگر سرکش تر از اون بودند که داخل 

از پشت تماما دور تا  شدند،یم دهیاز جلو هم پوش

رو  یخترنگاِه د ینیبودند..من..سنگ ختهیدورم ر

 یو لوند زی..دختر نفرت انگکردمیخودم حس م یرو

 یش رو به ستون وسط سالن داده بود و ب هیکه تک



.. و حاال..من چقدر از کردیمحابا نگاهمون م

بودم یآوات راض یِ کینزد ! 

- زشتتو یِ فرفر یموها نیا گهیببند د ! 

جمع شده به آوات نگاه  یو با لبها متعجب

دیکردم..شکوه خند : 

- ناراحت نشو گه،یاز حرصش داره م .. 

و با نفرت گفتم دمیرو عقب کش خودم : 

- شهیم رمیمن د م؟؟یرینم .. 

جواب دادم یهم حوصله نداشت وقت اون : 

- میحاضر شم، بر سایوا .. 

و رو به آوات گفتبلند شد  شکوه : 

- کارت دارم ایب قهید هی .. 

به اطراف انداخت و با مکث بلند شد ینگاه آوات : 

- گردمیزود برم .. 

 



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

بلندم همراه شد با بلند شدن آوات..ازم دور شد.  نفس

 متیاز مال یلمس دستهاش تموم شد..نوازش خال

 دیو شا کردیرفتار م یموهام، تموم شد. اون عاد

تر  وونهیبرادر بزرگتر..من هرلحظه د کیمثل 

باشند. با  یواه دیکه شا ییدهایو پر از ام شدمیم

و  دورنقِص  یب یدخترها نیشغل و ا نیوجود ا

شدم؟یم دهیبرش، من د ! 

رو حس  یشدن کس کیبه رفتنش بود که نزد نگاهم

شدن اون  کینبود نگاه کنم تا نزد یازی..نیکردم.کس

.نوع راه رفتنش..نوع بدم صیدختر رو تشخ

 زدیحالم رو به هم م اهش،یس ینگاهش..و تاب موها

آوات  کیکه نزد ییو گفته بودم که از تمام دخترها

 یِ طناز نی..با ایکی نیهستند، متنفرم.. و ا

تر از همه زیمزخرفش، نفرت انگ .. 

ها نشست و من نگاه  هیاز چهارپا یکی یرو کنارم

بهش انداختم ییگذرا یلیخ . 



- زم؟؟یعز یخوب  

 دمیفهمی..لحن صداش هم دوستانه نبود و من میحت

نداره. لبهام رو  یکه اون هم نسبت به من حس خوب

رنگش لب زدم یطوس یچشمها یتو رهیو خ دمیکش : 

 ..ممنون-

 یش رو جمع کرد..نگاهش رو تو دهیکش یپاها

 یبود برا یصورتم گردوند و انگار دنبال حرف

دستم  یتو یبه قهوه زدن..نگاهم رو ازش گرفتم و 

  .دادم

- ؟؟یشد همراه آوات اومد یچ  

رو  یچ خواستی..مدیباریاز سوالش م یکنجکاو

جوابش رو بدم یکردم معمول یبفهمه؟؟ سع : 

 ..آوات ازم خواست-

پهنش باال رفتند و سرش رو آروم باال و  یابروها

کرد نییپا : 

- ؟؟یآهان..واسه چ  



به اطراف تکون دادم یسر : 

 بله؟؟-

زد ییگذرا دلبخن : 

- که..چرا ازت خواست همراهش  نهیمنظورم ا

؟؟یباش  

 یتو یجوابش رو بدم، با حالت خاص نکهیا بدون

شد، با ناز  یشدم. سکوتم که طوالن رهیچشمهاش خ

دیکش نییباال داد و نگاهش رو پا یشونه ا : 

- هم داشته باشه یآوات دخترخاله ا کردمیفکر نم .. 

ینداشت ول یدخترخاله ا آوات .. 

- آوات باخبر باشن؟؟ یِ مگه قراره همه از همه چ  

جمع شده  یجا خورد و بعد با چشمها یا لحظه

 :نگاهم کرد

- خورهیآوات اصال بهش نم یدخترخاله  .. 

و مغرورانه تر گفت آرومتر : 



-  ینطوریا یآوات باش وقت تیبه فکر شخص کمی

..واسه آوات زشتهیزنیحرف م ! 

قدر راحت جواب لبم از حرص باال رفت..چ ی گوشه

 !داد

- به خودمون مربوطه گهید نشیا !  

زد یلبخند نه،یبه س دست : 

- ؟؟یهست یبچه مدرسه ا   

ابروهام نشست..لبخند اون کج شد نیب اخم : 

- یدیچقدر به خودت رس نحالیبا ا ! 

باز کردم جوابش رو بدم که نذاشت دهن : 

- خوش نشون  یرو یدختر چیکه آوات به ه یدونیم

ده؟؟ینم   

 یلبخند یشدند و به سخت پیهم ک یرو نهامدندو

 :زدم

- قایدق ! 



ابروش رو باال  یتا کیرو کج کرد و  سرش

 :فرستاد

- ! هرچقدرم که زمیروش حساب کرد عز شهینم ادیز

یباهاش داشته باش کینسبت نزد .. 

کرد دیتاک و : 

- یهرچقدرم که دخترخاله ش باش .. 

جاش  دختِر حسود رو سر نیا دی..بادادمیم یجواب دیبا

از جواب  دی..وگرنه تا عمر داشتم، بانشوندمیم

دمیکشیم یمونیندادنم، پش .  

- دور و  ی..آوات اصال دخترانطورهیالبته که هم

کنهیبرشو آدم حساب نم ! 

به لبخند  رهیشدن آوات رو حس کردم و خ کینزد

زدم یشخندین وند،یپ : 

- نداره یدر ضمن..آوات اصال دخترخاله ا ! 

 یشد..چشمهاش از فرط ناباور لبخندش جمع یآن به

 یجمله کاف کی نیدرشت شدند و دهنش باز موند.هم



من و آوات  یحدس رو درمورد رابطه  یایبود تا دن

آوات  یاگر من دخترخاله  نکهیا نشیبزنه..و بزرگتر

باهاش ندارم، االن همراهش  ینسبت چیو ه ستمین

کنم؟؟؟یم کاریچ  

- میبر یعطر .. 

ند شدم..و با لبخند آوات، از جا بل یصدا با

چشم ازش گرفتم و رو به آوات  ،یا روزمندانهیپ

 :گفتم

- میبر .. 

جابجا شد..با  وندیمن و پ نیب یآوات با کنجکاو نگاه

 یدست آوات رو گرفتم و با ناز لبخند ،ییتمام پررو

 :به روش زدم

- گهید میبر .. 

که عکس  دمینکردم و ند وندیبه پ ینگاه گهید

ات متفکر بود..نگاهش حالت ..اما آوهیالعملش چ

و آروم گفت دیدستم رو کش یداشت وقت یخاص : 



- بهش؟؟ یگفت یچ  

رو جمع کردم تا نخندم..چشمهاش تنگ شدند لبهام : 

- ؟؟یسوزوند یشیباز چه آت  

باال دادم یا شونه : 

- یچیه .. 

و با دقت نگاهم کرد ستادیا روبروم : 

- نمت؟؟یبب  

اه تنگ شده مکث سرم رو باال گرفتم..هنوز هم نگ با

همراه بود یش، با حالت خاص .. 

- ه؟؟یچ  

لب باالش رو به دندون گرفت ی گوشه : 

- ؟؟یچیه  

گفتم عیسر : 

- یچیه .. 



وار حرفم رو تکرار کرد دیتهد : 

- میکن، بر یخب..خدافظ لهی! خیچیه .. 

 میکرد یاز جمع خداحافظ ارم،یبه روم ب نکهیا بدون

 یرد..توآسانسور فقط نگاهم ک ی..تومیاومد رونیو ب

پر از حرف..و من هرطور شده، حواسم رو  یسکوت

هم  ریمس یو تو نیماش یتو یپرت کردم.و حت

 کی کردمینگفتم. حس م یزینزد و من هم چ یحرف

من هم  مامنتظر بود خودم بگم..ا دی..شادهیفهم یزیچ

 یزیچ وندیگفتن نداشتم و اگر به پ یبرا یحرف

! حاال آوات مردمیم یحتما از فرط ناراحت گفتم،ینم

بکنه خواست،یم یهر فکر !! 

مگان  نِ یبه اطراف بود و ناخودآگاه ماش قمیدق نگاه

 یتو نکهی..از اکردمیرنگ رو جستجو م دیسف

 نه،یمنتظرم باشه و من آوات رو باهم بب ابونیخ

 یمحابا تر و عوض یکه ب دمیترسیم دی. شادمیترسیم

ش از یکار کهویو  دهیباشه که نشون م یتر از اون

م کنه چارهیسر بزنه و ب .. 



م کرده  ادهیکه پ ییهمون جا یِ درست..تو حوال و

 دی..مگاِن..سفنِ ی. ماشدمید یرنگ دیسف نیبود، ماش

 دنشیپشت فرمونش نشسته بود.با د یکه کس یرنگ

آرومم دست خودم نبود  نینفسم بند آومد. ه کبارهیبه 

به سمت آوات دنمیو..چرخ .. 

و خدا خدا کردم که من  دمیکش نییرو کامال پا سرم

 یدود یها شهیکه ش دونستمی..هرچند منهیرو نب

بازهم  کنه،امایکم م رونیرو از ب دیآوات، د نِ یماش

. دمیترسیم اریسام یِ نیب شیپ رقابلیمن از رفتاِر غ

 خواستیشده بود..فقط دلم م یم چطور افهیق دونمینم

ع رد بشهیسر یلیآوات اون قسمت رو خ . 

 چته؟؟؟-

دمیو کنجکاوش، نگاهم رو باال کش یجد یدابا ص : 

 ها؟؟-

دوستانه نبود ادیداشت و نگاه گذراش ز اخم : 

- ؟؟یچته؟؟ چرا خودتو کج و کوله کرد گمیم  



صاف نشستم و..شالم رو کامال جلو  یکم یسخت به

دمیکش : 

- کنهی..دلم درد مکمی! ی..چیه .. 

که نشون  یرو بهم دوخت..نگاه شیگوشه ا نگاه

 دیسف نیم رو باور نکرده..از کنار ماشحرف دادیم

 یرد شد، ب دمید یرنگ گذشت و من چشم بستم. وقت

دمیکش یاراده نفس بلند . 

- یکرد ییواسم پررو یلیامروز خ .. 

برگردم و  خواستیسر جاش نبود..دلم م ادیز حواسم

اصال من رو  اینه.. ای نه،یماش یتو اریکه سام نمیبب

شتم..من هم از نگاه نه..اما جراتش رو ندا ای دهید

اریآوات واهمه داشتم و هم از نگاه سام .. 

-  یگفته باش وندیربط به پ یب زیچ هیفقط بفهمم 

یعطر .. 

نگفته بودم، فقط یزی..من که چدمیگز لب ... 

- نگفتم یزیچ .. 



کرد نییسرش رو باال و پا دواریتهد : 

- ینگفته باش یزیچ خوامی..منم مینگفت یزیچ .. 

 یزیرد تا مطمئن بشه که واقعا چبهم ک ییگذرا نگاه

نگاه کردم. از  رونینگفتم..چشم ازش گرفتم و به ب

خودش  نکهیاومد و از ا یحرف زدنش بدم م نطوریا

حالم به هم  دونست،یرو انقدر مهم و دست باال م

خوردیم . 

- به گوشم  شهیباشه زود پخش م یزیچ

..هوم؟؟رسهیم  

 نگیپارکناخواسته بود..در  م،یسرشار از دلخور اخم

 گهیباز شد و من چشم از اطراف گرفتم. االن د

مهم نبود..فقط اعصابم از  دنش،یو ند دنیو د اریسام

ختیریطرز حرف زدن آوات به هم م .. 

-  یواست..انقدر مهمه که درباره ت چه فکر

کنن؟؟یم  

جواب داد راحت : 



 ..آره-

 نیشد..ماش دهیلبم به حالت نفرت باال کش ی گوشه

پارک کرد و به سمتم برگشت گنیپارک یرو تو .. 

 واسم مهمه..خب؟؟-

نگاهش کنم، گفتم نکهیشد..بدون ا ظتریغل اخمم : 

 ..باشه خدافظ-

برسه، دستم رو گرفت  رهیدستم به دستگ نکهیاز ا قبل

فرستادم و  رونیب یو نگهم داشت..با مکث نفس

جمع شده ش،  یبرگشتم و نگاهش کردم. چشمها

صورتش نداشت یرو یلبخند چیبود و ه یجد : 

- بکنه یا گهیدرباره مون فکر د یکس خوامینم .. 

 تونستیموند.. چطور م شیجد یچشمها یرو نگاهم

 ،یزیحرف رو بزنه؟؟با اخم ر نیو ا رهیدستم رو بگ

 :آرومتر ادامه داد

- پشتت  یکس خوامیتو نم یبه خصوص درباره 

 ..حرف مفت بزنه



 نی..بودن من کناِر آوات! چقدر ایعنیمفت  حرف

ربط به نظرش مسخره بود و من چقدر   نینسبت و ا

لحظه  نیبه ا ی.و وقتکردمینسبت تالش م نیهم یبرا

ست..تمام  دهیفا یب یهمه چ کردمیفکر م دم،یرسیم

تالشها..فکرها..نقشه ها..خوب بودنها..به خودم 

 تیبا جد همهها..چزوندنها..دروغها..همه و  دنیرس

ترفیو به هوا م شدیآوات، دود م . 

لحظه بغض نکرد و راحت و  نیبود که در ا سخت

و سرم رو  دمیکش نییحرف زد..نگاهم رو پا یعاد

کردم نییآروم باال و پا : 

-  یتیاهم چیواسه من ه وندیحرف مفت امثال پ

 یلیواسه تو خ ییدخترا نینداره..اما فکر کنم همچ

یفتیوقت از چشمشون ب هی یخوایمهمن که نم ! 

دی، به گوشم رسپوزخند مسخره ش یصدا : 

-  هیک وندی! پیدیربط م یتو به چ گم،یم یمن چ

روم زوم  ایلیه؟؟خیکه کار من چطور ینیبیبابا؟؟ م



عده خاله زنِک  هی یالک یالک خوادیکردن..دلت م

بزرگش کنن؟؟ ویزیچ هی کاریب  

 نیاز ا شتریشدن ب کیبحث و کوچ یحوصله  گهید

رو بهش آروم گفتم نیهم یرو نداشتم..برا : 

- ..خوش گذشتالیخیب .. 

- ؟؟یبهش گفت یچ  

نفرت بارم رو به چشمهاش دوختم نگاه : 

 ..راستشو گفتم-

دیپرس متعجب : 

- ؟یچ ! 

کردم یجمله خال کیحرصم رو با  تمام : 

- یندار یتو دخترخاله ا نکهیا ! 

براقش، بهت زده بهم  یها یاهیموند..با اون س مات

 ونیکش دادم و دستم رو از م یشد. لب رهیخ



 یحرف نکهی..و قبل از ادمیکش رونیشتهاش بانگ

 :بزنه، در رو باز کردم

 ..خدافظ-

شونه م انداختم..  یرو رو فمیرو آروم بستم و ک در

که االن ازم حالش  دونستمینگاهش نکردم. م گهیو د

 رهیزدم و خ یشخندی. با تمام حرصم نخورهیبه هم م

 .به روبرو، ازش دور شدم

خوب و حرف گوش  که بهش فهموندم دختر نیهم

 وندیکه به پ یحالم رو بهتر کرد. جواب ستم،ین یکن

پر آرامش رو  تِ یبه آوات، رضا مییدادم و راستگو

همراهش باشم  شهیهم دیبا دیبه قلبم برگردوند و..شا

 کیهم  دیشا ایکنار آوات شناخته بشم!  شتریتا ب

 یثیجفت و جور کنم و باعث حرف و حد ینسبت

که از ذهنم  یشم..با هر فکرپشت خودم و آوات ب

ها  یلیبه خ دیو..من با شدمیتر م دواریام گذشت،یم

ستمیهم درغگو ن ادیکه ز کردمیثابت م ! 



.. ژست مشیبراق..نگاه مستق یِ طوس یچشمها دنید

 یداده بود..موها هیتک اردیلیب زیخاصش که به م

بود و باد  ختهیشونه ش ر کی یبازش که رو

 یِ مغزپسته ا راهنی..و پددایکه تکونشون م یمیمال

 یرو ییبایمنصف باشم، به ز یبلندش که اگر کم

ش که پشت  دهیتنش نشسته بود.. و دستهاش کش

گذاشته بود  اردیلیب زیم یسرش رو

از هر  شیآروم و دلبرانه که ب یو..لبخندش..لبخند

کردیحالم رو بد م یزیچ .. 

 یتو وندیهفته نشده بود و حاال.. عکس پ کی هنوز

 ریآوات جا خوش کرده بود.پوست لبم اس جیپ

 نیا یها و کامنتها کیدندونهام شده و تعداد ال

 نی. اکردیم شتریعکس، حسادتم رو هر لحظه ب

مدل  یبرا ریبه اسم ام یبود که مرد یدختر همون

که به من هم  یریبودن قبولش کرده بود..همون ام

مانع  ی..آوات بازهم با خودخواهیداد ول شنهادیپ

شد فتمشریپ .. 



همه جوره محدود بودم و اون همه جوره  من

 دیو تمج فیبگه که از تعر تونهیم یمجذوب..ک

که از عکس شده بود،  ییها فی!تعراد؟یخوشش نم

که ناخواسته  کردیم کیاعصابم رو تحر یبه قدر

 یکینزد یدختر رابطه  نی. آوات با اکردمیبغض م

ش و به گرفتیکه دستش رو م کیداشت..انقدر نزد

و جذابتر به  باتریتا ز رهیچطور ژست بگ هک گفتیم

ادینظر ب .. 

و  فیجور و واجور..خوب و بد..تعر یکامنتها نیب

 نیتمسخر..فحش و قربون صدقه ها و تحس

بود که نظرم رو جلب کرد امیپ کیها..فقط..فقط  : 

- خوشگله..چرا باهاش رل  یلیخ وندیآوات، پ

؟؟یزنینم  

 خواستمیرو م دیوش املحظه..اون لحظه فقط آغ اون

دستش رو دور شونه م  یکنم..وقت هیگر یها یتا ها

حلقه کرد، با نفرت عکس و کامنت رو نشونش دادم 

 :و..بغض صدام دست خودم نبود



- ..پس چرا سیواست مهم ن یگی! مسین یچیه یگیم

تو و اون  یحرفا رو درباره  نیا خوادیدلت م

 بزنن؟؟

و لبخند دو دستش قاب گرفت  نیرو ب صورتم

دیمهربونش رو به روم پاش : 

- ..مگه نه؟؟هیدختر خوشگل  

..نفسم با حرص همراه بود سوزوندیمن رو م شهیهم

دمیغر یوقت : 

-  نکهیواسه اون خوبه، واسه من نه؟! چرا از ا

؟؟یترسیباشه، م نمونیب یزیچ  

ش وسعت گرفت خنده : 

- به زور  یخوایچرا م س،ین نمونیب یزیچ یوقت

؟یبونخودتو به من بچس  

لحظه ها  نیا یتو دنیباز و بسته شد.نفس کش دهنم

از دستش  کرد،یدرکم نم نکهیو..از ا شدیمشکل م

شدمیناراحت م . 



-  نمونیب یزیچ یخوای..من مطئنم که نمیخوایتو نم

بهم  گهید نیدرست بشه..واسه هم یخوایباشه..نم

یزنگ نزد .. 

ش  نهیرو دورم حلقه کرد و سرم رو به س دستش

 :چسبوند

- من اقتِ یل یب نِ یعطر ! 

 کیبه  کیشد.نزد دنمیمانع نفس کش یبزرگ بغض

رو  امیپ کی ایزنگ  کیهفته بود که انتظار 

من رو با خودش همراه  ی. گفته بود که گاهدمیکشیم

نبود یخبر چی.اما حاال هکنهیم !  

- آوات؟ اقتمیل یمن ب ! 

 ینامرِد من در اوج ب دِ یرو نوازش کرد..ام پشتم

گفت یونسردبا خ ،یرحم : 

- یکمتر یلیخ وندیهوممم تو از پ ! 

کمتر بودم که انقدر از  وندی..من از پگفتیم راست

..انقدر دور بودم گهید شدمینم دهیآوات دور بودم. د



 شمیبه چشمهام آت رهیخ دی..امشدمیکه فراموش م

زدیم : 

- اقتیل یب یستین یچیفکر کنم ه !  

نبود  نیبه اسم عطر یهم آوات دنبال دردسر دیشا

و  نیعطر یها یو..پشت بندش، دنبال بچه باز

من زشت و  یبرا ینبود..همه چ عهیدرست شدن شا

بود و  جشیپ یتو وندی..عکس پیبود ول ینخواستن

دادیرو م بایز وندِ یبا پ یدوست شنهادیبهش پ یکس ! 

بغلم جمع کردم یزانوهام رو تو دلخور : 

- ؟؟ینیبیچرا منو نم  

آرامش جواب داد با : 

- یشینم دهیکه د یر دورانقد .. 

با بغض لب زدم وند،یبه عکس پ رهیخ : 

- بشم کتینزد یذاریتو نم .. 

سرم رو نوازش کرد یرو : 



- ریبم تیاقتیل یب یپس تو .. 

- دخترخاله بودنتم ندارم؟؟ اقتیل یحت  

زد یشخندیبراقش ن یها یاهیس با : 

- ندارم یمن دخترخاله ا .. 

ش پر از چشمهاش جابجا شد..چقدر نگاه نیب نگاهم

 بیادامه ترغ یوسوسه بود و چقدر من رو برا

کردیم .. 

- ؟؟یسراغمو نگرفت گهید نیواسه هم  

آرامش جواب داد با : 

- افتم کوچولو یتو نم ادیشلوغه.. یلیدور و برم خ ! 

دمیکش سمیخ یگونه  یرو دست : 

 بهتر از منن؟؟-

چشم بست روزمندانهیو پ دیرو باال کش ابروهاش : 

- نمیعطر یستین یچیتو دربرابرشون ه ! 

شدم یاز نفرت و دل شکستگ پر : 



- وندیالبد مثل پ ! 

گونه م  یرو کج کرد و پشت انگشتش رو رو سرش

دیکش : 

- که  ی..مثل سارا..مثل الناز..مثل شهرزادوندیمثل پ

واسه ش وقت دارم شهیهم ! 

نبود که عکسش  ی! شهرزاد همون دخترشهرزاد

 شهیکه همآوات بود؟! همون  جیپ یعکِس تو نیبهتر

شد؟؟یسرم آوار م یرو ایدن دنشیبا د  

- ..شه؟یهم ! 

 شدیم اهشیسکوت نگاهم کرد.از نگاه س یتو

شهرزاد وقت  یبرا شهی. همدیهزاران حرف فهم

امروز؟! االن؟؟؟ یعنی شهیداشت..هم  

! نگاهم دمیاز جا پر کبارهیبه  م،یزنگ گوش یصدا با

دستم  یتو یکنده شد و به گوش دیام یاز چشمها

 یول کرد،یم ییخودنما یگوش یادم. اسم ساغر رود



به  یبود. شهرزاد...دختر دیتمام حواسم به نگاه ام

براش وقت داشت شهیاسم شهرزاد که آوات هم !  

دادم هیو به تاج تخت تک برگشتم : 

 الو ساغر؟؟-

- ؟؟ی..خوبنیسالم عطر  

 نییپا یو حواسم به طبقه  دمیشنیساغر رو م یصدا

باشه؟ نییرزاد پابود..نکنه االن شه ! 

- ؟؟یتو خوب یسالم..مرس  

 منم خوبم..چه خبر؟؟-

و  شمینم دهیکم د یفاصله  نیباشه..من با ا اگر

 ...شهرزاد

- ن؟؟یعطر  

کردم و جواب ساغر  دیام ی انهیبه نگاِه موذ یاخم

 :رو دادم

- ؟؟یی..کجایسالمت  



- کالس رمیدارم م .. 

ل مث یدختر نکهیفکر ا ی! حتکردم؟یم کاری..چدیبا

آوات باشه هم من رو به شدت  یخونه  یشهرزاد تو

کردم؟؟؟یکار م دی..االن..من باکردیم یعصب  

- کالس؟؟ یایم نیعطر  

گفت؟یم یبودم و ساغر چ یچه فکر یتو من ! 

- امیگفتم که از ترم بعد م .. 

- بچه ها  یحرفا الیخی..هنوز بگهید ایامروز ب

؟؟ینشد  

ه ها بچ یکه حرفها دونستیکردم و خودش م سکوت

تموم شده نیچقدر برام سنگ . 

- شده یزیچ هی نیراستش عطر .. 

دمیپرس یگرفتم و با کنجکاو دیرو از ام نگاهم : 

- شده؟؟ یچ  

داد یآروم یرو با تعلل و صدا جوابم : 



- دیبابام درمورد کالسام پرس روزید .. 

موند رهیخ ینامعلوم یمتعجبم به نقطه  یچشمها : 

 !!دروغ نگو-

بسته شدن در  یشد..صدا یتخلو یوارد جا انگار

ساغر یاومد و بعد صدا : 

- ..کالسام چه امیم یک رم،یم یکِ  دیبه خدا! پرس

ییو چه ساعتا هییروزا !  

دیباریاز صدام م تعجب : 

- شده؟؟ یزی! مگه چد؟یپرسیم یوا! واسه چ  

- وقت  ینه واال! اصال تا حاال نشده بود درباره 

 روزیه دشد ک یچ دونمیبپرسه..نم یزیکالسام ازم چ

کرد یواسه وقت کالسام کنجکاو .. 

ادامه داد یآرومش با حرص همراه بود وقت یصدا : 

- نصفه  ره،ی! صبح زود مخوادیم یچ سیمعلوم ن

 پرسه،یبار حالمو نم هی یخونه..سال ادیشب به زور م



که  پرسهیم ییزایچ هی گردهیبرم هوی نروزایبعد ا

مونمیمات م ! 

 دیبا انشیافخدا..چقدر ساغر از دست اطر آخ

 تونستمی! کاش من به جاش بودم و راحتتر مدیکشیم

رو هم کنار  ریبگذرونم..اگر جاش بودم..خاله من

 !خودم داشتم

- داره  یبیساغر..چه ع سین یبد زیکه چ نیخب ا

ساعت کالسات بپرسه؟؟ یکه درباره   

بابا فرهاد درمورد ساعت  ایاگر..مامان  حاال

! حتما چند دادم؟یم یاب..من چه جودندیپرسیکالسهام م

کردمیم فیبرنامه هام رد نیکالِس اضافه ب یروز ! 

- من  یحرفا، به بابا نیا دونمیکه م نهیا بشیع

خورهینم .. 

دمیکش یآروم پوف : 

-  میقا زیاشکال نداره خودتو ناراحت نکن..تو که چ

گهی..پس نگران نباش دیندار یکردن .. 



- فقط ستمینگران ن .. 

ن رو کنجکاو کردسکوت کرد و م یا لحظه : 

- ؟؟یفقط چ  

تا بگه دیطول کش یا هیثان چند : 

- منو برسونه، گفتم  خواستی..امروز منکهیفقط ا

 ادیوقت ب هی ترسمی..االن..مرمیم نیبا عطر خوامینم

فکر کنه دروغ گفتم که امروز با تو  ،یستیتو ن نهیبب

دارم یمیکالِس ش .. 

ابروهام نشست نیاخم ب ناخواسته : 

- امیمن نم یدونی! تو که م؟یگفت نویخب چرا ا ! 

خجالت زده شد یکم صداش : 

- واسش غذا  شبیآخه..از دستش ناراحت بودم..د

درست کردم، نصفه شب اومد گفت شام خورده..منم 

باهاش حرف بزنم خواستمینم گهید .. 

گفتم یسرم گذاشتم و با تلخ یرو رو دستم : 



- حالش خوب نبود، امروز  نیخب حاال بگو عطر

ومدین .. 

صداش شد یقاط التماس : 

- اصال فکر  خوامی..تو رو خدا! نمگهید ایب نیعطر

 ..کنه که دروغ گفتم

باباش  شیعنوان پ چیآمارش به ه خواستینم درواقع

 :خراب بشه! با حرص جواب دادم

- ؟؟یکه دروغ نگفت سین  

- ..خب توام امروز کالس گهید اریدرن یمسخره باز

یداشت ! 

دمیغر یعصب : 

- ! چرا خودتو امیماهه سر کالسا نم هیز ا شتریمن ب

؟؟یزنیبه اون راه م  

مظلومانه صدام زد بازهم : 

- بار هی نیهم ن؟؟یعطر .. 



داشت که حرفش خراب نشه تیبراش اهم چقدر !  

-  یحوصله  یدونیمن! خودت که م زِ یعز تونمینم

بچه ها رو ندارم ینگاهها و مسخره کردنا .. 

-  کاریچ خب نگاهشون نکن..اصال تو به اونا

 یدونیدرستو بخون..م نیسر کالست بش ایب ؟؟یدار

؟؟یچقدر از درسا عقب افتاد  

 خواستیکج شد..حاال م یحوصله ا یبه حالت ب لبم

به  یتا من رو راض ارهیرو ب هیو توج لیدل یایدن

 !قبول کردن کنه

- ؟؟یایم  

 یها اهیبه س رهیفرستادم و خ رونیب یبلند نفس

 :براق، گفتم

 ..نه خدافظ-

- نیعطر ! 

بزنه، تماس رو قطع  یا گهیحرف د نکهیاز ا قبل

 انایزهرا و ک ینگاهها دنیکردم. رفتن به کالس و د



به شدت از تحملم خارج بود و من هنوز هم  ه،یو بق

که سر هم کرده بودم،  ییخاطره ها یبعض یبرا

 .خجالت زده بودم

 دیذهنم رو مشغول نکرد..باالخره با ادیساغر ز فکر

 یکردن، چه طعم یکه با خطر زندگ دیفهمیم

کردن  سکیداره..مثل من که هر لحظه در حال ر

هزاران نقشه و دروغ سر  ح،یتفر یکم یبودم و برا

کردمیهم م ! 

به اسم شهرزاد تمام هوش و  یحاال که..دختر مثل

 یکه االن تو دمیفمیم دیحواسم رو برده بود و من با

آوات چه خبره یخونه  ! 

- تره؟؟شهرزاد از من به  

زدن بود شین یش آماده  انهیموذ نگاه : 

- ؟؟یکنیفکر م یخودت چ  

پا تند کردم نهیجا بلند شدم و به سمت آ از : 

- ذارمینم .. 



شد زیش تمسخر آم خنده : 

- یستیدر حدش ن ! 

 کاریچ دیاز حرص به شماره افتاده بود..با نفسم

تا  زدمیتا قابل قبول باشم؟! رژ قرمز رنگ م کردمیم

موهام رو  ایپاک کنه؟!  ،یادب یب و ییبا پررو

 دیسرم بکشه؟! با یتا شالم رو رو کردمیدرست م

 یسخت بودنش بر م یچطور از عهده  نباریا

 !اومدم؟

- کنم؟؟ کاریچ  

سرم بودم که صداش رو  یبستن موهام باال درحال

دمیشن : 

- کالس؟؟ یریچرا نم  

به  نهیموهام خشک شد.نگاهم رو از آ یرو دستم

..کالس؟چشمهاش دوختم !  

 !!چرا؟-



نگاهم  نهیداده بود و دست به س هیتک وارید به

..کالس رفتن..برگشتم و رو بهش دوباره کردیم

دمیپرس : 

 !چرا برم کالس؟-

ابروش رو باال داد..کالس رفتن با  یتا کی

..دوباره دنِ یکالس..د یبچه ها یدوباره  دنیساغر..د

 یشون..و..حرف زدن درمورد روزها

؟یآوات..درمورِد..چ..درمورد ریاخ ! 

- کننیآخه..باور نم .. 

- گردهیخودت برم یبه عرضه  گهید نیا .. 

بود؟!  دهیرو نفهم نیعرضه ام و چطور ا یب من

سرم رو بلند کردم تا جوابش رو بدم.درست روبروم 

بزنم.  ینتونستم حرف گهیبود.با نگاهش د ستادهیا

صورتم  یتو یبهم سرش رو کج کرد و نگاه رهیخ

 :گردوند

- یشهرزاد برس یبه پا ،یاگه خوشگل بش دیشا .. 



و وسوسه وار تر ادامه داد دیخند : 

- یایبه چشمم ب کمی دیشا ! 

روبرو موند. من دربرابر وسوسه  وارید یرو نگاهم

آوردم و حاال یکم م شهیهم د،یام یها .. 

دو طبقه  نیپاگرد ب یبه خودم اومدم که تو یوقت

مونده  رهیدش خرنگ واح یو به در قهوه ا ستادهیا

ساعت! با شلوار جذِب  کیبه  کینزد دیبودم. شا

 یرنگ یبلنِد قهوه ا یکه روش چکمه ها یرنگ دیسف

کوتاِه  یلیخ یبه پاهام داده بود. و پانچو یجذاب ینما

 دونمیرنگ.. نم یرنگ و شاِل بافِت قهوه ا یآجر

از رژ قرمز  گهیچطور شده بود..فقط د شمیاصال آرا

کردم..من از عکس العمل تنِد آوات رنگ استفاده ن

و..بازهم پررو بودم دمیترسی..مدمیترسیم ! 

اومدم  نییپله ها رو پا یدست خودم نبود وقت گهید

بهونه  چیه ی..واقعا بیبهونه ا چیه ی..بنباریو..ا

بود، و نه  ییغذا یِ نیدرش بودم! نه س یجلو ،یا



 یادآوریخودم رو بهش  خواستمی..فقط میدلتنگ یحت

 ..کنم

 کی نها،یاز ا شتریب یبودم..ول یداشتم..عصبان نهیک

به اسم  ییبای..دختر زنکهیهمراهم بود.ترس ا یترس

نه ایخونه ش هست،  یشهرزاد االن تو .. 

سرکشم بودند  یانگشتها نیا دها،یتمام ترد با

حاال..که  نیزنگ واحدش نشستند. هم یکه..رو

ن اما یتازه ضربان ب د،یرس میزنگ به گوش یصدا

  .قلبم رو حس کردم

زنگ موند.فشارش داده  یِ شاس یبهت زده م رو نگاه

و مشت کردم.  دمیبودم! دستم رو عقب کش

بودم؟!  ستادهیا نجایا یمن..االن..با چه فکر

کردم؟ کاریمن..چ !! 

برگردم  خواستمیبلندم با ترس همراه بود. م نفس

بردارم، در  یقدم نکهی..وقت تموم شد! قبل از ایول

 دیشلواِر اِسلِش سف یش باز شد و نگاِه من..روواحد

شدند و حس کردم  پیهم ک یرنگش موند. لبهام رو



تپش وجود نداره..حتم داشتم که رنگم  یبرا یقلب

کردم؟یم یچه غلط نجایمن ا ایو..خدا دهیپر ! 

که از حضورم..اون هم بدون  دادینشون م سکوتش

به  یتا به سخت دیتعجب کرده. طول کش ،یلیدل چیه

و..از  دمیخودم مسلط بشم. نگاهم رو با تعلل باال کش

که تنش کرده بود، گذشتم. از  یدرنگیسف یِ رکاب

و  یعضالن ی نهی..از سزشیو تم رهیپوست ت

 هشمرتب و کوتا یشهایبرجسته ش هم گذشتم و..ر

بودم نجایرو از نظر گذروندم. من حاال ا !  

افتاد، حس کردم  اهشیس یکه به چشمها نگاهم

 چیراه گرفت. ه نییکمرم به پا ی رهیاز ت یرقع

من مونده  یرو قشینداشت..و نگاِه دق یلبخند

 نجایا یازم برا شیتنگ شده و جد یبود..چشمها

! سکوتم رو گفتم؟یم یو من..چ خواستیم لیبودن دل

از نرمش  یداد و خال هیبه طاِق در تک د،یکه د

دیسپر : 

- ؟؟یخوایم یچ  



 ی.تنها بود؟! شهرزاد نامفقط. یچی! هخواستم؟یم یچ

خونه ش نبود؟ یتو ! 

- زهیآآآ..راستش..چ .. 

زدم ییلبخند گذرا یمعن یبا زبون تر کردم و ب یلب : 

- زیچ .. 

م رو  مهینصفه ن یکلمه  د،یشدنم رو که د هول

 :تکرار کرد

- یچ ! 

از نگاه منتظرش که انگار تا عمق وجودم  یا لحظه

دمیکش..ترس که نه! خجالت دمیترس خوند،یرو م ! 

- ؟یخانوم..چ نیعطر ! 

 !رفتمیم دی..باگهینبود! واقعا تنها بود..د ی..کسانگار

به اطراف تکون  یلب باز کردم و سر یبه سخت

 :دادم

- ..خدافظیچیه ! 



 ریشد..دستم اس یچ دمیبرگردم که..نفهم خواستم

 :دستش شد و بعد

- ..کجا؟؟نمیبب سایوا  

 نیهم با هو تمام تنم به لرزه افتاد! نگا دیلرز قلبم

دمیابروهاش رو د نیشد و اخم ب دهیباال کش یآروم .. 

- من؟ یجلو دِر خونه  یاومد یواسه چ ! 

چشمهاش جابجا شد..دهن  نیگرد شده م ب یچشمها

آب  دن،ینفس کش یکم یباز کردم و بستم.. و برا

 :گلوم رو فرو دادم

- زهیمن؟؟ چ .. 

جلوتر رفتم و  یشد..قدم دهیو تنم کش دیرو کش دستم

..بهت زده یلیدل چیه ی!بدمیخجالت کش یلیدل چیه یب

زده شدم جانیو ه .. 

- از من؟ یخوایم یچ ! 

شد و با  ظتریشد. اخمش غل ریدندونهام اس ونیم لبم

شد رهیبهم خ تیجد : 



- ؟یشیوقت مزاحم من م یوقت و ب یواسه چ ! 

شدم. مزاحم؟! من..حکم مزاحم رو داشتم  خشک

 نه؟؟

- جلو من  افهیو ق پیت هیکه هرروز با  یخوایم یچ

؟؟؟یشیظاهر م  

 خواستمینم یچیشدند..من ه پیهم ک یرو لبهام

 ادیمن رو به  یبشم..کم دهید یکم خواستمیفقط..م

نیبهم فکر کنه..هم یو..گاه ارهیب ! 

شده بودم که  رهیسکوت پر از بُهت بهش خ یتو

که نتونستم مانعش  ی..جوردیدستم رو محکمتر کش

به سمتش  یا گهیقدم د ،یخفه ا غیبشم و با ج

 کینبود جز  یفاصله ا چیه گهیبرداشتم. حاال..د

 !چهارچوب

- ؟؟یکه نگرفت یبا توام!! اللمون   

..نذاشت..نفس نفس دمیخودم رو عقب کش ده،یترس

خودم رو جمع کردم و چشم ازش گرفتم یوقت زدمیم : 



- ! بذار برمدیببخش ! 

شد یبا حرص قاط پوزخندش : 

-  یپس واسه چ ،یبر یخواستی! اگه م؟یبذارم بر

؟؟یاومد  

مردونه  یانگشتها ونیتا دستم رو از م کردمیم تقال

 یبکشم..اما انقدر محکم گرفته بود که حت رونیش ب

تکونش بدم تونستمینم .  

- خواستمیآوات..بذار خب..م .. 

 کتریفرصت نداد..من رو نزد د،یشدنم رو که د هول

ونه ش و مجبورم کرد  که از چهارچوِب در خ دیکش

 :رد بشم

- ؟؟یخواستیم  

دمیکش یبلند نیبرگشت و ه نفسم : 

 !نکن-

- ؟؟؟یچ یخواستیم  



 یبازوش گذاشتم تا مانعش بشم..چه تقال یرو دست

خونه ش بودم..درست  ی..توگهی!حاال دیا دهیفا یب

 ..روبروش

- ؟؟؟یخواستیخب؟؟ م  

نگاه کردم رونیبه ب دهیو ترس برگشتم : 

 !آوات-

دِر باز گذاشته  ید شد و روسرم ر یاز باال دستش

بسته شد! با بسته شدن  یبد یشد..و بعد در با صدا

نداد و  ی. فرصت عکس العملدمیاز جا پر کهویدر، 

.و مجبورم کرد که به سمتش برگردمدیدستم رو کش : 

- خانوم یخب عطر .. 

 یخمارش بود. قلبم ب یها یاهیبه اخم و س نگاهم

هم داغ بودم و  دیازده بود..ش خیو..تنم  دیکوبیامان م

 جانیداشتم..حِس ترس و ه یحس کی..فقط دمیفهمینم

 ریاز ز یجور کی خواستیرو باهم داشتم و..دلم م

بودم، انقدر  نجایاالن ا نکهینگاهش فرار کنم..باور ا



 ایشدن بودم.. داریب رسخت بود که هرلحظه منتظ

ایرفتن از رو رونیب .. 

رو با  صورتم یو اجزا دیصورتم چرخ یتو نگاهش

 یمکث از نظر گذروند.. نفسم با هر نگاهش بند م

آروم و خش گرفته ش، قلبم رو به  یاومد و صدا

از جا کند کبارهی : 

- باز یخوشگل کرد .. 

و..با  دیخشک شد..صورتش رو جلو کش دهنم

باال رفته پچ زد یابروها : 

 به خاطر من؟؟؟-

شد..انگشتهام  وونهید یکرد..قلب ییخودنما یبغض

 ونیعرق از م یزد و..قطره  خینگشتهاش ا ونیم

م راه گرفت. کجخندش آروم بود..مثل  نهیس

 :نگاهش..مثل صداش

- ؟؟یبرس یخوایم یکارا به چ نیبا ا  



تا بتونم نفس بکشم.  رفتیعقب م یکم کاش

عطِر  ی..انقدر بوایتنش بود  یکاش..لباس بهتر

..اصال کاش انقدر گرم نبود! دادینم ونیمردونه و قل

 انهیشونه م نشست و من ناش یش رو گهیددست 

 یالیخیخودم جمع شدم. تک خنده ش پر از ب یتو

 :بود

- ؟؟یزبونتو بچرخون یتونینم یهول شد ه؟؟یچ  

باز کردم و نفس گرفته گفتم لب : 

 ..بذار...برم-

به لبهام  رهیفاصله ش رو کم کنه، خ نکهیا بدون

 :گفت

 ...حرفتو بگو، بعد برو-

 یوونگیاشت و نداشت، پر از دنگاهش که..حس د از

و راحت بود..برعکس  الیخیب شهیو اون..هم شدمیم

نگاه و لمس دستهاش، جون  ریکه داشتم ز یمن

دادمیم . 



 ..برو عقب-

که مستانه و پرتمسخر بود ی..خنده ادیخند : 

 !برم عقب؟-

 ینگاِه آرومش گره خورد. فاصله ا یتو نگاهم

که  کیزدشد..انقدر ن کترینگرفت و برعکس..نزد

کردمیصورتم حس م یمن هرم نفسهاش رو رو : 

- اد؟؟ینکنه خوشت نم  

..محکمتر نگهم داشت..و دمیمشت شد..عقب کش دستم

به چشمهام، پچ زد رهیخ : 

- ؟؟یکنیم یچه غلط نجایپس ا اد،یاگه خوشت نم  

 نجایابروهام نشست..واقعا من ا نیب یناخواسته ا اخم

رو  یزیچ نی! چرا اصال همچکردم؟یم یچه غلط

 اینکرده بودم؟! االن..خوشحال بودم  ینیب شیپ

و  دمی..ترسدونمیآروم؟!من..نم ای یناراحت؟ عصبان

 !باور نکردم



- که باز  یکنیهماهنگ م ی..کِ نمیبب خواستمیمن..م

یسر عکاس میباهم بر .. 

سکوت نگاهم کرد..و بعد به  یتو یلحظه ا چند

با که من محا یبلند و ب یخنده..خنده ا ریزد ز کبارهی

با تمسخر همراهه کردمیحس م ! 

  هماهنگ؟؟-

دیخند بازهم : 

 !با تو؟-

و  دیبزنم..دستم رو کش یباز کردم حرف دهن

شدم دهیهمراهش کش : 

- ؟؟یاومد نیواسه ا یجد  

با  یخونه ا یوسط سالن خونه ش بودم! تو االن

.و بازهم یو قهوه ا دیو سف اهیدکوِر اسپرِت س

ن پوستر بزرگ با اون .. و اووارید یعکسهاش رو

به من زل زده بودند ،یوحش یچشمها . 

- بذار برم ؟؟یکنی..مینطوریچرا ا ! 



 یجور کیو نگاهم کرد..نگاهش.. ستادیسالن ا وسط

حس یو ب یبود..نه مثل بزرگترها.. و نه عاد ! 

- پس چرا انقدر خوشگل  ،یاومد نیاگه واسه ا

؟؟یکرد  

اف سرش رو به اطر ،یبه لبهام با کجخند رهیخ

 :تکون داد

- من یِ ام زده لُپ چال یچه ُرژ ! 

 چیو ه دیکشیم ریوار ت وونهیتنم جمع شد! قلبم د تمام

مثل  یزیچ کی اینداشتم..خواب بودم.. یراه خالص

 نیآوات؟! با ا یخونه  یبودم؟! تو نجای! اایرو

حرفها؟ نینگاه؟؟ و ا ! 

- رونیب رفتمیداشتم...م ! 

پرتمسخرآروم و  ی! از همون خنده هادیخند : 

- ؟؟یسر در آورد نجایاز ا هویشد  یَپ چ  

آورد و..من  یکار دور از عقلم رو به روم م داشت

ساده و احمق بودم یلیمرد، خ نیا ییدربرابر دانا ! 



 دونستمیو..م دمیکشیفضا خجالت م نیا یبودنم تو از

و منطق،  لیاز دل یکه اشتباهه..اومدنم، اونهم خال

آوات  یخونه  یتوبود و حاال  یاشتباه بزرگ

 یو..نگاه زیناچ یفاصله  نیبودم..اون هم با ا

و تمام وسوسه هاش دیسرکشانه! آخ لعنت به ام .. 

- ..برمخوامیم .. 

رو داشت و همون نگاِه  یلعنت یهمون خنده  هنوز

که حاال..داشت به  ی..و دستدیگردیکه م یتر یلعنت

دیرسیپشت کمرم م !  

- ؟؟یکجا بر  

 ذاشتی.نمدمیعقب کش یسختداغ شده م رو به  تن

خودم رو جمع و جور  یکم ذاشتیتکون بخورم و نم

 ..کنم

 ..آوات-



که  یانگشتهاش نوازش کرد..نوازش ونیرو م دستم

و  دیتپیخشونت همراه بود. تمام تنم م یبا کم

آروم و راحت بود یاون..اون لعنت ! 

- یعکاس یسر صحنه  میهماهنگ کنم که بر .. 

 یر..ترسناک و..خواستن! چقدکیچقدر نزد ایخدا

 !و..دور از باور

- ؟؟یببرمت که آمار واسم نذار یخوایباز م  

 نهیس یطاقت دست رو یهم فشردم..ب یرو رو لبهام

رمیفاصله بگ یش گذاشتم تا کم .. 

-  گهید زیمن! نکنه واسه چ یِ عطر گهیآروم باش د

؟یاومد نجایا ! 

 نیهم یکه برا گفتیم یزبون یبا زبون ب داشت

با بغض همراه شد و به  یاومدم! کالفگ نجایا یکینزد

کمرم محکم  یخوردم..دستش رو رو یتکون یسخت

 :کرد و آرومتر گفت

- کوچولو؟؟ یینجایا یواسه چ  



که داشت  یش فشردم و با نفس نهیس یرو رو دستم

اومد، گفتم یبند م : 

- خواستمیمن فقط..م .. 

- ؟؟یعکاس یسر صحنه  میباهم بر یخواستیم  

تنش رو  یا مکافات همراه بود. گرماب دنیکش نفس

 کتریو هر لحظه نزد کردمیحس م یبه راحت

 ی..دستم رو عقب بردم تا دستش رو از رومیشدیم

کمرم باز کنم یگود : 

- فهمهیبذار برم آوات..مامانم م .. 

آورد و دم گوشم با خباثت پچ  کیرو نزد صورتش

 :زد

- شه؟؟؟یم تیحال زامیچ نیتو مگه ا  

و چشم  دمی..صورتم رو کنار کشمور مور شد تنم

مراعات حال خرابم رو  یهم فشردم.کاش کم یرو

رو میتجربگ ی..مراعات بکردیم ... 



-  یجلو در خونه  یایو م یمامانت دنیبه فکر فهم

 من؟؟

فرار بهونه  یبه عقب ُهلش دادم و برا یسخت به

 :آوردم

- شهیم ری..کالسم..دیوا .. 

دیخندیم ،یرحمیاوجِ ب در : 

- کوچولو کالس داره یآخ عطر ! 

همراه شد یدگیجمع شدند..بازهم نگاهش با در لبهام : 

- زم؟یکالس عز یبر یخوایسرو شکل م نیبا ا ! 

فشرده شدند..بغض دست بردارم نبود و  شتریب لبهام

دادیاون هرلحظه داشت همه جوره خجالتم م . 

گفتم به درس و مشقت برس کوچولو..چرا انقدر -

جنبه؟؟یسر و گوِشت م  

چشمهام جابجا کرد نیخمارش رو ب اهنگ : 

- ؟؟یبزرگ شد یبگ یخوایم   



دیگونه م کش یپشت انگشتهاش رو رو یکجخند با : 

- شه؟یم تیتوام حال یبگ یخوایم ! 

واقعا سخت  یآدِم لعنت نیفضا با ا نیا تحمل

 یِ قاط یتیخوردم و التماِس پرعصبان یبود..تکون

 :صدام شد

 !بهم دست نزن-

بازوم گذاشت یو رودستش ر یالیخیب با : 

- نمیبب نجایا ایب .. 

دور بازوم حلقه کرد و همراه خودش  دست

دمیخودم رو عقب کش دهی..ترسدیکش : 

- منو؟ یبریکجا م ! 

نگاه، از تمام  نیبهم انداخت و ا ییگذرا نگاه

کننده تر بود وونهیحرکاتش د : 

- پدرسوخته  نهمهیرو با ا یآخه من توئه چلوندن

ببرم؟؟ ،کجایباز  



 یرنگ دیمبل چرم سف ی..روبرودیکوبیم انهیوحش مقلب

ستادیا : 

-  ایبخواد قُِرت بزنه؟؟  ریمثل ام یوثید هیببرمت که 

به سرت بزنه؟؟ ییهوس مدل شدن و خودنما  

حرکت من رو به سمت مبل ُهل داد! از ترس  کی با

 یصدا یخفه م تو غیج یش چنگ زدم. صدا قهیبه 

 :اون گم شد

- دارمن یکه من دخترخاله ا ! 

 

* ش شل شد و..سر خورد.نگاه  قهی یرو دستم

 یچشمهاش موند و اون دست رو یم رو دهیترس

مبل  یآرومتر من رو رو نباریشونه م گذاشت و ا

 :ُهل داد

- نیبش .. 



 یکه کار دمیترسیم گهی..حاال..ددیاز ترس لرز نفسم

 یتو یوقت دیلرزیبکنه! چونه م هم مثل دستهام م

 :چشمهاش زل زدم

- زنمیم غی..جیداشته باش میاراگه ک ! 

از تمسخر داشت..به شونه م  ییآرومش رگه ها لبخند

 دیمبِل چرم سف یآورد و..مجبورم کرد که رو یفشار

نمیرنگ بش : 

- همون دم در  ،یو داد راه بنداز غیج یخواستیاگه م

یهمه رو خبر کرده بود .. 

صورتم قرار  کیشد و..صورتش رو نزد خم

بم و آرومش،  یش و صداتنگ شده  یداد..چشمها

بردیتمام هوش و حواسم رو م : 

- یینجایکه االن ا یپس خودت دوس دار ! 

شونه م محکم کرد  یبلند شم..دستش رو رو خواستم

 :و مانعم شد

- میحرف بزن میخوایم ن،یبش ریبگ .. 



آرومش جابجا شد یچشمها نیگرد شده م ب نگاه : 

- ندارم یمن حرف .. 

بشه..اما اون  ادیزتا فاصله  دمیرو عقب کش سرم

روم خم شد و فاصله رو کم و کمتر کرد شتریب .. 

 ..دخترخاله-

کرد تیهدا نترییو نگاهش رو پا دیرو کش لبش : 

- یخورینچ..به دخترخاله ها نم .. 

ضربان قلبم رو هم  یو هوا، صدا نیزم نیب معلق

 تمِ یر کیآروم و  ینفسها ی..صدای..حتکردمیحس م

 !آوات رو

- یتسیخواهرمم که ن .. 

و من از ترس نفس  خوردیبه صورتم م نفسش

 ی. سرش رو کج کرد و انگشتهاش رو رودمیکشینم

 :گونه م گذاشت

- یستیدوست دخترمم ن ! 



از  یفرستاد و حس کردم داغ رونیب یبلند نفس

 ..پشت گوشهام راه گرفت

- یستین یچیدرکل ه .. 

 ری..دست زدمیکش یشده، نگاهم رو به طرف هول

دینگاهم رو به سمت خودش کشچونه م گذاشت و  : 

- م؟؟یباهم داشته باش یچه صنم یدوس دار  

داشت  یشد.اخم کمرنگ اهشیس یقفل چشمها نگاهم

 نی..مثل صداش که درعکردی..آروم نگاهم میول

امان  یباعث کوبش ب نیداشتن حس، آروم بود! و هم

! دادم؟یم یسوال رو چ نی.االن..من جواب اشدیقلبم م

که چقدر  دیفهمیخودش نم د؟؟یهمفیخودش حسم رو نم

چونه  یرو هبودنش هستم؟؟چقدر انگشتهاش ک قرارِ یب

کنند؟؟؟یم م وونهیم مونده بودند، د  

- ؟؟یعطر  

و من  شدندیهرلحظه تنگ تر م اهشیس یگودالها

. روبروم..با فاصله کردمیفرار نم یبرا یتالش گهید

عطرش،  یو از نفس و بو کردیکم..نگاهم م ی



..اگر قرار بود گفتی! راست مشدمیداشتم مست م

خونه ش نبودم! االن  یو داد راه بندازم، االن تو غیج

 ی اصلهف نیمبل خونه ش ننشسته بودم و از ا یرو

راحت از  یلی..خدیفهمی. و اون..مکردمیکم نگاهش نم

 یچیو من االن..به ه دیفهمینگاهم، حال درونم رو م

کردمیجز بودنش، فکر نم !  

طاقت  یلبهام موند..ب ینگاهش روباز کردم.. دهن

اومد و  یباال م یهم افتادند. نفسم به سخت یلبهام رو

 کباری یچشم ببندم. چشم ببندم و..برا خواستیدلم م

 !هم که شده، بودنش و با تمام وجودم لمس کنم

فوت کرد..و با مکث چشم  رونیرو ب نشیسنگ نفس

 واریپوستِر د یازم گرفت و کنارم نشست. نگاهم رو

 یرحم یو ب یوحش یها یاهیس یروبرو موند. رو

قلبم رو طلب داشتند که  دیکه ازم طلبکار بودند..شا

کردندینگاهم م انهیموذ نطوریا . 

 ییبایرنِگ ز دیسف یانویپ  یاومد.رو نترییپا نگاهم

و من  خوردیپوستر به چشم م ریکه درست ز



که کنارم  یاالن..فقط به حضور گرم و دور از باور

. به نگاهش..به کردمیبود، فکر م نشسته

 یبودنم.به دستش که..دستم رو تو نجایحرفهاش..به ا

تگرف یلمس به باز نیدستش گرفت و قلبم رو با ا .. 

- شه؟؟یم تیاز رابطه حال یزیچ  

تا بتونم  دیو..طول کش دیش..با مکث بهم رس جمله

از سوالش  یچیخب..من ه یعنیکنم.  لیو تحل هیتجز

چرا تنم ُگر  دونمی..نمیول دمی! نفهمدمینفهم

دمیچرا جمع شدم..و خجالت کش دونمیگرفت..نم ! 

طلبکار گرفتم  یها اهیچشم از س یمکث نسبتا بلند با

و برگشتم و نگاهش کردم. اخم داشتم؟! فکر 

نفس به تقال افتاده بودم و به  یکم ینکنم..فقط برا

م رو آروم نگه داشته بودم چارهیقلب ب یسخت . 

 ..رابطه-

ادامه داد انهیابروش رو باال داد و موذ یتا کی : 

- ه؟؟یچ یدونیم  



. شدیمات شد..هرلحظه سخت تر م نگاهم

داد و دستش رو  هیبود؟! تک یرابطه...منظورش چ

دستش رو  ،یبرخورد چی. و بدون هدیپشت مبل کش

مبل گذاشت یپشت یپشت من رو .  

شونه هام افتاده، سخت نبود.  یشالم رو نکهیا حس

بسته م  یموها یشد و رو دهیآوات هم باال کش نگاه

 نترییسرخورد و پا ،یا هیموند. و با مکث چند ثان

 یاومد..رو

.رو.نتریی..لبهام..پانتریی..چشمهام..صورتم..پامیشونیپ

حس رو به من  یایگردنم و..تنم و..هر نگاهش دن ی

زبونم بند اومده بود!  ،ییتماِم پررو ا. و من بدادیم

 یچه عکس العمل ایبگم  یچ دیبا تمدونسیاصال نم

و هول شده  فیدختر ضع کینشون بدم. االن..من 

بودم که هزاران حس خوب و بد رو باهم داشت یا .  

آروم و لحن  یکه تنم بود، با صدا ییبه پانچو رهیخ

گفت یخاص : 

- ؟؟یرابطه..بلد  



 یعرق رو یدونه ها ییگرفتن تنم باعث خودنما گر

ب باز کردمل یشد..به سخت میشونیپ : 

- یگیم ی..چدونمینم .. 

دادیرو نشون م شیالیخیاوِج ب کجخندش : 

- ؟؟یدونینم   

صورتم رصد کرد. هر  یو تو دیرو باال کش نگاهش

و..خدا  شدیصورتم کنده م ینگاهش با مکث از اجزا

با قلبم داشتم یکه چه مکافات دونستیم . 

- ؟یندون شهیمگه م ! 

خجالت زده تر شدم. من  

و..خجالت  دمیفهمی..منظورش رو نمنستمدوی..نمیچیه

و آرومتر ادامه  دیکش کتری. خودش رو نزددمیکشیم

 :داد

- ه؟یرابطه چ یدونیچطور نم !  

بگم..نذاشت یزیچ خواستم : 



- من  یجلو شیو آرا پیت هیو هرروز با  یدونینم

؟؟؟یشیظاهر م  

..به خدا که منظورم از خواستمیحد نم نی..تا امن

به نظر اومدن،  بایلف و زمخت یها پیو ت شیآرا

فقط جذب نگاهش و نظرش و..حسش بود..اون چه 

کرده بود؟ یبرداشت ! 

- هینطوریا شهیمن..هم پیت .. 

آروم یخنده ا بازهم : 

- یخوشگل ینطوریهم شهیهم یگی..راست مشهیهم ! 

 یمبل گذاشته بود، رو یپشت یرو که رو دستش

از  جمع شد و قلبم کبارهیشونه م گذاشت. تمام تنم به 

  .جا کنده شد

- ه؟؟یاز رو سادگ  

نگاهم رو ازش گرفتم.  ،یقاط یخجالت و حسها با

اومد و دم گوشم پچ زد کتریصورتش نرد : 



-  هیبراق از رو سادگ یلبا نیو..ا شیآرا نیا

؟؟یعطر  

شونه م محکم  ی..دستش رو رودمیرو کنار کش خودم

 .کرد و مانع از دور شدنم شد

- ؟؟یوجب مین ه،یبودنت از رو بچگ نجایا  

اومد، خودم رو جمع کردم یکه داشت بند م ینفس با : 

 !برو..کنار-

گفت ش،ینخورد..و با همون لحن لعنت تکون : 

- شروع بشه؟؟ یرابطه مون چطور خوادیدلت م  

. سرما از ختندیتنم ر یرو خیسطل آب  کی انگار

که با  یکمرم تا عمق قلبم نفوذ کرد. و ترس..ترس

 یخوددار یه بود و اجازه همراه شد گهید یحسها

دادیبهم نم . 

 ..ولم کن-

و پچ پچ وار گفت دیخند : 



- یچون بچه ا .. 

 یرون پام نشست..پام به حالت عصب یرو دستش

..دستش رو محکم کرددیپر : 

- یتجربه ا یچون ب .. 

رو دور مچش حلقه کردم تا دستش رو پس  دستم

به رون پام آورد یشتریبزنم..فشار ب : 

- میکنیاز بوس شروع م .. 

حال االن من رو  چکسینموند! ه یقلب چی..هگهید

 یوار عاشق بود و برا وونهیکه د ی..دختردیفهمینم

 واریشدن، خودش رو به در و د کینزد

..از ترس یبود ول تیاون موقع ی..حاال..توزدیم

..هم جانیبکنه. هم ترس..هم ه یچه غلط دونستینم

. دهیفا یب یخواستن..هم نخواستن..و..فرار کردن

نتونستم از جام تکون بخورم، برگشتم و  یوقت

هزاران برداشت  شدینگاهش کردم.از نگاه خمارش م

من چقدر بود؟! صدام به  تیرو کرد و..مگه ظرف

لب زدم یرفته بود وقت لیشدت تحل : 



- خوامینم ینطوریآوات..من..ا ! 

بتونم  نکهیآروم و مستانه بود. قبل از ا کجخندش

لبش  یبکشم، نرم ینفس..یحت ایبخورم  یتکون

گونه م حس کردم یرو..رو ! 

 کی..دمیفهمینم یچی! هستادیلحظه زمان ا کی در

بزرگ...گونه  یهمراه با وحشت نیسکوت سنگ

 خیگونه م به تمام تن  یاز رو یم..داغ شد..و داغ

.خشک شده و دیکوبینم یقلب گهیکرد. د تیزده م سرا

درحال غرق شدن بودم یباور و ناباور نیب . 

گونه م  یاز رو ،یا هیگرم با مکث چند ثان یلبها

اومد،  یدرنم گهیکه د یجدا شد..نگاه ناباورم..با نفس

که به  ییشد. چشمها دهیبه سمت چشمهاش کش

 یکه لبخند آروم ییباز شدند. لبها یآروم

دلم راه گرفت. تمام  ریشد و به ز شتریب یداشتند.داغ

. ردمکیپوستم حس م ریز یتنم خشک بود و لرزش

سمت  یو..از گونه  بردمیبه سر م یبد یِ نفهم یتو

کرد؟ کاری. آوات..چزدیم رونیچپم حرارت ب ! 



- ؟؟یادامه بد یتونیم  

. نگاهم از چشمهاش جدا دندیلرزیشده م م پیک یلبها

 یم رونیب ی. و نفس منقطعم به سختشدینم

گفت؟؟یم یچ یمرِد عوض نیاومد..ادامه بدم؟!! ا  

- میبر شیپ شتریب میتونی..میاگه خواست .. 

رو  نیراه گلوم رو سد کرد. من..ا یوحشتناک بغض

کرد؟ی..چرا درکم نمخواستمینم !  

- یتو..به چه حق .. 

گلوم باعث لرزش صدام شد و..نتونستم ادامه  بغض

و به  دیبدم. نگاه آرومش رو با لبخند مستانه، باال کش

 :چشمهام نگاه کرد

- ومد؟؟یخوشت ن  

بغض سخت بود که هر آن با  دنینفس کش انقدر

 دهیبشه. آوات..من رو بوس سیممکن بود گونه م خ

از حس..من  یخال ای..با حس، یراحت نیبود! به هم

رو  شتریب یَرو شیشده بودم و حاال..پ دهیبوس



..چرا انقدر داغون بودم؟! تک خنده ش با خواستیم

که  ودب شیپ یلحظه  نیهم ی..کج شده..وایاون لبها

گذاشت گونه م یلب رو ! 

- رو  زایچ یلیخ یآمادگ دیبا م،یباهم باش یخوایاگه م

یداشته باش .. 

 دمشیدیتا پشت پلکهام راه گرفت..تار م اشک

و..ناباور بودم. من دوستش داشتم و..اون از 

خواست؟یم یمن..چ !! 

- ی..نامردیلیخ .. 

 یو دستش رو که رو دیکش کیرو نزد صورتش

 ی.صدا.دیگونه م کش یشونه م مونده بود، رو

کردیحالم رو بدتر م انه،یآرومش..با اون لبخنِد موذ .. 

- ؟؟یزنیحرف م یاز کدوم نامرد  

خدا  یو نگاِه گرم و..بدون حسش..وا زیر چشمک

شدمیداشتم خفه م .. 

- یینجایکه االن ا یخودت خواست .. 



شدند. من نخواستم..به خدا  دهیچیدور شالم پ انگشتهام

خواستمیرو نم نیکه من ا .. 

- باهام  ی! حق ندارخواستمینم ینطوریامن..

یرفتار کن ینطوریا .. 

گفت یا رحمانهیب یو با خونسرد دیخند : 

- همه  دی،بایباش یمهمه..بخوا یلیرابطه واسه من خ

یایجوره راه ب .. 

چشمهاش موند. دلم مرگ  یدردناکم رو نگاه

. خواستی..دِل شکسته و پرنفرتم، نبودن مخواستیم

..صورتش رو گهید و بار دفرستا رونیب ینفس بلند

. بغض گلوم مانع از حرف زدن دیکش کینزد

 یخودم رو کنار بکشم و برا تونستمی..فقط مشدیم

خواب هم  یلحظه ها رو تو نیکه ا یقلب شکسته ا

 یقلب بدبخت رو چ نی.جواب ارمیماتم بگ د،یدینم

دادم؟؟یم  

 ..برو عقب-



بودنش من رو دچار تضاد و  کینزد انقدر

خوب و بد  یحسها نی. داشتم بکردیم یسردرگم

نداشتم؟ ی. چرا خالصزدمیدست و پا م !  

- ؟؟؟یعطر دهیبهت حال نم  

نگاهم تار شد.  ،یو با تمام خوددار دیم لرز چونه

پوستر روبرو مونده بود و به  یکه رو ینگاه

شده بود رهیرحم خ یو ب اهیس یچشمها . 

 ..بذار برم-

نوازش  گوشم رو به یگرمش الله  ینفسها هرم

 ینخواستن، داشتم قالب ته نیگرفته بود و در ع

م که هزار تکه شده بود و  چارهی. آخ قلب بکردمیم

دیتپیوار م وونهیبازهم د . 

- دهیبه منم حال نم .. 

که  یقفل شده ا یدستها یشد. رو دهیکش نییپا نگاهم

صورتش رو عقب  ی. با نفس بلنددندیلرزیبه شدت م

ه م برداشت و دست شون ی..دستش رو از رودیکش



دست قفل  یرون پام، رو یش رو هم از رو گهید

داشت، و  یصداش نه تمسخر نباریشده م گذاشت. ا

بود ی..فقط جدینه لحن بد : 

- رمیحالتو بگ شتریب خوادیدلم م یلیخ .. 

فرو دادم..از  یخشک شده م رو به سخت یگلو آب

و..هنوز هم به شدت  کردمینگاه کردن بهش امتناع م

 دهیتنم..من بوس یِ اشتم. بغض و..خجالت..داغبغض د

 !شده بودم

- برم و بهت رحم نکنم شیپ شتریب .. 

کردی..گونه م گز گز مدیلرزیدستش م ریز دستم .. 

- وجود  گهیبکشونمت تو رابطه..که د یجور هی

یاریهفت خطو درب یدخترا یواسه من ادا ینکن !  

 دستم یشد. دستش رو از رو ریدندونهام اس ونیم لبم

 :برداشت

- دهیاما با تو حال نم .. 

فرستاد رونیب یزدم..اون بازهم نفس بلند خی : 



-  یچه غلط یفهمی..نمی..خنگی..بچه اسوزهیدلم م

ا؟؟یگنده گوز نی..آخه تو رو چه به ایکنیم  

شدیداد..نگاهم از دستهام کنده نم هیتک .. 

- خوشگلم..دختر خاله مم که  کنمیباهات حال نم

یابامدختر دوست ب ،ینباش .. 

وار دوباره تکرار کرد دیتاک : 

- ی..عمو فرهادیبچه  ! 

شلوارم افتاد.  یو رو دیاز چشمم چک یاشک قطره

یکه چه حال خراب ی..وایچه حال بد .. 

- بابات  یالاقل به فکر آبرو ،یستیبه فکر خودت ن

 !باش

بودم. دوست داشتن..چه  یو عصبان دمیکشیم خجالت

پربغض،  یا حرصبابام داشت؟؟؟ ب یبه آبرو یربط

با  یوقت دمشیدیبرگشتم و نگاهش کردم.تار م

دمیغر تیعصبان : 

- توئه ریهمه ش..تقص ! 



 یابروهاش نشست..انگار اون هم عصبان نیب اخم

 :بود

- شمیم نجایا الیخیمنه..بتونم امسال ب ریباشه تقص .. 

نامردش  یچشمها یتار شده م رو نگاه

..بره؟خواستیموند..م ! 

- نه ای یشیآدم م مینیبب .. 

. اون دیچرخیبزنم..اما زبونم نم یباز کردم حرف دهن

گفت یظتریبا اخم غل : 

 ..پاشو برو خونه تون-

مونده بود؟!  ی. راهرمیازش بگ تونستمیرو نم نگاهم

تموم شد؟؟؟ یعنی ایخدا  

تنگ شده ش زل زده بودم و..هنوز  یچشمها یتو

بودنم و..انقدر  نجایهم به فکر لمس گونه م و..ا

 یلیاون رابطه خ یو..حرفهاش بودم. برا یکینزد

 ای. خوشحال بودم ستیمهمه و..رابطه با من خوب ن



و انقدر حال داغون رو  مردمیناراحت؟! کاش م

کردمیتجربه نم .  

- ؟؟؟یبر یخواینم  

شده بودم؟ رهیبهش خ یکِ  از ! 

- ؟؟یعطر یهست یدنبال چ  

 یاومد..چ یدر م یلرزونم به سخت نفس

 یلحظه چ نیا یمن االن..تو ایخدا خواستم؟؟؟یم

جز مرگ؟ خواستمیم ! 

- نکردم رونتیپاشو برو تا خودم ب ! 

لرزش بود. چه بغض  یسفت شده م آماده  ی چونه

ییبزرگ و طاقت فرسا .. 

 یصدا دنیزنگ خونه ش بلند شد..با شن یصدا

ذهنم  یتو دی. حرف امختیر کبارهیزنگ، قلبم به 

دیکشپررنگ شد و..آوات ابروهاش رو باال  : 

 ..پاشو برو، مهمون دارم-



چشمهاش جابجا شد.  نیم ب دهیترس نگاه

 یبرا شهی..شهرزاد؟! گفته بود که همدیمهمون..ام

 ..اون وقت داره

 یکی نیفکر کنم..ا یکی نیبه ا خواستمینم گهی! دنه

 گهید یلحظه  کیخارج از تحملم بود و االن..اگر..

! اون ردممیم یچارگیحتما از زور ب موندم،یم نجایا

..االن..که راه کردمیفرار م دیشد و..من با زیخ مین

 نیبا تمام قدرت از ا دیرو برام باز گذاشته بود، با

کردمیمخمصه فرار م .  

..با شدیم شتریکه هر لحظه ب یزود..با ترس یلیخ

سست  یآورد..با پاها یکه داشت از پا درم م یبغض

داغ  که هنوز هم یشده و قلب خاک بر سر و..گونه ا

  .بود، از جا بلند شدم

نبود و اون عاقبت  یراه چی..هگهیرفت. د جیگ سرم

نشونم داد. قدم به سمت  یبهش رو با نامرد یکینزد

در برداشتم.دنبالم اومد. اخم کردم و..اشک حمله 

رو  یو مفلوک بودم. چقدر..همه چ جیکرد. چقدر گ



 زیکرد! چقدر حسم بد و حقارت آم هیزشت و کر

آور  دشو چن فیحس رو کث نیقدر اون ابود. و چ

کرد ریتعب .  

 یبرسه، دست رو رهیدستم به دستگ نکهیاز ا قبل

 یگذاشت و در رو برام باز کرد.دستم تو رهیدستگ

. نگاِه اون دمیفهمیهوا خشک شد..حال خودم رو نم

اخمش رو حس کنم تونستمیمن بود و من م یرو .. 

- شدن  کیدمراقبت باشم..اما نز خوادیدلم م یلیخ

 ..بهت سخته

و بازهم از نگاه کردن بهش  دمیرو داخل دهنم کش لبم

کردم یخوددار .. 

 ..انگار خودم خطرناک تر از همه ام-

بارش  یبه روبرو موند.تمام وجودم آماده  نگاهم

 ی..صداخواستیکردن م هیعمر گر کیبود.دلم 

داشت دیاز تهد ییاون رگه ها یِ جد : 

 ..دورادور حواسم بهت هس-



به سمت در برداشتم..آرنجم رو گرفت و بازهم  قدم

کرد دیتاک : 

- ! نذار فکرم واست یحواسم..بهت هست عطر

 ..خراب بشه

لحظه ها هم..به فکر  نیا یرو جمع کردم. تو آرنجم

 یها یعقل یمن..ب یها یبود.به فکر کار خراب دیتهد

 ..من

از حس بود، حالم رو به هم  یخال یتعصب..وقت نیا

.و خواستمیبودنش رو نم یحام نطوری.ا. من.زدیم

خواستیحاال اصال دلم حرف زدن نم .  

 یدوباره به صدا در اومد و..خشونتم برا فونیآ زنگ

 دیو با شدمیشد. داشتم منفجر م شتریدستم، ب دنیکش

. دستش رو با تعلل عقب شدمیدور م نجایزودتر از ا

و دستم آزاد شد دیکش . 

- یباش یمدختر با درک و فه خوادیدلم م .. 



تمام حرکاتم مشهود بود..با  یتو یو دلخور نفرت

نه؟! قدمهام رو  گهی..دور باشم دیعنیدرک و فهم 

 یاز خونه ش خارج شدم. از حضورش..گرما دمیکش

که گذشت ییعطرش..و تمام لحظه ها یتنش..بو .  

 یبه عقب نکردم و به سمت انتها ینگاه گهید یحت

 یسور شدم و..دکمه راهرو قدم تند کردم. سوار آسان

رو فشردم.. با بسته شدن در آسانسور، چشم  یالب

دادم.  هیاتاقک تک ی وارهیبستم و با حال خراب به د

..بدتر از پس زده یچی. هدیگونه م چک یاشک رو

 دیبا یتا کِ  منو.. ستیگرفته شدن ن دهیشدن و ناد

شدم؟؟؟یم زیحس حقارت آم نیا ریاس  

خودم رو جمع و  یختآسانسور که باز شد، به س در

گرفتم.نگاه ماتم  واریم رو از د هیجور کردم و تک

دنبالم بود و  اهی.نگاِه سدیدیرو نم ییجا چیزده م، ه

رو  چکسیه دنی..دخواستیرو نم دیام دنیمن دلم..د

از کنارم رد شد..نگاهش نکردم.  ی. دخترخواستینم

حرف من و  بدونکه  خواستیم یدلم..آغوش گرم



نوازش گِر  یباشه..دلم دستها رایرو پذقلب شکسته م 

خواستیرو م ریخاله من . 

به  یمنته یخونه رو که بستم، نگاهم به پله ها در

سر خورد.  رهیدستگ یپاگرد افتاد. دستم از رو

هفته گذشته بود و من سرسختانه از  کیبه  کینزد

 یپا گذاشتن به پله ها خوددار یرفتن به پاگرد و حت

و  کردمیو محاسبه م کردمیم. هرطور فکر کردمیم

به بن  انگار گشتم،یدرست شدن م یبرا یدنبال راه

که  یا رحمانهیب ی. و در آخر..بوسه دمیرسیبست م

 یبزرگ برا لیدل کی شدیگونه م رو داغ کرد، م

 ...تموم شدن

آسانسور شدم. تموم  یاز پله ها گرفتم و راه چشم

بود شده بود.اون خواست تموم بشه و حاال پنج روز 

 ینبود. فقط سکوت بود و دور شدن..حت یچیکه ه

 ..دور شدن از خودم

از  ی..خالدیام یبرا یاز گلگ یسکوت..خال نیا و

هر  ای ارشیک ای اریو پر کردن وقت با سام انتیخ



 یو..خال زدانیکردن  تیاز اذ ی..خالیا گهیکس د

نبود جز  یچیاز بحث با ترالن و مامان بود. اصال ه

 یبوسه..بوسه ا کی یادآوریو..بغض بزرگ  کی

رو  زهایچ یلیرو بهم فهموند..و خ زهایچ یلیکه خ

آوات، اون و تمام  استِ یپرس یازم گرفت. بوسه 

مربوط به اون رو از من گرفت یفکرها .. 

- کنمیدرست م تزایما..واست پ یخونه  ایامروز ب . 

ترالن  امیاومدم و جواب پ رونیساختمان ب یالب از

 :رو کوتاه دادم

- شهیم یچ نمیبب .. 

رنگم سر دادم.  دیسف یپالتو بیرو داخل ج یگوش

 یباشم. منظورش چ یگفته بود..دختر با درک و فهم

بهش فکر نکنم؟؟ گهید نکهیبود جز ا  

بودم  ومدهین نییساختمان رو پا یجلو یپله ها هنوز

 نیاز دور به چشمم خورد. ا یرنگ اهیس یکه پرادو

چقدر فکر نکردن و با  دمیفهمیلحظه ها بود که..م

درک و فهم بودن سخته. چقدر داشتن دو حِس کامال 



و من داشتم  شدیم کیمتضاد باهم سخته. اون نزد

گرفتن و دور شدن با  دهیکه چقدر ناد کردمیفکر م

وجودمه،  یکه تو یکننده ا وونهیعشق و نفرت د نیا

 ..درد آوره

بغض هم نداشتم.  گهید ی..حتینبود ول یخال نگاهم

پنج روز تمام با بغض و سکوت گذشته بود و 

درسهام  ی.مامان برادیاز حالم نفهم یچی..هچکسیه

روز  یبرا نیماش کی دینگران بود و بابا دنبال خر

که دخترشون داره خودش  کردندیتولدم. حتما فکر م

تا به هدفش برسه کنهیرو لوس م .. 

من هرشب..تا خوِد صبح به اون بوسه فکر  و

روز اشک  کی. شدمیخودم مچاله م یو تو کردمیم

من  یاز دردها یچیه ر،یآغوش خاله من یتو ختنیر

آرامش  یبرا یکم نکرد و من هرشب دنبال آغوش

جز  یچیمن ه یبودن هم برا دیبودم. که با ام

حقارتهام نداشت. هرچند اون آروم بود و  یادآوری

 استیکنه. با س میبرام ترس یا گهیجور د خواستیم

جلوه دادن اون لمس ها و  بایدنبال ز یگر یو موذ



ها بود و چقدر وسوسه هاش قلبم رو آزرده  یکینزد

کردیم .  

از من نداشت،  یکه حاال فاصله ا ییاز پرادو چشم

دمشیدی..نمینبود ول یگرفتم. نگاهم خال .. 

 یرو کج کردم و از کنار پرادو گذشتم. با سر راهم

بود.  نییم پاباال نگه دارم اما..نگاه کردمیم یکه سع

اومدم! حتما  یبه نظر م یدختر با درک و فهم دیشا

وقت مزاحمش  یحاال..خوشحال بود که وقت و ب

. دختر ستمیو دنبال نشون دادن خودم بهش ن شمینم

ستین هشدنبال جلب نگا گهیدوست پدرش، د .. 

. دورا دور حواسش بهم دیدیرو نم ییجا چیه نگاهم

 یپر از زهر و تلخجمله وجودم رو  نیهست! چقدر ا

کردیم . 

. کردمیفکر م یچیو ه یو به همه چ داشتمیقدم برم 

 میکه گذشت. مثل مرور ن یپنج روز نیمثل تمام ا

خونه ش بهم  یکه تو یساعِت ُکشنده ا



عطرش  یآغوشش و..بو یِ ادآوریگذشت..مثل..

زشینفرت انگ یو..بوسه ش و..حرفها .. 

نبود  یترالن اصال دوست داشتن یبه خونه  رفتن

بود که از هر طرف  یاتاق ی..بهتر از موندن تویول

همه جا دنبالم بود  اهیمحاصره شده بودم. نگاه س

 یبا مرِد نامرد و ب یطبقه ا کی یو..فاصله 

 یآورد. و من دختر قو یمعرفتم، من رو از پا درم

درحال فرار بودم  شهینبودم..هم یو شجاع

قدرت مقابله نداشتم چوقتیو..ه . 

. داشتمیقدم برم ابونیبود که کنار خ قهیچند دق نمدوینم

بود..قدمهام رو به  دهیکه حاال به انتها رس یابونیخ

و  کیبار ابونیخ کی. دمیکش یبعد ابونیسمت خ

 ابونِ یدو خ نیب یخلوت که درواقع حکم کوچه ا

 دمیرسیم یابونیبزرگ رو داشت. و بعد به اون خ

قرار  اریم ساماس به وونهید کیبا  شیکه..چند وقت پ

سرما کاشت یساعت تو کیداشتم و اون من رو  .. 



رو به هم  ابونیکه دو خ یهمون کوچه ا یتو هنوز

شد.  یچ دمیلحظه نفهم کیبودم که.. کردیوصل م

! دیکش ریاز پشت بهم اصابت کرد و..کمرم ت یزیچ

م دست  دهیترس غیقطع شد و ج یلحظه ا ینفسم برا

 نیزم یمدم که روبه خودم او یخودم نبود. وقت

 یکم و خشک شده  یبرفها یافتادم و دستهام تو

زود متوجه شدم که به  یلیفرو رفت. خ ابونیکنار خ

برخورد کردم. وحشت زده به تصادف فکر  ینیماش

 ایتصادف کردم  نمیکردم. تصادف؟! برگشتم تا بب

زبونم بند  ،ییرنگ آشنا دیمگان سف دنینه.. با د

  .اومد

 شیدود یها شهیو ش دیمگان سف یروم  دهیترس نگاه

اومد و..درد کف دست و  یبود. نفسم از بهت در نم

 یفراموش شد. تنم کامل رو یلحظه ا یکمرم، برا

 نیماش نیا یبرگشت و حاال درست روبرو نیزم

بود که راننده  نیبه ا دمیآشنا بودم. فقط..ام یادیز

اریباشه جز سام یهرکس .. 



 دمیهر شدن راننده، فهمو..ظا نیباز شدن در ماش با

 دیام یلحظه ا یآرزوها نیبه ا دینبا چوقتیکه ه

وحشت تصادف جاش رو به  گهیبست. حاال د

داده بود. و نگاهش  اریسام یدوباره  دنیوحشت د

چشمهاش  یرو از رو شیآفتاب نکیکه ع یوقت

  !برداشت.چرا امروز..حواسم به دور و برم نبود؟

ا و..لبخند آشنا گرد شده م از مرد آشن یچشمها

شدیآشنا جدا نم یو..صورت سبزه  .  

- یتوئه..عوض ... 

 یبود، باعث سرما روزمندانهیکه پ یبا نگاه لبخندش

آرومش رو به سمتم برداشت و نگاه  یتنم شد. قدمها

من هم همراهش باالتر اومد یمات شده  . 

- کردم دایپ یچ نیبَه بب ! 

 یِ فرو دادم.نگاه قهوه ا یگلوم رو به سخت آب

از تنم گذشت یو لرز دمیخونسردش رو د .   

- یفرار یخانوم کوچولو هی ! 



 یلحظه، تو کی یچند روزش تو نیا یامهایپ تمام

کردم بلند شم..حاال..درد کف  یذهنم مرور شد.سع

نیزم ی. و افتادنم روکردمیدستم رو حس م : 

 ..آخ-

کف دستم نگاه کردم.پوستش رفته بود و خوِن  به

زده بود.  رونیشده ب دهییسا یاپوسته نیاز ب یکم

. با حرص نگاهم رو سوختندیزده م م خی یانگشتها

دمیباال کش : 

- ؟یمگه کور !! 

تنگ کرد و  یرو به حالت متفکرانه ا چشمهاش

صورتم خم شد یجلو : 

- تو ییچقدرم آشنا .. 

دادم مینیبه ب ینینفرت چ از : 

 ..گمشو اونور-

دیخند : 



-  یانوم فرار..خزنهیخوشگلت بدجور آشنا م یچشا

؟؟؟یستیمن ن  

. دست دردناکم رو ترسوندیلحنش هم من رو م یحت

سخت خودم رو  یلیگذاشتم تا بلند شم..خ نیزم یرو

ناله م بلند نشه یکنترل کردم تا صدا .  

- که نشد خانوم من؟؟ تیزیچ  

 دیبودم و هم درد داشتم..امروز چطور با دهیترس هم

 یرو تو یزن یصدا کردم؟؟یاز دستش فرار م

دمیشن میکینزد : 

 خانوم حالت خوبه؟؟-

..دستش دیخندیبود که با آرامش م اریبه سام نگاهم

..بدون توجه بهش رهیآورد تا دستم رو بگ شیرو پ

 :رو به زن گفتم

- دهید بیفکر کنم کمرم آس .. 

آرنجم گذاشت تا بلندم  یبا خنده دست رو اریسام

 :کنه



- ناز  دارم؟؟همه ش درحال یچه خانوم لوس دینیبیم

ام یو منت کش دنیکش ! 

دمیرو با شدت عقب کش دستم : 

 !!به من دست نزن آشغال-

دیپرس یمتعجب بود وقت یچادر زنِ  : 

 !خانومتونه؟-

دیکه پرس دمیشن میکینزد یرو هم تو یمرد یصدا : 

- که نشده؟؟ تیزیتصادف شده؟! خانوم چ  

بود که بدون توجه به مقاومتم، بلندم کرد. و  اریسام

که داشتند جمع  یرو به مردم یجد یبا لبخند

گفت شدند،یم : 

- بهش نخورده..ُسر خورد افتاد  نیحالش خوبه..ماش

نیزم .. 

و پر نفرتم رو بهش دوختم و  یعصبان یچشمها

انگشتهاش که داشت  ونیکردم دستم رو از م یسع



 یحرف نکهیآزاد کنم..قبل از ا داد،یدور آرنجم فشار م

 یتظاهر به نگراندرشت شده که  یبزنم، با چشمها

چشمهام نگاه کرد یتو کردند،یم : 

- زم؟؟یعز کنهیکجات درد م   

به دستم  یم از حرص جمع شد و تکون محکم چونه

 :دادم

  !دستمو ول کن کثافت-

گفت یمصنوع یکرد و با خنده  یزیر اخم : 

- نشده؟؟ تیزیچ نمیعه زشته جلو مردم! بب   

م صورت یچونه م گذاشت و نگاهش رو تو ریز دست

که دورمون جمع شده بودند،  یگردوند. چند نفر

صورتم رو به  تی. با عصبانکردندینگاهمون م

و دستش رو با پشت دستم به شدت پس  دمیکش یسمت

 :زدم

- ؟؟یزد یقصد ای ی! کور بودیوحش   

رو کش داد لبش : 



- ..فکر زمیعز کردمیم یخانومم..داشتم شوخ دیببخش

 المیخ رستانمایب می.اصال برنیزم یبخور کردمینم

نشده تیزیراحت شه که چ .. 

رو گرفت..کف دستم سوخت دستم : 

- امیجا نم چیآخ..ولم کن!! من با تو ه ! 

به خرج داده بود،  اریکه سام یاستیس دنیبا د مردم

و  میآشنا هست کردندی. فکر مشدندیکم کم متفرق م

 یبا مهربون اریافتاده! سام نمونیب یاختالِف ساده ا

 :گفت

-  نجایا نیبش ای.. بدیمن!ببخش یم کوچولوخانو ایب

شده یچ نمیبب .. 

از فرط حرص و تعجب درشت شده بودند و  چشمهام

انگشتهاش که به  ونیدستم رو از م کردمیم یسع

آوردند، آزاد کنم.اما تالش من باعث  یدستم فشار م

 ترشیفشار بده و کف دستم ب شتریکه دستم رو ب شدیم

رهیاز قبل درد بگ .. 



- به  زنمیول کن! زنگ م رهیگی! دستم درد م!یروان

سیپل ! 

 یتو ی نهی..من حرص و کیآروم بود ول صداش

دمیفهمیصداش رو م .. 

-  ای! بزم؟یبحث کوچولو عز هی!! به خاطر س؟یپل

میباهم حرف بزن .. 

کالفه م باال رفت یصدا : 

- دستم..آخ یندارم! ولم کن! آ یمن با تو حرف ! 

و حاال بند بند  دادیمش دستم رو فشار  نهیتمام ک با

. اما صداش برخالِف حرکاتش کردیانگشتهام درد م

نگاهها یتظاهر جلو یبرا دیمهربون بود. شا ! 

- تو  نیبش ای..بدیدردت اومد؟؟ ببخش زمیآخ عز

نیماش .. 

دمیخودم رو عقب کش دهیترس : 

- ؟یفهمی..نمنمتیبب خوامی! نمامینم !! 



رو به چشمهام دوخت و..من از نگاهش  نگاهش

 ..وحشت کردم. و لبخندش..و..فشار دستش

- میزنیفقط..حرف م ! 

مرد  نینگاه بند اومد و..من از ا نیاز ا نفسم

شیمهربون ی. از تمام حرکاتش و..حتدمیترسیم .. 

- امیب خوامی! نماریولم کن سام .. 

داشتم..اما  یچارگی..حس بغض و بدیرو کش دستم

گفت یاون مهربون بود وقت : 

- باهات  خوامی..فقط منیعطر ینکیم تیچقدر منو اذ

 ..حرف بزنم

رو به اطراف دوختم..همه دور شده بودند و  نگاهم

. کردندیبهمون م ییاز دور نگاه گذرا یفقط چند نفر

 نیدستش رو پشتم گذاشت و به سمت ماش اریسام

کرد تمیهدا : 

- ؟؟یکنیندارم..چرا ازم فرار م تیمن که کار  



بهمون زل زده  که با تعجب یرو از پسربچه ا نگاهم

دوختم اریبه سام یبود، گرفتم و با نفرت و کالفگ : 

- ! بذار برمنمتیبب خوامینم .. 

دیبهم پرس رهیگذاشت و خ رهیدستگ یرو دست : 

 چرا؟؟؟-

از حرص جمع شد صورتم : 

- ادیازت خوشم نم !  

کوتاه  کرد،بازهمیرو باز م نیدر ماش کهیدرحال

دیپرس : 

 چرا؟؟-

م و چشم درشت منتظرش زل زد یچشمها یتو

 :کردم

- داره؟؟؟ لیدل گهید نی! اادیخوشم نم  

تا  دی..دستم رو کشنشتیمهربونش به دلم نم لبخندِ 

نمیبش نیماش یِ صندل یرو .. 



- کنمیقبول نم لیبدون دل .. 

خوردم یمحکم تکون : 

- ولم کن یوا ! 

- بفهمم که چرا ازم خوشت  م،یباهم حرف بزن دیشا

ادینم .. 

نشستن مقاومت کردم یبرا .  

- لیدل نمی..انهیشیرفتارت به دلم نم .. 

کج کرد یشونه م گذاشت و سر یرو دست : 

- ؟؟یچ گهی..دکنمیرفتارمو عوض م  

بزنم..آروم گفت یحرف خواستم : 

- میحرف بزن نیبش .. 

زد و  یچشمهاش جابجا شد. اون لبخند نیب نگاهم

خواهش کرد شتریب : 

- دنبالتم تا باهات  هیاز کِ  یدونی..منیعطر نیبش

ف بزنم؟؟حر  



فرستاد رونیب ینفس بلند د،یرو که د تعللم : 

- از سه هفته  شتریدلم واسه چشات تنگ شده بود..ب

نمتیس که منتظرم بب .. 

ابروهام نشست نیب اخم : 

- ؟؟یشینم الیخیچرا ب  

لبخند گفت بدون : 

- شمینم التیخیگفتم که ب .. 

- خوامیاما من نم ... 

آورد تا  به شونه م یجمله م تموم بشه..فشار نذاشت

نمیبش نیماش یصندل یرو : 

- س؟؟؟یبهتر ن م،یحرف بزن نیتو ماش  

گرفتم و رو  دهیافتادم. درد کمرم رو ناد یصندل یرو

 :بهش گفتم

 ..دست از سرم بردار-

رو باال فرستاد ابروهاش : 



  !"عمرا-

دمیکش یبلند پوف : 

- قهید2فقط  ! 

کج  یسرش رو به سمت ،یبخش تیلبخند رضا با

 :کرد

- میرسیتش، به توافق مسِر وق .. 

مقاومت نکردم.فوقش  گهیو د دمیکش یبلند نفس

ادامه بدم  خوامیکه نم کردمیو قانعش م میزدیحرف م

.صاف که برمینم یلذت چیباهاش ه یو از دوست

بودم که  رهیرو بست..بهش خ نینشستم، در ماش

رو دور زد و کنارم سوار شد. نگاهم به  نیماش

 ..لبخندش بود

- آوردم رتیباالخره گ .. 

هنوز جمله ش کامل تموم نشده بود که دِر سمت  

 .من باز شد



لبخندش جمع  یخندونش بود که به آن ینگاهم به لبها

شد.با  دهیشد و نگاهش به پشتم و در باز شده کش

گرفتم و برگشتم.  اریچشم از سام یمکث کوتاه

..هنوز حواسم کامل اریمتعجب و کنجکاو، مثل سام

داخل اومد و دور بازوم  یه دستجمع نشده بود ک

 ..حلقه شد

- ناموِس حرومزاده یب !! 

و پرجذبه  اهیس ی..چشمهادنِ یبلندم همراه شد با د نیه

به  یاز سرخ ییبودند. و رگه ها یکه عصبان یا

چشمهاش حمله کرده بودند یدیسف . 

- االیشو!  ادهیپ !! 

نفسم رفته بود..قلبم زودتر به  یباز کردم ول دهن

مد. نگاه بهت زده م به چشمهاش بود و صدا در او

ظشیاخم غل .. 

- ؟یکنیم یچه غلط یهووو دار ! 



اراده به سمتش  یو نگاهم ب دمیرو شن اریسام یصدا

به آوات  رهیخ یهم اخم داشت وقت اریبرگشت. سام

و در رو باز کرد دیرو کش رهیدستگ . 

- نییپا ایب !! 

 نیو نگاه آواره م ب شدیم دهیتوسط آوات کش بازوم

در  اریشدن سام ادهیوحشتناک آوات و..پ یچشمها

 .گردش بود

 !حرومزاده ولش کن-

کرد و نگاه  تیترس از نگاهم به تمام وجودم سرا 

. آوات با خشونت موندیجا ثابت نم کیوحشت زده م 

 اریاخت ی. پاهام بدیکش رونیب نیماش یمن رو از تو

رو لمس کردند نیزم یرو .  

- نمیش ببناموس! دستتو بک یهووو ب !!  

شده  رهیروبرو خ یو به صحنه ها زدمینفس م نفس

آوات گذاشت و با  یشونه  یدست رو اریبودم. سام

خشونت اون رو برگردوند..صورت آوات از 



. نگاه پر از خشمش از زدیم یبه سرخ تیعصبان

که رو به پس افتادن بودم، کنده شد و دستش رو  یمن

 :از دور بازوم برداشت

- نشونت بدم حرومزاده یناموس یب کیَ  ! 

 اریبه صورت سام یکه برگشت، مشت محکم نیهم

 یو دستم رو جلو دمیکش یبلند غیزد! از ترس ج

 ..دهنم گرفتم

- یحروم شونمیمادرتو به عزات م !! 

حرکت رو نداشت که تلو  نیانتظار ا اریسام انگار

زود خودش  یلیتلو خورد و به عقب رفت. هرچند خ

 یحرکت یا آوات اجازه رو جمع و جور کرد..ام

بلند و  شد،یبه سمتش حمله ور م کهیبهش نداد..درحال

نعره زد تیپر از عصبان : 

- تُخ..حروم؟ یکردیکجا به زور سوارش م !!  

 قهیدست به  اریکه چطور حمله کرد و با سام دمید

داده بودم و  هیتک نیماش یشد..از ترس به بدنه 



 ریناک و غکنم. انقدر برام وحشت کاریچ دونستمینم

تکون بخورم. فقط با  تونستمیقابل درک بود که نم

زده  رونیب یکه از فرط ترس و ناباور ییچشمها

شده  رهیخ اتو آو اریسام یدعوا یبودند، به صحنه 

 .بودم

که به  یزشت یلیبلندشون همراه با الفاظ خ یصداها 

زود مردم  یلیباعث شد که خ دادند،یهم نسبت م

کنند که از هم جداشون  یسعدورشون جمع بشند و 

با تمام  اریاومدند..سام یکوتاه نم چکدومیکنند. اما ه

و  دیکشیآوات رو م یبافِت مردونه  ی قهیقدرت 

 یسع عرق،از  سیآوات با صورت سرخ شده و خ

ارهیفرود ب اریصورت سام یداشت مشتش رو رو . 

- ناموس! دختر مردمو به زور سوار  یب ُکشمتیم

؟یکنیم ! 

به خاطر  تیعصبان نطوریر..من؟!! االن..ابه خاط 

اونطور من رو از خودش  نکهیمن بود؟!! بعد از ا



 یوونگیبا خشونت و د نطوریطرد کرد، حاال..چرا ا

حمله ور شده؟ اریبه سام !!  

-  هیحرومزاده ک نیا ن؟؟؟ی! عطره؟یدخلش به تو چ

 ...که

تموم بشه، آوات مشتش  اریسام یجمله  نکهیاز ا قبل

دیکوب اریدماغ سام یتمام قدرت رورو با  ! 

- جا..کش اریاسمشو تو دهنت ن !!  

صورتم گذاشتم و وحشت  یترس دو دستم رو رو از

زدم غیزده ج : 

- شیآوات! کشت شیُکشت !!  

..صداها دندیآوات رو عقب کش یمرد به سخت چند

زد و از  رونیب اریسام یِ نی. خون از برفتیباالتر م

خوِن دماغش،  دنید انگشتهاش راه گرفت. با نیب

 ..چشمهام از شدت ترس فشرده شدند

- وونهیولش کن!! ولش کن د شیکشت !! 



 ینعره  یشد و صدا یبلند و همهمه، قاط یصداها

دیبه گوشم رس اریوار سام وونهید .. 

- مادر یحرومزاد  ذارمیزنده ت نم ... 

 اریکه سام دمیپس رفت..چشم باز کردم و د نفسم

 ی.آوات هم آماده کنهیمداره به سمت آوات حمله 

 یرو تالف اریسام ییو پررو یبود تا بددهن ورشی

و  دمیفهمیاومد..آوات رو نم یم درم هیکنه. داشت گر

قابل  ریهم برام غ تشیعصبان نطوریو ا اریسام یحت

!! بغض ؟یچ اطربه خ یباز وونهیدرک بود..انقدر د

 :کرده به التماس افتادم

- تو رو خدا دیبس کن !! آوات بسه!اریسام گهیبسه د ! 

به  یکه گوش دمیرو د یمردم، کس نیلحظه ب کی 

رو به من بود و  نشی. دوربگرفتیم لمیدست داشت ف

که داشتند تالش  یو آوات اریبعد به سمت سام

.داغ دیبشند، چرخ قهیتا بازهم باهم دست به  کردندیم

که دورمون جمع شده  یمردم نیکردم..نگاهم ب

 ممبه چش یازهم پسر جوونبودند، جابجا شد و ب



 لمیف اریآوات و سام یخورد که داشت از دعوا

گرفتیم !  

و رو به پسر داد زدم دمیخودم رو جلو کش دهیترس : 

- آشغال رینگ لمی!! فرینگ لمیف !  

آوات، بلند شد یِ روان یصدا : 

- نیبرو تو ماش !!  

..برگشتم و نگاهش دیکوبیاز ترس م قلبم

 ی کهیه بود و بارابروش پاره شد یکردم..گوشه 

صورتش راه گرفته بود..نگاه پر از  یخون تو

دوباره و بلندتر تکرار  یبه من بود وقت شیوونگید

 :کرد

- نیتو ماش نی!! برو بشنسایوا !! 

عقب رفتم یو قدم دیم لرز چونه : 

- رنیگیم لمیولش کن آوات! دارن ف !!  

- نیعطر !!  



داشت  یخودم حس کردم وقت یرو رو اریسام نگاه

که نگهش  ییدستها یدستش رو از تو یسخت به

کردیداشته بودند، آزاد م : 

- حرومزاده رو  نیا سای! وایبر ییجا یحق ندار

نکردم یجمع کن تا قاط ! 

 ی! داشت آوات رو براگفت؟یم یشدم! چ خشک

اعصابش  خواستی..مای کردیم کیتحر شتریب یدعوا

 یرابطه  خواستیهم..م دیشا ای! زه؟یرو به هم بر

تر نشون بده! و انگار  یمیمن و خودش رو صم نیب

لحظه آوات خودش رو  کی ی..تودیبه هدفش هم رس

حمله  اریاز دست دو مرد آزاد کرد و به سمت سام

 :کرد

- ؟؟؟یبود یحرومزاده با ک  

بتونند جلوش رو  نکهیرو گرفتند..اما قبل از ا دستش

به شکم  یمحکم یآوات با پاش ضربه  رند،یبگ

خم شد و صورتش از  اریکه سام یرزد..جو اریسام

 ..درد مچاله شد



- آوات  یِ ناموس یریبشه! درگ یچه سوژه ا یواااا

یمردان ... 

حالش بد  اریاومدند..سام یمغزم فرود م یتو صداها

خم شد..اما آوات هنوز در تالش  نیزم یشد و رو

بزنه نیرو زم اریسام نیاز ا شتریبود تا ب .. 

دست  نکهیکنم. بدون ا نتونستم خودم رو کنترل گهید

 یبرا یو راه دمیخودم باشه، قدمهام رو جلو کش

هوا  ی. انگار تودیلرزیخودم باز کردم..تمام وجودم م

 یفقط دستم رو رو دم؛یفهمینم یچی. هداشتمیقدم برم

.. و دمیکشیساعد آوات حلقه کرده بودم و به عقب م

بود بهیخودم هم غر یبرا ادمیفر یصدا .. 

-  نوریا ای! بنوریا ای! تو رو خدا ب؟یکنیم کاریچ

 !آوات

اونهمه صدا و  یخس خس نفسهاش رو تو یصدا

کنم.  هیاز ترس گر خواستیو دلم م دمیشنیهمهمه م

رو  تیبا عصبان یوقت نداختینگاهش لرز به قلبم م

 :بهم داد زد



- ن؟یتو ماش نیمگه نگفتم بش !!  

 یغضب آلودش موند. صدا یچشمها یرو نگاهم

نفس  ی..دهنم برادیبه گوشم رس سیپل نیماش ریآژ

شد یقاط ییباز موند..صداها دنیکش .. 

- ! همون عکاس معروفههیآوات مردان ! 

ی..وااای! آواِت مردانتی..چقدر جمعدیچرخ نگاهم ! 

رو بلند  اریسخت تر شد. مردم سام دنیکش نفس

نگه داشتند..من بازهم  یکردند.. آوات رو به سخت

 ..حواسم به صداها پرت شد

- ه؟یدختره ک نیا !! 

 ..البد دوست دخترشه-

 !!نه بابااااا-

- لشهیفک و فام دمیشا .. 

- شده  یرتیغ یچطور ینیبیخواهرشه بابا..نم

 !واسش؟



- همن هیآره شب .. 

!! اصال د؟یشنیرو نم نهایگرفته بودم..آوات ا جهیسرگ

که  دمید یسیپل نیکرد؟!! ماش یچرا خودش رو قاط

رزونم رو دور آرنج ل ی. دستهاشدیم کیداشت نزد

 :آوات محکم کردم

- ؟یدار کارشی! چگهیبسه د ! 

دیباریو نفرت م تیعصبان ینگاهش شعله ها از : 

- نیتو ماش نیبرو بش !! 

و آوات جابجا شد اریسام نیب نگاهم : 

- ش؟یبکش یخوای!! م؟یکرد کارشیچ نیبب ! 

جون بلند گفت یب یبا خنده ا اریسام : 

- ..نگران نباشنیعطر سین میزیچ ! 

هل داد یبا حرص بازوم رو گرفت و به سمت آوات : 

- نی!! برو بتمرگ تو ماشنسا؟یوا نجایا گمیمگه نم ! 

بلند شد ییصدا : 



- کارا نیا دهیآقا آوات از شما بع !!  

داشت آرومش  یکه سع یبدون توجه به مرد آوات

دیغر یکنه، رو به من بازهم با لحن بد : 

- نمیبدو بب !! 

زدنش، اعصابم رو آوات و طرز حرف  تیعصبان

 یکرد..چرا از دستش خالص کیبه شدت تحر

همه  ی! چرا توم؟ینداشتم؟! مگه قرار نبود دور باش

خودش  یبه آبرو ی! چرا حتکرد؟یمن دخالت م یِ چ

کرد؟یهم رحم نم ! 

لبش  یو گوشه  ینینگاه کردم..خون از ب اریسام به

نگاهم  یراه گرفته بود.خم شده بود و با خستگ

راحت حدس بزنم که حالش خوب  ونستمتی. مکردیم

شونه م نشست و با خشونت  ی. دست آوات روستین

 :من رو به سمت خودش برگردوند

- نیتو ماش نی!! برو بششه؟ینم تیحرف حال ! 



دلم جمع شده  یکه تو ییها یآن تمام دلخور کی در

پر نفرت.تمام حرص  یا نهیشد..ک لیتبد نهیبود، به ک

م جمع شدصدا و نگاه یو نفرتم تو : 

 !!ولم کن-

گشاد شده نگاهم کرد..خون کنار ابروش  یچشمها با

بود که نگاهم به  نیا میو تمام سع کردیحالم رو بد م

فتهیو گردنش ن شیشونیزخم پ .. 

- اعصابمو خورد نکن ن،یتو ماش نیبرو بش ایب ! 

به خودم دادم یتکون : 

- داره؟ یبه تو چه ربط !!  

رفتم و ازش فاصله گرفتم عقبتر : 

-  ی!! واسه چ؟یبه تو چه آوات؟! مگه فوضول من

؟یکنیمن دخالت م یکارا یتو همه  ! 

 ی..صدادادیرو نشون م شیاوج بهت زدگ نگاهش

دیبه گوشم رس روزمندانهیپ یبا خنده ا اریسام : 



-  یباشه که تو رابطه  یبگو!! سِگ ک نوی! همولیا

  !من و خانومم دخالت کنه؟

 یشدند! لحظه اسرخ  تیاز فرط عصبان چشمهاش

 نطوریکه ا دیفهمیم دی..بایشدم ول مونیاز حرفم پش

! پچ پچ ها بلند شدند و خوامیمسخره ش رو نم تیحما

شد رهیبه خون نشسته بهم خ یآوات با چشمها .. 

 !خواهرشه؟-

- ه؟؟یک ارویاون   

- اومد سیپل ! 

. دمیترسیداشت، م نهیکه به شدت ک یاز نگاه من

نگاه کرد،  اریسام چشم از من گرفت و به یوقت

! ارهیخون سام یحاال تشنه  نیکه هم دمیفهم

و  کردیخسته به من نگاه م یکه با خنده ا یاریسام

دیرسیبه نظر م یبه شدت از حرفم راض ..  



باز کردند و  تیجمع نیب یراه سیمامور پل دو

بشند،  کتریها نزد سیپل نکهیشدند..قبل از ا کینزد

آروم گفتنگاهم کنه،  نکهیآوات بدون ا : 

- از چشم  ،یدید ی! وگرنه هرچچیاالن بپ نیهم

یدیخودت د ! 

..با نفرت نگاهم کرد و دمیحرفش رو نفهم منظور

 :بازهم آروم گفت

-  ادیب دمیبه بابات خبر م ،یپات برسه به کالنتر

  !!جمِعت کنه

 سیبه مامور پل ییاز تنم گذشت..نگاه گذرا یلرز

و آروم ادامه داد نهیانداخت و پرک : 

- گم کن تا گنِد کارات باال  نجایزودتر گورتو از ا

ومدهین ! 

 دمیپر نفرتش تهد ی..با چشمهاشدیازش جدا نم نگاهم

 کشینزد سی. مامور پلدیکشیو خط و نشون م کردیم

شد و من ناخودآگاه عقب رفتم..عقب و 



گم بشم. اما نگاهم  تیجمع یکه تو یعقبتر..جور

 لحظه هم از آوات و صورت غرق در کی

شدیجدا نم تشیعصبان . 

- چه خبره؟ نجایا ! 

 ینگاه مین یگذرا بود..اما حت ت،یآوات به جمع نگاه

گفت یبلند بود وقت اریسام یهم به من نکرد..صدا : 

- دارم تیشکا اروی نیجناب سروان من از ! 

 ی.اجازه زدندیرو پس م یفشرده شده م، بغض یلبها

دت جلو رفتن نداشتم و آواِت آروم، هنوز هم به ش

دیرسیبه نظر م وونهیو د یعصبان .. 

- ؟یدار تمیحاال شکا یکرد یناموس یب ! 

 یبدون توجه به آوات، رو به مامور اشاره ا اریسام

 :به صورتش کرد

جناب سروان زده آش و الشم کرده!! دماغم -

شکسته..دنده م شکسته..خودت سر و وضع منو 

ن؟؟یبب  



 یبه جلو برداشت..چند نفر یبا حرص قدم آوات

 شیعصبان یدستش رو گرفتند و مانعش شدند..صدا

اومد یم رونیفشرده شده ش ب یدندونها نیاز ب : 

- ناموس یب شکستمیجاش بود، گردنتم م !! 

 یاستیپر س ینبود..با خونسرد یعصبان گهید اریسام

دادیرو مخاطب قرار م سیفقط مامور پل : 

- جماعت شاهدن که  نیجناب سروان؟؟ کل ا ینیبیم

دمینم تیه من حمله کرد! من رضاب لیدل یب ! 

سرش  یحوصله کالهش رو رو یب سیپل مامور

 :جابجا کرد و رو به هردو گفت

- شهیمشخص م یاونجا همه چ ،یکالنتر میریم .. 

دیاز پشت سرم به گوشم رس یپسر یصدا : 

- دعواشون شده؟؟؟ یسر چ  

جوابش رو داد طنتیبا ش یکس : 

- دختره نیسر هم .. 



- شه؟اَاَاَاَ دوس دختر !! 

- گهیم یچ نی..از خودش بپرس ببیمعلوم ن .. 

 نیاز ا شتریوگرنه ب رفتمیم دی. بادیکمرم لرز ی رهیت

 گهید یها یلیو بعد..خ تیجمع نیا یآوات سوژه 

شدیم .  

- داداشته؟؟؟ یآوات مردان  

که رو به من خم شده بود و سوالش رو با  یپسر به

ه لحظ کیبود، نگاه کردم. و در  دهیپرس یکنجکاو

خودم حس کردم.  یهام رو هم رو ینگاه دور و بر

به شدت  د؟؟صدامیرس نجایچقدر بد..چطور به ا

با حرص گفتم یوقت دیلرزیم : 

 !!به شماها چه؟-

 طنتیپر ش یاز تعجب ییکنجکاوش، رگه ها نگاه

 :گرفت

- هیاوووو چقدرم وحش ! 



و اخم کرده، تنه  یپچ پچ ها بلند شد.عصبان یصدا

ازشون دور شدم. و از دور شاهد به پسر زدم و  یا

و آوات رو  اریسام سیبودم که چطور دو مامور پل

کردندیم تیهدا سیپل نیبه سمت ماش .  

شد.  شیر شیشونیزخم کنار پ ی..دِل احمقم برادلم

اخم  یبافتش که پاره شده بود. برا ی قهی یبرا

دادیرو نشون م تشیکه اوج عصبان یظیغل .. 

و نفرت  تیرد، عصبانآخر نگاهم ک یلحظه  یوقت

دادم. از من..به  صیرو به وضوح از نگاهش تشخ

خاطر عکس العمل تندم بدش اومده بود و من..از 

و دخالتش داده بودم،  یخودیکه به تعصب ب یجواب

 یاون مفهوم یبودم! خب..حس من برا یراض

حس بچگونه بود..و حاال  کینداشت و به نظرش 

مسخره بودمن نامفهوم و  یهم برا نتعصب او ! 

که به خونه برم..هم خجالت  کردینگاهش اشاره م با

و هم از دستش کالفه بودم. از کارهاش..از  دمیکشیم



و  یبرادر ادینخواستنش و تعصبش که من رو 

نداختیکردنش م یبزرگتر .. 

گرفتم و برگشتم. نه به سمت خونه  تیاز جمع چشم

رو که  اهیکه اصال تحمل اون اتاق و اون نگاه س

چقدر ازم دلخوره، نداشتم دونستمیاال مح .. 

و  اریکه سام سیپل نیم به دنبال ماش دهیترس نگاه

 دهیکش شد،یآوات رو سوار کرده بود و دور م

کم کم پراکنده شدند.  تی!! جمعشد؟یم یشد.حاال..چ

راحت  یلیاما نگاهها و پچ پچ کردنها رو خ

ات و آو اریسام یریکه از درگ یلمیف ی. وااادمیفهمیم

 ...گرفته شده بود

که به شدت مشغول  ی..به خاطر من! با ذهنیریدرگ

ترالن به راه افتادم. به  یشده بود،به سمت خونه 

  !!خاطر من، اما چرا؟

تعصب به خرج  نطوری..چرا ادمشیفهمینم اصال

عواقب بودن باهاش  یرحم یکه با ب ی! کسداد؟یم

با  من رو نکهیرو نشونم داد، حاال چرا به خاطر ا



! مگه کرد؟یم یوونگیبود، انقدر د دهید اریسام

باهاش  یا گهیمن..جز دختر دوسِت پدرش، نسبت د

دارم؟! حاال..حواسش به من بود چون من دختِر با 

؟یچ ای...ای ستم؟؟؟ین یدرک و فهم !  

 یتا قلب داغونم کم شدیدور نم شهیهم یبرا چرا

 که خواستیم یچ چارهیاز جون مِن ب ره؟؟یآروم بگ

که حسش  یمن تعصبش رو وقت ذاشت؟؟یراحتم نم

! خواستمینم ت،ینبود جز احساس مسئول یچیبهم ه

و حواسش بهم بود و من متنفر  کردیاون مراقبت م

 شدیم یعصبان ،ییآشنا نیبه خاطر ا نکهیاز ا شدمیم

دردسر  یو..خودش رو تو زدیو سرم داد م

نداختیم .. 

 جی.گزدیم حرف زیکریبه دهن ترالن بود که  نگاهم

 ونیدرم یکیبودم و حواس پرت..و حرفهاش رو 

شدمیمتوجه م .. 



- هنوز  گمی..اما من ممیاریبچه ب خوادیشهرام دلش م

..چه خبره از میساله ازدواج کرد هیزوده..آخه تازه 

 االن؟؟

 یها یاهیاز شدت درد رو به انفجار بود. س سرم

و  رفتندیچشمم کنار نم یاز جلو ،یبراق و عصبان

 یخبر..حرف یرم رو گرفته بودند. نگران بودم..بقرا

رفتمیم لیبزنم و داشتم از درون تحل شدینم .. 

-  ارمیواسه ارشد بخونم..اما اگه بچه ب خواستمیم

درس خوند؟؟؟ شهی..به نظرت با بچه متونمینم گهید  

قصد جونم رو  یخبر یبه ترالن بود و..ب میخال نگاه

 .کرده بود

- نشده که درسمو  یراضاوف هرچند شهرام هنوز 

 تونمیبعد م م،یفعال به فکر بچه باش گهیادامه بدم..م

س؟یکنم..زود ن کاریچ دونمیدرس بخونم..نم  

بهم بده..کاش به  یرو داشتم تا خبر یکاش کس 

زدیم یبود و حرف دیخونه رفته بودم..کاش ام . 



- با تواَما؟ نیعطر ! 

حرف  زیکریمالحظه و  یکاش..ترالن انقدر ب 

به حال خودم باشم یلحظه ا ذاشتیو م زدینم . 

 هوففف من از کجا بدونم آخه؟؟-

نگاهم کرد قیجمع شدند و دق چشمهاش : 

-  یزی..چیهمه ش تو فکر ،یاومد یچته؟؟ از وقت

 شده؟؟

 نیب ابونیخ یتو یریدرگ کی..زهایچ یلی! خ؟یزیچ

تر. به خاطر من! و  وونهیو آواِت د وونهید ارِ یسام

به  ی..همه چکردمینم رو درک نمبود نجایمن اصال ا

خبر یخاطر من بود و من از همه جا ب !  

که ساعت از نُه شب  یخدا..آوات االن..االن آخ

 یکالنتر یکجا بود؟؟؟ نکنه امشب تو گذشت،یم

 نهیو نکنه..ک دیباریم دیبمونه؟! از نگاه آخرش تهد

کنه؟! من هنوز از  یسرم خال یجور کیش رو 

 شدمیم گذاشت، پر از حس مگونه  یکه رو یبوسه ا



 یو..وا شدمیو..دلخور و دلشکسته م شدمیو..متنفر م

تا کنه نهایکه اگر بخواد باهام بدتر از ا ... 

- نیعطر !! 

و به ترالن نگاه کردم. اخم کرده بود و  دمیجا پر در

کردیکنجکاو تر از قبل نگاهم م : 

 باز چه مرگته؟؟؟-

ن به ترال دیموندم..با رهیسکوت بهش خ یتو

 دمیعا حتیو بازهم چشم غره و نص گفتمیم گفتم؟؟یم

شد؟؟یم  

- یچیه .. 

 وهیبه بشقاب م یکرد و دست به کمر اشاره ا اخم

 :کرد

- تو بخور وهیم !  

پوست کندم یاریفرار از نگاهش، خ یبرا .  

- ؟؟یواسه عکاس یبا آوات رفت  



 یی! نگاه گذراکردیاسمش هم من رو هول م دنیشن

داختمترالن ان یِ به کنجکاو : 

 ..اوهوم-

 خوش گذشت؟؟؟-

کج کردم و به  ی..لبزدیصداش موج م یتو طعنه

دادم هیمبل تک یپشت : 

 ..بد نبود-

ابروهاش رو باال فرستاد جفت : 

- خوش گذشته یلیبد نبود! پس خ !! 

 یفرستادم..نگاه ب رونیب ینیرو از ب میعصب نفس

دیپرس ییحوصله م بهش بود که با پررو : 

- د؟؟یرس رابطه تون به کجا  

جواب دادم ی! با کالفگکردیداشت شروع م باز : 

 !کدوم رابطه ترالن؟-

گردنش رو تکون داد شد،یبلند م کهیدرحال : 



- یخر خودت ! 

نمیساکت بش نتونستم : 

- من و آوات  نیب یچیکه ه یدونیتو خودت نم

س؟؟؟ین  

بهم انداخت یو نگاه چپ برگشت : 

- فکر  باشه..وگرنه تو که به ینطوریکه ا دوارمیام

کنه،  یمحل یام اون بهت ب ی..هرچیستیبابا ن یآبرو

منم  ،یکردیبا متانت رفتار م کمی..یریباز از رو نم

شدمیخجالت زده نم ! 

از حرص مشت شد..خواستم جوابش رو بدم که  دستم

 یزنگ خونه ش به صدا دراومد. با حالت خاص

نگاهم کرد و ابروهاش رو باال فرستاد..صداش آروم 

فتگ یبود وقت : 

- اینزن گهیشهرامه..حرف د ! 

با ترالن  کباریدادم. نشد  رونیب یپرحرص نفس

نشه دهیحرف بزنم و آخر به بحث و جدل کش !  



- یمسخره ا یلیواقعا که خ ! 

رو زد  فونیآ یدکمه  م،یتوجه به من و ناراحت بدون

با لبخند گفت یگوش یو تو : 

- زمیتو عز ایب .. 

گذاشت و رو به رو  فونیآ یِ که برم..گوش شدیم کاش

 :من بازهم تذکر داد

- ..خب؟؟راینگ افهیجوِن ترالن ق  

شهرام بود!  یِ مهمون بودم و ترالن نگراِن ناراحت من

که شهرام چقدر درمورد من و  دمیفهمیراحت م

هم بکنه!  ریتحق دیو شا زنهیرفتارم با ترالن حرف م

 یها یو ترالن من و کارهام رو مقصر فوضول

ستدونیشوهرش م یجایب .. 

خونه رو باز کرد و دم در منتظر موند.  یورود در

و هجوم افکار  شدیم شتریسردردم هرلحظه ب

اومدن به  ی. کاش به جاخوردیمختلف، مغزم رو م

 یرفته بودم. اصال کاش تو ریخاله من یخونه  نجا،یا



اتاقم، منتظر برگشتن آوات  یاتاقم بودم و از پنجره 

ظه به لحظه نگران داشت لح یخبر یب نی. اموندمیم

کردیترم م .. 

- یسالم عشقم..خسته نباش ! 

فشار دادم.  میشونیپ یبستم و انگشتهام رو رو چشم

ارمیبتونم دووم ب نجایفکر نکنم امشب تحمل کنم و ا .. 

 ..سالم خانوِم خودم-

- نجاسیا نیشهرام..عطر میمهمون دار .. 

تا  زدمیلبخند م دیگلو خفه کردم. حاال با یرو تو آهم

گرفتم و بعدا منت  افهیرام فکر نکنه که براش قشه

 !سر ترالن بذاره

-  هیخواهرزن افتخار داد که  نیعههه؟؟ چه عجب ا

فقرا بزنه ریسر به فق ! 

 یرو یخاطر ترالن..فقط به خاطر ترالن لبخند به

لبخند  نیکردم و حال خرابم رو پشت ا یلبم نقاش



ا پنهان کردم..سرم رو بلند کردم و رو بهش که ب

لب زدم کرد،یلبخند نگاهم م : 

 ..سالم-

بود..البته در ظاهر خوشرو ! 

- راه گم  نورا؟؟ی! ابهیخانوِم غر نیسالاام عطر

 ومدهیترالن امروز آفتاب از مغرب در ن ؟؟یکرد

 بود؟؟؟

به ترالن که با لبخند به من و شهرام  ییگذرا نگاه

کردم لبخندم رو وسعت  یانداختم و سع کرد،ینگاه م

 .بدم

- ؟؟یخواهر خانوم! خوب یافتخار داد  

 کیتکون دادم و در جواب تمام حرفهاش  یسر

 :کلمه گفتم

- یمرس .. 

باال داد ییآورد، ابرو یکتش رو درم کهیدرحال : 

- نه؟؟ ای یخوب  



تر لبخند زدم یجد : 

- خوبم یمرس .. 

با ترالن رد و بدل کرد یادا کرد و نگاه یظیغل نچ : 

- ..چه خبرا؟؟گهید یالبد خوب  

 یپوست گرفته دادم تا بره پ اریرو به خ اسمحو

 !کارش

- یسالمت .. 

 مامان بابا خوب بودن؟؟-

دادمیجواب م کوتاه : 

 ..سالم رسوندن-

خنده به سمت آشپزخونه رفت با : 

- سر به خواهرت  هیشلوغه ها!  یلیسرت خ نروزایا

داره..نداره..حالش خوبه..بده یکار ینیبب یزنینم .. 

ادامه داد یشداریبخند ناپن برگشت و با ل یجلو : 



-  یاندازه  دیبهمون سر بزن..شا شتریب یوقت کرد

 هیخواهرزن!  میستی..اما کمترم نمیاز ما بهترون نباش

 ..بارم با ما بد بگذرون

سخت نبود..من  زنه،یبا طعنه حرف م نکهیا حس

نگه  یم رو عاد افهیلبخند بزنم و ق تونستمیچطور م

 !دارم؟

- بد بگذرونم شهرام؟؟ مگه مغز خر خوردم که  

و تکون دادن سرش، لبخندم رو جمع  نشیسنگ لبخند

 ..کرد

- دلم..عواقب  زیعز سیخوب ن ادمیز یِ خوش گذرون

نداره یخوب ! 

بودم؟!  نجایانگشتهام فشرده شد..چرا ا ونیم چاقو

 کردم؟؟یمرض داشتم که انقدر طعنه رو تحمل م

 شده بود که ترالن رو به یم چطور افهیق دونمینم

 :شهرام گفت

- ارمیلباساتو عوض کن، شامو ب زمیعز .. 



رو به من با لبخند گفت و : 

- عوضش کنم؟؟ یخوای..منیسرد شد عطر تییچا  

گفتم تیبه شهرام با جد رهیخ : 

- ندارم لیم ! 

بزنم،  وهیلب به م نکهیاز شهرام گرفتم و بدون ا چشم

 دمیفهمیگذاشتم.حاال راحتتر م زیم یبشقاب رو رو

 ریزدنهاش، تحت تاث شیترالن و ن که حرف زدن

 یخونه بدم م نیا طیشهرامه..چقدر از مح یحرفها

 یاز پنج ماه بود برا شتریاومد و حق داشتم که ب

.آخ کردمیم داترالن امروز و فر یاومدن به خونه 

که اعصاب داغونم، داغونتر شد و سردردم 

..شهرام داخل اتاق مشترکشون شد و چند لحظه شتریب

بلند شد بعد صداش : 

- لباس منو بده نیا ایترالن جان ب ! 

حدس  تونستمیبه سمت اتاقشون پا تند کرد..م ترالن

گرفتن هام داره به  افهیبزنم که االن درمورد من و ق



! اگر به ترالن قول نداده بودم زنهیترالن سرکوفت م

رفتمیحاال از خونه ش م نیهم مونم،یکه شام م .. 

تا ترالن از اتاقشون  دیطول کش قهیاز پنج دق کمتر

. نگاهش که کردم، رو بهم چشم درشت ادیب رونیب

 :کرد و پچ پچ وار غر زد

- ؟؟یجواب ند یتونینم  

باز موند رتیاز ح دهنم : 

- دلش  یهرچ شعورتیتو؟؟ شوهر ب یگیم یچ

اونوقت تو گهیم خوادیم ... 

گفت دهیدهنش گرفت و ترس یرو جلو انگشتش : 

- نیته عطرزش یلیآرومتر! کارات خ سیس .. 

راه گلوم رو گرفت..با نفرت و  یمزخرف بغض

چشم ازش گرفتم یدلخور : 

- برم خونه خوامیزنگ بزن آژانس..م هی .. 

اومد و هول شده دستم رو گرفت جلو : 



- ؟یکجا بر !! 

دمیکش رونیدستش ب یرو از تو دستم : 

- وقت ناراحت  هیخونه، توام به شوهرت برس  رمیم

 !نشه

بازوم گذاشت یرو دست : 

- زود بهش  م،یگیبهش م یزیچ هی! تا خودیب

تو آشپزخونه کمک کن  می!! اصال پاشو برخورهیبرم

 ..شامو حاضر کنم

چشم نگاهش کردم..از دستش ناراحت  یگوشه  از

که  ی! جوربرد؟یبودم..چرا انقدر از شهرام حساب م

..شهرام چه ذاشتیپا م ریهمه رو به خاطرش ز

ض شده بود؟؟ داشت که ترالن انقدر عو یرفتار

گفت یوقت زدیآروم حرف م یلیخ : 

- درست کردم  تزای..به خاطر تو پگهیپاشو د

یخواهر .. 



ابراز محبتش هم با ترس از شهرام بود! نفس  یحت

 زیم یرو از رو میفرستادم و گوش رونیب یبلند

پرت کردن حواسم خوب بود..الاقل  یبرداشتم.. برا

معنا  یگاههاترالن و ن یمجبور نبودم اشاره ها گهید

  .داِر شهرام رو تحمل کنم

- بلند شم تونمی..نمکنهیسرم درد م .. 

دیبه پشتم کش ینوازش دست : 

باشه تو استراحت کن..شام که حاضر شد، صدات -

کنمیم .. 

بهش  ییندادم و از کنارم بلند شد. نگاه گذرا یجواب

 دنیآشپزخونه مشغول چ یتو دمیکردم که د

 رهیخ یگوش یصفحه ..چشم ازش گرفتم و به زهیم

که شهرام از اتاقشون  کردمیشدم.خدارو شکر م

ومدهین رونیب .. 

آوات بودم و عکسهاش رو  نستاگرامیا جِ یپ یتو

و حق بروز  دیجوشیو سرکه م ری.. دلم مثل سدمیدیم

ازش خبر  دیبا یرو نداشتم. چطور مینگران



نه! اون من رو  ی! وازدم؟یبهش زنگ م گرفتم؟؟یم

کارم فقط باعث  نیرده بود و ااز خودش دور ک

 دیاب دیشا کردم؟؟یم کاری..چدیبود. با شترمیحقارت ب

. رفتمیو بعد به خونه م کردمیتحمل م یدو ساعت

بود با جنگ اعصاب  یموندنم مساو نجایامشب ا

شتریب .. 

ثبت شده  دشیعکس جد ریکه ز ییکامنت ها نیب

نظرم رو جلب کرد یبود، کامنت : 

-  ابونیتو خ یکیآوات با  بهم گفت امروز یکی

شده؟؟ یخبر داره چ یدعواش شده بود..کس  

دختر گذاشته بود، تمام تنم  کیکه  یخوندن کامنت با

!! انقدر زود؟!! هنوز کامنت و محتواش یزد.وا خی

زنگ خورد.  میرو نتونسته بودم هضم کنم که گوش

شد و قلبم  انینما یگوش یصفحه  یرو یاسم سام

به من زنگ زده بود  اریام. سختیر نییپا یهرّ 

نبود یکالنتر یتو گهی..دیعنی !  

- شام حاضره ایب نیعطر .. 



که  یقطع شد..سرم رو باال گرفتم و به ترالن تماس

 یشده  دهیچ زِ یبه م یمنتظر بود، نگاه کردم.اشاره ا

آشپزخونه کرد یتو : 

- تا سرد نشده ایپاشو ب .. 

 ریخشک شده م رو فرو دادم..کامنِت ز یگلو آب

شدیسرم تکرار م یپست آخر آوات، تو .  

- شام ایب زمیشهرام؟؟عز .. 

شام صداش  یترالن برا کهیکه تا وقت دمیرو د شهرام

حواله  ی.و بازهم طعنه اومدین رونینکرد، از اتاق ب

کرد ختهیمِن حواسپرت و به هم ر ی : 

- خانوم نیشام عطر ایرو بذار کنار ب یگوش ! 

و  شدمیتنها م دی..بارفتمیم دی. من بادیکش ریت مغزم

؟؟ی. اما االن..چطورکردمیفکر م  

نگاه شهرام و ترالن، به  ینیسنگ ریشام..ز زیم سر

از طعم  یچی. هدادمیزوِر نوشابه لقمه ها رو فرو م

از آوات رو طلب  یو تمام وجودم خبر دمیفهمیغذا نم



بود و به من زنگ  رونیب اری. سامکردیم

..آوات کجا بود؟زدیم ! 

- ن؟؟یعطر رهیم شیکور چطور پدرس و کن  

به شهرام، گذرا بود نگاهم .. 

- خونمیخوبه..فعال دارم م .. 

- ؟؟یقبول بش یپزشک یکنیفکر م  

 تزایاز پ یبا برش یجمع کردم و مشغول باز یلب

 :شدم

- دونمینم .. 

آروم گفت ،یمکث کوتاه با : 

- و حواست به درسات باشه،  یتالش کن شتریاگه ب

یشیحتما قبول م .. 

از  یگرفتم و قلپ دهیکالمش رو ناد یتو ی طعنه

رو خوردم. االن اصال شهرام  وانمیل یتو ینوشابه 

از  میخبر یمهم نبود..مهم ب شدارشین یو حرفها

. سکوتم باعث کردیم م وونهیآوات بود که داشت د



از سر  هیزده نشه..زودتر از بق یحرف گهیشد که د

بلند شدم زیم : 

- خوشمزه بود یلیدستت درد نکنه ترالن..خ . 

سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد یبود وقت متعجب : 

- ینخورد یزیتو که چ ! 

دمیرو عقب کش میبه روش زدم و صندل یلبخند : 

- یشدم مرس ریس .. 

گفت یبا شهرام رد و بدل کرد و ناراض ینگاه : 

 ..نوش جون-

نشستم.  میقبل یآشپزخونه خارج شدم و سر جا از

به ده رو نشون  کینگاهم به ساعت بود که نزد

 یبگذره و بعد بهونه ا ی. منتظر موندم کمدادیم

 نجایا تونستمیرفتن جور کنم.امشب اصال نم یبرا

 ..بمونم

چهار تماس  دنیبرداشتم. با د زیم یرو از رو میگوش

 نیشد. ا یته دلم خال ار،یاز دست رفته طرف سام



 دایفرار پ یبرا یآدم دست بردار نبود و من چه راه

بهتر بود امروز همراه آوات به  دیشا ؟کردم؟یم

به خاطر  اریو از دست سام رفتمیم یکالنتر

 چیه...اون لحظه ی..ولکردمیم تیمزاحمت شکا

آوات من  تیو عصبان کردیبه ذهنم خطور نم یفکر

کردیم بیرو به دور شدن ترغ . 

که خونده  یگذاشتم و بازهم کامنت میشونیپ یرو دست

 یتو دنیفت. جرات چرخافکارم راه گر ونیبودم، م

پخش  لمیف دیشا نکهیرو نداشتم و از ا یمجاز یفضا

افتاد. آوات خودش  یلرز به تنم م نم،یشده رو بب

حتم دارم که نگاه آخرش سراسر  یمقصر بود ول

 یب یدرازبود. اون من رو به خاطر زبون  نهیک

هم  یمجاز یایدن یو حاال اگر تو دیبخشیموقعم، نم

ناخواسته مقصر من بودم د،شیاعتبارش خراب م ! 

تحمل کردم. با تمام  یساعت رو چطور کی دونمینم

کردم حواسم رو جمع  یکه داشتم، سع یفکر خراب

کنم تا دوباره بهونه دست شهرام و ترالن ندم. جواب 

من رو مخاطب قرار  یو وقت دادمیحرفهاشون رو م



فکر نکنم جز  یچیبه ه کردمیم یسع دادند،یم

 شهگو یکیهر چند جمله،  یند توحرفهاشون..هرچ

.اما قول دادم که امشب رو دیرسیدار به نظر م

غلطها  نیاز ا گهیهرطور شده تحمل کنم و بعد د

 !نکنم

از جا بلند  ز،یم یرو یچا یِ گذاشتن فنجون خال با

 :شدم

- زنگ بزن به آژانس هیترالن  .. 

دو با تعجب به بلند شدنم نگاه کردند..ترالن  هر

ف اومدزودتر به حر : 

- ؟؟؟یکجا؟!! مگه قرار نبود شب بمون  

زدم یلبخند یسخت به : 

- اوردمین یچیفردا صبح کالس دارم، ه .. 

 !خب فردا نرو-

انداختم کرد،یبه شهرام که داشت نگاهم م ینگاه : 



-  شتریب دیقبول شم پس با یپزشک خوامیکه..م شهینم

 !تالش کنم

تکون داد یسر یبا لبخند مصنوع شهرام : 

- گذرهیخواهرزن! بگو با ما خوش نم ارینبهونه  .. 

گرفتم یا افهیق : 

- خوش گذشت!! دستتونم درد  میلیاتفاقا خ

؟؟یزنیزنگ م هینکنه..ترالن   

 یشهرام..تعارفش هم ظاهر ینبود ول یراض ترالن

 :بود

- امشب یموندیم .. 

رو برداشتم و به سمت اتاق مهمان رفتم میگوش : 

- یمرس .. 

دنبالم اومد ترالن : 

- وقت شب  نی! اگهید اریدرن یمسخره باز نیعطر

؟؟یریکجا م  



بدم، شهرام گفت یجواب نکهیاز ا قبل : 

- ! خوش نگذشته بهش دونهیگفتم که ما رو قابل نم

گهید .. 

نازک کردم..هرچند  یخودم نبود که پشت چشم دست

کرد یو پشتش به من بود..اما ترالن اخم دیاون ند : 

- یریبمون، فردا م .. 

 دنیبرداشتم و درحال پوش زیرخت آو رو از پالتوم

 :گفتم

- ..کار دارمتونمینم .. 

شد دهیلبش باال کش ی گوشه : 

- بهت  یزیچ یکس ؟؟یشد یشده که جنّ  یباز چ

بهت برخورده؟؟ یگفت؟! چ  

 یموهام مرتب کردم و ب یخدا!شالم رو رو اوف

 :حوصله جوابش رو دادم



- ترالن؟؟فردا صبح ساعت هشت کالس  یگیم یچ

 نمیواسه تست فردا بش کممیزودتر برم که  دیادارم! ب

 .بخونم

بود که انگار اصال حرفم رو باور  یجور نگاهش

معروف. اما  ی" هاینکرده. از همون "خر خودت

هم اصرار نکرد نیاز ا شتریب گهید . 

آژانس نشسته بودم و از  نیماش یبعد تو ی قهیدق ده

 یبلند شده  یبه جون گوشه ها اد،یز یدلشوره 

خنهام افتاده بودم. سوزش نوک انگشتهام هم من نا

زودتر به  خواستیآورد و دلم م یرو به خودم نم

نه ایبفهمم خونه ست  نکهیا یخونه برسم. فقط برا .. 

در ساختمان نگه داشت، با عجله  یکه جلو نیماش

اراده بود که نگاه  یشدم. ب ادهیحساب کردم و پ

دوختم.  نابویخ یم رو به ابتدا و انتها دهیترس

به من زده  نیبود و دنبالم بود و..با ماش نجایامروز..ا

کلک سوار کرده بود.  یحرف زدن، کل یبود و برا

کنم  لو در آخر اصرارش باعث شد که قبو



که من رو از خودش  ی..مردی..آوات مردانیول

اجبار شده بود و  نیطرد کرده بود، با خشونت مانع ا

و  مدمیفهیمتعصب و خشونت رو  نیا لیمن دل

دمیفهمینم . 

پخش شد فونیآ یبود که تو زدانی یصدا : 

- خونه؟ یاومد یآبج ! 

گرفتم ابونیخ یرو از انتها نگاهم : 

 ..آره زودباش درو وا کن-

به خونه  نکهیباز شد. قبل از ا یکیت یبا صدا در

 نهایماش نیپا تند کردم. ب نگیبرم، به سمت پارک

ود..نبود و . نبگشتمیرنگ م یمشک یدنبال پرادو

شد شتریاسترسم ب . 

 یطبقه  یسوار آسانسور شدم و تو نگیاز پارک 

که متعلق به اون  یواحد یاومدم. جلو رونیدوم ب

و دلم بودنش رو  دیکوبیم یبود. قلبم از شدت نگران



بود، اما  ی. هرچقدر هم که از دستم عصبانخواستیم

خونه ش باشه یاالن تو خواستیدلم م .  

ونه ش رو نداشتم. هنوز از زدن زنگ خ جرات

 یو قلبم به درد م دیلرزیقبل، تمام تنم م یاتفاق هفته 

 یاومد..تکرار اون صحنه ها حتما من رو از پا در م

که مثل خوره به جونم  یخبر یآورد. با وجود ب

 .افتاده بود، نتونستم زنگ واحدش رو بزنم

 یدل از واحد یمثل لبهام فشرده شدند..به سخت دستم

رش بسته بود، کندم و به سمت خونه به راه که د

  .افتادم

 یکه درحال باز یزدانیخونه فقط مامان بود و  یتو

 ..بود

 ..سالم-

آشپزخونه جوابم رو داد یاز تو مامان : 

- ؟؟یسالم برگشت  

جواب مامان رو دادم یمشغول بود وقت فکرم : 



 ..آره-

- یچرا شب نموند .. 

با  ییحرفهاکه ترالن زنگ زده و  گفتیبهم م یحس

 !مامان رد و بدل کرده

 ..فردا کالس دارم-

- شدی..ترالنم خوشحال میموندیکاش م .. 

عوض کردن بحث  یبرا رفتم،یاتاقم م یتو کهیدرحال

دمیپرس : 

- ومده؟؟یبابا هنوز ن  

آشپزخونه خارج شد از : 

 ..چرا اومد، دوباره رفت-

پالتوم رو باز کردم و از اتاق صدام رو  یها دکمه

دمباال بر : 

 کجا؟؟-

پر نگران همراه بود یجانیمامان با ه یصدا : 



- ! بابا هم یانگار آوات دعواش شده، بردنش کالنتر

شده یچ نهیهمراِه حاج بهادر رفته بب .. 

 ارم،یپالتو رو از تنم درب نکهیشدم. بدون ا خشک

رفتم رونیدوباره از اتاق ب : 

- ؟یچ !! 

 زدانی یقاچ شده رو جلو یها وهیبشقاب م مامان

 :گذاشت

 ..بخور مادر-

دمیطاقت دوباره پرس یب : 

- شده؟ یمامان چ !!  

نشست و به انتظارم نگاه کرد زدانیکنار  مامان : 

- نفر دعوا کرده،  هیشده..با  یچ قایدق دونمیواال نم

..بابا سند برداشت اگه الزم باشه، هیاالنم کالنتر

هنوز ومدنیبذاره..حاال که ن .. 

ابا خبر دار شده بود..نکنهدادم..ب هیدرگاه در تک به ... 



بود که رو به من گفت زدانی : 

- دختر دعوا کرده هیسر  .. 

ختندیسرم ر یرو خیآب  انگار : 

- ؟یدونیتو..از کجا م !! 

گفت یلبش بود وقت یرو انهیموذ یا خنده : 

- دمید نترنتیدوستم بهم گفت..خودمم تو ا .. 

دیزد..مامان بود که پرس خیوجودم  تمام : 

- ؟یدید یچ ! 

نگاه کرد ونیتلوز یبا خنده به صفحه  زدانی : 

- دعواشو لمیف .. 

دهنم چرخوندم یزبون تو یسخت به : 

- زدانی ... 

 یسرش رو تکون بده، گوشه چشم نکهیبدون ا 

 زهایچ یلیکه خ دیفهم شدینگاهم کرد.از نگاهش م

 زدانینشست..اگر  میشونیپ ی..عرق رودونهیم



حاال  ی! واااادندیهم فهم گهید یها یلیحتما خ ده،یفهم

باشه؟ خوادیم یعکس العمل آوات چ !! 

 فونیزنگ آ یبودم که صدا ومدهیبه خودم ن هنوز

 :باعث شد در جا بپرم..مامان بلند شد

 ..حتما باباست-

پا تند  فونیدر رو باز کنه، به سمت آ نکهیاز ا قبل

بابا که به سمت  یآزرا نیماش صیکردم. تشخ

با عادت داشت که نبود..با رفت،سختیم نگیپارک

و ما رو  زدیقبل از اومدن به خونه حتما زنگ رو م

 فونیآ یگوش نکهی.بدون اکردیاز اومدنش خبردار م

زده گفتم جانیرو بردارم، ه : 

 ..آره باباس-

خودم نبود که به سمت در رفتم..مامان متعجب  دست

دیپرس : 

- ؟؟؟یریکجا م  

دادم یعجله جواب با : 



- امیاالن م .. 

دو طبقه پا تند کردم. و حاال  نید بسمت پاگر به

پاگرد بود و نگاه پر آشوب و منتظر من کیباز.. .. 

داده بودم و منتظر اومدن  هیکنار پله ها تک وارید به

لبم نمونده بود و نوک  یرو یبابا بودم. پوست

به  خواستمیزده بود. نم خی ادیانگشتهام از استرس ز

نم اما درموردش حرف زد، فکر ک زدانیکه  یلمیف

 انهیموذ زدانیپخش شده بود و  یلمی.. فشدیاصال نم

 نیدعوا کرده! ا خترد کیکه آوات به خاطر  گفتیم

خودش  یکه من رو فقط دخترخاله  یآوات یبرا

فاجعه نبود؟؟ دونست،یم  

- یدیزحمت کش  !  

 واریم رو از د هیدم،تکیکه شن ییصداها دنیشن با

و قلبم دادم  صیزود تشخ یلیگرفتم. صداش رو خ

دیوار لرز وونهید .  

- نکردم..بهاُدر  یپسرم؟؟ من که کار یچه زحمت

سندم الزم نشد نیخودش سند آورده بود، ا . 



اومدم نییپا یدادم..پله ا صیبابا رو هم تشخ یصدا .  

- تو زحمت  ی،کلیکه اومد نیقربونت حاج عمو..هم

یافتاد .. 

- پسرم یکرد ی..مردونگمیزحمتو که ما داد .. 

اومدم نییرو پا یعدب یا پله .. 

- بود فهیعمو؟؟وظ هیحرفا چ نیا .. 

حصار پله ها سفت شد.. منظور بابا از  یرو دستم

بود؟ یچ یمردونگ !! 

گفت یآروم بابا، مهربون و شرمنده بود وقت یصدا : 

-  یی..آقاگهید زیچ هیمعرفت  ه،یزیچ هی فهیوظ

خدا از  شاالی..ایدخترمو داشت یکه هوا یکرد

نهکِمت نک یبزرگ .. 

 ینتونستم قدم گهیپله ها سست شدند و د یرو پاهام

واحدش مونده بود و  یدر بسته  یبردارم. نگاهم رو

که آسانسور بود،  ییراهرو جا یصداشون از انتها

دیرسیبه گوش م .. 



-  گهید اروی..دینباش نمیعمو..نگران عطر میمخلص

مزاحمش بشه..خودم هواشو دارم کنهیوجود نم .. 

هم افتادند. عرق پشت لبم  یزم، روبا مهین یلبها

بود دهینشسته بود..بابا فهم ! 

-  یروز دیبا یپسر نیبهادر به خاطر داشتن همچ

 ..هزار مرتبه خدا رو شکر کنه

آوات، سرشار از احترام بود نیمت یصدا : 

- شرمنده نکن عمو..دست پرورده  نیاز شتریب گهید

..به خاله سالم برسونمیا .. 

- ما باش شیباال شام پ میبر ای..بیسالمت باش .. 

 ی..حس آوارگدیباال چرخ یبه سمت طبقه  نگاهم

 .داشتم

- خوردم یزیچ هیدست شما درد نکنه.. .. 

 ..پس برو استراحت کن-



 یکینزد نیو آوات هم رفتیباال م یبه طبقه  بابا

نمش؟یبب نکهیا گشتم؟؟بدونیبرم دیبود..با ! 

 ..چشم خدافظ-

 ..خدا حفظت کنه-

 فکر کنم در آسانسور بسته شد و شد..حاال سکوت

بابا به سمت خونه رفت.. و آوات..نگاهم به در 

واحدش بود. قلبم ضربان گرفت.. عقل و منطق 

 نکهیقبل از ا دیبرگردم..با دیحاال با نیکه هم گفتیم

 یدور بشم. اما..عقل نجایاز ا نه،یآوات من رو بب

رو قبول  دنجز مون یمنطق چیوجود نداشت و قلبم ه

 نکهیرفتن نداشتم..حداقل قبل از ا یداشت. پان

نمشیبب ... 

دوم ختم  یکه به طبقه  ییسر و صدا وسط پله ها یب

 ی! صدایهفت پله ا بایتقر ی. فاصله ستادمیا شد،یم

تند قلبم، گوشهام رو کر  تمیو ر دمیشنیقدمهاش رو م

گفت پشت به من بود! با سر و  شهی..مدمشی! دکردیم

حوصله..  یب ییو قدمها ختهیبه هم ر ییرو



 یردونگم گفتیناخواسته بغض کردم. بابا م

بود؟ یکرده..واقعا مردونگ !! 

به در  نکهی..قبل از ایبرگشتنش رو نداشتم ول انتظار

به سمتم  کهوی یواحدش برسه، در کمال ناباور

رو به قلبم بده.  جانیاز ه یموج نکهیبرگشت..مثل ا

بهام شد. ل نیآرومم باعث فاصله افتادن ب نیه

کنار ابروش رو  کیباند کوچ تونستمیحاال..م

روو نگاه پر حرفش  اهیس ی..و..چشمهانمیبب ! 

و..من  دیچرخیکلمه هم نم کی یبرا یحت زبونم

به  ی. قدمگرفتمیحس رو م یایهنوز از نگاهش دن

بهم آروم لب زد رهیسمت پله ها برداشت و خ : 

 ..برو باال-

 نهیاون ک گهینگاهش د یرو بنِد پالتوم کردم. تو دستم

..اونقدرها هم خونسرد یرو نداشت ول

براقش رو  یو چشمها دینبود..صورتش رو جلو کش

 :تنگ کرد

- میزنیبعد مفصل باهم حرف م .. 



 یکنم..حت یتونستم بگم باشه، و نه تونستم مخالفت نه

نتونستم حالش رو بپرسم و اون مثال به خاطر من به 

گاهش رو نداشتم و تمام روز افتاده بود.. طاقت ن نیا

! لمیچشمم بودند.. و اون ف یامروز جلو یصحنه ها

باالتر جا  یپله  یچپم رو یخبر داشت؟!! پا یوا

باال انداخت و  یطبقه  هب ییخوش کرد. نگاه گذرا

ابروهاش نشست و  نیب ی..اخم کمرنگستادیصاف ا

چشمهاش رو چند برابر کرد یجذبه  : 

- کرد شهیم کاریاهات چب نمیشد..بب التیخیب شهینم .. 

 ادمی دنینفس کش یدرشت شدند و لحظه ا چشمهام

 ی. اون پوف بلنددمیرفت. منظور حرفش رو نفهم

باال کرد یبه طبقه  یو بازهم اشاره ا دیکش : 

- ..خب؟؟یگفتم که مزاحم داشت  

مزاحم بود؟؟ هم آره و هم نه..و انگار آوات  اریسام

 ایا مزاحم بود واقع اریکه سام دونستیهم مثل من نم

شده بودم و از آوات به  نشینه..خب من سوار ماش

بودم یخاطر دخالتش عصبان .  



- گم شد شهیمزاحم بود، گورش واسه هم ! 

دمیفهمیم یصداش رو به خوب یتو دیتهد .. 

- بود یو آخر یاول .. 

کش داد  یشدند..لب کیاخم، به هم نزد یبرا ابروهام

زد یو پوزخند : 

- نه؟؟ گهیزبونتو موش خورده د  

 یراستم رو هم باال گذاشتم..از نگاهش لذت یپا

نگاه آروم، با  نیکه ا کردمیو حس م بردمینم

همراهه تیعصبان .. 

- نداره و تو کارات  یکه به من ربط یگینم گهید

 دخالت نکنم؟؟

فرستادم و  رونیب ینیحبس شده م رو از ب نفس

دهنم چرخوندم یباالخره زبون تو : 

- یارم داشته باشبه ک یکار خوامینم ! 

 یرو باال فرستاد و با حرص و خونسرد ابروهاش

 :گفت



- تونمینم گهیاالن د .. 

ادامه داد شداریرو کج کرد و ن سرش : 

- عقلشو  یدختِر ب یبه عمو فرهاد قول دادم که هوا

 !داشته باشم

اومد..نه؟؟ یمن..خوشش نم از  

- !! اگه بابام بفهمه که منو ؟یمنو داشته باش یتو هوا

تو خونه ت و یزور بردبه  ... 

زد یزیحرفم پوزخند تمسخر آم ونیم : 

-  یخوایم یو ه یشیراه من سبز م قهیدم به د یوقت

نهیعواقبش هم ،یخودتو بهم نشون بد ! 

افتاد  نیراه گلوم رو گرفت. دماغم از نفرت چ بغض

چشم ازش گرفتم و برگشتم تیو با عصبان : 

-  شمیل منداره..خوشحا یربط چیمن به تو ه یکارا

یبر نجایهرچه زودتر از ا ! 

- زمیعز رمینم ارم،یتا تو رو سر عقل ن .. 



برگردم، سرم رو به سمتش برگردوندم و  نکهیا بدون

 :با حرص ابروهام رو باال دادم

- ؟یچرا؟؟ چون نگرانم ! 

بزنه که تنم رو هم به سمتش  یحرف خواست

 :برگردوندم

- بهت گفته که  یک ه؟؟یچ تینگران نهمهیا لیدل

؟؟یمراقب من باش یدار فهیوظ  

زدم یکردم و لبخند لیمتما یرو به سمت سرم : 

- دست  ابونیتو خ یکیگفته که به خاطر من با  یک

؟؟یو خودتو خراب کن یبش قهیبه   

تنگ شده  یدستش رو به کمرش زد و با چشمها کی

 یتو یول یجور عصبان کیشد.. رهیبه سرتا پام خ

کردم خونسرد  یباال دادم و سع یسکوت. شونه ا

 :باشم

- عقل؟؟؟ یبه خاطر مِن ب   

شدم و مثل خودش چشم تنگ کردم نهیبه س دست : 



- الاقل به فکر آبروت باش ،یستین تیبه فکر سالمت ! 

 نیکه خودش زد رو بهش پس دادم.. و هم یحرف

 یلمیباعث جا خوردنش شد..هنوز خبر نداشت که ف

حرفم رو  نیپخش شده؟؟؟ آخر یمجاز یفضا یتو

ش زدمبه : 

- ..از تو چه یباش کمینداره که نزد یتیواسه من اهم

واسه  لیدل یمراقبِت ب نی! اما اادیپنهون که بدمم نم

شهیخودت دردسر م .. 

بهش ندادم و برگشتم. و با  یا گهیحرف د ی اجازه

که حاال لبهام رو از هم کش داده بود، پله ها  یلبخند

م، به که بهش زده بود ییرو باال رفتم. از حرفها

هوام رو  خواستیبودم و بهتر که م یشدت راض

باشم کمیداشته باشه و نزد ! 

پله  یاز باال ینگاه دزدک دم،یسوم که رس یطبقه  به

در واحدش  یانداختم..هنوز جلو نییپا یها به طبقه 

فکر بود.. با حال خوب،  یبود و انگار تو ستادهیا

و چشم ازش گرفتم. احتماال امشب اون  دمیلب گز



بودم  دواریو..ام دیدیم یمجاز یفضا یرو تو لمیف

 ییبا حرفها دی! شاباشهش ن نهیکردن ک یکه دنبال خال

عقل هم  یدنبال مراقبت از مِن ب گهیکه زدم، د

 ..نباشه

در خونه مون، شالم رو مرتب کردم و زنگ  پشت

بود که در رو برام باز کرد..نگاهش  زدانیرو زدم. 

داشت یحالت کیهنوز  : 

- امروز مزاحمت شدن؟؟ یجآب  

شونه ش گذاشتم.  یبراش کج کردم و دست رو یلب

گفتم تیبا جد دادم،یبه سمت جلو ُهلش م کهیدرحال : 

- ؟؟یپرسیچرا م گهی..دیدونیتو که بهتر از من م  

بار نگاهم کرد طنتیش یخنده ا با : 

 آوات به خاطر تو دعوا کرده مگه نه؟؟-

حدقه چرخوندم یحوصله چشم تو یب : 

- گنیم ینطوریا ! 

- یبود لمی..توام تو فدمید لمشویمن ف !  



که  دونستمیاز تنم گذشت..چقدر زود! کاش م یلرز

و  دمیدیرو م لمیف دی..حتما باهیعکس العمل آوات چ

رو  شناختنشیکه م ینظر طرفداران آوات و کسان

گفتم زدانی. آروم به دمیفهمیم : 

- نگو یزیچ یبه کس لمیف یدرباره  .. 

دیمن، با تمسخر خند یلوکوچو داداش ! 

- گهید دوننیهمه م .. 

به روش کردم یاخم : 

- یبگ نایبه مامان ا یزیچ خوادیخب! تو نم لهیخ .. 

از حد کج کرد شیجمع کرد و گردنش رو ب لب : 

 ..باوشه-

جلو  یقدم زد،یبابا که با مامان حرف م دنید با

 ی.بابا فرهاِد من آوات رو مرِد با معرفتدمیکش

دونستیم .. 

- ییالم باباس ! 



و نگاهم کرد..و با مکث جوابم رو داد برگشت : 

- ؟؟یسالم کجا بود  

 زدانی یزدم و دستم رو از دور شونه  یلبخند

 :برداشتم

- دمیاالن رس نیترالن بودم..هم یخونه  .. 

بهم  رهینگفت. خ یزینشد و مامان هم چ ریگیپ ادیز

دیپرس یبا نگران : 

 مزاحمت شده بودن دخترم؟؟-

تکون دادم ینه؟؟ سر گهیرو گفت د نیمهم ه آوات : 

-  یخونه  رفتمیآ..آره..امروز که داشتم م

داد ریبهم گ یکیترالن.. .. 

دیکرد. مامان متعجب پرس نییرو باال و پا سرش : 

- پس؟؟ یچرا نگفت  

نشستم یمبل یرو : 

 ..فرصت نشد که-



 جانیبهم با ه رهینشست و خ یمبل یهم رو مامان

دیپرس : 

- شد؟؟ ریمزاحمت شده بود، درگ آوات با همون که  

به بابا انداختم و با مکث جواب دادم ینگاه : 

 ..آره.. با همون-

زدیموج م نینگاِه بابا تحس یتو : 

-  نیعطر ینذاشت پا ی!! حتهیرتیبا غ یبچه  یلیخ

دعوا رو گردن  رِ یبشه! تقص دهیکش یبه کالنتر

 نیدنبال عطر امیگرفت..اما هرکار کردم، نذاشت ب

 سیواسه مزاحمت شهادت بده..گفت خوب ن ادیکه ب

باز بشه یبه کالنتر نیعطر یپا گهید .. 

 یکار آوات چ نیا لیبابا شد..دل ی رهیخ نگاهم

دیپرس رتش؟؟مامانیبود؟!! غ : 

- شد؟؟ یحاال چ   

گفت یاخم داشت وقت بابا : 



- ..بهادر سند ادیسر و پا گفت کوتاه نم یب یپسره 

گاه نَمونهگذاشت تا آوات امشب تو بازداشت .. 

دهن چرخوندم یتو زبون : 

- شده بود یاما سِر آواتم زخم ! 

با نفرت گفت بابا : 

- کرد،  تیشکا عیپسره دماغش شکسته..سر

داد..سر و  یپزشک قانون ی نهیدرخواسِت معا

 ..صورتش بدتر از آوات بود

 یرفتار کرده بود و آوات حت استیچقدر با س اریسام

به  اریبرم و از سام ینخواسته بود که من به کالنتر

 ادیز اریکنم! خب آخه..سام تیخاطر مزاحمت شکا

 یمخالفت آوات برا لیدل دیهم مزاحم نبود و..شا

 یفکر نیبود که اون هم همچ نیمن، ا تیشکا

مفصل حرف زدن رو  دی..انگار بادونمی! نمکردیم

تو سرشه! البته اگر بازهم  یقبول کنم و بفهمم که چ

ن باشهمراقبت از م رِ یگیپ !! 



 دمیچیدور خودم پ شتریجا زدم. پتو رو ب یتو یغلت

 یرو که تو یکوتاه و جنجال لمیبار ف نیسوم یو برا

دمیمعروف پخش شده بود، د جیچند پ .. 

شد. ترس با  قیبه وجودم تزر یجانیو هر بار ه دمید

قلبم رو  د،یرسیهم نم قهیدق کیکه به  یلمیف نیا دنید

 نیهم همراه ا گهیس دح کی. و البته..لرزوندیم

جمع  یشدن من..و آوات..و آدمها دهیترس بود. د

نوشته  لمیکه همراه ف یحیشده دور و برمون..و توض

 :شده بود

" ابونیخ یتو یآوات مردان یریدرگ !" 

 یدرست جا یکوتاه.. ول یلیخ لمیف کی

 یدرهم و برهم بود..صداها یحساس..چقدر همه چ

 یتوجه به آدمها که بدون یو ناواضح..مرد یعصبان

حمله کرده بود و  اریبه سام تیاطرافش، با عصبان

به هم نسبت  یریدرگ نیا ونیکه م یبد یلیالفاظ خ

دادندیم .  



.. کردینگاه م یریدرگ نیکه با ترس به ا ی..دخترو

 گرفت،یم لمیکه ف یو بعد از چند لحظه، به کس

داد زد یو عصبان دهیشد و ترس کینزد : 

" آشغال رینگ لمی..فرینگ لمیف !" 

تنم  یاستخون ها دم،یرسیکه م لمیقسمت ف نیا به

..بند بند انگشتهام و گردنم و پاهام و تِن شدیسخت م

 ..جمع شده م

 کردیلحظه بود که آوات صدام م نیا یدرست تو و

که خون  یبشم..آوات نیکه سوار ماش خواستیو ازم م

از  شتریو ب زدیچشم م یکنار ابروش به شدت تو

به خون نشسته ش بود که به من  یمهااون، چش

 !دوخته شده بود

که نگهش داشته بودند و  یپاره شده و مردم ی قهی 

 نیکه..ب یو من گرفتیکه زبون به دهن نم یاریسام

چشم بودم و انگار همه  یتو یادیتمام اون آدمها، ز

من زوم شده بودند یرو ! 



 نیا ریز ییزهایکه چ ستیبه گفتن ن یازین گهید

 ی، کامنت شده بود. همه کنجکاو و هرکسپستها

..و هنوز..هنوز بعد از گذشت دو روز، دادیم ینظر

بود یپرطرفدار یسوژه  لمیف نیا .. 

" دختره دعواش شده؟ نیسر ا !" 

" ه؟؟یدختره ک " 

" ه؟؟؟یعط گهیم " 

"  یقاط ینطوریکه ا زهیواسش عز یلیحتما خ

 "!کرده

" شناسه؟؟یدختره رو م نیا یک " 

 "البد آشناشه"

 "!خدا بده شانس"

" دایکنیرو مطرح م نایا دیکاریب !" 

" ه؟؟یک گهیزشت د یدختربچه  نیا " 

" واسه آواتم..چقدر اعصابش خورده رمیبم یاله " 



"  یدعوا مینیمونده بود بش نیآخه به ما چه؟؟ هم

میکن لیتحل هیاحمقو تجز نیا یمسخره  " 

" از آشناهاشه یکی ایاحتماال خواهرش  " 

"  یغلط هیرده..قشنگ معلومه چقدرم دختره هول ک

 "!کرده ها

 یعنیمختلف..مختلف،  یصدها کامنت با محتوا و

! از فحش و ناسزا و تمسخر گرفته، تا ابراز یهمه چ

و اظهار نظر یو کنجکاو ینگران .. 

درمورد من بود!  یحجم کامنتها، کنجکاو نیشتریب

شده بود.  ریدرگ اریکه آوات به خاطرم با سام یمن

! چون چکسیه دیشا د؟؟یفهمیمن رو ماالن حس  یک

دمیفهمیخودم هم خودم رو نم .. 

 نیاما..اما آخر ،یاز هر پست یآوات دو روز خال جِ یپ

از دو هزار کامنت شتریکه گذاشته بود، ب یپست !  

نذاشته بودم و فقط  رونیدو روز از ترسم پا به ب من

 یخبر چیدرحال فکر کردن بودم. دو روز بود که ه



 دنیعکس العملش با د دونمیود و من نماز آوات نب

 میمفصل باهم حرف بزن خواستیبود. م یچ لمیف نیا

 اریاما سراغم رو نگرفته بود.. و برعکس اون، سام

 ضیامهاش،مستفیبود که من رو از زنگها و پ

کردیم ! 

" که واست با همه فرق داره،  ینگو اون نیعطر

س هیعوض اروی نیهم !" 

" ؟؟یدار یانبه آوات مرد یتو چه ربط " 

" یبدبخت یلیباشه، خ یزیچ نی..اگه همچفیچقدر ح " 

" ارزش نگاه  یکه حت یکی هیرو  یدست گذاشت

 "..کردنم نداره

"  تی..عشقم..عروسک خانومم..چرا اذزمیآخه عز

سگ  هیکه به  سیخوشگل تو ن یچشا فی؟؟حیکنیم

ارزش نگاه کنه؟؟ یب " 

 ی..ترس من براکردیم میعصب امهاشیپ مرور

بود  ییپروا یمردک تُخس و ب نیرفتن، هم رونیب



کردن  ریز یاومد..حت یاز دستش برم یکه هر کار

 یداشت برا ی!حاال هم که..بهونه انشیمن با ماش

شتریب یها یباز وونهید .. 

" ..فقط فکرتو به خاطر کنمیمن م ،یبگ یتو هرکار

آشغال ، مشغول نکن..فکرشم حالمو به هم  نیا

زنهیم " 

شد میلرزش گوش باعث دشیجد امیپ : 

"  اد،ی..ازش بدت مکنمیمن روت حساب م

که بهش  نی..همخورهیکه به درد نم یدونی..مدونمیم

..البته من هیتو کارات دخالت نکنه، شروع خوب یگفت

نباشه که فکرتو مشغول  یاون نیدارم که ا دیام یلیخ

کمتر از توئه یلیخ ییکرده..چون خدا " 

 پیتا یم و عصبداد رونیب ینیمحکمم رو از ب نفس

 :کردم

" کنمیم تیازت شکا ،یاگه باز مزاحمم بش " 



 یتا برا کردمیرو عوض م مکارتمیس دیبا انگار

 یخوب بود ول نیاز شرش خالص شم..ا شهیهم

ییرفتن تنها رونیب .. 

زود داد یلیرو خ اممیپ جواب : 

-  تیخاص یازون ب میچ ؟؟؟ینیکنم که منم بب کاریچ

؟؟یشینم یکمتره که راض  

 بانیشد و گر داشیاز کجا پ گهید نیمن! ا یخدا آخ

چطور بعد از دو ماه هنوز از  دونمیشد؟؟؟ نم رمیگ

دستش خالص نشده بودم. و اون..چرا خسته 

شد؟ینم !! 

صبح  ازدهیانداختم. از  میبه ساعِت گوش ینگاه

موندن  یبرا یو من سردرد رو بهونه ا گذشتیم

خونه  یخونه کرده بودم. فکر کنم حاال تو یتو

 یهدف تو یبهتر از پرسه زدن ب یلیموندن، خ

 نیها باشه. خب ا یو پاساژها و مرکز تجار ابونیخ

کنکور رو به اتمام بود و حتما  یترم و کالسها

.البته ختمیریترم بعد م یبرا یبهتر ی رنامهب



 یعاد یِ مانع از زندگ نروزهایاگر...هزاران اگر که ا

شدندیمن م .. 

که مامان برام درست کرده  یناهار با سوپ زیم سر

 یبودم برا یزیبود، مشغول بودم و درواقع دنبال چ

 .غلبه به ذهن مشوش و فکر داغونم

 ..ترالن زنگ زده بود، باهات کار داشت-

ش رو نداشتم..به خودم هم زنگ زده بود و  حوصله

 نییمامان باال و پا یبرا یجواب نداده بودم.سر

 :کردم

- زنمیبعد بهش زنگ م .. 

گذاشت میشونیپ یاومد و کف دستش رو رو لوج : 

 سردردت بهتر شد؟؟-

که وجود نداشت، ابروهام  ینشون دادن درد یبرا

دمیهم کش یرو تو : 

- بهتر شده کمی .. 

بود نگران : 



- دکتر؟؟ میبر یخوایم  

به اطراف تکون دادم یسر : 

- شمیاستراحت کنم، خوب م کمینه  .. 

نشست یصندل یرو کنارم : 

- دخترم..کمتر  یاریر به خودت فشار بانقد خوادینم

یخودتو هالک نکن ینطوریدرس بخون، که ا .. 

خوندن درس !!  

-  یرشته  نکهیاونم واسه ا یمجبورم..کنکوِر تجرب

قبول بشم، سخته یپزشک ! 

گفت یمهربون با : 

- زمیهم باش عز تیبه فکر سالمت .. 

سکوت مشغول  یو تو دمیلبم کش یرو یلبخند

رف ترالن افتادم و فکر نکنم ح ادیخوردن شدم. به 

هم قبول بشم یوضع پرستار نیبا ا ! 



رو از کنار  میرو به صدا درآورد. گوش میگوش یامیپ

بلند شدم. دست  زیبشقاب سوپ برداشتم و از سر م

فشار دادم تا سردردم رو نشون بدم و  میشونیپ یرو

فرار کنم زیجمع کردن م ریاز ز ! 

- کشهیم ریآخ ت .. 

و در  گرفتیدلسوز، سخت نم یِ رمامان مه هرچند

کردیمواقع باهام خوب برخورد م نیا : 

 ..برو استراحت کن-

رو که از طرف  امیپ رفتم،یبه سمت اتاقم م کهیدرحال

 ..ساغر بود، باز کردم

- کالس همه ش  یشده؟!! بچه ها یچ نیسالم..عطر

زننیتو و آوات حرف م لمِ یدارن درمورد ف .. 

من و آوات و..بچه  لمیراه سست شد..ف ونیم قدمهام

خوندم و دهنم  یکوتاه رو چند بار امِ یکالس؟!! پ یها

کالس..چطور اونها  ی. بچه هاشدیهرلحظه بازتر م



 یلی..خگهید یها یلیرو فراموش کرده بودم؟!! و..خ

دونست؟؟یها و..ترالن؟!! اون هم م  

- ن؟یعطر هیماجرا چ !  

تک  ی افهیلحظه ق کی یساغر رو خوندم و تو امیپ

 لمیچشمم مجسم شد. ف یکالس جلو یتک بچه ها

 یلمیبودند؟! همون ف دهیرو د اریآوات و سام یدعوا

هم توش نقش  نیبه اسم عطر یکه تصادفا دختر

 یادیز گهید یکی نیکرده بود! واااوووو ا ینیآفر

 ..جالب بود

صفحه  یباال یساغر بود که اسم امِ ینگاهم به پ هنوز

ب من هم کنده شد و افتاد.و همراهش..قل یگوش ی

رو نشونه  یگوش یپام افتاد! انگشت شستم باال نییپا

شد دهیکش نییرفت و بعد به سمت پا . 

و پسوند  شوندیبا اسِم آوات.."آواِت" بدون پ یامیپ 

کوتاه..به  یلیکوتاه..خ یامیو..پ زدیبه من چشمک م

سوال کیاسم و  کی..یاندازه  : 

- ؟؟ییکجا یعطر  



 یمعمول نیموند. و با هم شیولمعم امِ یپ یرو نگاهم

سرشار از لذت  یها یمن داغ کردم..از همون داغ

. فکر گرفتیو استرس که داشت تمام تنم رو فرا م

چهارچوِب  نی..درست بداشتمیبرنم یقدم گهیکنم د

 !در اتاقم

مفصل که  یحرف بزنه؟! از همون حرفها خواستیم

خر  یبا نرمش ایهمراه بود؟؟  دیو تهد تیحتما با جد

 یخال خواستیداشت و م یا نهیهم ک دیکننده؟! شا

 یبود برا دوارتریام شدیهم..م دی..شادونمیکنه..نم

زیصلح آم یمذاکره ا !! 

و در رو بستم. حاال بود  دمیداخل اتاق کش قدم

 نیو آروم من رو نشونه رفته بود. ا اهیس یکه..نگاه

نداشت و من  یا نهیک چیبود..ه ینگاه دوست داشتن

 ی..ازم راضکردیم بیترغ یباز نیا یادامه  رو به

از من از پخش  شتریو انگار اون ب دیرسیبه نظر م

خوشحال بود لم،یاون ف ! 



گرفتم،  دیکه از نگاه ام یآوات رو با آرامش جواب

 :دادم

 ..خونه ام-

جواب ساغر  ینکردم. حت یتوجه اریسام امیبه پ و

اتفاق  نیبه عمق ا شتریرو هم ندادم و من هر لحظه ب

کردمیفکر م .  

- دنبالت امیم .. 

آروم  یها اهیتخت نشستم و با لبخند چشم از س یرو

پخش  لمشیبود که ف دهیاومد..فهم یگرفتم. دنبالم م

دنبالم  خواستیکه م کردیم یشده..حاال چه فکر

من هزاران حدس  زد؟؟ی! چرا ته دلم شور ماد؟یب

و  هنی..کنشیبزنم و بزرگتر دارید نیا یبرا تونستمیم

تخت افتادم  یرو زگونه م بود! طاق با یرو یبوسه 

کردم پیو تا : 

- ؟؟؟یواسه چ  



رد و  امیسقف اتاقم موند..داشتم با آوات پ یرو نگاهم

نبود و من هربار به  یباور کردن نی!! اکردمیبدل م

که  امشی..مثل پدمیرسیم یدوست داشتن یِ ناباور کی

 :داده بود

- زمیعز میقرار شد باهم حرف بزن .. 

" گول زننده نبود؟؟  ی..کمامشی" گفتن آخر پزمیعز

َخرم کنه مگه  خواستی! مزیو البته تعجب برانگ

 یو به بهونه ا دیکشیم ینه؟؟؟ نکنه من رو به خلوت

گرفت؟یم شیلعنت یبازهم جونم رو با اون بوسه  ! 

- ؟؟یچه حرف  

محل به اسم  یب یمون، خروس یباز امیپ ونیم

داد امیساغر پ : 

-  خوانیبچه ها م ی..همه گهیجواب بده د نیعطر

هیتو با آوات چ یبدونن که رابطه  .. 

رو باور کردند؟؟؟  ی! پس مِن دروغگو و کمبودعه؟

بود؟!  یاالن چطور هیو بق اناینگاه مهلقا و زهرا و ک



پر از  ایمتعجب؟؟ ناباور؟؟ پر از حسادت؟؟ 

؟یفوضول ! 

ر ساغر و تصو امیآوات تمام حواسم رو از پ امیپ

کالس، گرفت یبچه ها ی افهیق : 

- یشیمتوجه م م،یزنیباهم حرف م .. 

 یاز قلدر یخبر گهیرو باال فرستادم..چرا د ابروهام

تو سرش  ینبود؟؟ نقشه ا تیو نخواستن و عصبان

کردم پیمهربونم زدم و تا دِ یبه ام یداشت؟؟ چشمک : 

- ندارم دنیحرف شن ی..حوصله کنهیمن سرم درد م ! 

 امیرو بفرستم، پاک کردم و پ امیپ کهنیقبل از ا اما

کردم پیتا یا گهید : 

" بدونم؟؟ لشویدل شهیم " 

کردم پیپاک کردم و تا بازهم : 

"  شیپ یمنو بکشون یخوایتو سرته که م یچ

 "خودت؟؟

جواب بدم؟؟؟ دیبا ی..چیلعنت اَه  



 "بهت اعتماد ندارم"

کردم پیرو هم پاک کردم و در آخر تا نیا : 

- قبول کردم دیشا ،هیچ لشیدل یاگه بگ .. 

رو فرستادم.هرچند  امیبهش فکر نکردم و پ گهید

 نیا نیگزیشدم و هزار جمله جا مونیزود پش یلیخ

داد امیجواب کردم. اون پ : 

- دنبالت امیعصر م ..  

که لبهام رو از هم کش داده بود، جمع شد.  یلبخند

به قبول کردنم  یاصرار یرو نگفت.. و حت لشیدل

 امیپ نیو ا ادیعصر دنبالم ب تخواسیهم نداشت. م

 یموافقت و مخالفت یعنیهمراه بود. تیآخر، با قاطع

و اون هنوز هم من و نظراتم رو قبول  ستیدر کار ن

 !نداشت

- امی..نمکنهیسرم درد م ! 

تا جوابم رو بده دیطول کش یا قهیدق چند : 



- خانوم..سرو کله زدن با بچه ها حوصله  طونیش

خانوِم لپ  اتمیبچگ نیا ..باور کن من عاشقخوادیم

..ساعت یعطر شمیحوصله م یزود ب کمی!اما یچال

حاضر باش خانوم کوچولو 2 .. 

حجم از  نینگاه کردم. ا امشیو مبهوت به پ مات

 یشیچند ماه پ ادیبود! من رو  دیاز آوات بع متیمال

 یلیو باهام خ دونستیاز حسم نم یچیکه ه نداختیم

نداشت؟ یا مرد نقشه نی! اکردیخوب رفتار م ! 

 خواستیم یفکر فرو رفتم. چ یزدم و تو یغلت

کردم پیبگه؟؟حدس ها رو کنار زدم و تا : 

- دمیاگه سردردم خوب شد، بهت خبر م . 

 یاهیبه س یکردم و اخم ریدندونهام اس ونیرو م لبم

و  کنمیکه دارم ناز م دونستیکردم. م یموذ یها

 خواستی. باز مکردیحاال با نگاهش مسخره م م

صم بدهحر ! 

 یشدم. االن رهیکه هنوز نفرستاده بودم، خ یامیبه پ 

از  شتریب دیکه اون اصرار  به حرف زدن داشت، نبا



حوصله شدنش  ی. من خسته شدن و بکردمیناز م نیا

حرفهاش رو بشنوم خواستیو..دلم م خواستمیرو نم . 

 یرو کنار یرو بدم، گوش امشیجواب پ نکهیا بدون

 یلم..از اون بوسه هاگذاشتم و چشم بستم. د

که روح رو از بدن جدا  خواستیم یا رانهیغافلگ

کردیم .  

 

که تازه  ییموها یرنگ رو رو یبافِت سرمه ا شال

به لبهام  نهیآ یخشک شده بودند، مرتب کردم. تو

تا رژ  دمیهم کش یدور لبهام رو رو کیشدم و  رهیخ

 یاز قبل بکنه. تو باتریرنگ، لبهام رو ز یسرخاب

 یریطر افراط کردم و خب..دلم از اون غافلگزدن ع

 ییکه به جا کیتحر ی..کمگهید خواستیها م

خوردیبرنم ! 

شونه م انداختم و  یرو رو کمیکوچ فیبلنِد ک بند

به دست از اتاقم خارج شدم یگوش .  

- رونیب رمیمامان من دارم م .. 



گرفت و  شیگوش یتعجب نگاهش رو از صفحه  با

 :سرش رو بلند کرد

 !!کجا؟-

 یآوردم، سع یپاکتش درم یاز تو یآدامس کهیدرحال

جواب بدم یالیخیکردم با ب : 

- دنبالم ادیب خوادیآوات م .. 

 نباریبه سرتا پام انداخت..کاپشن خزه دارم ا ینگاه

بگه. البته  یزیچ تونستیبلندتر بود و مامان نم یکم

هم نداشت..که اون هم فعال  یتر بود و دکمه ا یاندام

هم، جمعش  یدو طرف کاپشن رو دنیشو ک فیبا ک

 !کرده بودم

- کنه؟؟یمگه سرت درد نم  

م گذاشتم قهیشق یرو رو انگشتهام : 

 ..قرص خوردم، بهترم-

 حالت بد نشه؟؟-

جواب دادم یسمت آشپزخونه رفتم و سرسر به : 



 ..نه بابا خوبم-

که  نی. همختمیاز آبسرد کن ر یآب وانیخودم ل یبرا

زنگ خونه بلند شد.  یکردم، صدا کیبه لبم نزد

انگشتهام فشرده شد. خودش بود ونیم وانیل .. 

 !آواته-

باال رفته نگاهم کرد.از همون  یبا ابروها مامان

منظورش  شدیراحت م یلیکه خ یساده ا ینگاهها

جا  نتیکاب یآب دست نخورده رو وانی..لدیرو فهم

 .خوش کرد و از آشپزخونه خارج شدم

 ..خدافظ-

آروم گفت زدم،یکه حدس م همونطور : 

- نیعطر یشیمزاحم کارش م .. 

باال انداختم یا شونه : 

 ..خودش خواست-

آروم گفت بازهم : 



- واسش دردسر  یکاف یتعارف کرده..به اندازه 

یدرست کرد .. 

حدقه چرخوندم و به سمت در رفتم یتو چشم : 

-  گهیهمراهش برم..د خواستیاگه مزاحم بودم، نم

 !مشکل خودشه

شد یص قاطآرومش با حر یصدا : 

- یبار نشد حرف گوش بد هی .. 

 یآجر یبوتها ،یجاکفش ینکردم و از تو یتوجه

 پمیلژدار اسپرت به ت ی.بوتهادمیکش رونیرنگ رو ب

که بابت   یپول یبوتها رو به واسطه  نیاومد و ا یم

که وجود نداشت، تونستم بخرم! و  یکیزیکالس ف

گفتم یاصل متیدهم ق کیرو به مامان،  متشیق !! 

دادم و در رو باز  رونیرو با شدت ب قمیعم نفس

..درست پشت دِر خونه مون، با اون دنشیکردم. د

 یکه رو یبود و اخم کمرنگ نییکه به پا ینگاه آروم

..آخ قلبمکردیم ییخودنما شیشونیپ !! 



که از صدها  ی..همون نگاه عاددیرو باال کش نگاهش

تر بود ینگاِه پر حس، خواستن ! 

- ؟؟یحاضر  

که  یو مرتبش رو از نظر گذروندم..وا زیتم پیت

که  یکِت اسپرت چقدر جذابش کرده بود! وا نیا

عطِر مردونه، مشکل  نیبا ا دنیچقدر نفس کش

که آخر من رو  یاز نگاه ی..وایبود..و واااا

کشتیم ! 

 یقیدهنش گذاشت و نفس عم یدست جلو مردونه

 یفرستاد، سر رونیب ینینفسش رو از ب ی. وقتدیکش

ن دادتکو : 

- م؟؟؟یبر یعطر  

جواب دادنم رو به رخ  یلحن..انتظارش برا نیا

! دمیخجالت کش یاز کم شتریب ی..کمی. کمدیکشیم

صاف کردم.  ییسخت به خودم اومدم و گلو یلیخ

 فمیبند ک یابروهام رو باال فرستادم و دستم رو رو

 :محکم کردم



- امیسرم هنوز خوب نشده، اما قبول کردم ب نکهیبا ا .. 

تنگ کرد. چشم ازش گرفتم و جلوتر از اون به  شمچ

رو کنار  فمینامحسوس ک یلیسمت آسانسور رفتم. خ

 شتریزدم و دو طرف کاپشنم رو باز کردم تا مدلش ب

که از  یبلوِز بافت تنگ خواستیمشخص بشه. دلم م

کاپشن تنم بود، مشخص بشه! و شلوار سرمه  ریز

پام رو  یارونه یتنگ بود و تپل یکه کم یمخمل یا

و وسوسه  دی! بازهم لعنت به امدادینشون م شتریب

 ..هاش

بود که نگاهش  نیا میآسانسور، تمام سع یتو

نگاه  کی یداشتم برا ازین ینکنم..اما فقط به تلنگر

. دادیبهونه رو به من نم نی..و اون..ایو طوالن رهیخ

 یکه نگاهش به شماره  دمیفهمیم یول دمشیدینم

 نهیآ یتو نِ یبه عطر میچشم یه طبقاته.. نگاه گوش

 خواستمیکه م ربود. خوب بودم ها! فقط اگر اونطو

تر بودم یراض کرد،ینگاه م !  



 یمالقات و حرف زدن، تو نیکه ا دادمیم احتمال

 ینطوریخب..دوست داشتم که ا یعنیخونه ش باشه.

 دایمحک زدن احساسش پ یبرا یباشه و من فرصت

شدم!  دیرو زد، ناام گنیپارک یدکمه  یکنم.. اما وقت

از  دیهم بودم و انگار با یریغافلگ یخب من آماده 

گذشتمیم رشیخ ! 

رفت. و به من با  نشیحرف به سمت ماش بدون

گفت دیبع ینرمش : 

- زمیعز ایب .. 

 یادیکه امروز ز کردمیچرا حس م دونمینم

یو ظاهر انهیجور موذ کیمهربونه..اصال  ! 

کنارش سوار  به راه افتادم و بدون حرف دنبالش

اومد، با لبخند رو به من  رونیکه ب نگیشدم. از پارک

 :گفت

- ؟؟یخانوِم خوشگل! خوب یعطر  



 ؟؟یکاپشنم رو چ رینه؟!! بلوز بافِت ز دیرو ند لبهام

 تیاهم یب د؟؟چقدریفرم رو هم ند یمدل موها یحت

بود شعوریو ب ! 

- خوبم یمرس .. 

گذراش به من با آرامش همراه بود نگاه : 

- درچه حاله؟؟سرت   

لحنش رو عوض  د،ینگاه نامفهومم رو که د سرم؟؟؟

 :کرد

- نه؟؟ گهید کردیسرت درد م  

گذاشتم میشونیپ یدستم رو رو انهیسردردم! ناش آخ : 

- ..بهترهکمی .. 

رو به جلو برگردوند و سرش رو باال و  نگاهش

. دونستمیرو نم لشیبودم و دل یکرد.عصب نییپا

 خواستیوندم. چرا مبرگرد شهینگاهم رو به سمت ش

 یِ عوض نیبگه ا خواستیم یچ نه؟؟یمن رو بب

؟یموذ ! 



. من دمیند یرنگ دیمگان سف نِ یماش چیه ابونیخ یتو

من رو آروم کرد. آهنگ  یکم دنیند نیو ا دمیترسیم

. شدیپخش م نیاز ماش یکم یلیخ یبا صدا یقشنگ

سکوت من رو به  نیسکوت گذشت و ا یها تو قهیدق

نه؟؟  ای کردینگاهم م دیکرد.با بیحرف زدن ترغ

رخ  مین ی رهیسرم رو به سمتش برگردوندنم و خ

شدم شیلعنت : 

- ؟؟یبهم بگ یخواستیم یچ  

دهنش  ینکرد..دست مشت شده ش رو جلو نگاهم

شد داریابروهاش پد نیب یگرفت و اخم کمرنگ : 

- بگم خواستمیم یچ .. 

 کردمیم یکه سع یینگاهش کردم. با چشمها منتظر

اندیکه غنچه تر به نظر ب ییند و لبهاخمار باش ! 

 هوم؟؟-



 یبهم انداخت. کم یو نگاه برگشت

 دیطول کش یا هی! چند ثانیجور کی..ی..کمیطوالن

رهیبه روم بزنه و چشم ازم بگ یتا..لبخند : 

- لپ  یِ دخمل مو فرفر هیدلم خواست امروزو با 

بگذرونم یچال .. 

طول  یصورتش موند. و..چند لحظه ا یرو نگاهم

کنم..دلش  لیو تحل هیتا بتونم جمله ش رو تجز دیکش

جمله  نیخواست؟! با من بگذرونه؟؟؟ چقدر هضم ا

به  دم؟؟یرسیبه نظر نم یسخت بود و..چرا من راض

  !خاطر لحن مهربون و مردونه و..بزرگونه ش؟

کج کرد ینگاه بهت زدم لبخند زد و سر یتو : 

- م؟؟یامروز باهم خوش بگذرون یدوس دار  

 یغنچه ا ییِ ..از حالت خودنمایعنیبسته شد.. دهنم

هم افتاد یخارج شد و رو . 

- م؟؟؟یبخور یبستن میبر خوادیدلت م  



 لیمتما نییلبم به سمت پا یاز قبل، گوشه ها بدتر

آورد؟؟ یدرم یباز شعوریشد! داشت ب  

 !حرفتو بگو-

دیدراز کرد و آروم لپم رو کش دست : 

- نم بلده؟؟من جذبه گرفت یِ اخمشو نگاه..لپ چال  

که  یشدن قلب وونهید یبود برا یکوتاهش کاف لمس

و بدون  دمیکش ی"ُهوش" بود! پوف آروم کیمنتظِر 

دمیصورتم رو کنار کش د،یکوبیکه م یتوجه به قلب : 

- رون؟؟یب میچرا اومد  

و با حفظ لبخندش  دیعقب کش تیاهم یرو ب دستش

 :گفت

- خودم یِ گفتم که..امروز فقط با عطر ! 

بود حتما! کامل به سمتش برگشتم یزیچ کی..یلعنت : 

- از قبل  شتریو ب نهیما رو باهم بب یکی یترسینم

بشه؟؟ عهیواست شا  



با تمسخر همراه بود یخنده ش آروم..و کم تک : 

- عه؟یشا !  

دست  کیبهم انداخت و فرمون رو با  ییگذرا نگاه

چوندیبه سمت راست پ : 

-  عهیاباعث ش یزیچ نیهمچ دی..چرا بایمن یتو آشنا

 واسم بشه؟؟

بزنم که نذاشت یحرف خواستم : 

-  یشکینداره..چون به ه تیالبته واسه من که اهم

زمینداره عز یربط چیه ..  

 یچیبود که ه نیرو فرو دادم. واقعا اعتقادش ا نفسم

که به خاطر  ییدعوا یربط نداشت؟! حت چکسیبه ه

 یفضا یتو ادیز نروزهایکه ا یلمیمن بود و ف

خورد؟یمبه چشم  یمجاز !! 

- من دخترخاله  یکه به همه بگ یداشت دیپس چرا تاک

 تم؟؟؟

جواب داد یعاد : 



- ؟؟؟یستیمگه ن  

درشت شدند. هستم؟! به نظر اون من فقط  چشمهام

 یب یدخترخاله  کیدخترخاله ش هستم؟؟ اونهم 

شدم و  یعقل و بچه؟!! دست خودم نبود که عصبان

گفتم یجد : 

- ستمینه ن !! 

دیپرس عیسر یلیخ : 

- ؟؟؟یهست یپس چ  

 یآوات چ یهستم؟! من برا یشدم..من چ خشک

کنه، من  ینامرد خواستیامروز م ایهستم؟؟ خدا

تو سرش داشت که عذابم  ی. باز چه فکردونمیم

 !بده؟

 کیرو داخل  نیجواب دادن مونده بودم که ماش یتو

 یکرد. نگاهم به گوشه ها تیدِر باز و بزرگ هدا

 ؟؟یرستوران سنت کی.که داخلش شد، افتاد. یباغ

حواسم رو پرت نکرد و من مونده بودم که چه  ادیز



از حد  شیب یسوال بدم. اون چشمها نیا یبرا یجواب

کنه،  همنگا نکهیرو جمع کرد و بدون ا راشیگ

از خودش درآورد ییصدا : 

 ..هووومممم-

به سمتم برگشت و با همون حالت گفت کهوی : 

- سوال نیواسه ا میکنیم دایپ یزیچ هی..حاال الیخیب .. 

! در اصل..اون دونستیخودش هم نم یعنی نیا

هستم.  یکه چ دونستمیخوب م یلیو من خ دونستینم

 نیا یبرا یلیو..نه دل خواستمشیمن فقط و فقط م

. یاراده ا ی.. و نه حتیحس داشتم و نه منطق

سال  کیاز  شتریهم نداشتم و ب یبرنامه ا ی..حتیحت

ش یو پ کردمیم یزندگ حس نیهدف با ا یبود که ب

حس  نی. آخ که اکردمیهم فکر نم یچیو به ه رفتمیم

 نیتر یو..دوست داشتن نیو زجرآور تر نیسخت تر

 لیدل یخواستِن ب نیبا ا شدمیم وونهیحس بود و من د

یزیو منطق و برنامه ر . 

پارک کرد گهید ینهایماش نیب ییرو جا نشیماش : 



- ا به کج مینیبب میحرف بزن مینیدنج بش یجا هی میبر

میرسیم . 

خدا  ی! مثال کجا؟؟؟ وام؟یهم برس ییبود به جا قرار

من سخت بود یبرا چیلفافه پ یحرفها دنیچقدر فهم . 

. به میو کنار هم به راه افتاد میشد ادهیپ نیماش از

زمستون بود،  نکهینگاه کردم. با ا اطیح یتو یتختها

شسته تختها ن یباغ و رو یها تو یلیکه خ دمیدیاما م

از همه لحاظ  یسنت یسفره خونه  نیند. البته که ا

باعث شده  رونیب یشیگرما ستمیقابل قبول بود و س

هوا  نینکنه و بشه از ا ااحساس سرم یبود که کس

 .لذت برد

 یمن و آوات جابجا شد. نگاه نیب یدختر نگاه

زد، چشم  شیبه دختر کنار یسقلمه ا یمتعجب..وقت

 یاز نظرش اشکال نیو ا میازش گرفتم. باهم بود

و اون رو  دیدیما رو م ینداشت؟؟ اگر کس

به چشمهاش زده بود،اما  نکی..هرچند عشناختیم



 ادیخاص خودش ز لِ یبا استا یشناختن آواِت مردان

نبودسخت  .  

دمیو خجالت زده، آروم پرس نگران : 

- س؟؟یشلوغ ن نجایا  

گفت تیتوجه به سوالم، با جد بدون : 

- ایب .. 

 یکه بو یسنت ی. رستورانمیستوران شددخل ر باهم

دنج داخل رو گرفته بود.  یکل فضا ونیکباب و قل

نگاه کردن رو  ادی..من جرات زیبود ول یجالب یجا

 تیاهم ادیآوات به ظاهر ز ینداشتم. برا

 ی! ولگهیآشنا و دخترخاله ش هستم د گفتینداشت..م

 ادتشدن ع دهید نیمن معذب شده بودم.انگار به ا

  .نداشتم

به ما، حواسم جمع شد. آوات  یشدن پسر کینزد با

اون پسر تکون  یبرا یرو برداشت و سر نکشیع

جلو اومد ییداد. پسر با خوشرو : 



 ..سالم داداش-

همراه  یبا کنجکاو یگذراش به من، کم نگاه

 :بود..آوات جوابش رو داد

- فرخ؟؟ یسالم..چطور  

فشرد متیآوات رو با صم دست : 

- یدقربونت !خوش اوم .. 

به من با احترام گفت رو : 

- نیخانوم خوش اومد .. 

مرد رو  ییِ منتظر نموند تا جواب خوش آمد گو آوات

 ..بدم

- فرخ؟؟ هیتخت ما خال  

و با دستش به پله ها  دیخودش رو کنار کش فرخ

 :اشاره کرد

- ..بفرماهیآره داداِش من خال .. 

آوات نگاه کردم. فرخ دوباره تکرار کرد به : 



- دییبفرما .. 

کرد تمیدستش رو پشتم گذاشت و به جلو هدا آوات : 

- زمیعز ایب .. 

و  یاراده بود! اما آوات عاد یب نیجمع شد و ا تنم

 تمیخونه ش اذ یکه تو ییراحت بود..مثل لحظه ها

ها خواست تی! اَه دلم از اون اذکردیم !! 

 یکنجکاو کردیم یکه اسمش فرخ بود، سع یپسر

از  خواستیه دلش مک دادینکنه..اما نگاهش نشون م

 شهی. و آوات..همارهیمن و آوات سر در ب یرابطه 

 یاجازه  یهمراهش بود که به کس یجذبه ا کی

که انگار  ییآدمها ی. فقط..بعضدادیسوال کردن نم

 یبودند، به خودشون اجازه  کیبهش نزد یلیخ

دوستش احسان ای. مثل شکوه..دادندیم ینجکاوک .. 

 

آوات به جلو  می.با نگاه مستقآوات به راه افتادم. کنار

دوخته شده  نییاراده به پا یو نگاه معذب من که ب



رو حس  انیاطراف گاهیگاه و ب ینگاهها ینیبود. سنگ

نگاهها خوشش  نیو به نظرم..آوات هم از ا کردمیم

اومد ینم !  

باال هم  ی. طبقه میرستوران رفت یباال یطبقه  به

 دهیسرپوش یِ رستوران سنت کی ن،ییپا یمثل طبقه 

از هم  یادینسبتا ز یکه فاصله  ییبود با تختها

لحظه  ی. نگاهم رو حتمیتختها گذشت نیداشتند. از ب

. من االن داشتمینگرفتم و فقط قدم برم نیاز زم یا

و از کنار آوات  گرفتمیبا غرور سرم رو باال م دیبا

تو  یچ دونستمینم قای..اما االن دقبردمیبودن، لذت م

. و اون..من رو آشنا و دخترخاله گذرهیسر آوات م

باعث شده بود که  نیو انگار ا دونستیخودش م ی

تر از من باشه الیخیآرومتر و ب . 

سرتا  یِ ا شهیسالِن بزرگ رستوران، در ش یانتها

در رو باز کرد  ی. فرخ طاقه خوردیبه چشم م یسر

ستادیو کنار ا : 

- دییبفرما .. 



 یآفتاب ب به صورتم خورد. و همراهش یسرد باد

که درحال غروب بود.آوات دستش رو پشتم  یجون

باز بذارم. و از  یمحوطه  نیگذاشت تا قدم داخل ا

 :فرخ تشکر کرد

- یمرس .. 

تکون داد یبه احترام سر فرخ : 

- خدمتتون ادی..االن گارسون ممیمخلص .. 

 یباز و بزرگ یمنتظر شد تا ما داخل محوطه  فرخ

دور شد. سکوت . و بعد خودش در رو بست و میبش

ادیمحوطه باعث شد که نگاهم کم کم باال ب یو خلوت .  

تراس بزرگ، با  کی.. دیدور تا دور چرخ نگاهم

سقف دار یِ تخت چوب کی .. 

باال به چشم  نیرستوران از ا یرفتم. باغِ سنت جلوتر

 یکه باال اومده بودند، حس خوب ییو درختها خوردیم

 دهیپوش ی، کوهها. نگاهم که باالتر اومددادندیبهم م

 یو بعد عصر زمستون دمیرو د رانیاز برف شم



و  زیتم ی..هوایحال خوب کیصاف و بدون ابر..

من و آوات ییِ خنک..و تنها .. 

من رو  نیقطعه از بهشت بود و هم کیانگار  نجایا

وجد آورده بود..جلوتر رفتم و از حصار کوتاِه نرده 

دلنواز و  بایز یلیخ یاز برگ ول یبه باغ خال ،یا

لبم اومد و دست  یلبخند رو ینگاه کردم. لحظه ا

دهنم گذاشتم یجلو : 

- چقدر قشنگه نجایا یوااا !! 

 یرو پشت سرم حس کردم. فاصله ا حضورش

..بدون لمسکینزد ! 

 ..هوم آره-

حصار سرد گذاشتم. ذوق زده بودم و  یرو رو دستم

بودنم نبود..به خاطر بودِن  نجایبه خاطر ا شتریب نیا

رو پنهان  جانیه نیبود و من چطور ا آوات

کردم؟؟یم  

- نهیبیما رو نم یانگار کس .. 



دمیآرومش رو شن نفس : 

- یعطر نیبش ایب .. 

هم  نجای..انگار ایول میخلوتگاِه خونه ش نبود یتو

بود..و البته پر از  یخلوتگاِه ناب و دوست داشتن کی

 !وسوسه

کوهها گرفتم و با تعلل  یرو یاز برف ها چشم

هستم  ییبایز نیبه ا ییجا نکهیم. حس ابرگشت

که بند بند وجودم  هیهمون ستادهیکه روبروم ا یو..کس

 وونهیحس د نی..و من..طالب ادیلرزیم دنشیبا د

لبم  ی..لبخند روشدمیم خودیکننده بودم و از خود ب

گفتم ینبود وقت یجمع شدن : 

- نجا؟؟یا یآورد یمنو واسه چ  

شد.  یطوالن من یذوق زده  یچشمها یرو نگاهش

 یبا حس..کم یکم دیآروم و..شا ینگاه

فکر ی..تویجا خورده.. و کم یمتعجب..کم .. 



 کردیم یسع ایبود  یتعلل دستم رو گرفت.عاد با

بزنه، دستم رو به  یحرف نکهیباشه؟؟ قبل از ا یعاد

دیبود، کش بایباغِ ز نیکه رو به ا یسمت تخت : 

- نبود نجایخلوتتر از ا ییجا .. 

بکنم..من  یحرفش چه فکر نیبا ا ونستمدی! نمعجب

 نجای! اش؟یآورده بود فقط به خاطر خلوت نجایرو ا

 نجا،یا ییبایمثل بهشت بود و اون بدون توجه به ز

نگاهش نکنه  یخلوت بود که کس یجا کیفقط دنبال 

مزاحمش نشه؟!! چقدر  ایپشت سرش نزنه  یحرف ای

..آخه ب. خخواستیپر حرص م یِ دهن کج کیدلم 

رو  نیه خونه ش خلوتتر نبود؟! زشت بود اگر هممگ

گفتم؟؟یبه خودش م  

- نبود؟؟ نجایواقعا..اممم خلوتتر از ا  

بودِن مسخره  یبهم انداخت و همون عاد ییگذرا نگاه

گرفت شیش رو پ : 

- خورهیبه درد تو نم ! 



. به دمیور کش کیتنگ کردم و لبهام رو به  چشم

بود؟؟  دهیترس..فرار کرده بود؟! ای خوردیدرد من نم

 خواستینم ایبود؟!!  دهیاز من و تنها شدن با من ترس

با من وسوسه  دیفکرم رو خراب کنه؟؟اوف شا

از  شتریخدا من گول زدن خودم رو ب ی!! واشدیم

بود و  کردهدوست دارم..اون از من فرار  یزیهر چ

 !بس

تخت نشست و دستم رو رها  یلبه  خودش

و گرون قسمتش  کیش یها مبرلنیت کهیکرد.درحال

آورد، رو بهم گفت یرو از پاش درم : 

- راستشو بگو پرسم،یم یزیچ هی .. 

چشمهاش موند و با مکث جواب دادم یرو نگاهم : 

- ؟؟یچ  

داد..و اشاره  هیتک یو به پشت دیرو عقب کش خودش

نمیکرد که من هم بش : 

- نیبش ایب ار،یکفشاتو درب .. 



هام رو تخت نشستم و بند بوت یفکر بودم.. لبه  یتو

تخت  یبپرسه؟؟ رو خواستیم یباز کردم. چ

 یادیاونوقت ز نشستم؟؟یروبروش م دی. باستادمیا

با اون  دیپل نِ ی! عطرشدیدور نبودم؟! خب سردم م

داد که از سرما  حیترج ثش،یذهِن منحرف و روح خب

 تی، نهایخلوتگاِه دوست داشتن نیفرار کنه و از ا

 !استفاده رو ببره

 یکردم و سع پیهم ک یه لب روبهم بود ک نگاهش

کنارش  کهیرفتار کنم. درحال یکردم با خونسرد

به روبرو نگاه کردم نشستم،یم : 

- شهیم دهیمنظره بهتر د نجایاز ا .. 

* 

! فاصله، یکرد. کنارش با اندک بمینگاهش تعق با

 ینیشونه م برداشتم. سنگ یرو از رو فمینشستم و ک

قصد و  یب خواستمیو م کردمینگاهش رو حس م

 دمیکش یبه روبرو نفس بلند رهیغرض نشون بدم! خ

 :و سرم رو در اوجِ احساس کج کردم



- ییبا صفا یچه جا ! 

بود که تک  دیسف یسرشار از احساسم به کوهها نگاه

دیآرومش به گوشم رس یخنده  . 

 !!ِچه-

بود،  رهیبرگشتم و متعجب نگاهش کردم..به من خ 

یمدل خاص کیبا  .. 

- ؟؟یخندیم یبه چ  

هوا تکون داد یتو یدست : 

- روبرو لذت ببر یبابا از منظره  یچیه ! 

دادم و من حواسپرت بودم! کاپشتم  نیرو چ دماغم

 یقشنگم نما یپام کنار زدم تا رونها یرو از رو

گرفتم یا افهیداشتنه باشند! و ق یبهتر : 

- ؟؟یبپرس یخواستیم یچ  

که  یجور موشکافانه..نگاه کیبود.. قیدق نگاهش

نگاه  نیدور رصد کرد و..من با ا کیپام رو سرتا 

از سرما  نجایکه ا دونستمیاز سرما فاصله گرفتم! م



هم شالم رو کنار  ی!! فقط کاش کمستین یخبر

بلوز بافتم هم مشخص بشه! از  یِ تا تنگ زدمیم

دیکه پرس شدمینگاهش غرق لذت م : 

- ؟؟یتا االن با چند نفر دوست بود  

! دیلذت از سرم پرسوالش جا خوردم و تمام  از

بود؟ یمنظورش..کدوم دوست !! 

 !!ها؟-

باز بودند که به لبهام نگاه کرد و  مهیلبهام ن انگار

دیکش ینفس بلند : 

- خوشگلم؟؟ یکنیم شیچرا انقدر آرا  

!! گفت؟یم یهم مثل لبهام بازتر شدند. چ چشمهام

صورتم جابجا شد..و گرما  یاجزا ینگاهش تو

زد  ی! لبخندگرفتم؟یصله مفا یکم دیاز قبل..با شتریب

 :و با نرمش گفت

- ادیبهت نم .. 

اخم کردم و گارد گرفتم ناخواسته : 



- نداره یبه تو ربط ! 

قبل انگشتش  یمثل دفعه  دیحاال بود که..شا نیهم

دور  یشعوریو رژم رو با ب دیکشیلبهام م یرو رو

دست دور شونه م حلقه  ای..ای..کردیلبم پخش و پال م

من رو  ،یزبون دراز نیا هِ یتنب یو برا کردیم

دیبوسیم !  

دستم رو  مینرم و مال ،ی..اما در کماِل ناباوراما

شیگرفت..و لحنش..لحن مردونه و لعنت .. 

 ..دختِر خوِب فرهاد خان-

دست  یکه تو ییانگشتها نیشدم. نگاهم ب خشک

که آروم بودند  ییشده بود و چشمها ریمردونه ش اس

همراه بود، جابجا  بیعج یمتیکه با مال یو لبخند

چرا امروز برخوردش در  دونستمیو من نم شدیم

  !!برابر من انقدر متفاوته

کرد و  یزیحرفش رو ادامه بده..اما اخم ر خواستیم

برگردوند یسرش رو به سمت ورود .  



حواسم پرت  یلحظه ا ،یشدن کس کیحس نزد با

پرِت  شهیشد. اون حواسش جمع بود و حواس من هم

 !اون

- یجناب مردان نیوش اومدخ یلیخ .. 

 ینداشت، کم یادیکه سن ز یپسر جوون دنید

خجالت زده م کرد. اما آوات دستم رو رها نکرد و 

گفت تیبه پسر با جد رهیخ : 

- جا نیدستت درد نکنه..بذار هم .. 

 اطیدستش بود، با احت یکه تو یونیقل سیسرو اون

بود که  میتخت گذاشت.نگاه آوات انقدر مستق یرو

نداشته باشه..اما من  ینگاه کنجکاو چیراِت هپسر ج

کنهیم یکه االن با خودش چه فکر دونستمیم .. 

- س؟؟ین یا گهیامر د  

شده بود که  یبزرگ و کنده کار ونِ یبه قل نگاهم

دیآوات رو به من پرس : 

- ؟؟یخواینم یزیچ  



حرفش رو بزنه ی هیبق خواستمینه فقط م ؟؟؟یزیچ .. 

 ..نه ممنون-

- ارنیگم غذا باگه گشنه ته، ب .. 

دستش تکون دادم و  ونیگرم شده م رو م یانگشتها

کردم یزیاخم ر : 

- خوامینم .. 

 یِ سنت پیکه ت یچشم ازم گرفت و به پسر آوات

داشت، گفت یمخصوص : 

- سین یفعال عرض .. 

 یکوتاه میهم قفل کرد و تعظ یدو دستش رو تو پسر

 :کرد

- بود، در خدمتم..با اجازه یامر .. 

پسر تکون داد و پسر نگاه  یراسرش رو ب آوات

و رو  دیزود چشم دزد یلیبهم انداخت..اما خ ییگذرا

از در خارج بشه، آوات با  کهیبرگردوند. و تا وقت

کرد بشینگاهش تعق .  



- انگار شناسنتیهمه م نجایا .. 

نگاهش به در بود هنوز : 

- نجایا امیم ادیهوم..ز .. 

رمیرو بگ میکنجکاو یجلو نتونستم : 

- ؟؟یایم ایآآآ با ک  

 یکه گاه ییو آدمها یا شهیمکث چشم از در ش با

نگاه که  کیگرفت و نگاهم کرد. کردند،ینگاهمون م

 !من رو خجالت داد و باعث لبخند دندون نمام شد

- هیخوب یجا .. 

جواب سوالم رو داد ،یبا خونسرد اون : 

- ایلیبا خ ! 

جمع شد لبخندم .. 

- گفتم؟؟یم یداشتم چ  

دمیر کشو کیلبم رو به  ی گوشه : 

- که من دختِر خوِب بابامم یگفتیم یداشت !! 



دیخند : 

- یمن راحت ِش یحد پ نیکه تا ا ینترس یلیخ .. 

 یتا کیکرد.  مییاشاره به پررو ،یپوست ریز یلیخ

 :ابروم رو باال دادم

- ام ینطوریهم شهیمن هم ! 

! من یکش داد و چشم ازم گرفت.اَه لعنت یلب

!! شد؟ینم یبباشه و چرا عص ینطوریا خواستمینم

کرد؟ینم یشعور یو ب رفتیچرا..از کوره درنم !  

 یرو یدر حاِل فوت کردِن زغالها یزیاخم ر با

رو از دور  لنگیبود. دستم رو رها کرد و ش ونیقل

گفت نیباز کرد.. و در همون ح ونیقل یبدنه  : 

- میبخور زیبر ییچا .. 

شدم نهیبه س دست : 

- خورمیمن نم .. 

رو  شیُغل ُغل خواستن یازد و صد ونیبه قل یپُک

 :بلند کرد.درحال خارج کردن دودش گفت



- زیواسه من بر .. 

و  شدمیم یکفر شیاز نگاه نکردنش و خونسرد داشتم

شدمیمواقع، بدتر م نیدر ا شهیمن هم : 

- زیخودت بر .. 

 یحوصلگ یجور ب کیبود.  یگوشه ا نگاهش

گفت یهمراه نگاه و صداش بود وقت : 

- خوادایتحمل م ! 

نباشم یعصب تمخواسیم : 

- ؟؟؟یچ  

حوصله شد یش هم مثل صداش ب افهیق : 

- ایبچه باز .. 

به  یا گهیجمع شد. چشم ازم گرفت و پک د صورتم

خجالت باعث اخمم  نیو ا دمیزد. خجالت کش ونیقل

 :شد

- میحرفتو بگو، بر .. 



- یجواب سوالمو نداد .. 

چرا  نکهیا ایدوست بودم  یبا کس نکهیسوال؟؟ ا کدوم

پنهان کردن حال  ی! براکردم؟یم شیانقدر آرا

 کهیپناه بردم. درحال یچا یِ درونم، به همون قور

گفتم کردم،یرو پر م کیو ش دیسف یفنجون ها : 

 .متوجه منظورت نشدم-

فرستاد و..حس کردم  رونیرو از دهنش ب ظیغل دود

صداشه یتو یتمسخر : 

- ؟؟یدوست بود اروی نیمثل ا یبا چندتا عوض  

کرد نگاهم : 

- بپرسم؟؟؟ گهیجور د ای یدیفهم  

 یانگشتهام فشرده شد. مثل قلب ونیم یقور ی دسته

شدیم تابیو ب شدیو ناراحت م شدیکه فشرده م . 

- داره؟؟ یبه تو..چه ربط  

 ییچا یفرستاد..نگاهش به فنجونها رونیب یبلند نفس

. چند کنهیکه داره فکر م دادیبود..و سکوتش نشون م



رو  ونیقل لنگِ یت شنزده بود و حاال داش شتریپک ب

چوندیپیدور بدنه ش م .  

 ونیهردو دستم رو م نباریبه سمتم برگشت و ا کامل

 :دستهاش گرفت

- یعطر نیبب .. 

دستهاش نوازش شد و قلب من شروع  ونیم انگشتهام

گرما فاصله  نیاز ا خواستمیبه آالرم دادن کرد! نم

کردم دستم  یبودم. سع یمن دختر لجباز یول رمیبگ

کشمرو عقب ب : 

- نیعطر !! 

اون..آروم بود..مثل خنده ش..مثل نگاهش..و با  و

دستهاش  یآرامش، نذاشت که دستهام رو از تو نیهم

بکشم رونیب : 

- نیعطر نیبب .. 



 یاومد! با احساس؟؟ نه من حس یراه م چقدر

چه  ای..ایدوست بود.. کی.مثل دمیفهمینم

درک و فهم یبزرگتِر ب کیهم  دی..شادونمیم . 

- بهت  یهر کس یذاری.. چرا میهست یخوبتو دختر 

بشه؟؟ کینزد  

براقش بود و  ی..نگاهم به چشمهادندیبه هم چسب لبهام

 یاخم کمرنگش و نگاهش که همراه با آرامش، جد

 .بود

-  یهات کار ییو خودنما پتیو ت شتیبه آرا

هیاز سر سادگ نایا یهمه  دونمیندارم..م .. 

 یِ ! عوضیچشمهاش جابجا شد. عوض نیب نگاهم

!! با همون آرامشش ادامه دادیلعنت : 

- ! خر بودنو دوس تیخر ینی ادم،یز یِ اما سادگ

؟؟یعطر یدار   

دمیبودم و غر کالفه : 

 !درست حرف بزن-



ور کج کرد کیبه  سر : 

- قهید هیحرف زدِن من  الیخیب !  

شد رهیچشمهام خ یفرستاد و تو رونیب یآروم نفس : 

- خوب و ساده دختر  دونمی..مزمیمن قبولت دارم عز

تو سرت  یکه چ فهممی. قشنگ میهست یا

کارات دست خودت  ی..گاهیهست ی..دنبال چگذرهیم

 هیو سر از  یشیم وونهید هویچرا  یفهمی..نمسین

یشیم مونیو زود پش یاریدرم ییجا .. 

و انگشتهام رو فشرد دیخند آروم : 

- همه  نکهیباحاله..ا اتیقشنگه..ُخل باز اتیبچه باز

 یفکر یبه چ فهمهیکه آدم م هیکارات جور ی

به  ت،ی..اصال خوِد تو..بامزگهیخواستن یلیخ ،یکنیم

خوشگلم اتهیخنگ باز نیهم ! 

و اون دستم رو تکون داد شدمیداشتم غرق م من : 

-  هی یدیاجازه م یکه چجور رهیاما اصال تو مخم نم

سواستفاده کنه تیاز سادگ که،یمثل اون مرت یوثید ! 



 دیو من با کردیفکر م اریم. هنوز به سادمیگز لب

شدیم ی.انگار با فکر کردن بهش عصبزدمیحدس م : 

- که خودتو خر  یچ ینیبدونم  خوامی! نه م؟یچ ینی

قشنگه؟؟؟  شی!! خر بودن چ؟یعطر یدینشون م

 یدختره چه احمِق دوست داشتن یبگه وا یکی نکهیا

تو رو خر  یکی نکهیا ای! اد؟یخوشت م ه،یو بامزه ا

؟؟یشیخوشحال م ره،یبگ یت سوارفرض کنه و از  

. و بازهم شدمیطرز حرف زدنش، کالفه م نیا از

خجالت کیاخم بود و  : 

- حرف نزن ینطوریباهام ا ! 

کرد به  یفرستاد و سع رونیب ینیاز ب یبلند نفس

برگرده..اما انگار نتونست شیحالت خونسرد : 

-  نتیناموس به زور داشت سوار ماش یاون ب

تا باهاش  یماست نشسته بود ! اونوخ تو مثلکردیم

تونهیدختر چقدر م هی!! آخه ؟یبر ... 



جمع شدند. پوف  یپرخجالت یِ به حالِت ناراحت لبهام

 یدستم رو رها کرد..دست ال کیو  دیکش یبلند

دیو با مکث، آروم و پر حرص خند دیموهاش کش : 

- خورده؟؟؟ ییسرت به جا یبچه بود  

سرم  یرو یجمع شدند..اون دست نوازش شتریب لبهام

دیکش : 

- فکر  یعقِل ناقصت به چ نی..اون لحظه با ازمیعز

؟؟؟یباهاش بر یکه قبول کرد یکردیم  

ظتریشد و اخم غل شتریب بغض : 

- حرف نزن ینطوریگفتم باهام ا !! 

 یهم فشرد و دستش رو باخشونت رو یرو چشم

طول  یا هی. و بازهم چند ثاندیصورت و دهنش کش

بگه یصبآروم و ع یتا با صدا دیکش : 

- !! خودت بگو چه مرگت شده بود دیخب ببخش لهیخ

ینشد ادهیکه پ ! 



 تشیعصبان یجلو یکه به سخت دمیفهمیراحت م یلیخ

رهیگیرو م . 

 ..آوات-

و دستم رو فشرد دیلبهاش رو از هم کش تیجد با : 

 !بگو-

انقدر در نظرش احمق  نکهیگرفته شده بود. از ا حالم

از اون، از  شتریب اومد و یعقل باشم، بدم م یو ب

. شدمیمن و حسم رو شناخته بود، ناراحت م نکهیا

چرا جذبم شده  شناخت؟؟یهم من رو انقدر م اریسام

 چیکردم بدون ه یانداختم و سع نییبود؟! سر پا

حرف بزنم یخجالت و واهمه ا : 

- باهام حرف بزنه خواستیم .. 

زد، باعث شد که به  شیشونیدستش که به پ یصدا

رو بلند کنم و نگاهش کنم. با اخم چشم سرم  کبارهی

مونده بود. و کف  شیشونیپ یبسته بود و دستش رو

آورد.مردونه  نییدستش رو از همونجا سر داد و پا



به خودش  یدست به چونه ش زد و حالت عاد

 :گرفت

- یتوام قبول کرد ! 

 یتو می! کالفگکردیبا حرص مسخره م م داست

کرد دایصورتم راه پ : 

- کردم؟؟؟یم کاریخب چ  

درشت کرد چشم : 

- ؟؟یکردیم دیبا کاری!! چگهید یچیه  

که دستم رو رها کرد و با حرص  دینکش یطول

 :صداش رو باال برد

- کثافت بودن از سرو روش  ز،یهمه چ یب کهیمرت

خوا نی! اونوخ تو با همچدیباریم ... 

کرد و آرومتر و پر حرص تر گفت مکث : 

- رو سوار که به زور تو  یپدر یب نیتو با همچ

؟یکه حرفاشو بشنو یبر یخواستیکرده بود، م !! 



و بغض شمرده شمرده گفتم تیعصبان با : 

- ! خوامیفقط حرفاشو بشنوم، بعد بگم نم خواستمیم

ه؟؟یاشکالش چ  

حوصله ادامه دادم یمتعجبش به من بود..ب نگاه : 

- کردم؟؟یم کاری..چداشتیدست از سرم برنم  

 یر و عصبانبزنه..نذاشتم و طلبکا یحرف خواست

دمیکش رونیدستش ب یدستم رو از تو : 

- من  یمگه نگفتم تو کارا ؟؟؟یدار کاریاصال تو چ

  !!دخالت نکن؟

. سکوت شدیخارج م یکم از حالت بهت زدگ کم

. نگاه اخم امیکوتاه ب خواستمیبود و من نم ادیز نمونیب

 یلیبه چشمهام، خ رهیشد و اون خ یکرده م طوالن

منتظره گفت ریغ : 

- بوِست کنم؟؟ شهیم  

 ایکرد.انگار روح از تنم جدا شد.. ستیا یچ همه

 ینگاه بهت زده م تو ستاد؟؟یقلبم بود که از حرکت ا



بکنم..  تونستمینم یحرکت چینگاهش قفل شده بود و ه

 یِ با کالفگ ره،یچشم از چشمهام بگ نکهیاون بدون ا

گفت یمشهود : 

- ت بوسِ  شهی! میلُپ چال یشد یخواستن یلیاالن خ

؟؟ینکن گهیکنم و تو فکر د  

 چیه یچشمهاش مونده بود و دهنم برا یرو نگاهم

 کردیم یمن؟!! شوخ دنی. بوسشدیباز نم یکلمه ا

 یجور کینه؟؟؟ نگاهش 

پر حرص..و خنده  یِ ..کالفگی..خواستنیبود..عصب

همراه بود یکه با اخم مصنوع یا : 

- ؟؟یچرا انقدر بامزه ا   

من از شدت آورد و قلب  کیرو نزد صورتش

به چشمهام، با لبخند آروم لب  رهی! خدیکوب جان،یه

 :زد

- ازش  یچیبچلونم که ه نیلپاتو همچ نیا خوادیدلم م

 ..نَمونه



 یدرشت تر شدند و نفسم بند آومد..لب رو چشمهام

آب گلوم رو با سر و صدا  یهم فشردم و به سخت

دستش گرفت و فشرد. داغ  یفرو دادم. دستم رو تو

 یو تو میر نه انگار که وسط زمستون بودشدم! انگا

باز! و من..واقعا دربرابر تمام حرکات  یفضا کی

..عقب کنم کاریچ دونستمیبودم..نم تیظرف یآوات ب

بزنم؟! چرا خشک شده بودم؟؟ و چرا  یبرم؟؟ حرف

 ای! خداخواستم؟یمن رو ببوسه و هم نم خواستمیهم م

 چم شده بود؟؟؟

 کیراه بود. هم یحس خاص کیخنده ش با  تک

من زد یِ نیرو به ب شینینوک ب یجور لذت! لحظه ا : 

- آخه کوچولو یهست یچقدر تو خوردن ! 

از لپهام حرارت  کردمیحبس شده بود و حس م نفسم

درشتم  یمات شده و چشمها ی افهی!از قزنهیم رونیب

برد؟؟؟یداشت لذت م   

بشم! نگاهش به لپم بود و دستم  دهیبودم..بوس منتظر

. من اصال زنده بودم؟شدیفشرده م دستش یتو !!  



-  گهیمن..بوست کنم، درباره م فکر د یِ لُپ چال

خوادیفقط دلم م ؟؟یکنینم ! 

جونم  خواستی..مدیپر یلبم به حالت عصب ی گوشه

نداشت و من هرم نفسهاش  ینه؟؟ فاصله ا رهیرو بگ

با تمام وجود حس  شنست،یپوستم م یرو که رو

کردمیم .. 

- ؟؟یکنیم گهیفکر د  

کج  یتا با صورت درهم و لب دیطول کش هیثان چند

دیشده، عقب کش : 

- فیح ! 

بودم؟؟ نبودم؟؟ چرا بغض داشتم؟!  ی!! راضدینبوس

دیاون با حرص خند : 

- اگه  شدیم ی! آخه چیکه خرابش کرد فیح

؟؟؟یموندیم خواستم،یکه م یهمونطور  

 یشتریانگشتهاش فشرده شد و با حرص ب ونیم لپم

دیخند : 



- هروقت  تونستمی،میقبل بود یون دختربچه اگه هم

هم فکر نکنم..اما  یچیدلم خواست بوست کنم و به ه

راحت باشم..من با  ذارهیکه فکر خراِب تو نم فیح

کنم؟؟؟ کاریفکر منحرف تو چ نیا  

درد گرفت و صورتم در هم شد. و من  لپم

چقدر..چقدر کمبود داشتم! بغض با نفرت همراه شد 

دمیو غر : 

 !!نکن-

فوت  رونیو نفسش رو ب دیرو عقب کش ستشد

گفت یکرد..و با مکث نسبتا بلند : 

- یکنم عطر تتیاذ خوامینم .. 

دادم  رونیزدم. نفس جبس شده م رو با شدت ب پلک

!! لعنت به تمام یو..نگاهم از چشمهاش جدا نشد.لعنت

بود و نبودنش! لعنت به 

خدا کاش فرار  ینگاهش..حسش..حرفهاش..وا

کردمیم . 



دو دستش گرفت ونیرو م دستم : 

- شه؟؟؟ی..چرا نممیباهم راحت باش خوامیم  

انداختم..انگار  نییازش گرفتم و سرم رو پا چشم

گفتم یبغض صدام رفع نشده بود وقت : 

- برم خوامیم ؟؟یحرفاتو زد .. 

رو تکون داد که نگاهش کنم دستم .. 

-  یکس ذارمیباشم خوشگلم! نم شتیپ خوادیدلم م

کنم تتیاذ شتریخودم ب ترسمیکنه..اما م تتیاذ .. 

گول  یتیو..به روا ترینگاهش نکردم، مالم یوقت

 :زننده تر صدام کرد

- خانوم؟؟ ؟؟خوشگلیعطر  

اومد!!  یخوشم نم داد،یکه بهم م یقشنگ ینسبتها از

دیالیمیم رهیسرم ش نطوریمن بچه نبودم که ا ! 

- ؟؟یشیم تیبا من اذ   

دستم رو تکون داد بازهم : 



 هوم؟؟؟-

آرومش..به  یخم نگاهش کردم..به چشمهاا با

 ایدن کی..به خواستنش که با خواستن من شیناراحت

گفتم ی..پر از عقده بودم وقتکردیفرق م : 

- یکردن من ندار تیجز اذ یا گهیآره چون قصد د ! 

گفت یخنده ش آروم بود وقت تک : 

- آدمو  زونت،یآو ی! با اون لپااریبچه انقدر ادا درن

کنمیم تتیاذ یگیوخ م..اونیکنیوسوسه م .. 

بودم  وونهیجمع شدند و چشمهام درشت..من د لبهام

 دیبهت زده م با ترد یبه چشمها رهیاون؟!! خ ای

 :گفت

- ؟؟یحستو کنترل کن یتونیم م،یاگه باهم باش  

چشمهاش  نی! نگاهم بگفت؟یم یمرد چ نیا ایخدا

بزنم، ادامه  یبتونم حرف نکهیجابجا شد و قبل از ا

 :داد



-  بشه و داشیپ یوثید هیبشم تا باز  التیخیب ونمتینم

سواستفاده کنه تتیبخواد از خر .. 

کردم اخم : 

 ..درست حرف بزن-

و بازهم باهام راه اومد دیحوصله خند یب : 

- ! سواستفاده کنه و توام تیخب..از سادگ دیببخش

هیچ تشیکه ن ینفهم !! 

رو تا  اریسام تیکردم. سواستفاده! خب من..ن فکر

..چطور از دست خالص یبودم ول دهیهمف یحدود

و اون هرلحظه  رفتمیم رونیبا ترس ب یوقت شدم؟؟یم

ترس رو به  امشیبا هر زنگ و پ یمنتظرم بود..وقت

 یتو ضشیضد و نق یو حرفها کردیم قیوجودم تزر

لذت  مگفته بود که از فرار یاومد..وقت یذهنم م

د گفته بو ی..وقتشهیمن نم الیخیجوره ب چیو ه برهیم

اون رو جذب  میکه ترسم رو دوست داره و بچگ

کنهیم .. 



- آخر سرتو به باد  ترسمیتنهات گذاشت..م شهینم

یبد .. 

 یِ قاط تیو عصبان یجمع شد و دلخور صورتم

 :صدام شد

- ؟؟؟یفهمی..نمداشتیدست از سرم برنم  

تا از حالت بهت  دیطول کش یخورد. چند لحظه ا جا

آروم پچ زد،  یلی..صداش رو که خادیب رونیب یزدگ

دمیشن : 

- ناموس یب ! 

تا رو به من بپرسه دیبازهم طول کش و : 

- مثال؟؟؟ کردیم کاریچ  

از نخواستن، گفتم پر : 

-  ابونی..همه ش تو خدادیم امی..پزدیزنگ م قهیهر د

 ..منتظرم بود

دیخند تیاز عصبان پر : 



- ؟؟یکردیم کاریاونوخ تو چ  

دمیکش نییباال انداختم و نگاهم رو پا یا شونه : 

- کردمیفقط فرار م . 

..و قهیاز دو دق شتریب دیسکوت نگاهم کرد..شا یتو

حرفهام فکر  یکه داره رو دادینگاه نشون م نیا

 نی..آواِت متعصب، با اهیکه عصبان دمیفهمی..مکنهیم

بودم!  دهیرو د رتشیو من غ شدیم وونهیحرفها د

دمیفهمیرو نم شیکه معن یرتیهمون غ !! 

 ی..خالنهیاز ک یستادم و خالفر رونیب یآروم نفس

دمیپرس ی..فقط محض کنجکاوتیاز عصبان : 

- ؟؟یچرا انقدر نگرانم  

سکوتش  یاومد..وقت یتازه داشت به خودش م انگار

دمیشد، دوباره پرس یطوالن : 

- آوات؟؟ یچرا نگران من  

گفت یتو فکر بود وقت هنوز : 

- یستیچون راهتو بلد ن .. 



 ی.اون نفسموندم. رهینگاهش خ یزدم و تو پلک

فرستاد رونیب : 

-  یدونی..نمزمیعز سیاز بابتت راحت ن المیچون خ

مثل  یکی یوقت یدونیبده..نم یواست خوبه و چ یچ

رفتار  دیبا یچطور شه،یمزاحمت م یاون عوض

یکن .. 

 چیخودم سوخت.رفتارم غلط بود؟؟ من ه یبرا دلم

هم نبود که  یو کس دیرسیبه ذهنم نم یا گهیراه د

 تونستیم ریرو بهش بزنم..آخ که خاله منبتونم حرفم 

 ..باشه و چقدر دور بود

- با خودم  ،یبر یبه بعد هرجا خواست نیاز

که بتونم همراهت باشم کنمیم می..وقتمو تنظیریم . 

زبونم  یآور بود که نتونستم جلو رتیانقدر ح حرفش

رمیرو بگ : 

- ؟یکنیم یشوخ !!! 

گفت تیتوجه به سوالم، با جد بدون : 



- و  گذرهیتو اون مغزت م یکه چ سیم نمه گهید

 نیبا ا شهی..نمیکنیفکر م یمن چطور یدرباره 

 یچطور یستیهنوز بلد ن یوضع تنهات بذارم..وقت

دور و برت خالص  فِ یخطرناک و کث یاز آدما

بشم التیخیب تونمینم ،یبش . 

..راست دیچشمهاش جابجا شد..شا نیب نگاهم

ل مث یی..خب من چطور از دست آدمهاگفتیم

راهش رو بلد نبودم؟! و  یوقت شدمیخالص م اریسام

و  اریهم نبود که من درمورد سام چکسی..هچکسیه

مزاحمت هاش باهاش حرف بزنم و..ازش بخوام که 

درموردم بکنه، کمکم  یا گهیفکر د نکهیبدون ا

به بابا  ایبه مامان؟؟  ای گفتمیم ترالنکنه؟؟ به 

مزاحم، درمورد اون  دنیکه قبل از پرس یفرهاد

 یکه اول من کار د؟؟یپرسیدرمورد خودم و رفتارم م

 یحرف دادمیم حیکردم که اون مزاحمم شده!پس ترج

هم نشم ینزنم و مواخذه ا .. 



-  گهیبسپُر به خودم..د شویخطتو عوض کن، باق

بکنه یغلط چیه کنهیوجود نم .. 

و به دستش که دستم رو دربر  دمیکش نییرو پا نگاهم

من  یحام خواستیردم. مگرفته بود، نگاه ک

نداشت که  یتیبراش اهم گهیباشه..مراقبم باشه و د

. خودش یچیبهش دارم.حس من ه یمن چه حس

باهم بودن براش دردسر  نیا دیترسینم ؟؟یچ

دردسرها هستم و  نیکه من دنبال هم دونستیبشه؟؟نم

شم؟؟؟یصفت م طانیش یگاه  

- شهی..واست سخته مینطوریا .. 

دجواب دا یو جد آروم : 

-  قهیکه دم به د نهی..بهتر از اشهیواسه من سخت نم

 ..فکرم واست خراب باشه

 تونستمیحرفهاش قشنگ بود و من چطور م چقدر

حاال هم  نیکه هم یحسم رو کنارش کنترل کنم؟؟ من

رنگم!  یسرخاب یو..به لبها کردمیبه تعصبش فکر م

اون دینقص بودن صورتم در د یب یو نگران برا !! 



- ؟؟؟یمراقبم باش یخوایچرا م  

زد یدستم رو فشرد و لبخند متیمال با : 

- نکن ینطوریتو ا افهیق .. 

 اهم،یس یکه چشمها دونستمیدرشت کردم و م چشم

دارند یخوب ییرایگ ! 

- نده بهم ریگ .. 

دیش مهربون شد و لپم رو کش خنده : 

-  یدختر خوب دونمیهواتو داشته باشم، چون م خوامیم

یکن کاریچ دیه باک یفهمینم ی..فقط گاهیهست .. 

 یو نشستنم تو اریداشتم که منظورش سام حتم

 ارینه؟؟حاال هم سام دیفهمیبود..من رو نم نشیماش

 یآور ادیو هرلحظه بهم  دادیم امیو پ زدیبهم زنگ م

داشتم جز قبول  ی..من راهدنمهیکه منتظر د کردیم

که من رو به  یحرف زدن باهاش؟؟؟ اون لحظه ا

گوش  زنبود ج یراه چیرد، هک نشیزور سوار ماش

 یدر پ یپ یامهایدادن حرفش و من از زنگ ها و پ



ش..و فرار خودم، خسته شده بودم و قصدم فقط تموم 

ماجرا بود نیشدن ا . 

به جانب گفتم حق : 

- که کارم  یبگ یتونینم ،یمن نباش طیتو شرا یوقت

غلط ایدرست بوده  .. 

من آروم لبهاش رو از هم کش داد و قلب  یا خنده

 ..رو قلقلک داد

-  یبه جا یچرا گاه ،یتو که انقدر خوب و خانوم

؟؟؟یکنیدرست حرف زدن لج م  

! براش دونست؟یمن رو خوب و خانوم م واقعا؟؟؟

نبودم نه؟؟؟ یدختر بد و جلف  

-  یکه همه  هیچ طتیشرا نمیهستم تا بب ِشتیپ

ادیکارات غلط از آب درم .. 

هم  یاما حرفش به دلم ننشست و لبهام کج شد.  جمله

نزدم و من هنوز به خوب و خانوم بودنم فکر 

کردمیم ! 



- نه؟؟ گهیبود د یکی نیفقط هم  

فکر بودم و هم  یهم تو یعنی..دمیرو نفهم سوالش

 ..سوالش مجهول بود

- ؟؟؟یچ  

شد یجد : 

- مسخره ت یطنتایش .. 

 نینه؟؟ االن..درست هم گهید گفتیرو م اریسام

 یو من دختر خوبنبودم  یدنبال لجباز گهیاالن..د

 یفکر بد چیکنارم بمونه و..ه شهیبودم! تا اون هم

شد و یفرج دیدرموردم نکنه..شا ... 

کردم نییوار سرم رو باال و پا دیتاک : 

- بود! اونم انقدر اصرار کرد که  یکی نیآره..هم

 ..مجبور شدم قبول کنم

 شتریسکوت نگاهم کرد. من ب یتنگ کرد و تو چشم

تالش کردم ینیریودش..خایخوب بودن  یبرا !! 



- قرارمون بود. من  نیاول ،یدیاون دفعه هم که تو د

شدم و بهش  مونی! اونم پشستمین زایچ نیاصال اهل ا

ادامه بدم خوامینم گهیگفتم که د .. 

و با همون  دیدندونهاش کش ونیباالش رو م لب

 یفرستاد..عصبان رونیب یتنگ شده، نفس یچشمها

  بود؟؟؟

- جوابشو ندادم..تو که اخالق هم زنگ زد،  یهرچ

که میستیاز اون خونواده ها ن ؟؟مایدونیبابامو م ... 

حوصله و  یابروش رو خاروند و ب یِ داخل ی گوشه

گفت یعصب : 

 ..بسه-

جمع شدند لبهام : 

- به  دونمی! نتونستم ادامه بدم..حاال نمگمیراستشو م

گهید زیچ ای...ایخودم بود  دیخاطِر عقا .. 

فرستاد رونیرو محکمتر ب نفسش : 

 !!باشه بسه-



شد.باور نکرد؟؟  لیمتما نییلبم به سمت پا یها گوشه

بود؟؟ یباور کرد؟؟ نظرش درموردم چ  

- ام نه؟؟ یمن دختر خوب  

و پر از  رهینگاِه خ کی..دیرو باال کش نگاهش

 ..حرف

- ه؟؟یچ  

 دنیش، کم کم باز شدند. با د دهیچیدر هم پ یابروها

به نفس گرفتماعتماد  ینگاهش، کم متیمال : 

- خوبم..در برابر دوستام، فرشته ام!  دونمیخودم م

کات  یکیو با  شنیدوست م یکیاونا هرروز با 

..نه که به ستمیبرنامه ن نی..اما من اصال اهل اکننیم

ادیکارا خوشم نم نیخاطر تو بگما! کال از !! 

 یداره جلو یکه به سخت کردمیچرا حس م دونمینم

گفته بودم؟!!  یخنده دار زی..چرهیگیخنده ش رو م

 میعصب نیو ا زمیبه نظرش تمسخر آم کردمیحس م

کردیم : 



- آخه؟؟؟ هیچ  

 دیجمع شده، زبونش رو به لبش کش یهمون خنده  با

تکون داد یو سر : 

آره بابا..دختِر خوب..خوشگل..خانوم..من که گفتم -

از مخت کار  ادیز خوادی..نمزمیقبولت دارم عز

یبکش ! 

بولم داشت نه؟؟؟ چشم ازم گرفت !! قگفت؟یم راست

 نی..و در همون حدیو ظرِف چهار مغز رو جلو کش

درآورد بشیج یرو از تو شیگوش : 

 ..فندق بخور-

بهم  ییگرفت و نگاه گذرا شیگوش یاز صفحه  چشم

 :انداخت

- یمونیفندق م هیشب ! 

امروز خوب بود و اون  گفت؟؟؟ی!! من رو مفندق؟

واقعا همراهم باشه؟ خواستیم ! 



رو به گوشش بچسبونه، پر از  یگوش نکهیاز ا بلق

دمیپرس دیترد : 

- ؟؟یایهرجا خواستم برم، باهام ب یخوایم یجد  

تماس گرفتن، مکث کرد و جواب من رو داد یتو : 

- هم دارم؟؟ یا گهید یمگه چاره   

نه من که نخواسته بودم! خودش  ذاشت؟؟یم منت

کردیدوست داشت!! فکر مثبت حالم رو بهتر م . 

- سه روز کالس دارما یهفته ا من !! 

زدم یشخندیش معذبم کرد و ن رهیخ نگاه : 

- به خاطر من؟؟ یبزن تیاز کار و زندگ یتونیم  

 دمیدهنم کش یفقط نگاهم کرد. لبهام رو تو بازهم

اوردمیو..بازهم طاقت ن .. 

-  یوقت؟؟تو فضا هیامممم..واست دردسر نشه 

 ی!! وا؟یدیرو د لمهیف ی..راستلمهیو..اون ف یمجاز

 لمی..منم تو فدنیچه زود پخش شد؟!! همه د یدید

؟؟یبد یخوایم یهستم..حاال چه جواب   



..به دمیکش نییسکوت نگاهم کرد.چشم پا یتو بازهم

دوباره نگاه معذب شده م رو باال  کرد؟؟یفکر م یچ

کردیو اون همچنان نگاهم م دمیکش .. 

- ؟؟یبگ یچ یخوایم نن،یآآآ من و تو رو باهم بب  

فرستاد و..آروم گفت رونیب یبلند نفس : 

- یزنیچقدر حرف م .. 

 ها؟؟؟-

موهاش برد و سرش رو خاروند یال دست : 

- کارا نداشته باش! شالتو درست  نیبه ا یتو کار

ونیقل دیواسه تمد ادیم یکیکن، االن  .. 

 یطیتا خنده م رو فرو بدم..در هر شرا دمیگز لب

 !متعصب بود

 !دردسر نشه..از ما گفتن-

دمیگذشت و من پرس هینداد. چند ثان یبجوا : 

- م؟؟یکن تیکه ازش شکا یکالنتر امیب یچرا نذاشت  



ظرف رو برداشت یتو یاز مغزها چندتا : 

- ؟؟یدینفهم ینی  

به  یباال دادم. اشاره ا یحالت ندونستن، شونه ا به

شالم کرد..هوففف..درحال درست کردن شالم بودم 

 :که گفت

- رف فقط مزاحم نبوده! هس..ط ییخبرا هی دونستمیم

هفت خط بوده که بتونه  یوجب میتوئه ن شیانقدرم پ

بوده و آبرو واست  ییزایچ هیراحت ثابت کنه 

 ..نذاره

گرفت و با مکث گفت یا شماره : 

- جلو بابات واسه ت بد بشه خواستمینم .. 

موند و اون بدون توجه به من،  مرخشین یرو نگاهم

کرش رو رو دم گوشش گذاشت.االن که ف یگوش

 یمن به کالنتر یچقدر خوب که نذاشت پا کردم،یم

مزاحم بود و آوات  کیاز  شتریب اریبشه. سام دهیکش

بود دهیرو فهم نیا ! 



- اریب ونیقل سیسرو هیفرخ  .. 

 هیمبل تک یمبل جمع کردم و به پشت یرو رو پاهام

 دمیرو از کنارم برداشتم و ساغر رو د میدادم. گوش

رو  ینی. سشدیم کینزد ،یکه با دو ظرف بستن

گذاشت و کنارم نشست زیم یمقابلم رو : 

-  رونیاوضاع قمر در عقرب، تو باهاش ب نیتو ا

؟یرفته بود ! 

بهش انداختم ییگذرا نگاه .  

 ..خودش خواست-

شونه م گذاشت و مجبورم کرد نگاهش  یرو دست

 :کنم

- ؟؟یتو چرا گوش داد  

شدیساغر داشت شروع م یحتهایباز نص یوا ! 

- که بگم  تونستمیباهام حرف بزنه..نم استخویم

امینم ! 



حرف بزنه میکرد مال یسع : 

- ؟؟یتونستیچرا نم  

کج کردم یلب : 

 ..زشت بود بگم نه-

 ینیس یرو از تو یازم گرفت و ظرف بستن چشم

 :برداشت

- نکن هیتوج ی..پس الکیدنبال بهونه بود .. 

ساز  شهیهم نکهیرو مقابلم گرفت. از ا یبستن ظرف

اومد یخوشم نم زد،یمخالف م .. 

 آره دنبال بهونه بودم..چطور؟؟-

داد و اخم کرد رونیرو با حرص ب نفسش : 

- ؟؟؟یدیکه پخش شده رو د یلمیف  

رو از دستش گرفتم و بدون قاشق،  یبستن ظرف

زدم یبستن یرو یسیل : 

- دمیهوم..د .. 



بودنش شد یباعث عصب میخونسرد : 

- ؟؟؟یراحت نی! به هم؟یدید  

بهش کرد ییانگاه گذر کالفه : 

- دم؟یکنم؟؟بگم ند کاریخب چ !! 

تو سرم زد آروم : 

- چقدر اسمت سر زبونا افتاده؟؟؟ یدونیم  

خنده م با تعجب همراه بود تک : 

- سر زبونا؟؟؟ فتهیکه اسمم ب شناسهیمنو م یمگه کس  

کرده بود شیعصب ،ینگران نیبود.. و ا نگران : 

-  یک شناسنیو آشنا که م لی..فامشناسنیها نم بهیغر

تو  نویکه عطر گفتیبابام داشت بهم م شبی! دیهست

دهید لمیف هی ! 

گرد شده م رو بهش دوختم یچشمها : 

  !!دروغ نگو-

نگاهم کرد..خنده دار بود فقط ! 



-  نیو ا یمجاز یمگه عمو محسنم اهل فضا

 !!حرفاس؟

گفت یبود وقت ناراحت : 

- هست کهیاون زن یبابام نه..ول ! 

گفت؟؟؟یرو م ی!! ککه؟یزن  

- شه؟؟؟یاگه عمو فرهاد بفهمه چقدر بد م یدونیم  

! شد؟یم ی..چدیفهمیبفهمه؟؟ از کجا؟! اگر هم م بابا

 یبا آوات رابطه ا ذاشتینم گهید شد؟؟؟یم یچ یوا

 یرتیغ نطوریاون رو به خاطر ا ای م؟؟؟یداشته باش

من  نکهیهم..از ا دی! شاکرد؟یم نیشدنش، تحس

ه عقب اونطور دست آوات رو گرفته بودم و ب

 یلیخ..من دونمیاومد..نم یخوشش نم دمش،یکشیم

اظهار نظر به مامان و بابا نداده  یوقته که اجازه 

! به مرور سوال کردمیکار خودم رو م یبودم و پنهان

و جواب کردِن من کمتر شده بود و حاال هم که..من 

از  یدنبال درس و دانشگاه بودم و اونها راض

 !!دخترشون که بزرگ شده بود



- س؟؟یچرا حواست به خودت ن نیعطر  

 یرو تو یاز بستن ی. قاشقشدمیحوصله م یکم ب کم

 :دهنم گذاشتم

- الیخیب .. 

- رو چارهیهم اون ب ،یندازیهم خودتو تو دردسر م ! 

کردم لیرو به سمتش متما نگاهم : 

- نداره یواسه من دردسر .. 

 یآوات؟! خب خودش دنبال دردسر بود! تو یبرا اما

لبم اومد یرو یو لبخندفکر فرو رفتم  : 

- نداره یاونم به من ربط ! 

کرد اخم : 

- ومده؟یانگار بدت ن ! 

جواب دادم یالیخیب با : 

-  نیساغر؟؟؟ از خدام بود که همچ ادیچرا بدم ب

برسه یروز .. 



خوردیحرص م داشت : 

-  یندار یا ندهی! با اون آیخر یلیواقعا که خ

و ت یریبا کله م یکه دار یشی..چرا متوجه نمنیعطر

 چاله؟؟؟

دمیکش یآروم پوف : 

- مو بخورم؟؟ یبستن یذاریم  

گفت متریشونه م گذاشت و مال یرو دست : 

 ی..ازش دوریآج گمیبه خدا به خاطر خودت م -

هزارتا حرف پشت  فته،یکن! اگه اسمت سر زبونا ب

 تیواسش اهم ادی..اون که پسره ززننیسرت م

 وضع بدتر ،یبش ری! اگه درگینداره..اما تو دختر

شهیم .. 

 یِ رو مبل تک ریرو به روبرو دوختم.خاله من نگاهم

. با کردیسکوت نگاهم م یروبرو نشسته بود و تو

همون نگاه آروم و لبخند مهربون. دلم حرف زدِن 

دمیپرس ری..رو به خاله منخواستیساغر رو نم : 



- کنم؟؟؟ یازش دور  

 رِ یجواب خاله من ی..ولدمیساغر رو نشن جواب

بود نانیبا اطم مهربونم، واضح و : 

- درسته، بکن یکنیکه فکر م یکار .. 

من درست بود و  یدرست.. فقط بودن آوات برا کار

 ی هیبدون اون..بق ینفسها ی هی..بقمیزندگ ی هیبق

بود هودهیغلط و ب گذشت،یکه م ییلحظه ها ! 

- نیعطر ! 

هم فشردم یو چشم رو دمیموهام کش یال یدست : 

-  زیر هیاومدم،  ساغر! از اونموقع که گهیبسه د

گهی..ول کن دیکنیم حتینص یدار !! 

به من موند..و بعد آروم گفت رهیخ یلحظه ا چند : 

- شده ینطوریا نیچرا عطر گهیبابا م ! 

بود و اون  دیحرفها بع نیساغر ا الِ یخیب یبابا از

روزها عوض شده بود نیچقدر ا ! 



- شدم مگه؟؟ یچطور  

به اطراف تکون داد یسر : 

- و به  یفقط دنبال کاِر خودت..ینشد یجور چیه

یدینم تیهم اهم یچیه .. 

کج کردم و با حرص گفتم یلب : 

- مونده بود بابات واسه ما اظهار نظر کنه نیهم .. 

گفت یکرد و جد اخم : 

- شوریدرست حرف بزن ب !! 

م رو از مبل گرفتم هیتک کالفه : 

- پاشم برم ،یمخمو بخور یخوایاگه م ! 

گفت یث کوتاهفرستاد و با مک رونیب یآروم نفس : 

-  نیا یکه از سر نگران یدونی..خودت مدیببخش

زنمیحرفا رو بهت م .. 

شد  یسرم تکرار شد و جواب یتو ریخاله من جواب

ساغر یبرا : 



- دمیدرسته، انجام م کنمیکه فکر م یمن کار ! 

بود یناراض : 

- یکنیم کاریچ یکه دار یبفهم دوارمیام .. 

گذاشتم زیم یرو رو یبستن ظرف : 

-  اریچند وقته سام یدونیمراقبم باشه! م خوادیآوات م

 نیدعوا با ماش نیتو هم یدونیم کنه؟؟یم بیمنو تعق

و  زنهیچند بار بهم زنگ م یروز یدونیبهم زد؟!! م

 هیبا  خوادیم ای کنه،یم دیتهد ای! همش ده؟یم امیپ

 تونمیخودش..از ترس نم شیمنو بکشونه پ یترفند

 نِ یدر سوار ماش ..از دمرونیپامو بذارم ب ییتنها

که مقصدم باشه! اونوقت من  ییتا جا شم،یآژانس م

ندارم  ازیندارم که مراقبم باشه؟؟ ن یکس هیبه  ازین

منو به  اریمثل سام یهمراهم باشه و نذاره کس یکی

مثل  یکیندارم  ازیبکنه؟؟؟ن نشیزور سوار ماش

 ی..حامشهیو نگرانم م شهیم یرتیآوات که واسم غ

 حتینص قهیدم به د نکهیا یجا چرا ؟؟؟من باشه

 ری!! چرا گ؟یپرسیکار آواتو نم لیبه من، دل یببند



ازش دور  دیو با شهیکه آوات واسم دردسر م یداد

و داره خودشو  هیکه چه مرد خوب یگیبشم؟؟چرا نم

 دیتا از من مراقبت کنه؟!! چرا با ندازهیتو دردسر م

 دونن کهینم شکدومیه یبه فکر حرف مردم باشم وقت

جرات  یبگم؟؟ حت تونمینم یشکیحرفمو به ه چیمن ه

 نیکردم و به ا یاشتباه هیبه بابام بگم که  کنمینم

چرا؟؟ یدونیشدم..م کینزد یعوض ارِ یسام   

..دوباره کردینگاهم م یسکوت و بهت زدگ یتو

دمیپرس : 

- چرا؟؟؟ چون بابام اول منو مقصر  یدونیساغر م

ب کردم و ! چون من تازه اعتمادشونو جلنهیبیم

باز دم به  خوامیاعتماد خراب بشه..نم نیا خوامینم

..چرا رمیم ی..با کرمیبشم که کجا م چیسوال پ قهید

..چرا ناخونام الک داره و...اوووو رونهیموهام ب

که خودت بهتر از من  گهید رِ یهزارتا گ

برم، اونام فکر کنن  شیپ ینطوری..بذار همیدونیم

 خوامی.اصال نمکه سرم به درس و کنکور گرمه.

بکنن  یو از سر وا کن یالک یِ من کنجکاو یدرباره 



 اریمحدودم کنن..سام یالک یو بعد الک

 کنهیفکر م نی..به اکنهیفکر نم نیمزاحممه..بابام به ا

منو داره یشماره  اریسام یکه چطور !  

نگاه کردم رمیو به خاله من دمیکش یبلند نفس : 

- که  هی.ازش راضآوات مراقبمه..بابام قبولش داره.

به خاطر دخترش خودشو تو خطر انداخت و با 

به اسم هواخواه   یشد..االن وقت قهیدست به  اریسام

واسه من بسه!  نی..همرهیگیباشه، بابام سخت نم شمیپ

فرصتو از دست بدم نیا خوامیجوره هم نم چیه .. 

.ساغر دیوارش رو به روم پاش دییلبخند تا ریمن خاله

رو به من حق داد!  نباریفکر کنم انزد و  یحرف گهید

حرفهام نداشت  یبرا یجواب چیهم ه دی..شادونمینم

دیکش نییسکوت نگاهش رو پا یتو .  

 

که ساغر درست کرده بود،  یساالد یرو رو ارهایخ

لذت  م،یکینزد یتو ریو از حضور خاله من دمیچیم

باعث آرامشم بود و با  شهی. چقدر خوب که همبردمیم



. دست کردیآزرده م نم چوقتی، هکه داشت یدرک

 نیکترینزد کردمیموهام بود و حس م ینوازشش رو

کنارم نشسته م،یزندگ یکِس تو .  

رو داشت و نه  دیام زِ یو تمسخرآم ینگاه موذ نه

مامان  یِ ترالن..و نه مادر بودِن خال تیعصبان

ساغر رو هم نداشت..  ینگر یسطح ی..حتیمهر

ست بودنش اون رو دو نیدوست بود و هم ریخاله من

 خواستی.اون مکردیم زتریعز یمن از هر کس یبرا

خواسته م تالش  نیا یمن به خواسته برسم و برا

خواسته، آواِت دور و دست  نیاگر ا ی..حتکنم

باشه یافتنین .. 

- یدیدیمهلقا رو م ی افهیق دیبا نیعطر ! 

 دنیکه درحال چ یرو باال گرفتم و به ساغر سرم

 دنیکالس با د یدخترها نکهی..ابود، نگاه کردم زیم

و حسادت شده بودند، حس  یپر از کنجکاو لمیاون ف

دادیبهم م یخوب یلیخ .. 

- شده بود؟؟؟ یچطور  



گفت جانینشست و با ه یصندل یرو کنارم : 

  !!دهنش دو متر باز مونده بود-

بود و خب ساغر از  ومدهیساغر هم بدش ن انگار

شدیدخترخاله ش، ناراحت م یناراحت . 

- دن؟؟ید لمویهمه شون ف  

دیخند : 

- ! لمهیآره..چند روزه که تو کالس فقط حرف اون ف

بدونن که تو با آوات چه رابطه  خوادیدلشون م یلیخ

دعوا کرده یکیکه به خاطرت با  یدار یا .. 

گذاشتم و  زیشد. ساالد رو وسط م شتریخوب ب حس

دمیبا غرور خند : 

-  ؟؟یعقده ا یِ توّهم گفتنی! به من میبمونن تو خمار

بزنن؟؟ یاصال تونستن حرف  

بلند شد و به سمت اجاق رفت ساغر : 



-  لمیف نیپخش شدن ا زِ ینتونستن بگن..هر چ یچیه

خوب شد..دهنشون بسته  یلیخ یکی نیبد بود، الاقل ا

 ..شد

یلذت چه ! 

- دن؟؟ینپرس یزیچ  

و نگاهم کرد برگشت : 

- !! ازون روز منو کچل کردن که بفهمن دن؟ینپرس

تو و آواته نیب یچ .. 

بزرگتر شد لبخندم : 

- ؟؟یگفت یتو چ  

گفت یا روزمندانهیپ یِ خونسرد با : 

- نداره یگفتم به شماها ربط ! 

 کهویو بعد.. مینگاه کرد گهیبه همد یا هیثان چند

خنده ریز میهردو زد .  



چشم از ساغر گرفتم و  م،یگوش یصدا دنیشن با

و بود  امیپ یبرداشتم. صدا زیم یرو از رو میگوش

دادِن آوات امیپ یبرا دواریمن ام .. 

 یگوش یصفحه  یآوات باال جیاسم پ ام،یپ یجا به

خودم فعال کرده  یآوات رو برا چیافتاده بود. من پ

 یبودم تا با گذاشتن پست، خبر دار بشم..حاال هم پست

من اومد یگذاشته بود و هشدارش برا .  

شدم.  جشینشستم و وارد پ یصندل یطاقت رو یب

عکس  کی! لمیعکس از اون ف کیپست.. نیتردیجد

و من توش مشخص  اریدرهم و برهم که آوات و سام

که دورمون جمع شده بودند. درست  ی. و مردممیبود

بود و من  اریآوات به سام یکه نگاه عصبان ییجا

و سر  یحالیکه با ب یاری.. و سامدمیکشیدستش رو م

؟ عکس؟؟ نی.اکردیبه آوات نگاه م ،یو صورت خون

 !!چرا؟

پست گذاشته بود رو خوندم ریکه ز یَکپشن : 



" از  یکیخانوم  نیدوستان محض اطالعتون ا

ناموس مزاحمش شده  یمردِک ب نیمنه..ا یآشناها

موارد  نجوریاومد..ا شیپ یریدرگ نیبود و واسه هم

هم بود و  بهیغر ی.اگه حتشهیتموم م نیواسه من سنگ

کارو  نیزم ابا شه،یاوباش مزاحمش م هیکه  دمیدیم

باشه هتون ارضا شد یکنجکاو دوارمی. امکردمیم ." 

گهید گفتیاز آشناهاش؟؟؟آشنا!! من رو م یکی !  

- حرفات توّهم  دنیحاال که بچه ها فهم نیعطر

سر کالسا؟؟ یاینبوده، چرا نم  

 یو با چشمها دمیدندونهام کش نیرو با شدت ب لبم

شدم. پس آشناش بودم و  رهیتنگ شده به عکس خ

 نیهم خواستیم د،یدیاال هرکس که ما رو باهم مح

و من  میبهم گفت که باهم باش نیهم یرو بگه..برا

 یچرا عصبان دونمیحسم رو کنترل کنم؟؟؟ نم

 ی! گوشدادمیبودم..حق داشت و من بهش حق نم

نشونت بدم  ییآشنا کیَ ون انگشتهام فشرده شد: "یم

 "!!!من



 حرف ساغر فکر کردم..سر کالسها حاضر به

خجالت وجود نداشت و  یبرا یزیچ گهیبشم..خب د

و با  رمیراحت سرم رو باال بگ الیبا خ تونستمیمن م

کالس نگاه  یبچه ها یچشمها یغرور تو

 رونیکه بهش بگم ب دمیکنم..امروز رو خجالت کش

کارش من  نیآژانس اومدم..اما ا نِ ی..و با ماشرمیم

کرد که خجالت رو کنار بذارم و کیررو تح ... 

براش فرستادم یامیپ نهیحرص و ک با : 

 ..فردا ساعت سه بعد از ظهر کالس دارم-

بلند شدم.  یصندل یگرفتم و از رو نهیرو از آ نگاهم

 یها مهیشده بودند و از پشت تا ن سیکه گ ییموها

 یبود.. و کالِه پشمالو یتنوع خوب دند،یرسیکمرم م

دمیسبز و سف !  

کردم. فعال نه از  کج اهینگاه س یبرا یدهن طنتیش با

باشه و نه از کالِه به  یخبر دیشده با سیگ یموها

 دهیسرم د یرو یرو مامان وقت نیاصطالح جلف!! ا

نکرده بودم یبود، گفته بود و من توجه . 



 یدو دل بودم و بو یانتخاب شاِل زرد و طوس یتو

برق  ادیبود، من رو به  دهیچیاتاق پ یکه تو یالک

تخت نشستم  ینداخت..روخشک نشده م ا یناخن ها

که کنارم گذاشته بودم، درحال  ییبه شالها رهیو خ

نداشتم و فکر  یفوت کردن ناخنهام بودم..اما تمرکز

 !کنم هول کرده بودم

اون  خواستیو دلم م رفتینم ادمیاز  شبشید امیپ

کوتاه رو بارها بخونم یجمله ها : 

 "کالست کجاس؟؟"

م و اون آموزشگاه رو براش فرستاده بود آدرس

زود جوابم رو داد یلیخ : 

" ربع به سه حاضر باش هی " 

که کنارم  یکیدوست رفتار کنه.. کیمثل  خواستیم

خنده دار  نیباشه و من به حسم غلبه کنم! آخه ا

نفهم و  یبنده ها نیکرمت رو شکر با ا اینبود؟! خدا

شعورتیب !! 



خونه  نیاز ا دیکه با یبود یربع بعد کی شیپ فکرم

 گذروندم،یم دیکه با یتنها قسمت سخت ! ورفتمیم

 یاز جلو دیکه با یشلوغ خونه بود. وا ییرایپذ

اگر مامان و بابا  یو حت شدمیترالن و شهرام رد م

ترالِن دربه در با اون شوهِر  نیا گفتند،ینم یزیهم چ

. کردندیمبارم  یا کهیت کیحتما  شیعوض

از دو ساعت بود که از دست  شتریب شینطوریهم

خاصش فرار کرده بودم..اما از  یو نگاهها ترالن

گذشت شدیسخت م یلیگوشه دار شهرام خ یحرفها .. 

باز شده م رو  یباعث شد انگشتها میگوش امیپ یصدا

ربع  کیرو از کنارم بردارم.  میو گوش ارمیب نییپا

باهام هماهنگ  خواستیمونده بود و آوات حتما م

ه م جمع لبخند ذوق زد ،یاسم سام دنیکنه.اما با د

 :شد

" عروسک..مگه قرار  یاریدرم یمسخره باز یدار

من دارم محترمانه و با  م؟؟ینشد باهم حرف بزن

 یرو ه یکار هی ی..وقتنیعطر کنمیرفتار م متیمال

..پس مسخره ش شهیلُوث و مسخره م ،یتکرار کن



که  سین یزیچ یحرف زدِن عاد هی..زمینکن عز

یازش فرار کن یبخوا " 

و من هنوز هم از  کردیهم القا مترس رو ب امشیپ

آروم  نی. از ادمیترسیو رفتار خاصش م اریسام

..در اوجِ زدیبودنش..اون در اوج آرامش حرف م

به  نشیو در اوج آرامش با ماش کردیم دیآرامش تهد

که با فرارم  کردیم دمی..تهدامیپ نی! حاال با ازدیمن م

دهیرو داره از دست م متشیمال !!  

عوض کردن  شیبود و فکرم پ شامیبه پ نگاهم

و دمیخریم مکارتیس کی..امروز حتما مکارتمیس ... 

 یباز شدن در اتاقم، نگاهم از صفحه  یصدا با

که وارد اتاقم شد و  دمیکنده شد. ترالن رو د یگوش

در رو بست. خشک شده به اخمش نگاه کردم 

زود به خودم اومدم یلیو..خ : 

- ؟؟یدر بزن یستیبلد ن  

 داد،یکه طلبکار بودنش رو نشون م یهمون اخم با

شد کیبهم نزد : 



- ن؟؟؟یعطر یکنیم یچه غلط یدار  

درشت شده م رو بهش دوختم.منظورش از  یچشمها

زنگ  یبود نه؟؟ آخه چندبار لمیغلط کردنم..همون ف

داده بود..و من جوابش رو نداده  امیزده بود و پ

بود  یهم که اومده بود، دنبال فرصت یبودم..از وقت

حرف زدن یراب .. 

- تو اتاقم؟؟ یاومد یدار کاریچ  

ستادیکه به کمر زده بود، روبروم ا یدست با : 

- همه جا پخش شده؟؟ هیچ لمیاون ف  

. با حرص انگشتم ترسوندیبلندش من رو م یصدا

گذاشتم و آروم گفتم مینیب یرو جلو : 

- چته؟؟ واشتری  

طلبکارش رو که درشت تر از حد معمول  یچشمها

صورتم گردوند یبه اخم تو شده بودند، : 

- ؟؟یدید لمیخودتو تو اون ف  



 یبال نیاالن؟! االن چه وقت خراب شدن ا ایخدا

سر من بود؟؟؟ یآسمون  

- گرفته؟ لمیف گهید یکی! به من چه که دمیآره د ! 

نگه داره نییصداش رو پا تونستینم : 

-  یما رو دار یآبرو ؟؟؟یکشیخجالت نم

دم؟ید یگی..اونوقت راحت میبریم !! 

. دستم رو شدمیم یو من عصب گذشتیوقت م داشت

و آرومتر گفتم دمیکش میونیبه پش یبا کالفگ : 

- کنم؟؟ کاریچ یگیخب..م لهیخ  

تر شد یبا حرفم،عصبان انگار : 

-  ی! هیمنو جلو شهرام و خونواده ش برد یآبرو

تو فالن کانال  نوی..عطردنید نستایتو ا نویعطر گنیم

داره و یارتباط هیپسره  نیبا ا نی..عطردنید .. 

گفتم یمشهود یحرفش با کالفگ ونیم : 



- شوهر تو،  یترالن! خونواده  یکنیم میعصب یدار

داره؟ یبه من چه ربط !! 

ختیصورتش ر یفشرد و نفرتش رو تو لب : 

- هم  اتیندونم کار نیتوئه!! تو با ا ریهمش تقص

هم منو سرافکنده  ،یبریمامان بابا رو م یآبرو

یکنیم ! 

 دیبا گهید ی قهیاومد..پنج دق یم درم هیگر داشت

و ترالن با دل پر، دست از سرم  رفتمیم رونیب

داشتیبرنم .. 

- دمیم حیبهت توض امیاالن کالس دارم..بعد م .. 

- به آب  یکه چه دسته گل دوننیمامان بابا م چیه

؟؟؟یداد  

..کاش شدیم رمی.داشت درفتیقلبم باال م ضربان

ادیآوات دم در خونه مون ن .. 

-  نیکه ا دوننیخبر دارن..م یاز همه چ زمیآره عز

پسره مزاحمم شده بود و آوات به خاطر من باهاش 



تا اگه  یبابا خودش رفت کالنتر یشد..حت ریدرگ

بود، سند بذاره..فکر کنم مامان گزارش کامل  ازین

 !بهت داده

شدینم آروم : 

- ازت همه جا پخش شده؟؟ لمیف هیکه  دوننیم  

شردمبازوش رو ف دهیترس : 

- که  سیهم ن یازی..ندوننینه نم ؟؟؟یزنیچرا داد م

 ..بدونن

با تاسف به اطراف تکون داد یسر : 

- بهت  یچیپسره ه نیخاِک دو عالم تو سرت! از ا

مونهیآخرم آبرو واست نم ماسه،ینم ! 

که  یتیو واقع زدیم شیگرفت..داشت ن بغضم

.و دادینشونم م یرحمیبود، با ب ادیز یلیاحتمالش خ

 کردمی..نه تصورش مخواستمیرو نم تیواقع نیمن ا

بشنوم.من فقط  یزیدر موردش چ خواستیو نه دلم م

کردمیو تالشم رو م رفتمیم شیپ .  



- به خودم ربط داره گهیاونش د .. 

- به خودم ربط داره که به  یهمه ش گفت ینطوریهم

گهید یدیرس نجایا .. 

کرد نییرو با حرص به سمتم باال و پا دستش : 

- بدتر  یز سر و وضعته! روز به روز دارا نمیا

بهت بگه دینبا یچیهم ه یشکی..هیشیم ! 

ربع به سه بود و من بغض کرده و  کی ساعت

ترالن یروبرو یعصبان .. 

-  یمن دخالت نکن..به زندگ یصدبار گفتم تو کارا

آخه؟؟؟ یبه من دار کاریخودت برس ترالن! چ  

دستش تکون داد یرو تو شیگوش : 

- اگه  یدونی! مرون؟یب ادیدرب لمتیف دخالت نکنم که

 یما باز یچرا با آبرو شه؟؟یم یمامان بابا بفهمن چ

؟؟یکنیم  

 نی. ازدیم رونیب تیداشت از فرط عصبان چشمهام

مغزش فرو کرده بود..وگرنه  یحرفها رو شهرام تو



آرومم  ی.صداکردیترالن انقدر وحشتناک قضاوتم نم

..مثل دستهام..مثل قلبمدیلرزیم .. 

-  لمیدراومده، انگار ف لممیف یگیم نیقعا که! همچوا

که  لمیف هیکردم مگه؟! به خاطر  کاریپورن بوده! چ

کردم که با  کاریآوات گرفته؟؟؟چ یاز دعوا یکی

کردم؟ یآبروت باز !  

ازش رو گرفتم یدلخور با : 

- ترالن  یزنیخواهرت حرف م یدرباره  یدار

که  یزنیدختر خراب حرف نم هی یخانوم..درباره 

! به اون شوهِر نامردتم برمیآبروتونو م یگیهمش م

سرش به کار  ا،یخاله زنگ باز نیبگو که عوض ا

بخواد مخ تو رو بخوره و  یه نکهیخودش باشه..نه ا

خراب کنه ِشتیمغزتو شستشو بده که منو پ .. 

رو  یکیشالها مهم نبود. یِ رنگ زرد و طوس گهید

ض سرم انداختم.بغ یحواس رو یچنگ زدم و ب

رو داشتم  نیترس ا یو از طرف کردیداشت خفه م م

که آوات زنگ در رو بزنه..اونوقت بود که شهرام 



 دایمن پ هیشوروندن ترالن عل یبرا یدیجد یسوژه 

..و تمشونه م انداخ ی.کوله م رو برداشتم و روکردیم

به ترالن ننداختم ینگاه چیه : 

- لو تو ج یبهتره..نه آبرو م،یفکر کنم قطع رابطه کن

نه من سلب  فته،یشوهرت و خونواده ش تو خطر م

شمیم شیآسا . 

صدام زد یبود وقت ناباور : 

- نیعطر ! 

 یبود که داشتم به سخت یبه خاطر حجم بغض اخمم

دادمیفرو م .  

- قبلش خبر بده  ،یایب یبه بعد هروقت خواست نیاز

 !که من خونه نباشم

شدنش رو حس کردم کینزد .. 

-  لمیبه خاطر اون ف کمیمن  ؟؟باشهیگیم یدار یچ

شدم یعصب .. 



زودتر  دیبودم و با رینداشتم..خب دلگ حوصله

رفتمیم : 

- ؟؟یبرینم فتوی..تشررونیبرم ب خوامی..مالیخیب  

دمیصورتش د یرو تو یناراحت : 

- ناراحتت کنم خواستمی..به خدا نمدیببخش .. 

.حرفش رو دیور کش کیتلخ لبهام رو به  یپوزخند

 گفتی..بعد مشکستیدل م و کردیو ناراحت م زدیم

 یناراحتم کنه! به خدا که اگر شهرام کار خواستینم

 یبود..البته اگر کار ینداشت، ترالن خواهِر خوب

  !نداشت

- نه؟؟؟ دوننینم نایمامان ا  

بره رونیسمت در رفتم تا ب به : 

- ؟؟یبهشون بگ یبر یخوای! مرینخ   

بزنه، اجازه ندادم یحرف خواست : 



- از دعوا  لمیف هینکنم به خاطر  ..فکرسیمهم ن گهید

آبروشون رفته باشه..اگرم فکر کنن آبروشون رفته، 

 ..مشکل خودشونه

رو باز کردم..کنارم اومد و آروم گفت در : 

- خودشون باالخره  ی..ولگمیبهشون نم یزیچ

فهمنیم .. 

میاومد رونیندادم و از اتاق ب یجواب .  

ن نه؟؟ به جبرا کردیکنم داشت در حقم لطف م فکر

که بارم کرده بود! هرچند  ییها هیطعنه ها و کنا

پخش  کردم،یفکرش رو م یمهم نبود. هرچ گهید

 یب متیبه ق یبهتر بود..حت لمیف نیا شترِ یشدن ب

زدیکه ترالن ازش حرف م یمسخره ا ییِ آبرو . 

کردم و با  ینگاِه شهرام، خداحافظ ینیسنگ ریز

 یکی نیا یطعنه ها یاومدم. حوصله  رونیعجله ب

همکالم شدن باهاش هم اعصابم  یرو نداشتم و حت

کردیرو ُخرد م .  



م نگاه بستم،یاسپرتم رو م یها یداشتم بند کتون یوقت

 .تار بود.گلو درد داشتم. قلبم درد گرفته بود

کردم اشک رو  یم رو باال فرستادم و سع ینیب آب

ترالن و  یهمون پشت پلکم نگه دارم. از قضاوتها

 یلیکه خ ییبودم. از طعنه هاشهرام خسته شده 

 یکه به خودشون برا ی..از حقکردندیراحت بارم م

کردنها و سرزنش ها  یو از بزرگتر دادندیدخالت م

 ..و مواخذه کردنهاشون

مامان  نکهی..از اکردمیم اریاخت دیکه با یسکوت از

از من قبول داشت و من  شتریترالن رو ب شهیهم

. درمورد کردمیم مادرم شیترالن رو پ تیشکا دینبا

 یشهرام هم که اصال! اون قابل قبول بود و حتما اون

 یحرف دیمن بودم!! پس نبا کرد،یکه اشتباه برداشت م

کردمیم یتیو شکا زدمیم . 

 دیخوب بود و نبا یلیبابافرهاد خ یبودن برا زیعز

 زیعز نطوریهم دیو با کردمیرو خراب م تمیموقع



 نیبد بشم و من به ابابا  شیپ خواستمی.فعال نمموندمیم

داشتم ازین یآزاد .. 

اومدم. با  نییدو طبقه پا نیها رو تا پاگرد ب پله

. زدمیکه پس م یو بغض دمیکشیکه م یقیعم ینفسها

کردم رو از  سیگ یموها ت،یپر از عقده و عصبان

. دمیو شالم رو عقبتر کش دمیکش رونیپالتوم ب ی قهی

گذاشتم. من موهام  یجلف!ً رو رو دِ یو کاله سبز سف

بود و  مربوطفقط به خودم  کردم،یم یهرکار

دادیبه خودش حق دخالت کردن م دینبا چکسیه .  

بودم که در واحدش  ومدهین نییپله رو پا نیاول هنوز

باز شد. دستم به حصار پله ها حمله کرد و..قلبم 

که  یبه در رهی. تماما چشم شدم و خدیلرز انهیوحش

بودمش و  دهید شیپچند روز  نی. همشدیبازتر م

 یبودم. پام رو که رو قراریب دنشید یچقدر برا

 خکوبیم رومن  یفیظر یپله گذاشتم، صدا نیدوم

 :کرد

- خوش گذشت یلیآوات..خ یمرس .. 



از تپش  یخارج نشد. قلب یرفت..بازدم یدم

 یتنم خشک شدند..دختر یافتاد..پاهام و تمام اجزا

. دیکش اومد. بغض پر رونیآوات ب یاز دِر خونه 

 یدختِر آشنا..با چهره ا کینگاهم ثابت شد..

فکر کنم شناختمشیآشناتر..م ! 

- انقدر  ذاشتمی..عجله داشتم وگرنه نمگهیشرمنده د

دیزود بر .. 

 کیاومد.  رونیهم همراهش ب یا گهید دختر

ده دوازده ساله..اما من اون رو  یدختربچه 

بلونِد و  یپر ناز و موها ی.فقط لبخندهادمیدینم

دمیدیرو م ییبایزاران زه . 

-  ایب می..برو به کارت برس..شمکنمیخواهش م

زمیعز .. 

بار  نیهزارم یبود که عکسش رو برا شبید نیهم

آوات  جیپ یکه تو یو..از عکس پرطرفدار دمید

براش  شهیکه آوات هم ی. دخترشدمیبود، متنفر م

. شکستمی..من مزدیپوزخند م دیوقت داشت..ام



. من به باال نگاه کردی. ناز مدزی"شهرزاد" لبخند م

؟به کجا گشتم؟؟یبرم دیکردم. به خونه مون.. با !  

 ..خب فعال خدافظ-

شد.دستش  دهیاز عذاب،نگاهم به سمتشون کش پر

پاهام  ریدست آوات نشست..انگار چسب ز ونیم

دیچیجونم پ یبودند..پلک زدم. درد تو ختهیر .. 

- میکنیباهم هماهنگ م یواسه قرار بعد .. 

اسم ماهها بود  نی..نه شهرزاد! آره شهرزاد..اتردخ

کج  یذهنم ثبت شده بود..شهرزاد با ناز سر یکه تو

آواِت من؟؟  گمیآواِت من! م یبه رو یکرد و لبخند

..من ستندی!! افکار من خنده دار ندیخند دینه نبا

بره که چقدر بهتر از من  ادمیتا  کنمیم دیتاک شهیهم

و  شدیذهنم تموم نم یتو لهجمدور و بِر آوات هستند..

 !سر کج کردن پر ناِز شهرزاد تموم شد

- ..منتظرمزمیباشه عز .. 

شد؟؟؟یکه برگردم..م شدیم کاش  



 !!خدافظ آوات-

آواِت من!! آره آواِت من  یانگشتها ونیدخترک م لپ

شد دهیکش .. 

 ..خدافظ خانوم کوچولو-

حجم درد رو نشون  تونستیم یهم گاه دنیکش آه

. من شهیقلب آدم آوار م یکه رو یدبده..حجم در

دخترک ده دوازده  نیا ایخانوم کوچولو بودم 

مثل من! چقدر فرق  گهید یها یلیخ دیساله؟؟؟ شا

دختِر مقتدر و  نیمِن "خانوم کوچولو" و ا نیبود ب

..از همه لحاظ خاص و جذاب گهیخاص!خاص بود د

اعتراف عمرم بود نیاعتراف بدتر نیبود و ا ! 

و لبخندش  دیباریز نگاِهش غرور مکه ا یدختر

..و من کردیو احترام م نیرو وادار به تحس یهرکس

لحظه متنفر بودم نیواقعا..واقعا ا .. 

کله  راهنِ یپ غِ یتبل ادیمن رو  داشت،یقدم برم یوقت

..همون که بعد از چند ماه نداختیرنگ م یغاز

ها  یلیلباس شبها بود و خ یعکس تو نیهنوز بهتر



 نیاز ا تهاشونیو کانالها و سا جهایپ غیتبل یبرا

بود و  نی. اون بهترکردندیعکس و لباس استفاده م

دختر  نینفرت و حسادت رو از هم نیشتریمن ب

 یعکس رو تو نیا یداشتم..هنوز هم که هنوزه وقت

 ذاشتمیم زیآم ریو تحق یفقط کامنت منف دم،یدیم جهایپ

غرورم و..حسادتم  یکم کردمیم یسع ینطوریو..ا

 کیمرد..به آوات نزد نیو ارضا کنم.حاال ار

که براش وقت داشت و..شرمنده ش  ادیبود.انقدر ز

شدیم !! 

پشت پلکم ظاهر  یریبستم..و تصو چشم

بود و  ستادهیا یینباشه، اما با پررو خواستمیشد.م

 ی. با همون لبخند حال به هم َزنِش..تمرکزرفتینم

تر و  کردن از ذهنم نداشتم و اون سمج رونیب یبرا

حرفها بود نیتر از ا رحمیب .  

که  کردیم یادآوریو بهم  کردیبود بغلم م یکس کاش

نبود!!همه  چکسی! هیدیند یچی! هستین یچیه

چال  یفِر و لپها ی..فقط و فقط تو!! تو با موهاییتو

!! فقط تو رو..توئه نهیبیکه فقط تو رو م یدار..و آوات



رو  دیمرو..آه خدا دلم ا ینقص و دوست داشتن یب

خواستیم ! 

- ؟یعطر ! 

..متعجب بود. بغض داشتم؟؟ دمیرو شن صداش

پنهان  دی! اما بغض بایلیخب..خ یعنی.یکم

 ریبود! تصو شهیاز هم شتریکه ب ی..پشت لبخندشدیم

نبود چکسیپشت پلک محو شد..ه !  

از تعجب رو  ییطنزآلودش که هنوز رگه ها یصدا

دیداشت، به گوشم رس : 

- خانوم؟؟؟ ی! عطر؟ییالو؟؟کجا  

چهارچوِب  یکه تو دمیباز کردم و آوات رو د چشم

 یو دو انگشت شستش رو تو ستادهیدر خونه ش ا

و  دمیکش یش کرده. نفس بلند رهیت نیشلواِر ج بیج

کردم مشیبزرگ تقد یخنده ا : 

 !سالم-



گرفتند. از همون دختر ُکش  یحالت خاص چشمهاش

که دل  یبراق یمعروف! از همون درشت ها یها

بردندیم . 

 ..سالم خانوم! فکر کردم خوابت برده-

 یشتریم رو وسعت دادم و بغض رو با شدت ب خنده

باال رفته نگاهم  یفرستادم.اون با ابروها نییبه پا

 :کرد

- یسوراخ یاُه چه لپا !  

 ییماورا یانرژ کیاومدم.دنبال  نییها رو پا پله

 کیکه من رو سر پا نگه داره.. یزیچ کیبودم. 

که  یزیچ کیخنده م رو وسعت بده..که  یزیچ

 !باعث بشه فقط خودم باشم و آوات باشه و بس

- بد قول یشد آقا ریکالسم د ! 

بود قیدق نگاهش : 

- نشده رید ادیز .. 



به ساعتم که با دستبند گلدارش ست کرده بودم،  من

 :نگاه کردم

-  قهی..االن سه و پنج دشدیساعت سه کالسم شروع م

 !س

 یو..کم قیهمونطور دقبود و  یطوالن نگاهش

سست شده م  یو به پاها ستادمیکنجکاو..روبروش ا

 یم یخوب یتوجه نکردم.به قلبم هم..اصال! و..بو

فضا  یکه تو یمتیگرون ق یعطر زنونه  یاومد..بو

و عطرش  بردمیم ادیپخش شده بود.خودش رو از 

استارت  یخراب بشه..افکار ر خواستمیرو..اَه نم

گمیم رو م شده ! 

عطر مردونه رو با تمام  یشدم و بو کتریزدن پس

بود که  قی.نفسم انقدر عمدمیوجود به مشام کش

 :نگاهش متعجب تر از قبل بشه

- یستیرو به راه ن ادیز ! 

زدم  یبه راه بودم..چرا که نه؟؟ لب بسته، لبخند رو

شدم رهیچشمهاش خ یاهیس یو تو : 



- م؟؟یبر شهیم  

سوسه ش پر و یکه تو حفره ها شدیباعث م نگاهش

 دیو من با شدیعطر زنونه تموم نم یغرق بشم. بو

و اون  ریعطر و اون تصو نیپس زدن ا یبرا

شدمیم کترینزد ف،یظر یصدا . 

- ..باشه؟؟میبر نجایاز ا  

کرد.  نییکرد و بعد..تند تند سرش رو باال و پا یمکث

خندون و پر التماسم گرفت یچشم از چشمها : 

- امیبپوشم، ب ورمویبذار پل .. 

داخل شد و در رو باز گذاشت. و من دلم  ناو

خواست که قدم داخل خونه ش بذارم. هرچقدر هم که 

گونه م  یرو یترسناک و..دوست داشتن یبوسه ا

لبم  یرو ی. قدم اول رو که برداشتم، خنده انشوندیم

بودم! قدم دوم  یگستاخ یو من ترسو دمیترسیاومد.م

رو به  ورشی. داشت پلدمشیرو برنداشته بودم که د

اومد یبه سمتم م نیو در همون ح زدیتن م : 



- یاومدم عطر ! 

.."همونجا یعنیاومدنش  یبرا دیتاک نیا و

من نذار..ازم  میحر یبمون..داخل نشو..پات رو تو

نداره..من  یبا من عاقبت خوب یدور شو..رابطه 

من رابطه مهمه و..." آخ خدا من  ی..برابوسمتیم

من رو  تیمحروم نیمحروم بودم! محروم بودم و ا

 بابرداشتم و  یا گهی. قدم دداشتیبه لج کردن وام

محابا گفتم یب یخنده ا : 

- نه؟؟؟ یبه خاطر من شرمنده شد  

و نگاه  دیرو باال کش دشیو سف اهیس وریپل پیز

بهم انداخت ییگذرا : 

 .نه بابا کارم تموم شده بود-

راحت بودن،  نی. اکردیراحت برخورد م داشت

شد.  دهیکش نییود.نگاهم پامن سخت ب یبرا

سست بشم؛ اما خواستمینم ... 

- ادیم یبد یهوممم بو .. 



دیرفته بود که پرس لیصدام تحل انگار : 

- ؟؟؟یچ  

به اطراف تکون دادم و بازهم لبم رو تا حد  یسر

و بازهم صدام رو باال بردم دمیامکان کش : 

- گهید ایشد ب رمید ! 

در ظاهر شد یکه جلو دینکش یطول : 

- میرب میبر .. 

به کمر شدم و خودم رو لوس کردم..و خب..به  دست

گهیانداختم د یشوخ ! 

- بود؟؟؟ یدختره ک نیا  

 یمردونه ش رو پا زد و با اخم مصنوع یبوتها

 ..نگاهم کرد

 کدوم دختره؟-

نبود مگه نه؟! نگاه گرد شده م  یدختر؟!! کس کدوم

 یکه انتها یو آسانسور شدیکه بسته م یدر نیب



 شتریاومد..ب یعطر م یابجا شد.بوراهرو بود، ج

  !عطِر مردونه

- نیآآآ هم ... 

 یو لبخند بامزه ا دیحرفم رو بزنم. لپم رو کش نذاشت

 :زد

 ..همکارم بود فوضول خانوم-

هم خودم  دی..شاکردیم جمیداشت گ یعنی. شدمیم جیگ

. ترالن گفته بود که از کردمیم جیداشتم خودم رو گ

. افکارم رهیو آبروم م ماسهیبه من نم یزیمرد چ نیا

. همکارش شکوه نبود؟؟ احسان؟؟ شدیدرهم و برهم م

بود؟؟؟ ی...اسمش چیکیاون   

ذهن مشوشم درحال دست و پا زدن بودم که  ونیم

مردونه..دستم رو گرفت یدست : 

- میبدو بر ! 

 دهیکه دستم رو در بر گرفته بود.. و کش یدست یِ گرم

بم داشت عطِر مردونه..و قلبم..قل یشدنم.. و بو



..من کنار آوات دیکشیاز ذهنم پر م ی! همه چدیکوبیم

یبودم..آواِت مردان ! 

! کردمینشسته بودم و دو دو تا چهارتا م نشیماش یتو

! تالشم ماسهیبه من نم یزی..چرهیمن آبروم با آوات م

 ری.. من خاله منفهمندیست..مامان و بابا م دهیفا یب

حاله..بغض ..قلبم خوشکنهی..سرم درد مخوامیرو م

 ایبزنم.. غیج ادیز یِ از خوش خوادیدارم..دلم م

ادیز یِ چارگیاز..ب ! 

- خوشگل خانوم؟؟ ییکجا  

کجا بود؟؟؟ اری..ساممیشدیها رد م ابونیخ از  

- آموزشگاهمون کجاس؟؟ یدونی..مزهیآآآ چ  

رنگ گرفتم اهیخنده ش چشم از مگاِن س یصدا با .. 

- ؟؟یشد ینطوریچرا امروز ا  

آره انگار م؟؟دی..خنددمیخند ! 

- مگه؟؟ میچطور  

آرومتر شد..مثل نگاهش لبخندش : 



- یبامزه شد .. 

دوستم داشت؟؟؟ خودم رو لوس  یعنیبودم.. بامزه

چال لپم فرو کردم و  یکردم.انگشت اشاره م رو تو

دمیخند : 

- گهیام د یلپ چال ! 

سرم رو تکون داد یدراز کرد و کاله رو دست : 

- خانوم کوچولو یخودم یِ لپ چال .. 

کوچولو؟!! از کدوم کدوم خانوم کوچولوها؟!!  خانوم

قربون صدقه  یکه بزرگترها برا ییاز همون ها

دادم و اخم  مینیبه ب ینیچ گفتند؟؟؟یرفتن بچه ها م

 :کردم

 !بهم نگو خانوم کوچولو-

کج کرد یسر : 

- شده؟؟ ی..چزمیباشه عز  

شده  ی! چیچ دونستمیشده بود..اما نم میزیچ کی

 بود؟؟؟



- ؟؟یعطر  

 یرو با شدت به اطراف تکون دادم و گلوله  سرم

بود، تکون خورد زونیکالهم که آو یپشمالو : 

- نینه! عطر یعطر !! 

دیخند آروم : 

- یخانوِم چلوندن نیعطر .. 

رو دوست  یکی نی..ادیوار لرز وونهید قلبم

دمیداشتم!سر کج کردم و ذوق زده پرس : 

- ؟؟؟یچ  

دیو دوباره لپم رو کش دیخند : 

- دختِر خوب؟؟چت شده   

نگفت گهی..ددمیگز لب ! 

- شد..با ترالن حرفم شد زیهوممم چ .. 

..بدون لبخندیکرد. آروم و طوالن نگاهم : 

 چرا؟؟-



باال دادم و لبهام رو جمع کردم یا شونه : 

- ادیبابا..ازش خوشم نم دونمیچه م .. 

به جلو انداخت و دوباره نگاهم کرد ینگاه : 

- گفته مگه؟؟ یبهت چ  

. لبم از شدت نفرت کج شده دمیکش نییرو پا نگاهم

 یبود..خب من از خواهِر نامردم با قضاوتها

 .ناعادالنه ش، دلخور بودم

- شیبهم..با اون شوهِر الدنِگ عوض دهیم ریهمش گ ! 

دمیسکوت کرد..من با حرص خند یلحظه ا چند : 

- که نگو ادیانقدر ازشون بدم م !  

صدام زد یبود وقت متعجب : 

- ؟یعطر !! 

بودم و صورتم کج  یو مشت کردم. عصبانر دستهام

 :و کوله شده بود

- زشته ها یاگه بگ زنمتیم ! 



خنده ش پر از تعجب شد تک : 

- زشته؟؟؟ یچ  

کالهم گذاشتم ی..دست روشدمیم کالفه : 

 ..طرز حرف زدنم و رفتارم-

فرستاد..دست دراز کرد و  رونیرو آروم ب نفسش

دستش گرفت یدست مشت شده م رو تو : 

- مگه  ؟؟یگیم ینطوری..چرا ازمیعززشته خب 

اد؟یاز خواهرش بدش م س؟؟آدمیخواهرت ن !  

جور  کی..زدیحرف م متیو با مال آروم

..از اون دونمیچه م ای! انهیجور دلجو کیمهربون..

یدوست داشتن یگول زننده ها .. 

-  کاریکرده! ترالن چ زونیلب و لوچه رو چه آو

شده؟؟ یکرده که خانوم کوچولو عصبان  

از گلوم خارج شد..از خانوم کوچولو  یاخواسته ان آه

اومد..از همه  دلخور بودم. از آوات  یگفتنش بدم م



! زود تموم موندمی..من که از آوات دلخور نمیهم ول

رفتیو م شدیم .. 

- برمیآبرشو م گهیبه من م .. 

 ،یکه لبخندش هرچند ظاهر دمیآوات نگاه کردم. د به

  .جمع شد

- زنه؟یحرفو م نیچرا ا !! 

..من ناراحت یعصبان یهم کم دی..شادیپرس یجد

 :بودم

- ..کال با من مشکل داره..هم خودش، هم دونمینم

 ..شوهرش

 دیموهاش کش یال یابروهاش نشست. دست نیب یاخم

سکوت  یتو یا هیشد. چند ثان رهیو به جلو خ

 ..گذشت. دل گرفته م پر بود و حرف زدن سخت

- داره؟؟؟ کاریشوهرش به تو چ  

دستم  ی.دستش رو از رودمیکش نییرو پا نگاهم

 ..برداشته بود



- ترالن  ذارهی..نمگهید ادی..ازم خوشش نمدونمینم

 گهیم نه،یبیباهام خوب باشه..ترالن هروقت منو م

 رادیمن ا یِ آبرو واسش نذاشتم جلو شهرام..از همه چ

رهیگیم .. 

نگاهم کرد یظیاخم غل با : 

- ؟؟یگیچرا به مامانت نم  

دادم و نگاهم رو به سمت  رونیت برو با شد نفسم

دمیکش رونیب : 

- دهیحقو به ترالن م .. 

 مگه حق با ترالنه؟؟؟-

نگاهش کردم..حق با ترالن نبود..به خدا حق با  زیت

شدمیقضاوت م رحمانهیترالن و شهرام نبود و من ب ! 

- کردم که آبروش بره؟! مگه  کارینه!! مگه من چ

اصال مگه  پخش شده؟؟ لمیمن بود که اون ف ریتقص

ترالنو بردم؟؟ یبودم که آبرو یچطور لمیمن تو ف  

داد رونیب ینفس یو عصب دیچیرو پ فرمون : 



- ..حق با توئهیگیخب..تو درست م لهیخ .. 

کرد نگاهم : 

- که حقو به  یزنیچرا درباره ش با مامانت حرف نم

 تو بده؟؟

دیفهمی..نه من رو نمدیفهمینم ! 

- قبول  شتریرالنو ب! تدنی..چون حقو به من نمتونمینم

از من دوس داره شتریداره..اصال ترالنو ب .. 

اومد ینم کوتاه : 

- شوهِر ترالن  یدیخب به بابات بگو..چرا اجازه م

 پشتت صفحه بذاره و تو رو خراب کنه؟؟؟

 ی..گفتن به بابام؟! وادمیبه صورتم کش یدست کالفه

فکرش هم ترسناک بود یحت .. 

- شهینم !  

هم انداختبا اخم ب ییگذرا نگاه : 

- شه؟؟یچرا نم  



بلندتر بپرسه یباعث شد با صدا سکوتم : 

- ؟؟؟یچرا نمشه عطر  

هم فشردم و بغض کرده گفتم یرو چشم : 

-  هی ترسمی..جراتشو ندارم..بابام حساسه..متونمینم

شهرامو قبول  یکنه و حرفا ریتعب گهیجور د

ترسمیکنه..م ... 

آموزشگاه  یکوچه  یلحظه به خودم اومدم..تو کی

میبود ! 

- که میدی!! رسیوا ! 

دیو آرومش به گوشم رس یعصب یصدا : 

- میدیآره رس .. 

از سردر آموزشگاه گرفتم و نگاهش کردم. با  چشم

که درشت شده بودند..چطور متوجه  ییچشمها

نشدم؟! قرار بود به ساغر زنگ بزنم و از اومدنم با 

ها من رو با آوات  یلیخبرش کنم..قرار بود خ

ینت..اَه لعنندیبب ! 



رو نگه داشت و رو بهم گفت نیماش : 

- ..برو سر یعطر میزنیبعدا درباره ش حرف م

 ..کالست

تمام  یتو یتیباز مونده م رو بستم. نارضا دهن

 یزود نیبه ا خواستیحرکاتم مشهود بود.خب دلم نم

ترالن شد و فرصت  یحرفمون درباره  یبرم! همه 

رابطه..  نیخودمون و ا یدرباره  ینشد کم

نوع رابطه بود  کیهم  نیطه؟!! خب اراب

! یاحساس یها یریبود..دور از درگ ی..اجتماعگهید

میاون هم که نشد حرف بزن .. 

 ..خب..باشه پس-

دستش فشرد ونیرو گرفت و م دستم : 

- شه؟؟؟یساعت چند کالست تموم م  

بچه  یدر آموزشگاه کامال خلوت بود و همه  یجلو

از بچه ها  یکیها االن سر کالس بودند. کاش الاقل 

دیدیما رو م .. 



- شیاممم ساعت ش .. 

که گفت کردمیبه موقع برگشتن فکر م داشتم : 

-  هی..اگرم نتونستم و کار داشتم، امیاحتماال خودم م

دنبالت فرستمیراننده م .. 

نذاشت فکرش به سرم بزنه یشدم..حت مات ! 

- اشکال نداره..بهم زنگ بزن با آژانس  یاگه نتونست

رمیم .. 

- دنبالت فرستمیم ویکیخودم  دخواینم .. 

شعوریب یادیز ایبود،  استیبا س یادیز ایبد.. چقدر ! 

 ..باشه..خدافظ-

رو محکمتر فشرد دستم : 

- خودتو ناراحت  ،یشنویکه م یسر هر چرت و پرت

رو  یکس یکه آبرو ینکرد ینکن..تو کار

ترالن و  ی..پس ارزش نده به حرفایببر

 شهرام..باشه؟؟؟



ترالن دربرابر  یحرفها ی..ولقشنگ بود حرفهاش

از  یراحت نیکه به ا یبد..جور یادیحرفها، ز نیا

 دمیلبم کش یرو یحال لبخند نی..با اشدیذهنم پاک نم

کردم نییباال و پا یو سر : 

 ..باشه-

- ..مراقب خودت باشمیزنیبعد باهم حرف م .. 

تکون دادم یسر .. 

- ..خدافظنطوریتوام هم .. 

چشم  یو بستم..و وقتشدم و در ر ادهیپ نیماش از

ازش گرفتم و به سمت آموزشگاه رفتم، گاز داد و با 

  .سرعت دور شد

مونده بود.  شد،یکه دور و دورتر م نشیبه ماش نگاهم

..چقدر یچقدر زود و چقدر کوتاه.اما چقدر خواستن

 یب یشبها یبرا یا رهیگذار..هوممم ذخ ریتاث

میخواب ! 



شتم و مشامم نگه دا یعطر مردونه رو تو یبو

نبود.  نیزم یرو ی. برفدمیکش نیینگاهم رو پا

یصاف و آفتاب یعصر زمستون .. 

ترالن فکر کردم. ترالن..خوب بود! آدم که از  به

..فقط به خاطر شهیم ری. فقط دلگادیخواهرش بدش نم

دلم  دمش،یدینم گهی..اگر دکنهیحرفهاش بغض م

 یهم که از دستم برنم ی. آخه کارشدیبراش تنگ م

به بابا بگم.. من  ایبه مامان  گفتیآوات م اومد.

! اونوقت گهن یکه به کس کردمیالتماس ترالن رو م

..که کردمی!! فراموش مگفتم؟یخودم به مامان و بابا م

اومد یبود که از دستم برم یتنها کار یفراموش . 

پخش شده فکر  لمیبودم و به ف ستادهیدر کالس ا پشت

فراموش شده نبود..ترالن  ی.حاال..بغضکردمیم

 یدرمورد عطر زنونه و دختر ب یتیذهن یبود.و حت

بود که دست آوات رو  ینقص هم نبود! فقط دختر

 نیکه سوار ماش خواستی. و اون ازش مدیکشیم

 ..بشه



 یواقع یرو باال گرفتم و چشم بستم. و لبخند سرم

فرار کرده  دنیجنگ یلبهام نشست. من به جا یرو

 گهیبودم. د روزیگ پجن نیا ی..حاال تویبودم ول

داشت؟ یتیترالن چه اهم یحرفها ! 

کوتاه به در زدم  یچند تقه  یتر از هر زمان مغرور

باشم، در رو باز  ییصدا دنیمنتظر شن نکهیو بدون ا

..و سکوت بود که با وارد دمیکردم.خودم رو جلو کش

کالس حاکم شد یشدنم، تو .. 

 جوون و خوش بر و رو، نگاهم کرد. همون استادِ 

کالس به خاطرش به  یدخترها شتریکه ب یمیاستاد ش

. سکوت اندیبه چشمش ب یتا کم دندیرسیخودشون م

شون  یکالس رو دوست داشتم.به بهت زدگ یتو

 .نگاه نکردم و نگاهم فقط به استاد بود

سالم دادم یو با انرژ بلند : 

 سالم استاد! اجازه هس؟؟-

کردنها مهم  بتیاون که غ یزد. برا یلبخند

کردیرو م سشیو تدر گرفتیبود.پولش رو من ! 



 !سالم..چه عجب خانوِم پاکزاد-

دادم و  یدستهام باز ونیکاله رو م یپشمالو توپک

لوس شدم یبچه ها، کم ی رهینگاِه خ یجلو : 

- به خودم استراحت داده بودم یچند وقت . 

کرد نییباال و پا یسر : 

-  از شتریب یکنی! فکر نمیایبه نظر م لکسیر یلیخ

؟؟یواسه کنکور وقت بذار دیبا نایا  

رفتیلبم نم یاز رو لبخند : 

- تالش کنم شتریب کنمیم یسع .. 

-  یدانشگاه شیپ یباشه امتحانا ادتی! یعال اریبس

به فکر باش شتریهم هست..ب .. 

زهرا؟؟؟  ایبود؟!  انایک یاومد..وا یپچ پچ م یصدا

هم فاخرانه دینگاهم مغرورتر شد. شا !  

- نم؟؟یه هس بشچشم استاد! اجاز  

ها کرد مکتیبه ن یدست اشاره ا با : 



- دییبفرما .. 

 نیبه خاطر تصور ا شبی.من دکردمینگاهشون م دیبا

 تونستمیبودم.. نم داریشب ب یها مهینگاهها، تا ن

 افهیکه ق دمیدیم دیو با رمینگاه نکردنم رو بگ یجلو

شده یهاشون چطور .. 

 یتو سرعت نیگرفته شد و با ا یلمیخوب که ف چقدر

مهم نبود که  یحت گهیپخش شد.د یمجاز یفضا

پر حسادت  ی افهیق دنیمامان و بابا بفهمند. د

دیارز یم یو سرزنش هیکالس، به هر تنب یدخترها ! 

 یکردم! به تک تکشون! به خصوص چند نفر نگاه

عقب کنار هم نشسته بودند.  فیکه رد

شکل  کی..هر کدوم به قی..شقاانایزهرا..مهلقا..ک

اشاره  یکی..کردیپچ چ م یکی.کردندیم نگاهم

فقط زل زده بود و هنوز باور نکرده  یکی. کردیم

  !بود که من سر کالسم

کنم ابروهام باالتر از حد معمول بودند فکر . 

- ؟؟؟یاومد نیعطر  



 دهی. ساغر هم بود و من نددمیساغر رو شن یصدا

بودمش! لبخند کمرنگ و پر غرورم رو به روشون 

ازشون گرفتمو چشم  دمیپاش . 

- نجایا ایب .. 

 یبه کنارش اشاره کرد. به سمتش رفتم. صدا ساغر

 نکهی. حس اقتریمن عم یپچ پچ ها بلندتر شد..خنده 

تمام غرور  رند،یمیو حسادت م یدارند از فوضول

رو    یدست اون کس دی. باکردیشکسته م رو ارضا م

دیگرفت و پخش کرد،بوس لمیکه ف !! 

بودم که ساغر با ذوق، آروم  نشده ریکامل جاگ هنوز

 :گفت

- یاومد یخوب کرد ! 

پا انداختم و نگاهش  یجمع شده، پا رو یخنده  با

 :کردم

- گرفتمیرو م نایحال ا ومدمیم دیبا .. 

تکون داد یسر ،یلبخند بزرگ با : 



 !آره به خصوص اون آرزو و مهلقا رو-

 یدو پشت سرم تمسخر نیکه ا دیفهم شدیم راحت

ه ساغر گفته ندب یزیکرده ند و چ ! 

- ایعوض ! 

از پشت به سرشونه م زد..برگشتم و با نگاه  یکس

آروم  کردیم یشبنم رو برو شدم. سع یبهت زده 

رو کنترل کنه جانشیحرف بزنه و ه : 

- آواِت  ِش یپ لمیتو اون ف یتو بود نیعطر یوا

؟یمردان !! 

هم که سمت چپ و راستش نشسته  یدو نفر نگاه

..و پشت شیل نگاه پشت سربودند هم به من بود..مث

 شتری..اوف فکر کنم بیاون.. و سمت راست یِ سر

شده بودند رهیکالس به من خ یبچه ها ! 

پس گرفتن اعتماد به  یبهتر از حاال برا یچه زمان و

که لگدمال شد؟؟ ینفس و غرور  

- ..من بودمزمیآره عز ! 



مثل "اُاُاُاُاُ" بلند شد و پشت بندش خنده ها و  ییصداها

اومدند. شبنم  یها! لبهام خود به خود کش ماشاره 

دیآرومتر و کنجکاوتر پرس : 

- یکه گفته بود آشناش دمید جشیتو پ !  

آورد..هرچند  ادمیرو  یلعنت یبازهم اون نوشته  اَه

بود یچیباز بهتر از ه ییآشنا ! 

 ..هوم-

- ؟؟یدار یباهاش چه نسبت  

خورد، باعث درجا  زیکه به م ینسبتا محکم ی تقه

شده  رهیکه به دهن من خ ییشد. مثل بچه ها مدنیپر

  .بودند

-  گهیبه کالس، د نیخب بچه ها..اومدن عطر لهیخ

 ..انقدر سر و صدا کردن نداره

سرش رو  نکهیو صاف نشستم. استاد بدون ا برگشتم

دستش بلند کنه، نگاهش رو به من  یجلو یاز جزوه 

شترینگاه، ب نیدوخته بود. جذاب بود..با ا ! 



- اومده که با اومدنت کالس به هم  شیپ یا مسئله

خت؟؟یر  

زدم ییخجالت لبخند دندون نما با : 

- بچه ها کنجکاو شده بودند که کمینه خب.. .. 

 لمی!! بگم که درمورد آوات و من و اون ف؟یچ که

جایچه ب کردند؟؟یم یکنجکاو ! 

 که؟؟؟-

دمیبه شالم کش یدست : 

- الساسر ک ومدمیچند وقت کجا بودم که ن نیکه..ا ! 

بودم که نگاهش رو به جزوه  یجوابم راض از

 یبا خونسرد زد،یجزوه رو ورق م کهیداد..درحال

 :گفت

- سین یآواِت مردان لمی..پس درمورد فنطوریکه ا ! 

بچه ها بلند  نیه یباز موند! صدا رتیاز ح دهنم

 نیفکر ا یشد..چه راحت به رومون آورد و من تو

بود؟ دهیبودم که اون هم د !! 



- ن؟یدیاستاد شمام د یوا ! 

 ی.استاد لبخند کمرنگدیپرس یا گهیرو کس د نیا

 یتو یحال جد نیبود. و در ع یزد.استاد شوخ

 ..کارش

- س؟؟؟یحرفا ن نیا یکالس جا دیکنیفکر نم  

دمیپرس یبهت بودم وقت یذوق زده، هنوز تو من : 

- نش؟یشناسیاستاد شمام م !! 

تفکر به خودش گرفت ژست : 

- زادپاک نی..عطریآشنا .. 

بود! چقدر هم که  دهیرو هم د دشیپس پست جد اُه

نگه داشته بود ادشی یرو تو لمیاسم و فام قیدق !! 

-  ی هیتون اگه تموم شد، به بق یخب؟؟ کنجکاو

میدرسمون برس .. 

دیپر ناز پرس یطنتیبا ش یکی : 

- نایدیاما استاد شمام پرس !! 



کردیم یبچه ها بود که اون رو جد یِ گستاخ نیهم : 

-  ! درسفعال

شدیکالس که کم نم یبچه ها یرو هرچند ! 

- آخه دنیبه کجا رس مینیبب دیاستاااد..بذار .. 

خنده ش رو گرفت.چطور  یجلو یبه سخت استاد

 یکه تو یدختر رنگ و وارنگ نهمهیبا ا تونستیم

اگر  یبودند، درس بده؟!! اگر من بودم...وا دشید

خوردمیرو م طونیمن بودم که هرلحظه گوِل ش ! 

دمیرو از پشت سر شن یشدارین یاصد : 

- گفته که  جشیبرسن ندا؟! آوات تو پ خوانیکجا م

 نیاگه آشنا هم نبود، باز همچ یفقط آشناشه! حت

داره؟؟ دنیبه کجا رس نیا گهی! دکردیم یکار  

 یدادم. حرفها صیراحت تشخ یلیآرزو رو خ یصدا

. هرچند با حسادت همراه سوزوندیطعنه دارش، م

شدیشدنم م یث عصببود، اما باع . 



بهش انداختم. خونسرد بود و  یزیو نگاه ت برگشتم

. و خب..مهلقا کردیم ییلبش خودنما یرو یپوزخند

کالس از حرفش  یو نصف بچه ها انایو زهرا و ک

از  ی! بازهم..حس بددندیرسیبه نظر م یراض

به  م،یجواب یب ینگاههاشون گرفتم. ساغر بود که تو

دیدادم رس : 

- کارو بکنه!  نیا بهیدرصد آدم واسه غر هیفکر کن 

انقدر مهم بوده که به خاطرش پاش به  نیعطر

باز بشه یکالنتر ! 

بچه ها بلند  یاومد.صدا رونیحبس شده م ب نفس

  .شد..با سواالت مختلف و نظرات مختلف

- ؟یکالنتر دیواقعا رفت ! 

- بود مزاحمت شده بود؟؟ یاون پسره ک  

- نه؟؟؟یبش نیشگفت بره تو ما نیبه عطر یدید  

- بود؟؟؟ یچرا انقدر عصبان نیعطر  

- نه؟؟ گهیتونه د هیهمسا  



- گهیآشنا بوده د هی..فقط دینه بابا شلوغش نکن !  

- !! حاال آشنا دیکنیبابا چقدر بزرگش م یا

کرده تموم شده  یکمک هی..یبوده..هرچ بهیبوده..غر

بزرگ  یماجرا هی دیخوایم یاتفاق معمول هیرفته..از 

رو نداره ایبچه باز نیآوات که وقت ا باد؟؟بایبساز ! 

زهرا بود که نگاه بچه ها رو  یقَّرا یِ سخنران یصدا

اومد! چقدر  یبه خودش جلب کرد.چقدر ازش بدم م

روانم  یاومد! و چقدر باعث خراب یاز من بدش م

دختِر پر افاده که از لحنش تمسخر  نیبود ا

مگفت یکردم با آرامش حرف بزنم وقت ی.سعدیباریم : 

 ..نگرانم بود-

داغ  کهیزدم درحال یبه سمتم برگشت..لبخند نگاهها

کردمیبغلم رو حس م ریشدن ز : 

- گمیآواتو م ! 

باال  ییزهرا نگاه کردم و ابرو ی رهیخ یچشمها به

 :دادم



- منو رسوند سِر کالس نیواسه هم .. 

..ضربان قلبم باال زدمیبسته شد! نفس نفس م دهنش

..لذت بخشیبود ولبود. چقدر جواب دادن سخت  ! 

بود که به جاش جواب داد مهلقا : 

- ..اگر هم تو رو رسونده باشه که گهید یخب آشناش

آشنا رو رسونده..اونم اگه باز  هیدرصده، هیاحتمالش 

 نیعطر میبکن یا گهید ریتعب دیتوّهم نباشه!! با

 !جان؟

 یتقه  نباریبودند نه؟!! ا ضیگره خورد! مر نفسم

د و باعث ساکت شدن بچه ها خور زیبه م یبلندتر

 :شد

- بچه ها..فکر کنم به خودشون مربوط  دیتمومش کن

 ..باشه

آرزو بلند شد یحوصله  یب یصدا : 

-  نیا یکالس که جا د؟؟یدرسو ادامه بد شهیاستاد م

سیبحثا ن ! 



..و ی! چقدر با غرض..چقدر دوست نداشتنعجب

 یخدا چه سردرد یحرص پنهان! وا کیچقدرتر، با 

 یدخترها نیا یها یباز یدست عقده ا گرفتم از

 .حسود

درس رو ادامه  تیصافه کرد و با جد ییگلو استاد

که بچه ها مجبور به سکوت  یداد.انقدر جد

و تمام حواسم پرِت  دمیفهمیاز درس نم یچیشدند..ه

 یآروم یهام بود. و پچ پچ ها یپشت سر ینگاهها

درمورد منه شیکم و ب دونستمیکه م . 

گفت یشخندیدستم گذاشت و با ن یدست رو ساغر : 

- بدبختا ترکنیم یدارن از حسود ! 

 ی. خب راضکردیحرف آرومم م نیبا ا داشت

هزاران  م،یکه من و آوات کنار هم بود نیبودم..هم

که  ییهمونها یسر بچه ها آورده بود.حت یفکر تو

 بدونند و من خواستندیم شتریانکار کنند، ب خواستندیم

 یلیخودم بودند و خ یسالها ! خب همسن ودمیفهمیم

 رفنبود..ح یکم زی! چکردمیخوب درکشون م



..همون گهید نیبود! و..عطر یدرمورد آواِت مردان

بزرگ و  نیربِط ب نیخودمون..و ا یِ معمول نِ یعطر

قابل هضم بود ریبراشون غ کیکوچ . 

وسط وجود  نیا یمسخره ا یاّما کی...اما

 کیبود..کرده  یآشنا معرف کیداشت.آوات من رو 

رو  نینداشتم! ا بهیبا غر یکه فرق یمعمول یآشنا

 یبرا شدیم لیدل ییآشنا نی. قانع نبودم. اخواستمینم

 یبرا ی..پس هرکارگهیآوات! آشنا بودم د یکارها

دلم  در. آخ که چقکردیآشنا م کی یبرا کرد،یمن م

و نابود  ستیآوات ن جیاون پست رو از پ خواستیم

 .کنم

 یآروم م یخنده ا ی! صداردم؟کیم یچه کار دیبا

رو  زیتمسخر آم یخنده  نیاومد.. من ا

 یم نیی.داشتند اعتماد به نفسم رو پاخواستمینم

..من دختر شدندیآوردند. و فکر کنم موفق هم م

هم من  زیتمسخر آم ینگاهها ینبودم و حت یشجاع

کردندیم یرو عصب .  



 تیجهت به وا یو ب چلوندمیهم م یرو تو دستهام

 یراه دیشده بودم. با رهیاز نوشته خ یخالبرد 

 نیوجود داشت که من از ا یراه کی دی.حتما بابودیم

که چرا..چرا  خوردمیله شدن فرار کنم.حسرت م

جوابشون رو محکم بدم؟ تونستمینم !! 

..انقدر کینزد یلیآوات..خ کِ یآشنا بودم اما نزد من

 و میرفتیم یو باهم به رستوران سنت شدیکه نگرانم م

و مراقبم  دیبوسیو من رو م ذاشتمیبه خونه ش پا م

ثابت کنم خدا؟ تونستمیچرا نم یبود و...وااا !! 

از کالس  نکهیگفت و قبل از ا یدیخسته نباش استاد

 :خارج بشه، به مِن مات شده نگاه کرد

- نجایا اریب فیلحظه تشر هیخانوم پاکزاد  .. 

الم ببه فکر برگشتنم بودم. کاش دن شدم،یبلند م یوقت

 کیاز  شتریکه من و آوات چقدر ب نندی..کاش ببادیب

میآشنا هست .  

بودم ستادهیبلند شد و من روبروش ا استاد .  



 بله استاد؟؟؟-

دیمن پاش یبه رو یلبخند : 

 اوضاع چطوره؟؟-

ماندگاِر جوون و خوش برخوردمون هم نگرانم  استاد

از شونه هام رو باال فرستادم یکیبود؟! لب بسته  : 

- هخوب .. 

تکون داد و آروم گفت یسر : 

- فکرتو مشغول نکن خانوم پاکزاد..کنکور  ادیز

 ..مهمتره

نتونستم بزنم. فقط نگاهش کردم. اون چشم  یحرف

ازم گرفت و از کالس خارج شد. با خارج شدنش، 

از بچه ها بلند شد یکی یصدا : 

- گهیبگو د نیعطر !  



 گفتم؟؟یم دیبا یکردم. چ الیبه ل یو نگاه برگشتم

! چقدر از آوات و گهیرو گفته بود د یآوات همه چ

اومد ایهاش بدم م یباز یعوض !  

لبم رو  یبه سمت بچه ها برگشتم و به سخت کامل

صدام شده بود  یِ حرص قاط ی. فکر کنم کمدمیکش

گفتم یوقت : 

- منه یِ ..مثل حاممیمن و آوات مثل دوتا دوست .. 

بعد گفت و  یزیکه دم گوِش مهلقا چ دمیرو د آرزو

بود؟ یخنده دار زی..چدندیهردو خند !! 

لبش داشت، کنارم اومد یکه رو یبا خنده ا ساغر : 

- چند روز مخ  نیعطر یآخه..وا نیچقدر فوضول

هیتو و آوات چ نیمنو خوردن که بفهمن ب .. 

رو به بچه ها گفت و : 

- گهیراحت شد؟؟ دوستن د التونیخ ! 



ته  یبچه ها ینگاهها یخواهرانه پشتم بود. ول ساغر

. به خصوص که پچ پچ هاشون کردیم تمیکالس اذ

 :بلند بود

- به نفع  یابونیخ یدعوا هیچقدر خوبه آدم از 

 زنهیتوّهم م نیآشنا، ا گهیم ارویخودش استفاده کنه! 

شوهرمه گهیدوست!! پس فردام م !! 

 دهییبود که سا ادیهم ز یفشار دندونهام رو انقدر

تو سرم  کهویفکر از کجا  نیا دمی. نفهمشدندیم

گفتم زیتمسخر آم یاومد..فقط رو به همون نگاهها : 

- که  دیدیتوّهم زدم..د نیگفتیمونم م ییواسه آشنا

شد ریدرگ یآوات به خاطر من چطور .. 

دادیزهرا اوجِ حسادتش رو نشون م یصدا : 

- کردیکارو م نیهم ا بهیغر هیخودش گفت واسه  ! 

همراه بود تیبا عصبان پوزخندم : 



- ودش گفت آشناشم! بهتونم ثابت شد، حاال که خ

 شهیمونم بهتون ثابت م یروتون کم شد. دوست

زمیعز !! 

دهنش رو غنچه کرد و ادام رو درآورد یمسخرگ با : 

- زم؟؟؟یعز یچطور  

شدم تی. من پر از نفرت و عصباندندیخند .. 

- کنمیتولدمه..همه تونو دعوت م گهیپنج روز د .. 

م و از گفتنش داشت دیمهم نبود که شک و ترد گهید

اگر  ی..حتشدیهرطور شده، م دیهم واهمه داشتم. با

کالس  یکه تو ی! از سکوتدیرسیم نیآسمون به زم

پر حرص ادامه  یحاکم شد، استفاده کردم و با آرامش

 :دادم

 !آواتم دعوته-

* 



شدم، راننده در رو  ریعقب جاگ یِ صندل یرو یوقت

بست و پشت فرمون نشست. و من جواب آوات رو 

ادمد : 

 ..آره سوار شدم-

دیبه گوشم رس صداش : 

- خب بهش گفتم که برسوندت خونه..فعال  لهیخ

؟؟یندار یکار  

بچه ها  ی.هنوز نگاههاومدی! چقدر بد که ننامرد

و داد  غیچشمم بود. ج یجلو

 یکردنهاشون..سوالهاشون..بسته شدن دهن زهرا وقت

براش  یبرنامه ا چیکه ه یجشن تولد یکه برا

عوتشون کردمنداشتم، د .  

- گهینه د .. 

- خبر  هیخونه،  یدیپس من برم با کارام برسم..رس

 ..بهم بده



. هرچقدر هم گرفتمیم یحس خوب ش،یبا نگران هنوز

ومدیکه گرفتار بود و خودش دنبالم ن . 

- یباشه مرس .. 

کرد و تماس قطع شد. ماتم گرفته به  یخداحافظ

زده نگاِه بهت  ادینگاه کردم. و به  یگوش یصفحه 

بچه ها افتادم. پنج  یو داد کردنها غیج نیساغر، ب ی

 یفکر چیروز تولدم بود و من ه گهیروز د

جشن بزرگ  کیدرموردش نکرده بودم. اونوقت از 

تا از  یاز س شتریحرف زده بودم و دعوت کردِن ب

هام! و بدتر از اون، دعوت کردِن آوات یهمکالس !!  

و من  دینم رسفکر به ذه نیلحظه فقط و فقط هم اون

 زشونیهرطور شده جواب نگاه تمسخر آم دی..بادیبا

. و بستمیدهن زهرا رو م دی. اون لحظه بادادمیرو م

 یکالس رو که سع یبچه ها شتریهمراه اون، دهن ب

در خراب کردن اعصابم داشتند. و حاال..واقعا مونده 

از ساغر در  یسوال لکنم! مث کاریچ دیبودم که با

دیرساوج تعجب ازم پ : 



" ؟یکن کاریچ یخوایم !!" 

جوابش رو داده بودم یمن با خونسرد و : 

" و همه تونو دعوت  رمیجشن بگ خوامیم

کنمیآواتم دعوت م یکنم..خانواده  .." 

بچه ها کم شده  یهمه  یلحظه گفتم بودم و رو اون

آوات و  دنِ یو د گهیبود. و همه منتظِر پنج روز د

 کاریچ دیادوستانه مون! و حاال من ب یرابطه 

کردم؟یم !!  

به اومدن  یهرطور شده، آوات رو راض دی..بایچیه

. هرچقدر هم که سرش شلوغ کردمیبه جشن تولدم م

و  هیبود و وقت نداشت..هرچقدر هم که از حاش

! شدیبود..هرچقدر هم که..نم یفرار ثیحرف و حد

ها شده بود و من به آوات  دینبا یلیتا حاالش که خ

شدیهم م نی.حتما بعد از اشده بودم. کترینزد ! 

 

** 



 

 ونیهدف به تلوز ینشسته بودم و ب یمبل تک یرو

انقدر فکرم مشغول جشن  روزیشده بودم. از د رهیخ

 یخستگ نی. و اکردمیم یتولد بود که احساس خستگ

اومدن از اتاقم  رونیبا ذهِن آشفته، من رو وادار به ب

 کردمیاول جشن رو مطرح م دیخب با یعنیکرد. 

گهید !  

 ییِ برپا یگوشم نخوند و..برا یهم کم تو دیکه ام البته

 بیترغ شتریجشن، من رو به تالش ب نیهرچه بهتِر ا

دیرسیبه خونه م یبود و بابا بزود یکرد.وقت خوب . 

حرفها و  ادی یافتادم..وقت ینگاه بچه ها م ادی یوقت

پر تمسخر چند دختر که انگار از شکسِت  یخنده ها

من باعث  یِ ناراحت ی..وقتبردندیرو م بهره تیمن نها

هرلحظه دنبال له کردن  یاونها بود..وقت یِ خوشحال

 یحسادتشون رو به راحت یمن بودند..وقت

 شتریکه ب شدیم ثباع گهید لی..و هزاران دلدمیفهمیم

جشن ُمصر  نیکشوندن آوات به ا یبرا شتریو ب



 یکه بهش چ دونستمینم یباشم. هرچند که هنوز..حت

چطور مطرحش کنم بگم و ! 

- نیعطر .. 

 یکه ازش درخواست کنم و اون با بهونه  دمیترسیم

بشم عیرد کنه و من با احترام ضا تیکار، با جد !  

تکون خورد بازوم : 

- با توام یآج ! 

!!بازهم کارش یحینگاه کردم. چه لبخند مل زدانی به

 بهم افتاده بود که مهربون شده بود؟؟

- ه؟یچ  

ترو به سمتم گرف کتابش : 

- همه رو بلدم؟؟ نیدور ازم بپرس بب هی  

چهارم نگاه کردم. حوصله ش  ی هیکتاب علوِم پا به

تو سرم  یخاک کیو  کردمیفکر م دیرو نداشتم. با

ختمیریم .  



 ..برو بده مامان بپرسه-

بلند  یبگه، مامان با صدا یزیچ زدانی نکهیاز ا قبل

 :گفت

- هنوز  اد،یدستم بنده؟؟ االن بابات م ینیبیمگه نم

 ،یشام حاضر نشده..توام که فقط درسو بهونه کرد

 ،یاز بچه بپرس یخوایدرس م هی..یکنیکمک نم هی

خوردن و  ؟؟فقطیبهونه جور کن یتونیباز م نیبب

تو اون اتاق صبح تا شب  دونمیگرفته..نم ادی دنیخواب

کنهیم کاریچ ! 

 یپر بود ! برا یلیفکر کنم دلش از من خ هوووفففف

کتاب  یحوصلگ یمامان، با ب یر هافرار از غر غ

گرفتم زدانیرو از دست  : 

- کارش  یوقت شهی! مثل موش ُمرده ها منمیبده من بب

فتهیم ! 

مامان گفت زدانیقبل از  بازهم : 

 !با بچه درست حرف بزن-



رو از  زدانیکه مامان  دمیرسیم جهینت نیبه ا داشتم

که  نیعطر چارهیدوست داشت!! ب شتریترالن هم ب

 زیر زدانیبود!  زینفرت انگ یِ دوتا موذ نیز ابعد ا

 یلیو من با حرص نگاهش کردم. صدام خ دیخند

گفتم دواریتهد یآروم بود وقت : 

- من از تو برسم یحساب هی !! 

 ،یظاهر تیبا همون مظلوم یبسته شد..ول دهنش

 :آروم گفت

- واسم  یچیه نکهی..با اگهینامرد نشو د یآج

 نایبه مامان ا لمهیفاون  یمن درباره  ،امایدینخر

 .نگفتم

 یکردم تا حساب ببره..اگر کم ظتریرو غل اخمم

بردیم !! 

- فرصت طلب؟ یکرد یباز فوضول !! 



 دیجشن تولدم با یبسته نگاهم کرد.فعال برا لب

!با دادمیباج م یوجب مین نیو به ا کردمیسکوت م

چشم ازش گرفتم و کتابش رو باز کردم تیجد : 

- یبلد یچ نمیفعال جواب بده بب ..  

 زدانیسواالت علوم از  دنیدرحال پرس تیجد با

. دادیجواب م یبه سخت ونیخط درم کیبودم و اون 

داداِش سر به هوا و  نیاز من نداشت ا یدسِت کم

 ای دادیکه جواب م ی! هر جواب غلطگوشمیباز

نوش جان  یمحکم یِ جواب بده، پس گردن تونستینم

 الاقلکنم،  یفتال تونستمیکه نم یا گهی. جور دکردیم

 یخنگ بودنش عقده م رو سرش خال یبه بهونه 

کردمیم ! 

رو که زدم، صدام رو باال بردم یپس گردن نیآخر : 

- یستیکه بلد ن یچیپس احمق؟! ه یخوند یچ !! 

 یکینزد نیرفت که مامان هم ادمی یلحظه ا و

 !هاست



- ن؟یعطر !!  

دمیگز لب : 

-  خنگه..واسه یلی..خسیبلد ن یچیمامان اصال ه

دهیمعلمش بهش تذکر م ونیروز درم هی نهیهم ! 

ستادیدست به کمر روبروم ا مامان : 

- بچه بلند  نیدستتو رو ا قهیدم به د نکهیعوض ا

کردن فقط  یباهاش کار کن! از خواهر کمی ،یکن

؟؟؟یبلد شویبداخالق  

 یحرف زدن مامان بدم م نطوریکه چقدر از ا یوا

و  گفتیبه ترالن م دیحرف رو با نیاومد! هم

باال دادم و با حرص گفتم ی! شونه اگفتینم : 

به من چه؟؟ من خودم درس دارم کنکور -

بکشم نمیا یِ مونده ُجور خنگ باز نمیدارم..هم ! 

مظلومانه  د،یمالیپشت گردنش رو م کهیدرحال زدانی

 :و با حرص گفت

- رو لمهیاگه به بابا نگفتم ف !  



گفتم دواریبراق شده نگاهش کردم و تهد یچشمها با : 

- هفته دهنتو باز  هیتا  یکه نتون زنمتیم نیهمچ

ایکن !! 

مامان بلندتر شد یصدا : 

- نیبسه عطر !! 

مونده بودم که  رهیخ زدانی ینفرت به چشمها با

شد  یانیزنگ، پا نیزنگ در به صدا در اومد. و ا

مامان. حتما بابا بود  زدانیمن و  نیجَدل ب یبرا

! عشقمگهید !! 

 ییپرت کردم و ابرو زدانیبغل  یعلوم رو تو کتاب

 :باال دادم

- یستیبلد ن یچیاز اول همه رو بخون..ه .. 

 یش حرصم رو درم انهیمظلوم و موذ نگاهش

مهم نبود گهید زدانیآورد..اما االن  ! 



رفتم. به  فونیشدم و قبل از مامان، به سمت آ بلند

دختر خوب و  دیداشتم پس با ازیجشن تولد باشکوه ن

مبودیم یمهربون ! 

لبم اومد یبابا، لبخند رو نیماش ریتصو دنید با : 

 !بابا جونمه-

که به سمت آشپزخونه  یغرغر مامان رو وقت یصدا

دمیشنیم رفت،یم : 

- ..خدا آخر دونهیخدا م گذره،یتو سرش م یباز چ

بگذرونه ریبه خ یدختر جنّ  نیعاقبت ما رو با ا .. 

 نکردم و همون دم در منتظر اومدن بابا شدم. یتوجه

. کادوم گرفتمیجشن م یرو برا تشیرضا دیامشب با

 دهیخر ندهیدو روز آ یکی نیحتما تا هم دیهم که با

..و مهمتر از همه انواع و زمیعز نِ ی. همون ماششدیم

 دیآوات! با ،یاقسام مهمونها بودند و اصل کار

بدون اونها که  کردم؟؟؟یخانواده ش رو هم دعوت م

و بابا تا  شهیم یچطوراوضاع  نمیبب دی! باز باشدینم

دوستهام رو با  شدی! کاش مدهیم تیرضا یچه حدود



همراه دعوت کنم..مثال دوست پسرهاشون!! اُه 

باشه و  خوامیکه م یجشن نی..همالیخیمحاالت رو ب

شکشیتوّهمات پ ی هیآوات هم باشه، بق ! 

لوس و مهربون شدم دم،یبابا رو د یوقت ! 

- ی..خسته نباشییسالم بابا ! 

لبش آورد یلبخند رو میمهربون .. 

- بار تو رو  هیگل دخترم..چه عجب ما  یمرس

میدیخندون د .. 

دمیرو از دستش گرفتم و خند فشیک : 

- گهید شمیآخه دارم بزرگ م .. 

و مهربون شد دیبه تولدم! خند زیر یا اشاره .  

- مزاحمت نشد؟؟ یکس گهی..دطونیش یا  

 یدادنها ریمهربون بود.. فقط اگر گ شهیهم هرچند

 یلینبود! اون هم اگر منصف باشم، خ گاهشیگاه و ب

به کارم نداشت یوقت بود کار .. 



رو پشت سرش بستم در : 

- امیم رمی..با آژانس مگهینه د .. 

- تر  دهیسر و وضعت پوش کممیدختر من.. نیآفر

شهیمنم راحتتر م الیباشه،بهتره..خ .. 

شد.نفس کالفه  دهیخدا! نگاهم به سمت سقف کش اوف

 نیدادم و از پشت نگاهش کردم. انگار ا رونیب یا

اخالقشه یِ تذکرها جزء جدا نشدن .. 

 سالم خانوم! احوال شما؟؟-

 یلیاومدم.خب خ یراه م دیخونسرد بودم..و با امشب

خواستمیم زهایچ ! 

- کنم زونی..بده کتتو آویسالم..خسته نباش .. 

که کتش رو به دست مامان داد تا مامان براش  دمید

کنه زونیآو .  

- کشمیشامو م ،یدست به سر و صورتت بزن هیتا  .. 

- ادیام م یخوب یدستت درد نکنه..چه بو یآ .. 



شدم کشیکه نزد دیکشیبه آشپزخونه سرک م بابا : 

- ..مامان به خاطر شما درست کردهییس بابا مهیق .. 

لبش اومده یرو یبخش تیرضا لبخند : 

- کدبانو گهیدستش درد نکنه..کدبانوئه د !! 

گرفتیم لیتحو زنش رو چقدر !  

که با ذوق به بابا نگاه کردم میشام بود زیم سر : 

- شنبه تولدمه؟؟؟ کیکه  یدونیم  

تکون داد یبا دهن پر سر بابا : 

- مونده ادمی قیدق گهید ،یبله! انقدر هرروز گفت .. 

چونه م گذاشتم و لوس شدم ریدستم رو ز دو : 

- شد؟؟؟ یچ نمیپس ماش  

بابا جواب داد یبه جا مامان : 

 ..دختِر من! گفت که فعال امکانشو نداره-

مامان توجه نکردم به : 



 !بابا-

اصرار کردم شترینکرد..ب نگاهم : 

- ! تو رو خدا رهیدوستام گفتم..آبروم م یمن به همه 

یبابا..خودت قول داد .. 

دیخند آروم : 

 ..حاال بذار شاممو بخورم-

- ؟؟یخریپس م  

غذاش اشاره کرد به : 

- شهیم یچ نمیبذار حاال بب ! 

شدمینم الیخیبودم و ب سرتق : 

- باشه؟؟؟ مینیبب میفردا بر  

کرد..بازهم تکرار کردم سکوت : 

-  انیدوستام ب یقراره همه  م؟؟یباشه بابا؟؟ فردا بر

خودم  تونمیبخرم، م نی..اصال اگه ماشنیبب نمویماش



مزاحمم  یکس شهیم شتریب تممیامن ینطوری..اامیبرم ب

شهینم !  

با حرص گفت زدانی : 

-  یکیبا  شهیاونوقت آواتم به خاطرت مجبور نم

سوژه کنن رنیبگ لمیدعوا کنه و ازش ف ! 

 شخندیشدم. ن رهیخ زدانیو به  دمیکش یبلند نیه

 زیچ نکهیضربان گرفت. از ترس ا یزد..قلبم به آن

دیبگه، پشتم لرز یا گهید : 

- زدانی ! 

دیپرس زدانیرو به  یمتعجب بود وقت مامان : 

- گرفتن؟ لمیازش ف !! 

. فقط منتظر بودم که کردینگاه م زدانیهم به  بابا

اون  نکهی!! قبل از اگفتیاسم من رو هم ببره! اگر م

بزنه، من جواب دادم یحرف : 

- گرفته بود...بعد لمیاز دعواشون ف یکیآ..آره  ... 



- گفته  زدانی!! خاک به سرم! همون که یوا یا

شد؟؟ یبود؟! حاال چ  

 کردینگاهم م جانیو ه مامان نگاه کردم. با تعجب به

گفت زدانیشده!  یو منتظر بود بگم که چ : 

- سوژه شد..تازه ی..کلگهید یچیه .. 

حرف بزنه نذاشتم : 

- تموم شده..تموم شد رفت گهیاالن د ! 

به روش  ینگاه کردم و لبخند پر حرص زدانی به

 :زدم

- فکرشم  دمیواست خر یزیچ هی زدانی یراست

یبکن یتونینم ! 

رو گرفتتمام وجودش  ذوق : 

- د؟؟؟یفوتبال جد یباز  

و لبخندم رو به روش  شدمیدرون داشتم منفجر م از

دمیپاش : 



- زمیآره عز ! 

 زدانی یها یریباج گ انِ یدر جر ادیو بابا ز مامان

 :نبودند.بابا بود که متاثر گفت

- تو دردسر  نیچقدر به خاطر عطر چارهیپسر ب

 ..افتاد..شرمنده مون کرد

تموم شد.  لمیف یمسخره  یراخدا رو شکر که ماج آه

بعد از جشن  یهم بمونه برا زدانیحساب من و 

 !تولد

-  نمویماش انیب خوانیبابا.. چون دوستام م یراست

 زیمنو سورپرا دیریجشن تولدم بگ هیگفتم  نن،یبب

بهتره یلیخ ینطوری!خوبه نه؟؟ادیکن .. 

 ینگاهم کردند. نگاه کبارهیبه  زدانیو بابا و  مامان

به روشون زدم  یجب همراه بود..لبخند آرومکه با تع

هم قفل کردم یو دستهام رو تو : 

- سالم 21! داره گهیجشن خوب باشه د هی

 هی خوادی! دلم مهیسن مهم یلیخ یسالگ21..شهیم



تو  میسالگ21خوب از روز تولد  یلیخ یخاطره 

 ..ذهنم بمونه

فقط نگاهم کردند..سرم رو کج کردم و التماس  بازهم

م کردمصدا یِ قاط : 

- خوب داشته  یلیجشن تولد خ هیآرزومه که 

! ننی..دوستام همه ببدیکادو بد نیباشم..شمام بهم ماش

 نای..هم عمو محسن امیکنیرو هم دعوت م هیبق

رو که خودتون  یرو..هم..هرک نایرو..هم ترالن ا

دیخوایم .. 

با اخم گفت مامان : 

-  میکه بخوا یمگه تو بچه ا ن؟؟؟یکدوم جشن عطر

م؟یریتولد بگ واست !! 

آروم گفت زدانی : 

 !!واال-

به روش کردم یاخم : 

 !تو حرف نزن-



گفتم تیبعد رو به مامان با مظلوم و : 

- به  یچه ربط ه؟؟؟ی..مگه چرنیگیدوستام م یهمه 

و شما کادو  رمیجشن بگ خوادیسن داره؟! من دلم م

دیدوستام بهم بد شیتونو تو جشن تولدم پ .. 

با حرص گفت مامان : 

- وم کادو اونوقت؟؟؟کد  

رو جمع کردم لبهام : 

- گهید نمیماش .. 

داد رونیب یبزنه که بابا نفس یخواست حرف مامان : 

- شهیم یچطور مینیخب..بب لهیخ .. 

با همون اخم به بابا نگاه کرد مامان : 

- بچه رو لوس نکن..فقط توقعشو  نیفرهاد انقدر ا

یبریباال م .. 

دیحوصله خند یب بابا : 



- جشن با دوستاش  هی..گهیداره د جشن تولد دوست

خانوم ریسخت نگ ادیخوش باشه..ز رهیبگ .. 

 هیتخت افتاده بودم و دستم رو تک یحالت دمر رو به

روشِن  یبه صفحه  رهیگاه چونه م کرده بودم. و خ

کردمیم پیتند تند تا ،یگوش : 

- تا 23 شهیم بایتا االن که حساب کردم، تقر

وقت کم  هیکه  ریتا کارتو بگ23مهمون..تو 

..ساغر خوشگل باشه ادین

 ینیتزئ یزایها..بادکنک..کاله..شمع..فشفشه..چ

 یقشنگ هم به چشمت خورد، بخر..بعد هرچ یِ فانتز

میخریم میریبود، فردا م یکم و کسر .. 

 یزیوقت چ کیکه  کردمیذهنم مرور م یتو داشتم

دیساغر رس امیرو از قلم نندازم..پ : 

- خودت هرکدومو  عکس کارتا رو بفرستم، سایوا

  .خوشت اومد، انتخاب کن

بهتر بود ینطوریا آره : 



- یباشه مرس .. 

عکس کارتها بودم که در اتاق باز شد منتظر : 

- ن؟؟؟یعطر یخواینم یزیتو چ  

 یتو رونیب پیکه با ت دمیو مامان رو د برگشتم

 یبود. صاف نشستم و لبخند ستادهیچهارچوب در ا

 :زدم

- دیبود، بخرالزم  یخودتون هرچ گهینه د .. 

 یشده بود و حاال با اخم مصنوع یراض یسخت به

کردینگاهم م : 

- به سر و  یدست هینشستن، الاقل پاشو  کاریب یجا

وحشت  نن،یبب انیاتاقت بکش..دوستات ب یرو

 ..نکنن

افتاد یشده بودم! خب کارم داشت راه م مهربون !! 

- درس  کمی نمیشیبعد م کنم،یم زیچشم! اتاقمو تم

خونمیم .. 



به اطراف تکون داد یشده سر پیک یلبها با : 

- بخرم  دیبا یچ نمیباالخره کار خودشو کرد! برم بب

رو  یدعوت کن یخوایکه م یی..کسایواسه مهمون

چند تا دوست آشنا دعوت کنم هیکن..منم  ستیل .. 

در رو ببنده که صداش کردم خواست : 

 !مامان-

در چرا گفتنش برام انق دونمینگاهم کرد. نم منتظر

که سه روز بود هرلحظه بهش  یسخت بود..جور

چطور مطرحش کنم.حاال  دونستمیو نم کردمیفکر م

 ...که اسم دعوِت مهمونها اومده بود

- زهیآآآ چ .. 

حوصله شد یب : 

 !زودباش بگو بابا دم در منتظره-

تفاوت  یو ب یظاهر عاد یو تو دمیکشیم خجالت

 :بودم



- ؟د؟یکنیرو هم دعوت م نایاممم آوات ا  

فکر  یو انگار تو دیکش یا گهید یرو به جا نگاهش

کردم دیفرو رفت. آروم تاک : 

- مونه  هی..باالخره آوات همسانایعمو بهادر ا

گهی..به گوششون برسه و..زشته ددی..شاگهید .. 

بزنه..چشمهاش  یبهش منتظر بودم که حرف رهیخ

 :تنگ شده بود

- جون سهیحاج بهادر و..نف .. 

تکون داد یدست کرد و با عجله نگاهم : 

- سیبنو ستی..تو لم،بهترهیآره دعوتشون کن .. 

جمع کردم و ذوقم رو پنهان  یرو به سخت لبهام

 :کردم

 ..باشه-

رفتن بلند گفت درحال : 

- زنگ بزن ،یالزم داشت یزیچ .. 



 یرفت. نفس بلندم با لبخند رونیبا عجله از خونه ب و

تخت ولو شدم یآسوده همراه بود. طاق باز رو : 

- شکرت ایخدا یوا ! 

- یکنیم ییکارا هی یباالخره دار ! 

که از  یتنگ شده و لبخند یزدم و با چشمها یغلت

شدم رهیخ دیام یبه چشمها رفت،یلبم نم یرو : 

- ؟؟یچونیدعوتت کنم که نپ یچجور  

شد شینامرد یِ قاط غرور : 

- وقت  دمیقبول کردم..شا دیاصرار کن..شا ادیز

امینداشتم و نتونستم ب .. 

جمع شد ،یه حالت دوست نداشتنب صورتم : 

- یبد یلیخ ..   

نکرد..فقط لبخند زدم میعصب شدارشین ی خنده : 

- یایب دیهرطور شده با .. 



به  یخوب بود و قرار بود امشب با بابا سر حالم

کار داشتم.  روقتی. امشب تا دمیبزن نیماش شگاهینما

که الزم  یلیوسا دیساغر هم قرار بود بعد از خر

ادیب انجیبود، به ا ..  

که ساغر فرستاده بود، فکر  ییبه عکس کارتها رهیخ

با آوات حرف بزنم یکه کِ  کردمیم .  

- ؟؟یخونیبدم..اصال م امیاگه پ  

دیرس میبه گوش دیداِر ام شین یخنده  یصدا : 

- درصد هیفکر کن  ! 

اگر با  ای..دادیو جواب نم خوندیاگر م ای..خوندینم اگر

و کار  ادیب تونهیه نمک دادیراحت جواب م یلیخ یامیپ

 اممیدرصد پ کیخوب نبود! فکر کن  امیداره..نه پ

که چشم گفتیو م خوندیرو م !! 

- زنمیزنگ م .. 

- که بخوام جوابتو بدم یندار تیاهم . 



 یاهیس یاخم چشم از عکِس کارت گرفتم و تو با

شدم رهیخ ،یموذ یِ ها : 

- ادیچقدر ازت بدم م ! 

 یپوف نگاهم کرد. ار،یحرص درب یآرامش یتو

کردم به اعصابم مسلط باشم یو سع دمیکش : 

- هرجور شده، تو رو بکشونم تو  دیخب..من با لهیخ

میبه دوستام ثابت کنم که باهم دوست دیتولد..با نیا .. 

رو باال فرستاد ابروهاش : 

- م؟یمگه دوست ! 

گاز گرفتم یرو با ناراحت لبم : 

- م؟؟یستین  

- ؟؟یمن یرفته که فقط آشنا ادتی  

کنم. اون  رونشیکردم از ذهنم ب یو سعبستم  چشم

با اون َکپشن مسخره هنوز هم  جشیپ یعکِس تو

ختیریاعصابم رو به هم م .  



 دیدوختم. با یگوش یرو فقط به صفحه  نگاهم

به دعوت  خواستمی. فعال نمکردمیحواسم رو پرت م

 یبا قلبها یفانتز دِ یکردن آوات فکر کنم..کارِت سف

 یامیگ و بامزه بود..پبه نظرم قشن اهیقرمز و س

کردم پیساغر تا یبرا : 

- قشنگه؟؟ نیخوشم اومد..به نظرت هم نیساغر از  

مغزم فرود اومد یتو دیام یپروسوسه  یصدا : 

- ؟؟یفردا کالس ندار  

 یگوش یصفحه  یفرستاده شد و..نگاه من رو امیپ

 یراهه!! فردا کالس نیبهتر نیموند.کالس! آره ا

هونه با آوات قرار بذارم و ب نیبه ا تونمیم یندارم ول

از  شتریب رشیباهاش صحبت کنم. حتما تاث یحضور

و زنگه امیپ ! 

ساغر رو خوندم جواب : 

- خرمیم نیقشنگتره..از هم نیآره هم .. 



هرطور شده،  دیاومدم. من با رونیچت ساغر ب از

 ییبهتر از تنها یو چه بهونه ا زدمیباهاش حرف م

اومد.  یم دیرفتن؟! اگر نگرانم بود، با رونیب

که نبود؟؟خب خودش گفته بود که تنها  یسواستفاده ا

هاش نداشته  یهم به گرفتار ینرم و کار رونیب

 ..باشم..حاال هم مجبور بود سر حرفش باشه

کردم پیفرستادم و تا رونیرو با شدت ب نفسم : 

- بعد از ظهر2سالم..آوات من فردا ساعت  .. 

. پس میاشخونه ب نیاونموقع مشغول ترئ دی..شانه

کردم پیدوباره تا : 

- بعد از ظهر کالس 6سالم..آوات من فردا ساعت 

 یاصال اشکال ،یایب یتونیدارم..اگه خودت نم

که  کنهینم ی. آخه فرقرمیآژانس م نِ ینداره..با ماش

آژانس  نیبا ماش ایدنبالم ،  ادیاز طرف تو ب یکی

..اگه یبمون تیبه خاطر من تو معذور خوامیبرم..نم

 دیبا باالخره. شمیمزاحم نم ،یو کار دار یتونینم

گهید امیبتونم از پسش برب .. 



جمع شده از ذوق، به  یرو فرستادم و با لبها امیپ

 است،یپرس امِ یپ نیا ینگاه کردم. و اون برا دیام

کرد نمیتحس . 

 یساعت داد..زمان میرو بعد از ن اممیجواب پ آوات

 لیمهمونها رو تکم ستیکه من داشتم ل

..دست از نوشتن برداشتم و تمام حواسم رو مکردیم

دادم امشیبه پ : 

- کارا  نی..الزم نکرده از پس ابرمتیفردا خودم م

یایبرب .. 

 کردمیم شیآسوده م پر از ذوق بود. فردا راض نفس

ادیکه به جشن تولدم ب .. 

برداشتم و با عجله  زیم یتولد رو از رو کارت

ل عطر چک کردم. درحا نهیآ یدوباره خودم رو تو

دمیترالن رو شن یزدن بودم که صدا : 

-  ختهیکار ر نهمهیاالن چه وقت کالس رفتنه؟؟ ا

سر کالس؟ یبر یخوایسرمون تو م ! 



بهش انداختم ییرو برداشتم و نگاه گذرا فمیک : 

- برم دی..حتما باهیشیمهمه! کنکوِر آزما یلیخ .. 

آشپزخونه مشغول بود یبه مامان بود که تو نگاهم : 

- رمیبهش بعد م دمیم االن مکارت آوات .. 

درحال درست کردن ژله ها گفت مامان : 

- میدیبذار خودمون م ،یعجله دار یلیاگه خ .. 

هوا تکون دادم یتو یدست : 

- گهید دمیم قهید هینه  .. 

آروِم ترالن، با حرص همراه بود یصدا : 

- یمارموذ یاَ  ! 

 یش، جواب رهیو خ زینگاِه ت دنیکردم و با د نگاهش

و فراموش کرده  زدمیکه باهاش حرف م نیندادم. هم

 شییآبرو یب ی هیبودم که چطور من رو ما

بود ادیاز سرش هم ز دونست،یم .  



مهربونتر شده بود، اما هنوز ازم  نکهیاون با ا اما

 :حرص داشت

- دستم  گهی! مدهیچرا بابا انقدر به تو رو م دونمینم

 نیکه واسه تو ماش ارهیاز کجا م دونمی..اما نمهیخال

 ..بخره

باال دادم ییابرو : 

 !بترکه چشِم حسود-

گفت یوقت زدیحرص حرف م با : 

-  هیزیکردنم داره خب! اون وضع جه یآره حسود

کردنم جلو  خیاز سنگ رو  نمیدادنشون به من، ا

 کمیبود که ازش خواستم  شیماه پ هی نیشهرام! هم

بهمون پول قرض بده تا چک شهرام برگشت 

خرهیم نیاما االن واسه تو ماشنخوره..گفت ندارم!!  ! 

و حسود  یمن!! ترالن که انقدر توقع یخدا یوا

رو هم شهرام تو گوشش کرده  نهاینبود!حتم دارم که ا

  !بود



- !! بابا از کجا داشت صد ؟یگیم یترالن چ یوا

همه ش  نیماش نیبده واسه چک شهرام؟! ا ونیلیم

پنج تو  د،ی..اونم بابا از آشنا خرمتشهیق ونیلیم یس

از  الشیخ نکهیقسط بهش داد! تازه اونم به خاطر ا

و راحتتر  شهیمزاحمم نم یبابتم راحت بشه که کس

از  یلیخ ینیبی..خودت نمامیواسه کالسام برم و ب

! تازه واسه دانشگاهم کشه؟یشب طول م1کالسام تا 

؟؟؟یدیرو به هم ربط م ی..چرا همه چشهیالزمم م  

شد یزد و انگار عصبان یپوزخند : 

- کالس و مزاحم  یبه بهونه  یآره توام خوب بلد

! به خاطر سرو یبمال رهیسر مامان بابا رو ش

 دمیخانوم! شا نیعطر شنیوضعته که مزاحمت م

 یحرفتو به کرس نکهیواسه ا یدنبال بهونه بود

یبنشون .. 

هم حالم رو خراب کنه..نه..اجازه  نباریا تونستینم

تلخ کنه..االن  زدنهاش، اوقاتم رو شیبا ن دادمینم



شدن  ریشدن و بغض کردن و دلگ یوقت عصبان

  .نبود

- گم؟یم ه؟؟دروغیها چ ! 

دادم و بغض رو پس زدم. فردا جشن  رونیرو ب نفسم

 دیتولدم بود..و ترالن و شهرام هم بودند.. پس با

گذروندمیو خوش م کردمیتحمل م : 

- تو و شوهرت  یفکر کن..حرفا یخوایهرطور م

حرف  دیپشت بابا حق ندار گهیط د..فقسیواسم مهم ن

شوهرتو ساپورت  ی..تا االنشم به اندازه کافدیبزن

دستت درد نکنه، تازه ازش ناراحتم  یکرده..به جا

کنه؟؟؟یدخترشم خرج م نیکه چرا واسه ا یشیم  

نفرت چشم ازش گرفتم با : 

  !واقعا که-

 رونیبهش ندادم و از خونه ب گهیحرف د ی اجازه

شده بودم.  یبغض کنم، عصب نکهیااز  شتریاومدم. ب

 تونستیشهرام کم نذاشته بود..چطور م یبابا برا



ترالن؟!!  ی هیزیحرف بزنه؟؟؟ جه نطوریپشتش ا

 یِ ! چشم و هم چشمخواست؟یم یچ گهیبهتر از اون د

اعتماد به  هشهرام باعث شده بود ک لیخانواده و فام

 یوسط حرفها نیو ا ادیب نیینفس ترالن به شدت پا

خجالت  شهیرام هم کمک کرده بود تا ترالن همشه

و  کیزده باشه و خودش رو در برابر اونها کوچ

نهیخوار بب ! 

سرم رو با  دم،یآوات رس یدر خونه  یجلو یوقت

شدت به اطراف تکون دادم تا فکر ترالن و شهرام 

بره..قدم جلو گذاشتم و زنگ واحدش  رونیاز سرم ب

  .رو فشردم

 یودم و نگاهم به کارِت تورو جفت کرده ب پاهام

دادم؟؟؟یبهش م دیدستم..االن با  

. آماده دمیکه باز شد، با مکث نگاهم رو باال کش در

خوب بود و حالم رو رو به راه  نیبود..و تنها! هم

لبم اومد ی..لبخند روکردیم : 

 ..سالم-



تکون داد و در خونه ش رو بست یسر : 

- میسالم بر .. 

 نییدم و نگاهم رو پارو به سمت شونه م کج کر سرم

برگشتم، دستش رو پشتم گذاشت و  ی. وقتدمیکش

عجله کردن یکرد برا قمیتشو ! 

لحظه ها  نی..ایعنیبودن بهش خوب بود.. کینزد

لحظه ها رو نفس  نیبود! ا یا گهیجور د کی

 ی..زندگبافتمیم ای..رودمیورزی..عشق مدمیکشیم

کردمیم ! 

 نیماشدرحال روشن کردن  م،یکه شد نیماش سوار

 :نگاهم کرد

- که نشده؟؟ رتید  

سر  دیکه با یکی..زدیشناس حرف م فهیوظ کی مثل

 یپ رفتیو بعد م رسوندیوقت من رو به مقصد م

خوب و  یکارش! و من..در همه حال دنبال فکرها

 هنکیکنارم بود..ا نکهینگرانم بود..ا نکهیمثبت بودم. ا



من..با  بود و االن..با یآواِت مردان نکهیمراقبم بود..ا

 یدرست درمون اخالقبامزه که  یِ لپ چال نِ یعطر

زدینداشت، حرف م !  

- ؟؟یعطر  

 شدیلحظه ها م نی"!! ای"عطر گفتیدختر م نیبه ا و

بود نیهم یپرواز کرد..به خدا که زندگ ! 

- َمشنگه یلیخ نیبابا ا !! 

..چه زدیبود و با خودش حرف م رهیروبرو خ به

دختِر  چیه شیمن بود..نه پ شیداشت؟؟ پ یتیاهم

..به خاطر زدی! به خاطر من از کارش میا گهید

  !من

به  یو من لبخند دیچیرو با سرعت پ ابونیخ چیپ اون

 :روش زدم

- ؟؟؟یکنیاگه بگم کالس ندارم، دعوام م  

موند.. و بعد با تعجب و  رهیبه روبرو خ یا هیثان

نگاهم کرد یناباور : 



- بگو؟؟؟ گهیبار د هی  

چشمهام  یت شده م رو جلوو دو دست مش دمیگز لب

لوس شدم یظاهر یگرفتم.. و با خجالت : 

 ..کالس ندارم-

 

* صورتم گرفته بودم،  یکه جلو ییدستها نیب از

و خجالت  دمیترسینگاهش کردم. مثال م یدزدک

گهیو..پررو بودم د دمیکشیم : 

- ..دعوام نکن خب؟؟دیببخش  

بار به روبرو نگاه کرد و دوباره به من..و حس  کی

 نیسرعتش کم شد. و به جاش، اخم بود که ب کردم

 :ابروهاش نشست

- ؟یعطر یاسُگل کرد ! 

که  دونستمی" گفتنش! می"عطر یکه من به فدا آخ

به خاطر سپرده و  یزیچ کی ینطوریاسمم رو هم

فکر کردن درمورد درست و غلط تلفظ  یحوصله 



 یعصب دنشیبا شن گهیکردنش رو هم نداره..اما من د

بود که خودش  ی. آوات همونطورمشدیو ناراحت نم

 !دوست داشت

دیصورتم کش یدراز کرد و دستم رو از جلو دست : 

- که منو  هیپس مرضت چ ،یبا توام! کالس ندار

رون؟؟یب یکشوند  

به خودم گرفتم. مثل صدام یمظلوم ی افهیق : 

 ..گفتم دعوام نکن-

دستش فشرد ونیبهم انداخت و دستم رو م یچپ نگاه : 

- کرم  یسرم؟؟ واسه چ ختهیکار رچقدر  یدونیم

؟؟یکالس ندار یآخه؟؟ جد یزیریم  

ادا  یباال انداختم و همراهش نُچ آروم یسر

لپم رو با تمام قدرت  نباریکردم.دستم رو رها کرد و ا

که آخم در اومد یانگشتهاش فشرد. جور ونیم .. 

- ؟یوجب مین یذاریمنو سر کار م !! 

دستش گذاشتم یرو دست : 



- ی! آیکن لپمو کند! ول یآ یآ یآ .. 

و همراهش صورت  دادیرو محکم تکون م دستش

خوردیمن هم تکون م : 

- ..بّکنم اون کنهیم تیچرا آوات اذ یگیاونوقت م

اد؟؟؟یتا حالت جا ب زنتویآو یلپا  

 یداشت اشکم در م گهیرو محکمتر گرفتم. د دستش

 :اومد

- کالس  گفتمی! خب اگه نمگهید دیببخش ی..آدیببخش

شی!ول کن کندیاومد یهام نمدارم که با !! 

دیرو عقب کش دستش : 

- یکال دردسر .. 

لپم گذاشته  ی. دستم رو روکردیاز درد گز گز م لپم

دمیمالیبودم و م : 

- یوحش ! 

بهت نگاهم کرد با : 



- ؟یگفت یچ ! 

اراده بود که با حرص به بازوش زدم یب : 

- یلپمو از جا کند ! 

انب لذت به لپ سرخ شده م نگاه کرد و حق به ج با

 :اخم کرد

  بوسش کنم؟؟؟-

صورتم خشک  یباز موند و دستم رو رتیاز ح دهنم

ادا کرد یظیشد! با کجخند، نچ غل : 

- یجنبه ا ی..چون بکنمیبوست نم ! 

من!!  یِ جنبگ ی! و..از بزد؟یحرف م دنیبوس از

برسه راهنما  ابونیخ چِ یبه پ نکهیقبل از ا دمید یوقت

 :زد، درد لپم رو فراموش کردم

- ؟یریم کجا !! 

نکرد نگاهم : 

- گهیخونه د میگردیبرم .. 



بلندم با ترس همراه شد یصدا : 

 !!نه-

نگاهم کرد کبارهی به : 

- ؟؟یاریدرم یباز وونهیچته؟!! چرا د  

برگردم. کامل به  یزود نیبودم که به ا ومدهین

هم  یصورتم تو یسمتش برگشتم و دو دستم رو جلو

 :قفل کردم

- خونه..تورو خدا مینر ! 

شدیمتعجب تر م ههرلحظ : 

- کالس  یوقت می! االن کجا بر؟یعطر یگیم یچ

؟؟یندار  

 یاراده نفس آسوده ا یب د،یچیرو نپ ابونیخ چِ یپ یوقت

فرستادم رونیب : 

 ..هوووفففف-



. اما صداش کردیهنوز هم موشکافانه نگاهم م اون

 :آرومتر شده بود

- م؟؟یشده..کجا بر کیاالن هوا تار  

برام آرامش بخش بود.  نیشده بود و ا کیتار هوا

 دید یرو نداشتم که به خاطرم جلو نیترس ا گهید

به روش زدم ییمردم، معذب بشه. لبخند  دندون نما : 

- تنها رفتم،  ی..گفتم االن بفهمرونیبرم ب خواستمیم

نه باهام  گفتم،ی..اگرم به خودت میکنیدعوام م

خودم برم یذاشتینه م ،یومدیم .. 

گفت یبود وقت یعصب : 

- جلوتو گرفته بود یک یرفتیخب..م نه !  

جمع شد لبخندم : 

- ؟یجد ! 

بهم دوخت.  یا هیتنگ شده ش رو چند ثان یچشمها

زد؟؟؟یفکر کردم..طعنه م یکم  

 !آهااان ازون لحاظ-



شدم مظلوم : 

- ؟؟؟یومدیخودتم باهام نم  

که تنگ شده  ییبهم انداخت..با چشمها ییگذرا نگاه

شهبا یجد کردیم یکه سع یبود و نگاه : 

- ومدم؟؟یکجا م  

باشم یکردم جد یجام جابجا شدم و سع یتو : 

- ؟؟؟یایبا من ب یتونیم ییاصال جا  

شد التریخیب یکم : 

 مثال کجا؟؟؟-

حرف رو به سمت جشن تولد بکشم.ژست  خواستمیم

 :تفکر به خودم گرفتم و شمردم

- نمای..اممم سی..شهر بازشاپیمثالاا..کاف .. 

شد..معلوم بود که  انیلبش نما یرو یکم لبخند کج کم

تونستیرو اصال نم نهایا ! 

- ..جشنیمهمون هی..یقدم زدن هیالاقل  ! 



دادیرو نشون م طنتشیش ش،یگوشه ا نگاه : 

- ؟؟یدوست دخترم باش خوادیدلت م  

 یعنی..دوست دخترش بودن خوب بود. ختیر قلبم

نه؟؟؟ شدیآرزوم بود! نم  

- شو افهیق کنهیم ینگاه چه شکل ! 

م رو جمع کردم. اون ضد حال زدخجالت لبخند با : 

- دارم؟؟ یینگفتم از دوست دخترم چه توقعا  

و  ی. عجب لعنتدیلحظه خون به صورتم دو کی در

بود یشعوریب ! 

- دوست دخترت باشم خوامینم رینخ ! 

- ؟؟؟یَپ چ  

 یبود که عاد نیا میرو باال دادم و تمام سع ابروهام

 :حرف بزنم

- یمهمون یایب ینطوریخب! هم یچیه .. 

دیبود. حرفم رو زود فهم زیت : 



- ؟؟یا یمهمون یاونوخ چجور  

که بشم؟؟؟ شدیهم م نیاز ا مظلومتر  

-  یِ ! منظورم مهمونستمیمن که ازون دخترا ن

هیخونوادگ ! 

جمع شده،  یو با خنده ا دیرو به لبش کش زبونش

بزنه یکرد. نذاشتم حرف نییسرش رو باال و پا : 

- دعوتن نامیمامانت ا ! 

ک کرد و کامل به سمتم برگشتپار یا گوشه : 

- ؟؟یواسه چ  

کردم.  فمیک یرو کنار گذاشتم و دست تو دیترد

که  کردمیدرحال درآوردن کارت، صلوات نذر م

 !قبول کنه

رو با دو دستم، به سمتش گرفتم و تند و  کارت

گفتم کبارهی : 

 !!تولدمه-



برق زده م نگاه کرد و بعد  یبه من چشمها یا لحظه

دمیتم. لب گزدس یبه کارت تو : 

- یتوام دعوت .. 

لبش  یرو یکم ابروهاش باال رفت و لبخند کم

 :نشست

- ؟یعههه؟؟؟ تولدته لپ چال ! 

کردم نییرو تند تند باال و پا سرم : 

- ؟؟؟یایم  

توجه به سوالم، کارت رو از دستم گرفت بدون : 

- ؟؟یگیخب چرا از اول نم  

بودم که بگم و اون  یخب دنبال راه گفتم؟؟؟ینم چرا

بول کنهق ! 

- آوات؟؟ یایم  

 یرو باز کرد و نگاهش کرد..و تک خنده ا کارت

لبش اومد یرو : 



- شه؟؟ی..چند سالت مرهیتولد بگ خوادیمون م ینین  

ذوق و افتخار گفتم با : 

 !!سال18-

دینگاهش رو باال کش کبارهی به : 

 !سال؟18-

دیکردم..متعجب خند نییرو تند تند باال و پا سرم : 

- ؟؟یچپس چرا انقدر فن  

آورد یبودنم رو به روم م بچه .. 

- چند سالمه؟ یدونستیخوبم..واقعا نم میلیخ ! 

هوا تکون داد یتو یدست : 

- گهیسالت بود د فدهی..شونزده هدونمیچه م .. 

 اینداشت که به خاطر بسپاره  یتیاهم واسش

بودم  یلپ چال یکنه! همون دختربچه  یکنجکاو

و انگشتش د نیرو ب مینی!! دست دراز کرد و بگهید

 :فشرد



- یموند زهیر یلی! خییعمو ادیبهت نم .. 

دستش رو پس زدم یعصب : 

- ؟؟؟یایخب حاال م  

جواب داد یا گهیسوالم رو با سوال د بازهم : 

- هستن؟؟ ایک  

بود رو راست بودن سخت : 

- دوتا از آشنا هامون..مامان  یکی..گهیاممم هستن د

 یدوتا هم دوستا یکی..نایتو!! ترالن ا یبابا

انین دی..اونم شااامیمیصم ! 

و موشکافانه ش لبم رو کش دادم زینگاه ت ریز : 

- نایهم ! 

رو از چشمهام نگرفت نگاهش : 

- نا؟؟یهم  

اوجِ اعتماد به نفس تکرار کردم در : 

- نایآره هم ! 



فرمون گذاشت ینشست و کارت رو جلو صاف : 

- شهیم یچ نمیبب .. 

شدم یعصب : 

-  یچ نمیبکه ب یچ ینی! کنمیمن دارم رسما دعوت م

شه؟یم !! 

بهم انداخت یرو روشن کرد و نگاه آروم نیماش : 

- زمیعز شهیم یچطور تیموقع نمیبب .. 

تنگ کردم تیرو با جد چشمهام : 

- باهات ندارم یکار گهید یاین .. 

رو باال فرستاد ابروهاش : 

- ؟؟یدیم ؟؟قولیجد  

از حرص مشت شدند و چشم ازش گرفتم دستهام : 

 !واقعا که-

رو گرفت دستم : 



- ؟؟؟یشیناراحت م امین  

 یو اون چ خواستمیم یرو ندادم. من چ جوابش

 خواستمی. مکردیم میعصب شهی! چقدر همخواستیم

بکشم رونیدستش ب یدستم رو از تو : 

- سیواسم مهم ن ! 

. داشت مسخره م شکستیآرومش قلبم رو م ی خنده

کردیم ! 

- برنامه  تونمیم نمی..بذار ببامیکه ب ادهیاحتمالش ز

و جور کنم هامو جفت .. 

 یسرم رو به سمتش بچرخونم، نگاه نکهیا بدون

 یاومد نه؟؟ با خنده  یبهش انداختم. م یدزدک

 :آرومش دستم رو فشرد

- خودم یِ فقط با خاطر لپ چال .. 

* 

به خودم انداختم. به  نهیآ یرو تو قمیعم نگاه

تر به  اهیکه حاال درشت تر و س یاهیس یچشمها



خ و براق و پوست سر ی. و لبهادندیرسینظر م

چشمهام داشت یِ اهیبا س یکه تضاد قشنگ یدیسف .  

و  شدیکه با استرس همراه بود، ازم دور نم یجانیه

برام ساخته بود، قانع  شگریکه آرا یساده ا ییِ بایبه ز

پشت پلکم، انقدر محو  یِ دود ی هینبودم. کاش سا

  .نبود

- تر باشه، قشنگتر  رهیپشت پلکم ت کمیبه نظرتون 

شه؟؟ینم  

جوابم رو داد ییبا خوشرو شگریآرا : 

- تر  رهی..اگه تادیبهت م شتریب ینطوریهم زمینه عز

شهیکنم، چشمات گود م .. 

 دییرو تا شگرینگاهم کرد و حرف آرا قیهم دق ساغر

 :کرد

- قشنگ شد یلیخ ینطوریهم نیآره عطر .. 

 دمایرو از  شبید تونستمیو نم دیکوبیمثل طبل م قلبم

و  باتریمن رو ز دیاومد و با ی! مادیم ببرم..گفته بود



قرمز رنگم  ی..به الکهادیدیم شهینقص تر از هم یب

نگاه کردم..حتما من رو بزرگتر از قبل 

که  یبلندم..با دامِن بلند نیآست دِ یسف راهنِ ی..پدیدیم

 یکلوش بود، و کفشها بایداشت و تقر یمدل ماه

که  یابسته  یکه پام کرده بودم..مدل مو یپاشنه بلند

که  یقرمز رنگ کِ یشلوغ نبود و..روبان بار ادیز

موهام کار شده بود ونیم .  

و مدل مو و  راهنیپ نیبود نه؟! با ا یعال یچ همه

! آخ که قلبم دم؟یرسیبچه به نظر نم گهید شیآرا

آروم و قرار نداشت یلحظه ا .. 

! ادیو م کنهیبود برنامه هاش رو جفت و جور م گفته

 کنهیم یهم شد، سع روقتید اگر یگفته بود حت

..استرِس یداشتم ول دیخودش رو برسونه.من ام

دست بردارم نبود ومدنش،ین .  

ساغر قفل کردم  یدستها یزده م رو تو خی یانگشتها

اومد، دوباره ازش  یکه داشت بند م یو با نفس

کنه دمییخواستم که تا : 



- چطوره؟؟ راهنمیخوب شدم؟؟ پ یمطمئن   

خند زدلب یبا مهربون ساغر : 

- س،  دهیقشنگ و پوش راهنتی! هم پهیعال تیهمه چ

یآج یندار یرادیا چی. کال هادیبهت م شتیهم آرا .. 

 نییسرم رو باال و پا جانیدادم و با ه رونیب ینفس

مثل بچه ها باهام رفتار  تونستینم گهیکردم. امشب د

اومد..که  یم دیاومد..که با یکنه.امشب اگر م

 دی..و بارسوندیه خودش رو م..هرطور شددی..بادیبا

 یکه دوستها ی! وادیدیم یا گهیرو جور د نیعطر

من رو  دیبا نحسود و نامردم منتظر بودند و او

که از دشمن دشمن تر بودند،  ییدوستها یجلو

کردیسربلند م . 

به هفت شب بود و هرچقدر به خونه  کینزد ساعت

. شدیم شتریو استرسم ب جانیه م،یشدیم کترینزد

لحظه هم دست بردارم نبود و شش دنگ  کیترس 

نه  داد؟؟؟ی! قبل از اومدنش خبر ممیحواسم به گوش

خبر  ؟؟؟یچ ادیب تونستیاهل خبر دادن نبود. اگر نم



بود  مهربون شبینبود! د ومدنش،ی!ً نه امکان نداد؟یم

هم که شده، خودش رو  روقتید یو گفته بود حت

 یبرنامه  کیو من منتظر  ادی. پس مرسونهیم

 ..مفصل بودم

پارک شده  نگیپارک یتو زمیرنِگ عز دیسف یِ د اس

و  نمیشب بب خواستمیبودمش. م دهیند یبود و من حت

کنم!  هیدوستهام تخل یرو جلو جانمیتمام ذوق و ه

 نیبخش ا نیمهم نبود و مهمتر ادیالبته که کادو ز

که  یدوستانم بود وقت ینگاهها دنیمن، د یجشن برا

اونطور که من  هم. اون دندیدیم آوات رو کنار من

 وبشونینه اونطور که خودشون با مغِز مع خواستمیم

کردندیفکر م ! 

بودم.  ستادهیساغر، پشت در واحدمون ا همراه

 جانمیبه کمتر شدن ه یکمک چیه قمیعم ینفسها

آهنگ از داخل خونه به گوش  ی. صداکردینم

فشردمیو من دست ساغر رو م دیرسیم : 

- ادینفسم سر جاش ب اسیچند لحظه وا .. 



کرد یخال کبارهیزد و ته دلم رو به  یحرف ساغر : 

- اد؟؟؟یم یآوات حتم یمطمئن  

! به اد؟ین شدیهم گذاشتم و نفسم برگشت. م یرو چشم

 بیج یرو از تو میگوش عیسر یلیخبر،خ کی دِ یام

 به اسم یامیتماس و پ چی. هدمیکش رونیبلندم ب یپالتو

خونده  یامهایپ نیب اری...اسم سامیآوات نبود ول

. چونه م سفت شد.هنوز کردیم یینشده، خودنما

 یادآوریمن  یو وجودش رو برا دادیم امیپ یگاه

کردیم : 

" انقدر اصرار نکردم..اما تو با  یچیتاحاال واسه ه

 گمیبهت م ی..وقتنیعطر یکنیفرق م یهمه چ

 شتریب ،یشیدور تر م ی.هرچشمیم یحال هیخانومم، 

 خوادی..من دلم میترسی..تو مکنمیم دایسمتت کشش پ

 هی..فکر کنم داره نمیو خوشگلتو بب دهیترس یچشا

واسم..به نظرت  یشیتر م یجد ی..دارشهیم ییخبرا

بدم؟؟ تیاهم دیبا " 



اومد و من  یحالم رو بدتر کرد.کوتاه نم امشیپ

اومد و من رو  یاومد! آره م ی. و آوات..مدمیترسیم

خوش .امشب دادیترس نجات م نیاز ا

گذشتی..حتما با اومدِن آوات، خوش مگذشتیم . 

- ن؟؟یعطر  

تا بهم آرامش  زدیساغر نگاه کردم. آروم حرف م به

 :بده

 زنگو بزنم؟؟-

پالتوم ُسر  بیج یرو قفل کردم و تو میگوش

گفتم یدادم..گلوم خشک شده بود وقت : 

 ..بزن-

هم فشردم. امشب  یزنگ رو زد و من لب رو ساغر

شدنم  بای..بزرگ شدنم رو..زدیدیمن رو م دیبا

حد و مرزم  یرو..دست و دلباز بودنم رو..خواستِن ب

 ..رو



آهنگ بلندتر از قبل به گوش  یباز شد و صدا در

 راهنیو پ بایز یکه با صورت دمی.ترالن رو ددیرس

من  یسرش بود، به رو یکه رو ی..و شالکیش

رو به  یداشت وقت جانی. صداش بلند بود و هخندهیم

گفت  هیبق : 

- آورد فیکوچولو تشر ینین !! 

کرد.  تمیدستش رو پشتم گذاشت و به جلو هدا ساغر

پشت در جا موند.  امش،یو پ اریحس بد و سام

ناخواسته صورتم رو پوشوند و قدم داخل  یلبخند

 .خونه گذاشتم

به هوا برخواست و  غیدست و ج یورودم صدا با

که  یی. دوستهادمیخونه، لب گز یِ شلوغ دنیمن با د

.. پدر و زدندیدست م غ،یبودند و با ج ستادهیسر پا ا

مهمونها  نیب طنتیکه با ش یزدانیمادرم.. 

که  ی..و زننشی..عمو محسن با لبخند سنگدیلولیم

! مهم هم نبود!! و گوشه شناختمشیکنارش بود و..نم



به روم لبخند  ریکجا..خاله من دونمیدور..نم ادی..زیا

  .زد

همصدا خوندند همه : 

- ولد تولد..تولدت مبارک..مبارک مبارک..تولدت ت

مبارک..تولدت تولد..تولدت مبارک..مبارک 

 ..مبارک..تولدت مبارک

تک تک مهمونها سرم رو تکون دادم. ساغر  یبرا

پالتوم رو از تنم درآورد و شالم رو برداشت.. و با 

همصدا و بلند خوند هیبق : 

- لدت تولد تولد..تولدت مبارک ..مبارک مبارک..تو

 ..مبارک

 زدانیبود..حس محبوب بودن! البته اگر  یقشنگ حس

 یو با ترکوندن بادکنک ها و خال ختیریکرم نم

حواس مهمونها رو پرت  ،یبرف شاد یِ کردن اسپر

کردینم !  



 یمن فشار داد و موج یرو درست جلو یشاد برف

به هوا پخش شد یدیاز سف : 

- یتولدت مبارک آبج ! 

پسرک  نیشد..چقدر البم پررنگتر  یرو لبخند

 ونِ یو پاپ یصفت با اون کت و شلوار مشک طانیش

داشت،  یقشنگ ینما دشیبلوز سف یقرمزش که رو

شده بود یو خواستن پیخوشت ! 

دمیرو محکم کش لپش : 

- فدات شم یمرس !! 

و با آهنگ  زدندیدوستهام نگاه کردم. دست م به

. با شدندیم یبه همخون قیمخصوص تولد، همه تشو

کردم.  ییون دست دادم و خوش آمد گوتک تک ش

که  یو شش نفر یتمام دوستهام اومده بودند! هر س

 ایها، با خواهرشون.. یدعوت کرده بودم!! و بعض

 ونکه همه شون..همه ش دادینشون م نیدوستشون! ا

همراهانشون که با خودشون اومده  یبه اضافه 



آوات اومده  دنیو د یکنجکاو یبودند، فقط برا

و آوات...کجا بود؟؟؟ بودند!!  

به مهمونها نگاه کردم.  شتریگردوندم و با دقت ب چشم

جون نبود.  سهیاز آوات و..عمو بهادر و نف یخبر

کردم لبخندم رو همچنان حفظ کنم..خب هنوز  یسع

اومدنشون بود..اون ها که مثل  یزود بود و وقت برا

کنجکاو و مشتاق نبودند یادیمن ز یدوستها ! 

ها نگاه کردم تا حواسم رو  واریقشنگ د ناتِ یتزئ به

 یبچه ها پرت کنم. بادکنک ها زیاز نگاِه منتظر و ت

که حروف  یبزرگ یپارچه ا ی.. قلبهادیقرمز و سف

..من دادیروشون "تولدت مبارک" رو نشون م نِ یالت

 یبه نظر نم باتریز یرنگ یها سهیر نیا نیب

ادیاومدم؟! آخ کاش زودتر ب ! 

ساغر دستم رو گرفت و مانعم  نم،یبش نکهیقبل از ا 

 :شد

- کوچولو ینین میبرقص ایکجا؟؟؟ ب ! 



 دواریلبم نشست و بازهم ام یرو یقیعم ی خنده

اومد! با ساغر و چندتا از بچه ها  یشدم..حتما م

میشد دنیمشغول رقص .  

 

" هاست یجشن تو جشن تولد تموم خوب  

هاست یتموم شاد یبایتو شروع ز جشن  

لدت مبارکمبارک ، تو تولدت  

مبارک ، تولدت مبارک تولدت " 

 

من تمام حواسم رو به  یبلند بود ول کیموز یصدا

و رقص  یزنِگ در داده بودم. در ظاهر مشغول شاد

درواقع تمام وجودم انتظار  یبودم ول

کردیکشنده که قلبم رو آزرده م ی..انتظاردیکشیم . 

 

" و شوره یامشب شب ما غرق گل و شاد  



پارچه نوره هیون جشن ستاره آسم از  

دلنوازه نیخونمون پر از طن امشب  

سازه نیدلنش یکوچه پر از نوا تو  

عشقه ایدن هیمن برات  ی هیهد زمیعز  

با بودنت درست مثله بهشته میزندگ  

خکیسرخ و م یخونه سبد سبد گلها تو  

دوست دارم تولدت مبارک زمیعز  

مبارک ، تولدت مبارک تولدت " 

کالس راحتتر از اون بودند  یبود. بچه ها یجالب جوّ 

 یا بهیرقص بهشون تعارف بزنه.غر یبرا یکه کس

 یکه تو ییمردها نکهینبود و جالب ا نمونیب

از چند نفر نبودند.بابا فرهادم  شتریجمعمون بودند، ب

از  یکیمادرم و  ییِ و عمو محسن و شهرام و دا

سالن  ی شهمون..اون ها هم گو یدوستاِن خانوادگ

بودند و درحال گفتگو، نظاره گر دور هم نشسته 



دور  نیهم برپا شده بود تا لذِت ا ونیبودند.. البته قل

بشه شتریبراشون ب یهم . 

 

" هاست یجشن تو جشن تولد تموم خوب  

هاست یتموم شاد یبایتو شروع ز جشن  

روز مقدسه برام کیتو طلوع  جشن  

درگاه خداست یبه سو یشکرگزار وقت  

عشقه ایدن هیمن برات  ی هیهد زمیعز  

با بودنت درست مثله بهشته میزندگ  

خکیسرخ و م یخونه سبد سبد گلها تو  

دوست دارم تولدت مبارک زمیعز  

مبارک ، تولدت مبارک تولدت " 

 

رو  هیاول جانیرقص برام اون لذت و ه گهیکم د کم

بچه ها هم شروع  یِ نداشت. به خصوص که در گوش



دم و با لبخندم رو حفظ کرده بو یشده بود. به سخت

 یلحظه ا ای..و نمیبش خواستی. دلم مدمیرقصیساغر م

رو چک کنم میگوش گهید کباریبه اتاقم برم و  .. 

 نهمهیمن بود..به خاطر من! و ا یجشن برا نیا اما

شب تولدم  ینگاه، فقط به من بود که چطور دارم تو

 یلحظه ا تونستمیاصال نم نیهم ی!! براکنمیم یشاد

 دی. باشدیلبخند حفظ م نیا دیماِل خودم باشم و با

حق نشستن هم  ی. آخ خدا حتبودیحواسم به همه م

با  یکی چرخوندم،ینداشتم و هر طرف سرم رو م

 یبا رو دیو من با زدیدست م دنمیرقص یلبخند برا

دادمیخوش جواب لبخندش رو م .  

بودم و پاهام هر لحظه  یبه ظاهر غرق خوش من

 دیبود و بابه هشت شب شده  کی. نزدشدیسست م

من رو به آرامش  رمیاومدند.خاله من یزودتر م

نگاهش رو  تونستمینم یو من حت کردیدعوت م

کنم افتیدر . 



مشغول بگو و بخند  یمامان نگاه کردم که با زن به

.ساغر همچنان خوردیبود.ترالن در جا آروم تکون م

 یرو همراه یا گهیکس د یو گاه دیرقصیبا شور م

حتما!  سوزوندیم شیبود و آت ییجا زدانی. کردیم

. زدندیهمه دورم بودند..همه و همه رو به من لبخند م

 کی..فقط دمیکشینفر رو م کیاما من فقط انتظار 

من بس بود یِ شاد ینفر برا ! 

در  یبودم که کس الیچقدر غرق فکر و خ دونمینم

 :گوشم گفت

- اد؟؟؟یپس چرا آوات نم نیعطر  

نگاهم روش  یحظه اروبرو شدم. ل انایو با ک برگشتم

 نیآست راهنِ یموند..چقدر قشنگتر شده بود! و چقدر..پ

تنش نشسته بود.  یرو ییبایکوتاهش، به ز یِ حلقه ا

گردوندم..انگار  یاون هم منتظر آوات بود؟! نگاه

 کردمیاعتراف م دیهمه شون منتظر آوات بودند و با

فقط به خاطر آوات بود وکه مراسِم تولد من..فقط  ! 



و  غیج نیبلند آهنگ..ب ی..با صداین شلوغاو یتو

زنگ در  یگوشم صدا یداد و دست زدنها..لحظه ا

 یگرفتم. قلب انای! چشم از نگاِه منتظِر کدیخونه رو شن

 دنی..تمام حواسم به دشدینم دهیشن یی..صدازدینم

ورودش یبرا کردیم یشمار هیشده بود و ثان لیتبد ! 

بزرگ و  یِ وببه سمت دِر چ یانسالیزن م خدمتکارِ 

فاصله  انایاراده از ک یشده رفت. ب یکنده کار

گرفتم. و کم کم از جمعِ درحاِل برقص..ساغر صدام 

 :زد

- کجا؟؟؟ نیعطر  

دمینه نشن دم؟؟یشن ! 

دستش رو دور شونه م حلقه کرد یکس .  

- اد؟؟یب خوادیآوات م  

دادم و بازهم  صیزود تشخ یلیساغر رو خ یصدا

با ورود عمو بهادر و  نگاهم از راهرو جدا نشد.

جون، پلک زدم. اومدند سهینف !! 



خدمتکار که پشِت  دنیجلو گذاشتم. اما با د یقدم

شد و به سمت آشپزخونه رفت، قلبم  دهیسرشون د

نبود؟!! پس..آوات کجاست؟ یا گهی. کس ددیلرز ! 

- آواتن نه؟؟ یمامان بابا  

سرم تکرار شد. اونها  یساغر اکو وار تو یصدا

ند و مامان و بابا به استقبالشون شد کترینزد

مغزم یشد تو یساغر پتک یرفتند..صدا : 

 پس آوات کو؟؟-

پام  یکه از نوک انگشتها کردمیرو حس م سرما

بود! نگاهم  ومدهی..نکردیشروع به نفوذ به تمام تنم م

. با پدر شدیجدا نم یبه دِر ورود یمنته یاز راهرو

بود ومدهی..هنوز نیعنیبود.. ومدهیو مادرش ن . 

- ادیب خواستهیخب حتما بابا مامان باباش نم .. 

..از همون دادیم یآروِم ساغر، بهم دلگرم یصدا

! خوردمیگول زننده. و من واقعا گول م یها یدلگرم

گول زدنها،  نیو خودم رو با ا زدمیبغض رو پس م



 روقتیشده، د ی. گفته بود که حتکردمیآروم م

؟ وقت اومد..نه؟؟ ی. پس مرسونهیخودش رو م

اومد یبود..حتما م ! 

- ادی..خودش تنها مادیم ! 

به سرشونه م وارد کرد یفشار آروم ساغر : 

- ادیب روقتید دیآره بابا..گفت که شا .. 

. تند تند شدیو پر استرس ازم دور نم یعصب حالت

اومد یم دیحرفش تکون دادم. با دییسرم رو به تا ! 

 به یجون درحال حرف زدن با مامان، لبخند سهینف

 یسالم و احوالپرس یبه زود یعنی نیمن زد. ا یرو

آرامشم رو حفظ  یداشت. به سخت میباهم خواه

 ومدنین ی. و به سختزدمیلبخند م یو به سخت کردمیم

زدمیآوات رو از ذهنم پس م .  

جون و عمو بهادر رو حس کردم  سهیشدِن نف کینزد

پدر و مادرش  دنیبا د یو قلبم فشرده شد. من حت

 یهول زدگ کی.شدمیم یحال کیمون هم  خونه یتو



وقت کار  کی دمیترسیکه با خجالت همراه بود. و م

وقت  کیبدم و  یبد یِ سوت کی ایبکنم  یاشتباه

امیاونها خوب به نظر ن دید یجلو ! 

آروم گفت ساغر : 

- پدر و مادر آواتن!  نایمن برم به بچه ها بگم که ا

شکر داره که احترام گذاشتن و  یجا نمیهم

پررو که منتظر سوژه  یبچه ها نیمدن..وگرنه با ااو

م؟؟یکردیم کاریان چ  

زد و با  یشد. چشمک دهیبه سمت ساغر کش نگاهم

 .لبخند ازم دور شد

آرزو توجه  یِ گلوم رو فرو دادم و به نگاِه پرمعن آب

 ی..و ناِز تونشیکوتاه و پُرچ راهنِ ینکردم. پ

 ی. و بدتر از همه دادیم یحرکاتش بهم حس بد

پچ کردنهاش دِر گوِش زهرا و مهلقا و  نها،پچیا

شون..اونها منتظِر  انهیموذ یسمانه بود و خنده ها

میسرافرازخوردن من بودند و من منتظِر  نیزم ! 



جون  سهیخودم قدم جلو گذاشتم و به نف ینفس بلند با

به پدر و مادِر آوات  یا ژهیاحترام و دینگاه کردم. با

و آرومم پنهان  نیلبخند متگذاشت!! استرس رو پشِت 

 :کردم

- نیسالم..خوش اومد .. 

عمو  کرد،یکه با لبخند نگاهم م یخانوم سهیاز نف قبل

 :بهادر جوابم رو داد

 !سالم دخترم..تولدت مبارک خانوم خانوما-

"دخترم"، اونهم از  دنِ یاز شن یوصف نشدن یذوق

زبوِن عموبهادر..پدِر آوات، وجودم رو فرا گرفت. 

و لحن شوخش،  نشستیبدجور به دل م شیمهربون

دستش فشرد و  ی. دستم رو تودادیبهم م یحس خوب

 :من به لبخندم وسعت دادم

-  فیتشر نیخوشحالم کرد یلیعمو! خ یمرس

نیآورد .. 

دیبه سرم کش ینوازش دست : 



- ایخانوم..ماشاال بزرگ شد طونیش یا ! 

چرا دونمیو نم دمیکش خجالت !! 

 ..ممنون-

انگشتهاش فشرد و با  ونیو مجون دستم ر سهینف

 :آرامش لبخند زد

- زمیتولدت مبارک عز .. 

کردم و تمام  لیبه سمت شونه م متما یرو کم سرم

بود که خانومانه رفتار کنم نیتالشم ا ! 

- جون سهیممنون نف .. 

 دیجون، با سهینف نِ یزبیو ر قینگاه دق یجلو

حداالمکان درست رفتار کرد! نگاِه آرومش، به 

دیپرس یوقت چشمهام بود : 

- ؟؟یفتادیبه خاطِر آوات که تو دردسر ن  

 شیکرد! نگاِه مامان که پ وونهیآوات قلبم رو د اسم

خانوم  سهیبود، به من بود. و نف ستادهیجون ا سهینف

مادرش اون  شدیبود نه؟؟ مگه م لمیمنظورش اون ف



از  شتریکه ب یباشه؟؟ اون هم مادر دهیرو ند لمیف

همه  شهیو هم کردیکارش م به قیهمه آوات رو تشو

خجالت  خودآگاه.و من..ناکردیم تشیجوره حما

دست  لمیف یکه تو یا دهی. به خاطر دختِر ترسدمیکش

دیکشیآوات رو م ! 

 ..فکر کنم..آوات به خاطِر من تو دردسر افتاد-

بود که جواب داد پدرش : 

- ش بود که از  فهیوظ ه؟؟ینه دخترم دردسر چ

نهمراقبت ک کترشیخواهر کوچ .. 

نسبِت "دخترم"  دنیشن گهی! ددیخوبم به کل پر حس

نداشت..من دخترش بودم و خواهر  یلذت چیه

لبخندم رو حفظ کردم یآوات!! به سخت کتریکوچ : 

 ..ممنون-

دیجون پرس سهیرو به نف مامان : 

- که؟؟ ومدین شیواسه آوات جان پ یمشکل  



 ی..لعنتنداختیپسرش م ادِ یبه شدت من رو  لبخندش

اومد؟؟ یچرا نم  

- ادیجون..آوات از پِس خودش برم ینه مهر .. 

 یمعرف ییهم خوب بر اومد. من رو آشنا یلیخ بله

 یندارم! و اون پُست تو بهیبا غر یکرد که فرق

کشوند تا من ثابت  نجایدختر رو به ا نهمهیا جش،یپ

ستمیدور ن یکنم که اونقدرها هم آشنا ! 

امش کلمات با آر یوقت کردیجون به من نگاه م سهینف

کردیرو ادا م : 

-  ستویناشا یرفتارا یآواِت من تحمِل بعض

 شیام..مردونگ یاخالقش راض نینداره..من از ا

من و آقا بهاُدره یِ باعث سربلند .. 

بود  یلبخندم رو حفظ کردم. مردونگ یسخت به

که پسرش  دونستیخب..البته نه تمام کارهاش! نم

د؟؟؟یمن رو بوس یچطور با نامرد   

- آقاس یلیحفظش کنه..خخدا  .. 



که من رو دوست  یآقا هم بود! چرا که نه؟؟؟ کس بله

حسم رو درک  خواستیو نم دونستیم یداشتن

حسم، نگرانم شد و بارها با  دنیکه با فهم یکنه..کس

 نحال،یرفتار، من رو از خودش روند. و با ا نیبدتر

مِن پر اشتباه بشه و خواست  الِ یخیبازهم نتونست ب

کجا بود؟ آقا نیراقبم باشه..حاال..او م یحام !! 

- ومد؟؟؟یپس چرا آوات ن  

سوال، تمام  نی..و با همدیسوال رو مامان پرس نیا

شدند و نگاِه  زی. گوشهام تدیفکرها از ذهنم پر کش

 یجون بود. اون با متانت سهیم، فقط به دهن نف رهیخ

من و  نیب یتمام حرکاتش مشهود بود، نگاه یکه تو

کرد مامان جابجا : 

- واسش  یکار هیاتفاقا زنگ زدم بهش..گفت که 

ادیو خودش م دهیاومده..انجام م شیپ .. 

اومده بود؟؟؟ اما انجام  شیخشک شد. کار پ نگاهم

اومد نه؟؟؟ یاومد! م یو م دادیم   



جون چند  سهیبود که نف ینوع نگاهم چطور دونمینم

زود  یلیموند. به خودم اومدم و خ رهیبهم خ یا هیثان

زدم یدادم، لبخند رونیکه ب ی. و با نفسدمیم دزدچش : 

- ..مامان نییرو خدا بفرما ن؟؟تویسادیچرا سرپا وا

؟؟یکن ییرایاز مهمونات پذ یخواینم   

جون گذاشت و اون رو به  سهیدست پشت نف مامان

کرد تیهدا ییرایپذ یسمت باال : 

- اصال حواسم نبود که سرپا نگهتون  دیببخش

جون  سهی..نفدییا بهادر بفرما..آقدییداشتم..بفرما

زمیعز نوریاز .. 

به روم زد یلبخند ،یجون با مکث کوتاه سهینف : 

- جان..انگار  نیبرو به دوستات برس عطر

 !منتظرتن

حواس جمع بودنش رو  نیبه همه جا بود..ا حواسش

بودم. لبخند آروم و نگاِه آرومترش که  دهیقبال هم د

آدم رو  نی! و ادیدیاز ظاهر رو م شتریانگار ب



لبم رو  ی. لبخند روکردیم یمجبور به رفتار بهتر

تکون دادم. و اون بدون توجه به  یکش دادم و سر

کرد، با  ییرایپذ یکه مامان به قسمت باال یاشاره ا

مهمان شد تا  یاز اتاقها یکیگفت و وارد  یاجازه ا

 .لباسش رو عوض کنه

 یهمون نگاه قایبه سمت بچه ها برگشتم، دق یوقت

 یکه انتظارش رو داشتم! همه با کنجکاو دمیرو د

و حتما تا حاال ساغر بهشون گفته بود  کردندینگاهم م

پدر و مادِر آوات هستند ژه،یو یمهمونها نیکه ا ! 

آرم دِم گوشم گفت ترالن : 

- ! چرا نیعطر یدار یدیبد دیند یچه دوستا

! اه اه کنن؟یآوات نگاه م یبه مامان بابا ینطوریا

 ی افهیلباس!! با اون ق یه! انگار اومده شواونو نگا

که واسه خودش درست کرده یجادوگر !  

 یشده بود! برا یپات یقاط یچقدر همه چ هوففف

 :منحرف کردن ذهن ترالن، رو بهش با لبخند گفتم

- ترالن میباهم برقص ایب .. 



انداخت و بعد لبخند  یبه شهرام نگاه ترالن

نه که دستش بز یبه روم زد. خواست حرف یمصنوع

دمیرو گرفتم و رقص : 

- ان!  وونهیمن د یتوجه نکن..دوستا گرونیبه د

آواتن که اومدن جشن تولد  یمامان بابا دنیفهم

نرمال رفتار کنن تونینم نیمن..واسه هم .. 

با حرص کج کرد یلب : 

- کنن؟یم کاریچ اد،یخوِد آوات ب !! 

م گرفت خنده : 

- کننیم یخودکش .. 

اومد!  یاگر آوات م یفتاد. وامن به خنده ا یخنده  با

رو  نهایا ی افهیو من ق ادیخدا کاش زودتر ب یوا

دمیدیم ! 

که دستم  دمیرقصیچند لحظه نبود با ترالن م هنوز

دستم  کهویشد. شبنم بود که دور از انتظارم،  دهیکش

و گفت دیرو کش : 



- یعوض یبا منم برقص دیبا ! 

و  از فرط تعجب درشت شدند. شبنم با عشوه چشمهام

کرد و من هم به اجبار  دنیناز شروع به رقص

نگاهم به دِر اتاق بود و  کیکردم.  یباهاش همراه

از سالن که عمو بهادر کنار بابا  یینگاهم به جا کی

و  گفتندیمردها نشسته بود و باهم م ی هیو بق

 نیا ی. و حواسم..به زنگ خونه بود. و تودندیخندیم

بهمون ملحق شدند و و دار، چندتا از بچه ها هم  ریگ

کردند دنیشروع به رقص دنیبا "اوووو" کش .  

 یگرفته بودم. رقص پرناِز شبنم تموم جهیسرگ

. در دیچرخیسالن م ینداشت و نگاهش به هر جا

..و دیو خودش رو جلو کش اوردیاخر طاقت ن

آروم گفت د،یرقصیم کهیدرحال : 

 !ماماِن آوات چه باکالسه-

! کردیم دایپ یا گهید یِ نحرکاِت شبنم برام مع انگار

! چرا ؟یک ی! براداد؟ینشون م یداشت خود

؟ینطوریا !! 



اومد.کت  رونیجون نگاه کردم که از اتاق ب سهینف به

 یتنش بود. کت بلند تا کم یو شلوار خانومانه ا

 یراسته که پاچه ش تا رو یزانو، و شلوار یباال

کت و  یِ ریپاشنه بلندش اومده بود. رنگ ش یکفشها

قشنگش، اون رو  یساتِن قهوه ا یِ ار، و روسرشلو

. و به قول دادیو مرتب نشون م تیبا شخص یخانوم

  !!شبنم، باکالس

- برم باهاشون  شهیباحاله..م یلیباباش خ یوا

کنم؟؟؟ یاحوالپرس  

به شبنم کردم یخنده اخم با : 

- وونهیبرقص د ! 

و متانتش رو  دیرقصی..آرزو هم آروم مدیچرخ نگاهم

بودم و چقدر دلم  زاری. چقدر ازش بدیکشیبه رخ م

گوشه نشسته  کیکه  یینباشه! مثل زهرا خواستیم

پا انداخته بود. و انگار از عالم و آدم  یبود و پا رو

 یلی! و خزدیدست هم نم یطلبکار بود و حت

لذت  یجا به دمیفهمیکه م یا گهید یها یلیها..خ



 دیهستند. شا گهیاتفاق د کیبردن از جشن، منتظر 

هم..مثل  دیآوات! شا دنِ یهم د دیشکسِت من..شا

ثیحرف و حد یبرا یشهرام، دنبال فرصت !! 

- اد؟؟یچرا پس آوات نم  

ذهنم  یبود که هرلحظه هزاران بار تو یسوال نیا

. دمیرو از زبون بهاره شن نیا نباری. و اشدیتکرار م

هدف  یو ب دیرقصیکه درجا م دمیبه سمتش چرخ

که اون  دادیشون م. اما نگاهش نزدیبشکن م

اتفاقه کیهم..منتظر  ! 

- برسه ری..ددیآآآ گفت شا .. 

دارش قلبم رو سوزوند شین ی خنده : 

- شبه ها2 کِ یساعت نزد ر؟؟؟یچقدر د گهید ! 

. ده دیحرف، نگاهم به سمت ساعت چرخ نیبا ا و

به نُه شب بود قهیدق !!  

- نیعطر میخودمونو االف نکن اد،یب خوادیاگه نم ! 



 نیساعت موند. هم یبود! نگاهم رومهلقا  یصدا

شام مهمونها رو به سمت  یحاال بود که مامان برا

اد؟یب خواستیسالن دعوت کنه. نم ی گهید ! 

-  نیگفت که کار داره! االن مامانش به عطر زمیعز

 رتریاومده و د شیواسش پ یکار هیکه  دادیم حیتوض

ادیم .  

ل . قلبم داشت مثدیساغر بود که به دادم رس بازهم

؟؟؟یاومد چ ی..اگه نمدیجوشیو سرکه م ریس  

دمیکالمش رو شن یبلنِد مهلقا و طعنه  نفس : 

 !خدا کنه-

لبخند زدن هم با مکافات همراه بود.  یحت گهید

اعالم  یخدمتکار کردم،یزودتر از اونچه که فکر م

 :کرد

- صرف شام یبرا دییبفرما ! 

.. به سمت مادِر آوات..و دیم چرخ دهیترس نگاه

داشت با بابا حرف  یالیخیکه با خنده و ب پدرش



خودم حس کردم. شام!  ی. و ده ها نگاه رو روزدیم

بود؟ ومدهیهنوز آوات ن یانقدر زود؟! وقت !!  

رو فرو دادم تا بتونم نفس بکشم. پا تند کردم و  بغض

 :به سمت مامان رفتم..و آروم گفتم

 !مامان االن چه وقت شامه؟-

تگف یمتعجب بود وقت مامان : 

- ! مهمونا گذرهیوا مادر؟؟؟ ساعت داره از نُه شب م

 ..گشنه شونه

بودم و چقدر سخت بود آرامشم رو حفظ کنم یعصب : 

- منتظرش  سی..زشت نومدهیآخه..آوات هنوز ن

م؟؟ینمون  

تکون داد یدستش گذاشت و گردن یرو دست : 

- دخترم؟؟ مادرش گفت که واسش کار  یچه زشت

ادیم ریاومده و د شیپ .. 

طاقت گفتم یدستش گذاشتم و ب یرو رو مدست : 



- که  دی..اگه االن اومد و دشهیکه نم ینطوریمامان ا

؟؟یچ میمنتظرش نشد  

دست خودم نبود و  گهینگاهم کرد. د یلحظه ا چند

که آوات کجاست دمیفهمیم دیبا ! 

دست خودم نبود و  گهینگاهم کرد. د یلحظه ا چند

که آوات کجاست دمیفهمیم دیبا ! 

جون انداختم، پر از استرس  سهیکه به نف ییراگذ نگاه

 :بود. دست مامان رو فشردم

- ..بهش بگو اگه یکردیجون م سهیسوال از نف هی

..زشته بخدامیمنتظرش بمون اد،یآوات زود م .. 

تکون داد یکرد و سر یفکر : 

- سوال بکنم هیآره برم  .. 

هم گذاشتم. خدا کنه  یکنارم رفت و من چشم رو از

 ای..خدارسهیم یاهه..خدا کنه بگه بزودبگه که تو ر

رو ندارم..خدا کنه  زیتمسخر آم یمن طاقت نگاهها

 .بازهم مضحکه نشم



هم  یبودم و دستهام رو تو ستادهیسالن ا وسط

و داغ  زدمیم خی گذشت،یکه م یا هی. هر ثانفشردمیم

 ای. خداگذشتیاز تِن خسته م م ی..و لرزشدمیم

جز اومدنش ستیمهم ن یچیه ! 

- ؟؟یسادیوا نجایا یسه چوا  

 یرو تو ریساغر نگاه کردم. و..نگاِه خاله من به

مادرش بود و من  هِ یشب زمی. ساغر عزدمیچشمهاش د

نگاِه مهربون و آروم نیعاشق ا .. 

رو بروز داد شیرو گرفت و نگران دستم : 

- ن؟؟یشده عطر یچ  

.مامان دیفشردم. نگاهم دور تا دور سالن چرخ لب

نگاهها  گهی. االن دزدیحرف م جون سهیداشت با نف

 خواستمینم گهی..دیول کردمیحس م شتریرو ب

بدونم که آوات کجاست خواستمی..فقط منمیبب .. 

- ن؟یعطر !! 

نگاه کردم ریخاله من یچشمها به : 



- ومدهیآوات هنوز ن .. 

آرامش نداشت و  یفشرد. قلبم لحظه ا شتریرو ب دستم

هرطور شده، آرومم کنه خواستیاون م : 

- که گفت  ؟؟اونیکنیم تیخودتو اذ یچ واسه

ادیم روقتید ! 

دمیصداش رو شن یول دمشیکنارم اومد. ند یکس : 

- اد؟؟یب خوادیم یآقا آوات کِ  نیپس ا  

زهرا اصال  یصدا صیتشخ ینکردم ول نگاهش

 ..سخت نبود

- ادیم روقتیگفتم که..د .. 

مثل زهر مار بود پوزخندش ! 

- ل بشهالاقل واسه آشناش! ارزش قائ دوارمیام .. 

نداشتم که بدم یجواب یعنیرو ندادم.. جوابش .  



-  نهمهیزهرا جان! با ا یکن ییرایبرو از خودت پذ

 نجایآخر گشنه از ا ،یاریکه به خودت م یفشار

ها یریم !! 

ساغر باعث شد که از کنارمون بره و همراه  جواب

صرف شام به سمت سالِن  یبرا گه،ید یبچه ها

 شد،یم کیاز سالن باال تفکخونه که با دو پله  نییپا

 ..بره

-  سکیر ایعوض نیبه خاطر ا یا وونهیتوام د

جوابشونو  یچ یخوایم ادیها! حاال اگه ن یکنیم

؟؟یبد  

 یشد..اگر نم یبار خال نیهزارم یدلم برا ته

مردمیاومد..من م ! 

دست ساغر  یشدن مامان، دستم رو از تو کینزد با

ش رفتمبه سمت یطاقت یو پر از ب دمیکش رونیب : 

- شد؟؟؟ یچ  



موند. داشتم خراب  رهیمتعجب بهم خ یا لحظه

دسِت خودم نبود یچی. اما االن..واقعا هکردمیم . 

جوابم رو داد یبا اخم کمرنگ مامان : 

- بشه؟؟ یمثال قراره چ ؟؟یتو چرا انقدر هول کرد  

کنم هیگر خواستی. دلم مدمیدهنم کش یرو تو لبهام : 

- آوات به من گفته بود نکن تو رو خدا!  تیمامان اذ

شد؟؟  ی..االن چادیو م کنهیم سیکاراشو راست و ر

اد؟؟یم  

تو  یاز نگاهش بفهمم که چ تونستمیراحت م یلیخ

 یداشتم که به راحت ی. مادر ساده اگذرهیسرش م

.اون به من شک کرده بود! به خوندمیفکرش رو م

..و به انتظارم..و بدتر از اون، میهول زدگ نیا

دیرسیر مبه نظ یناراض !!  

- بهش زنگ زد سهینف .. 

دیکوب قلبم : 

 خب؟؟؟-



شد شتریب اخمش : 

- ایبکن یالک الیفکر و خ نمیخب و زهرمار! نب !! 

گرفتم ماتم : 

 !!مامان-

تنگ کرد دواریرو تهد چشمهاش : 

- عقل؟؟ یب یدختره  گذرهیتو سرت م یچ  

به اعصابم مسلط  یهم فشردم تا کم یرو چشم

شک پشت پلکم منتظر حمله که ا یاالن شد؟؟یباشم..م

!! ساغر بود که جواب مامان رو با شد؟یبود، م

و خنده داد یشوخ : 

- جز قر و فِِرش به  وونهید نی!! ا؟یگیم یخاله چ

باشه؟؟ تونهیهم م یا گهید زیفکر چ   

مامان، به جون دادن  یدادن به فکرها انیپا یبرا

سر دادم یخنده ا : 



-  یآوات چ من و یمامان! درباره  یمنحرف یلیخ

دونمیمن آواتو مثل داداِش بزرگم م ؟؟یفکر کرد !!  

به گردنش داد یاخم قر با : 

- باشه ینطوریکه ا شاالیا ! 

و کم کم کالفه شدم دمیکش یبلند پوف : 

- نه؟؟؟ ای ادیخب حاال م  

جوابم رو داد یعصبان یکم : 

- ! به مامانش گفت که منتظرش ادیاالن نم رینخ

تونست، خودشو آخر  ..اگهمیو شامو بخور مینمون

رسونهیشب م .. 

رفت  یوا رفتم!! مامان چشم غره ا یواقع یمعنا به

 :و از کنارم رد شد

- و آقا بهادر  سهیما رو جلو نف یحواست باشه آبرو

ینبر ! 



راستش  یعنی. دمیو..فقط شن دمیمامان رو شن حرف

قبلش فکر  یگفت. فقط به جمله  یچ دمینفهم

ودش رو .اگر تونست، آخر شب خکردمیم

اگر  یعنی..اگر تونست!! اگر تونست؟؟؟ رسونهیم

 ریاومد. ز یباال نم گهی!! نفسم داد؟ینتونست، نم

 یی! جازدمیلبخند م دیبچه ها با گاهِ یگاه و ب ینگاهها

مفصل؟؟؟ ی هیگر کیناخن و  دنیجو کی یبرا بود  

برام مثل  چه،یخوردم. طعِم ماه یاصال چ دونمینم

فرو دادم و  یوشابه چند قاشقزهرمار بود. به زوِر ن

و انتظارم  شدیکنار گذاشتم. حسم هر لحظه خرابتر م

نکن دمیناام ای..خداشتریب !  

از بچه  یکینگاه  گردوندم،یهر طرف که چشم م به

که سوال  ی. نگاهدمیدیخودم م یها رو رو

داشت هیداشت..کنا یداشت..کنجکاو .. 

لبخند  به ترالن و شهرام افتاد.درحال خوردن، نگاهم

حس کردم  ی. لحظه ازدندیداشتند و حرف م

رو دوست دارند! و خنده دار  گهیکه..چقدر همد



دلم خواست  یخنده دار بود که لحظه ا یلیبود..خ

 یترالن باشم و انقدر آرامش داشته باشم!! وا یجا

شده بودم!  زیخدا چقدر چندش آور و نفرت انگ

ش و طعم چند دیکه خوردم، تا گلوم جوش ییغذا

نوشابه رو برداشتم و  وانیرو حس کردم. ل یآور

کردیم م وونهی. آوات داشت ددمینفس سر کش کی . 

همه  نِ یه یصدا ،یبا ترکوندن باکنِک بزرگ زدانی

 ی. کسدیخند طنتیرو درآورد.. و بعد خودش با ش

مامانم  یدردونه  زیعز زدانی..گفتینم یزیبهش چ

بودم؟؟؟ یبود! من چ   

 کیبلنِد موز ین کرد و صدارو روش ستمیس یکس

دستم  یسالن پخش شد. حالم بد بود..کس یدوباره تو

دیرو کش : 

- کوچولو ینین میبرقص میپاشو بر ! 

در عوض کردن حال هوام  یساغر بود که سع بازهم

زود  یلیو درواقع، منحرف کردن ذهنم داشت. خ



وسط سالن شلوغ شد و بچه ها باهم شروع به 

کردند دنیرقص .  

 یی. جواب خنده ها رو با خوشرودمیخندیم ظاهر به

نگاِه مادِر آوات، با  یجلو کردمیم ی. سعدادمیم

 نیمتانت رفتار کنم! امشب..اصال خودم نبودم و ا

آورد یخودم نبودن داشت من رو از پا درم . 

 یمرگ کردم! تو یگذشت، آرزو یساعت یوقت و

مرگ یروز تولدم..فقط..آرزو !! 

- آوات نیکه ا دومین ن؟؟یشد عطر یپس چ ! 

و با خنده رفع کردم دمیچرخ یا گهیطرف د به : 

- حاال ادیم .. 

 

" هاست یجشن تو جشن تولد تموم خوب  

هاست یتموم شاد یبایتو شروع ز جشن  

مبارک ، تولدت مبارک تولدت  



مبارک ، تولدت مبارک تولدت " 

 

بعد یا قهیدق : 

- ؟؟؟یخانوم سر کارمون گذاشت نیعطر  

دمیخند بازهم : 

- گهید دیصبر کن بابا .. 

 

" و شوره یامشب شب ما غرق گل و شاد  

پارچه نوره هیجشن ستاره آسمون  از  

دلنوازه نیخونمون پر از طن امشب  

سازه نیدلنش یکوچه پر از نوا تو  

عشقه ایدن هیمن برات  ی هیهد زمیعز  

با بودنت درست مثله بهشته میزندگ  

خکیسرخ و م یخونه سبد سبد گلها تو  

دارم تولدت مبارکدوست  زمیعز  



مبارک ، تولدت مبارک تولدت " 

بعد یا قهیاز دق کمتر : 

- آشناشو چوندیفکر کنم آقا آوات پ ! 

فکر کنم دم؟؟یخند ! 

- ادیم زمیعز ادیم ! 

بعد ی هیثان چند : 

- ؟؟؟یدی!! دومدایآوات ن  

دمینخند نباریکنم ا فکر ! 

- آرزو ادیم .. 

بعد یا هیثان : 

- رفته ادشیفکر کنم کال  .. 

بزنم ینتونستم لبخند ی..من حتدیخند انایک .. 

- ادیم .. 

دستم رو گرفت ساغر : 



- نیعطر نیبش قهید هی .. 

دمشید تار : 

- برقصم خوامیحالم خوبه..م .. 

 دی. امشدیم یو مغزم داشت متالش شدیتکرار م آهنگ

نگاهم کرد. دلش به حالم سوخت! کاش  یاز گوشه ا

 یامردبه اتاقم برم و بهش زنگ بزنم. به ن تونستمیم

بدتر از دشمنم،  یدوستها یکه داشت من رو جلو

زنگ بزنم؟؟ اونوقت  شدی. مکردیم خی یسنگ رو

 شیب شبیمگه د شدم؟؟یکه هست، نم ینیاز ا رتریحق

التماسش  دیاز حد اصرارش نکرده بودم؟؟ بازهم با

کردم؟یرو م ! 

 کیکه خونه تار رفتمیسالن با خودم کلنجار م وسط

وشن شد!ً به خودم اومدم و شد و بعد..فشفشه ها ر

برگشتم. و بابا رو  یکم ییِ بهت زده به سمت روشنا

 یدستش بود و به سمتم م یتو یبزرگ کیکه ک دمید

جابجا شد. گلوم حجم  کیبابا و ک یاومد. نگاهم رو

تار  کیک یرو ی.نور شمعهاکردیبغض رو تحمل نم



 کیکردند. همه  دنیو تارتر شدند و شروع به رقص

دندخونیصدا م : 

تولد تولد..تولدت مبارک..مبارک مبارک..تولدت -

 ..مبارک

اراده  یمهربون بابا فقط به من بود. دستهام ب لبخند

 کیبود و ک ومدهیدهنم اومدند.آوات..هنوز ن یجلو

دست زدنها و خوندنها بلندتر  یرو هم آوردند. صدا

شدیم : 

تولد تولد..تولدت مبارک..مبارک مبارک..تولدت -

 ..مبارک

و در اوجِ  ستادیروبروم ا یقشنگ یِ مربع کِ یبا ک اباب

ختینگاهش ر یرو تو شیسخاوت، تمام مهربون : 

 !تولدت مبارک دختِر بابا-

. بذار مردم دیچک یاز نهادم بلند شد و قطره اشک آه

و بروز احساسات بذارند.  یبه حساِب ذوق زدگ

کرده بود و  میخوشحال یمهربونم همه کار برا یبابا



 یادیآوات رو گرفته بودم. ز ومدنین ماتِم نحاال م

 کثافت نبودم؟؟؟

- ییبابا یمرس .. 

که با دو دستش گرفته بود، صورتش  یکیهمون ک با

دیموهام رو بوس یرو جلو آورد و رو : 

-  یساله بش ستیصد و ب شاالیمن! ا یساله 21دختِر 

بابا زِ یعز .. 

 یچیبلند شد. شرمنده بودم و ه غیدست و ج یصدا

بغض  نیو ا کشتیشرم من رو م نیمن نبود.ادسِت 

کردیمن رو ُخرد م . 

 نیب ییشدم. جا تیمخصوصم هدا گاهیسمت جا به

شدندیکه روشن و خاموش م یرنگ یها سهیر . 

-  ای..بیشمعا رو فوت کن که صد سال زنده باش ایب

یشمعا رو فوت کن که صد سال زنده باش .. 

 یحت بود و نه ینه دوست گهی. دکردمیحقارت م حس

تندتر شد تمی..صداها بلند و رییآشنا : 



-  ای..بیشمعا رو فوت کن که صد سال زنده باش ایب

یشمعا رو فوت کن که صد سال زنده باش .. 

بلند گفت یکس : 

- یاول آرزو کن آبج ! 

و امشب اون چقدر با من  دمیرو شن زدانی یصدا

 ای فتهیکارش بهم ب نکهیمهربون شده بود. بدون ا

..آواِت یآه خدا همه خوب بودند ول کنه. یگر یموذ

 ..نامرد نبود و اون از دوستهام هم دشمن تر بود

و من  ادیحاال ب نیاز ذهنم گذشت..کاش هم ییآرزو

نجات بده یرو از شرمندگ .. 

 غیدست زدنها و ج یرو فوت کردم..صدا شمعها

بلندتر شد. سالن روشن شد و نگاِه من فقط  دنهایکش

ومدین یزده نشد..کس ینگ. زدیسالن رو د یِ ورود ! 

- هههههه؟؟؟؟یاون چ یواااا  

ساغر باعث شد که نگاهش کنم. نگاهش به  یصدا

 هیاز حد باعث شد که بق شیب جانیه نیبود! ا کیک



کنند. و من هم نگاهش رو دنبال کردم  یکنجکاو

. دیهم به گوشم رس هیبق یزده  جانیه یو...صدا

 کی! کردیم ییخودنما کیک یرو چیی..سوکی

شده بود.  نیقرمز ساده، تزئ ونِ یپاپ کیکه با  چییسو

نمیماش چیسوئ ! 

گفت یبود که بلند و پر از مهربون بابا : 

- من واسه گل دخترم..مبارکت باشه  یکادو نمیا

ییبابا .. 

 یرو از رو چی! سوئخواستیکه دلم نابود شدن م آخ

زدنها  غیدست و ج یبرداشتم و سالن از صدا کیک

دیلرز .. 

م و با دو قدم کوتاه خودم رو به بابا  شد بلند

آغوشش رها شدم یزود تو یلیرسوندم.. و خ : 

- یبابا مرس یوا !  

دیسرم کش ینوازشش رو رو دست : 



- ..واسه دانشگاه یازش استفاده کن یانشاا.. با شاد

ندهیخانوم دکتِر آ یرفتن ازش استفاده کن .. 

دمیکه داشتم، گونه ش رو بوس یتمام عشق با : 

- یت برم که انقدر مهربونقربون .. 

 گفت،یم یزیکه دِر گوش ترالن چ یشهرام به

توجه  یزیبه چ تونستمیاصال نم یعنینکردم.  یتوجه

 هی.نگاهم هر ثاندادندیکه بهم م ییها هیبه هد یکنم.حت

ها  قهی. آرزو کرده بودم و..دقادیبه در بود تا آوات ب

شب  یبرآورده نشدن تنها آرزو یبرا یبه راحت

سوختندیدم، متول . 

نموند  یدادنها تموم شد.بادکنک هیشد..هد دهیبر کیک

 یمنته یبا ذوق بترکونه. نگاهم به راهرو زدانیکه 

خشک شد و..جشن رو به اتمام بود یبه در ورود . 

برام نموند..خسته بودم. انقدر خسته که  یحس گهید

لبخند زدن هم نداشتم. پوزخندها واضحتر از قبل  ینا

ها یمسخرها..در گوششده بود..ت .. 



دست  یخداحافظ ی. براشدندیکم همه حاضر م کم

. اما کردندیم یعمر طوالن ی. برام آرزودادندیم

و  سوزوندندیکه م ییاز نگاهها ینگاههاشون..وا

کردندیخاکستر م ! 

ُمرده  کیبودم. مثل  ستادهیمهمونها ا یبدرقه  یبرا

شب تولدم به  یربات.. آرزو کیمتحرک..مثل  ی

 ایدوست.. ای..آشنا یا رفت.آواِت مردانفن

ومدیدشمن شاد ن یِ ..آواِت مردانبهیغر ! 

- زمیعز نهیحقش هم زنه،یکه توّهم م یآدم .. 

 ی..دوستگفتیزهرا فقط سکوت بود. راست م جواب

توّهم بود و بس کی ،یافتنیدست ن یِ با آواِت مردان ! 

- سر کارمون نذار ینطوریا گهید یدفعه  .. 

سکوت بازهم .. 

- کرد آوات جونت عتیبدجور ضا ! 

جز سکوت از دستم  یکار چیکردم و ه سکوت

اومد یبرنم . 



-  یخودت چ شی..آخه پادین زدمیراستش حدس م

با مزاحمت  نکهیچون به خاطر ا ؟؟یفکر کرده بود

جشن تولدت؟ ادیپاشه ب دیدعوا کرده، حاال با ! 

دمیکشیآه هم نم یحت . 

- رو  کمی..یکنف شد ینطوریناراحت شدم که ا یآخ

نظر کن دیتجد اتیاپردازیرو .. 

 خواستمینم یچی. اصال هخواستمیرو نم دی..امگهید

شد؟؟یم ایجز نبودن..خدا  

-  نیاز کادوم خوشت اومده باشه عطر دوارمیام

باعث بشه که  دی..بخون شاهیخوب یلیجان..کتاب خ

یایبه خودت ب کمی ! 

 فیکه با تمسخر جمله هاش رو رد ییمهلقا به

 وونهینگاه کردم. حق داشت! من د کرد،یم

و احمق بودم  اپردازیو رو یبودم..توهم یبودم..روان

شدنم.من اصال  ریتحق یداشتم برا دیام کیکه 

نداشتم یارزش !  



. کردمیهرطور شده، فرار م دی. باشدمیمنفجر م داشتم

نفس  یو کم کردمیم دایرو پ ییهرطور شده، جا دیبا

 ی..کمزدمیو سرم مت ی..کمزدمیهق م ی..کمدمیکشیم

ختمیریاشک م . 

کالس از خونه مون رفتند، به  یتمام بچه ها یوقت

سالن نگاه کردم. پدر و مادِر آوات هم رفته بودند و 

کرده بودند.  یآوات معذرت خواه ومدنیبه خاطر ن

عمو محسن درحال حاضر شدن بود. ساغر با 

.مامان کردیو سرزنش نگاهم م یو دلسوز یناراحت

بود. بابا  یانسالیف زدن با خدمتکاِر مدرحال حر

درهم با شهرام  ی افهیو ترالن با ق خوردیم ییچا

باهاش  یرو نداشتم که کلمه ا ی. کسزدیحرف م

بود که بهش پناه ببرم ییحرف بزنم..الاقل جا . 

 دیبود، افتاد. شا زیم یکه رو نیماش چیبه سوئ نگاهم

 نیباشه تا بتونم از ا یخوب یبهونه  نیاون ماش

 یرو از رو چیفرار کنم. قدم تند کردم و سوئ یخفگ

برداشتم زیم : 



- نمیبب نمویبرم ماش ! 

دیخند بابا : 

- شینیبیوقت شب؟؟؟بذار بمونه خب فردا م نیا .. 

به اطراف تکون دادم یسر : 

 !طاقت ندارم-

 یمبل چنگ زدم..صدا یترالن رو از رو شالِ 

دمیساغر رو شن : 

- ام؟؟یمنم ب  

ش تکون دادمهوا برا یتو یدست : 

- نمیاول خودم بب خوامینه م .. 

چطور خودم رو به در رسوندم. نفسم از  دونمینم

که من امشب  دونستیم یاومد و ک یبغض باال نم

 چقدر داغونم؟؟

آسانسور  ی نهیآ یزود..از خونه فرار کردم.تو یلیخ

پر شده ش  یکه غم از چشمها ییبایبه دختر ز



و چقدر چقدر خجالت  باینگاه کردم. چقدر ز د،یباریم

گرفتم که مِن سرافکنده، طاقت  نهیزده. چشم از آ

  .نگاه دخترِک شکست خورده رو نداشتم

رسوندم.  یو شش اس د ستیدو نِ یرو به ماش خودم

تنگ و  یواریدر راننده رو باز کردم و..به چهارد

 یعنی.. دمیند نیماش ییبایاز ز یچیپناه بردم.ه یآهن

 یپناهگاه بود برا کی.فقط دمیند ینیکال انگار ماش

گرفتیکه داشت جونم رو م یشکستن بغض . 

. نگیپارک یخسته م به روبرو بود. به دِر بسته  نگاه

. دستهام دور فرمون دمیکش یبسته نفس یبا لبها

 ی.اشک رودیرنگ لرز اهی. دِر بزرِگ سدندیچیپ

 ..گونه م سر خورد

شد؟! تموم شد؟؟ واقعا تموم شد؟! بدون  یچ پس

تموم شد  نیجشن با شکوِه تولد عطر اد؟؟یاون ب نکهیا

 ومدین یکردند. آواِت مردان شخندشیو مهمونهاش ر

شه؟یو جشن تموم شد! آخه مگه م !! 



! ن؟یپشت سر هم..هم یتلخ و بعد اشکها یزهرخند

. دیباری!! حسرت از نگاهم من؟یهم یعنیخدا  یوا

 یچی..هیچارگی..بیمونی..پشیو ناباور رتیبهت و ح

آوات هم نبودم یآشنا ینشد و من حت !  

چشمم بود. اجبار اونها  ینگاه بچه ها جلو ریتصو

که  یدیام یهم وسوسه ها دیخودم؟؟ شا تیخر ایبود 

 چکدومیهم ه دیزد! شا نیوار، من رو زم طانیش

 نیجز ا یچینبود..من فقط دوستش داشتم و ه نهایا

خودم رو یشدن و مسخرگ کیکوچ ی..حتدمیدینم .. 

..چند بار هم ادیازش خواسته بودم که ب شبید

شد.من ازش خواسته  یخواستم! پوزخند با هق قاط

بودم! کارت داده بودم و دعوتش کرده بودم. من 

  !دوست نبودم..آشنا هم نبودم؟

! ومدی. ندیرسیخفه م به گوشم م یهق زدنها یصدا

! ادینداشتم که ب یقلبم از درد مچاله شد..من ارزش

ندارم..جوابم  یباهاش کار گهید اد،یاگر نگفته بودم 



 یجلو زشیداده بود؟؟؟ نگاه تمسخر آم یرو چ

؟؟یدیقول م ؟؟یچشمم جون گرفت: "جد " 

فرمون  یاز در بسته گرفتم و سرم رو رو چشم

 یدل شکستگ ن؟؟یبزرگتر از ا یگذاشتم.سر افکندگ

حساب کرده بودم  یادیخودم ز یرو ن؟؟یاز ا شتریب

 ؟؟یآخه..من رو چه به آواِت مردانآوات؟!  یرو ای

 حیتفر یموجوِد خوار برا کی..گهیمضحکه بودم د

هیو تمسخر بق .. 

..اما ازم قول گرفت که اگر ادیاون قول نداد که م 

باهاش نداشته باشم! کابوس و  یکار ومد،ین

.. اون یکیتار یخشک شده تو ی..و نگاهیناباور

ته باشم. و ازم قول گرفت که باهاش کار نداش ومدین

ندارم یباهاش کار گهید .. 

 

 یکه گوشه  یرنگ و وارنگ یها هیهد میخال نگاه

 یکه مهلقا یشده بودند، مونده بود. کتاب دهیاتاقم چ

سبز  یارشادم بهم داده بود! کوله  یسخاوتمند برا



که  یفیبود..دستبنِد ظر دهیکه ساغر برام خر یرنگ

 یِ وسرداده بودند..ر هیپدر و مادر آوات بهم هد

بود و بهم  دهیخر مانما ی قهیبا سل زدانیکه  یقشنگ

 گهیمتنوع د ی هیکرده بود..و ده ها هد هیهد

که  یچیسوئ یاومدند..حت یبه چشمم نم چکدومیکه..ه

کردیم ییکنار تخت خودنما یِ کنسول یرو . 

داده  هیهد یک دونمیکه نم ییاز خرگوش پشمالو چشم

شم دوختماتاق چ کیبود، گرفتم و به سقف تار . 

چشم  یلحظه ا یبه پنج صبح بود و من حت کینزد

 یشب رو تو خواستیهم نذاشته بودم. دلم م یرو

 یسرافکندگ نیا یسر کنم و برا نیهمون ماش

رمیبزرگ، همچنان عزا بگ . 

 دهیباور رس نی..همون لحظه ها که با خودم به ااما

 کیهستم.. یمعمول ی هیهمسا کیبودم که من فقط 

با  یبامزه که گاه یِ عطر کی ایت باباش! دختِر دوس

 یدختربچه ا نیافته که همچ یم ادشیتازه  دنشید

گهیهست..و صدها باوِر تلخ د کشینزد یهم تو .. 



 ی! قول داده بودم که کاردمیهمون لحظه ها ترس من

 نگیکه هر آن دِر پارک دمیباهاش نداشته باشم و ترس

اونوقت  رنگ ظاهر بشه..و اهیس یباز بشه و پرادو

آوات  دنِ ی! من از ددیدیبود که مِن ُخرد شده رو م

 دنِ یآوات و د دنی..من از سر رسیعنی..دمیترس

دمینگاهش ترس !  

موقع ها بود که خودم رو قانع کردم تا تمومش  همون

از سر  یرو تموم کنم..هم اشکها یکنم! همه چ

..و ومدنشیرو..هم فکر کردن به اومدن و ن میچارگیب

حقارتم. تموم نشد یفتن براهم عزا گر !!  

از پِسش  تونستمینبودم و نم یدختِر محکم من

شدم و از  ادهیپ نی.فقط..به جون کندن از ماشامیبرب

 یلیرفتن به اتاقم. خ یبغض مهلت خواستم برا

که سنگ تموم  یمهربون یاز مامان و بابا یسرسر

  .گذاشته بودند، تشکر کردم و داخل اتاقم شدم



رو..حس نکردم و نفس  ینگاه چیرو..ه چکسیه

باشه و انگار  دیام خواستمی. من نمدمیکش یآسوده ا

 ..رفته بود

هم  ی..باالخره چشمهام خسته شدند، پلک رویوقت و

فرو  یکیتار یچشمهام تو یا هیگذاشتم. هنوز چند ثان

رو بلند کرد. تک  میگوش یصدا یامینرفته بود که پ

 فیم. اسمها ردتلخ و بعد باز شدن چشمها یخنده ا

نامرِد  یاز بچه ها یکی..ساغر..اریشدند:سام

. و خاک دمکالس..آوات! از اسمش هم متنفر بو

و  تیاهم یب تونستیجوره نم چیکه ه ینیبرسِر عطر

  !!نرمال باشه

نسبت به  تونستمیهم نبودم و نم یدختر صبور یحت

باشم و خوندنش رو  تیاهم یبود ب دهیکه رس یامیپ

ارزشم یموکول کنم..گفتم که ب یا گهیبه وقت د !  

اسم آوات اشک رو مهمون چشمهام کرد.  دنید

داده بود امیو االن پ گذشتیساعت از پنج صبح م : 

- ؟؟یداریب یعطر  



 یب امی. قلبم له و لَورده شده بود. پدندیلرزیم کلمات

باهاش ندارم یجواب موند. من سر قولم هستم..کار ! 

 

****** 

 

نگاه کردم.  نهیآ یم تو پف کرده یبه چشمها 

کرده بود و  فیدور چشمم رو کث یکمرنگ یِ اهیس

 یبود. دست دهیموهام به خاطر تافت و ژل به هم چسب

 رونیو نفسم رو با شدت ب دمیبه صورتم کش

دیلرزیفرستادم. هنوز هم نفسم از بغض م : 

 ..آره بابا خوبم-

و من از  دیرسیمهربون ساغر به گوشم م یصدا

شدمیم یورده م عصبگره خ یموها . 

- آوات  ومدنی..خودتو به خاطر نیقربونت برم آج

ادی! حتما کار داشت که نتونست بایناراحت نکن .. 

گرفتم نهیزدم و چشم از آ یپوزخند : 



ول کن تورو خدا ساغر..حوصله ندارم درباره ش -

 ..حرف بزنم

آروم شد صداش : 

- ؟؟یپس هنوز ناراحت  

 نیتمر یتیاهم یب ینبودم..فقط داشتم برا ناراحت

نبودم..متنفر بودم تیاهم ی..من بشدی.اما نمکردمیم ! 

 ..نه-

 ..صدات گرفته-

دمیآه کش ناخواسته .  

- واسه کوله هه دستت درد  یساغر..راست الیخیب

خوشگله یلینکنه..خ .. 

بهش نداد ییبود و اون هم بها یربط یب حرف .. 

- ؟؟یایسر کالسا نم گهید  

 یچه سواالت مسخره ا .ساغر همدمیتلخ خند بازهم

دیپرسیم ! 



- اومد باز  شیپ شبیکه د یبه نظرت با اون وضع

سر کالس؟ امیپاشم ب ! 

شد مهربون : 

- دو  یکی نی..همیترم که تموم شد خواهر نیا گهید

 گهیآموزشگاه د هی میری..باهم ماین گهیجلسه هم د

میکنیثبت نام م .. 

فشردم.چقدر  میشونیپ یتخت نشستم و دست رو یرو

دینالی.آخ که قلبم از درد، مکردیم تنم درد متما ! 

- ؟؟یندار یباشه..کار  

- شت؟؟یپ امیب یخوایم  

دمیبغض خند با : 

- ؟؟یهام، سرزنشم کن یکه باز به خاطر نفهم  

زود گفت یلیخ : 

- شتیپ امی! فقط بگمینم یچینه..به خدا ه .. 

و گلوم سوخت دیم لرز چونه : 



- تنها باشم ساغر خوامیم .. 

قرمِز براقم نگاه  یبه ناخنها کرد..من سکوت

که  دیاومد..اون ند یم یلیکردم..رنگ قرمز بهم خ

 !چقدر بزرگ شدم

- ..گفته ادیکه ن کردمیبد شد..اصال..فکرشم نم یلیخ

جلو بچه ها  یلی..خرسونهیبود آخر شب خودشو م

کرد کمیکوچ .. 

هدفم  یرو با پشت دست پاک کردم و ب دهیچک اشک

دمیخند : 

- ..چقدر با ینیوشحال شدن..چقدر بچه ها خ

خوشحالشون کرد ومدنش،ین .. 

دمیفهمیناراحت بود و من از صداش م ساغر : 

- ..بچه ها رو ولشون نیخودتو ناراحت نکن عطر

 گهیاشتباه بود تموم شد رفت..د شبید یکن! مهمون

 ..غصه شو نخور



که  یساغر ی..تموم نشد و نرفت! برایبود ول اشتباه

بود که من  یباز کیو  حیتفر کی د،یدیاز دور م

 یمن..نابود شدن بود و من به جا یباخته بودم. برا

 .شکست خوردن، تکه تکه شده بودم

- ..به خدا منم غصه گهیناراحت نباش د ؟؟ینیعطر

یکنیم ینطوریا خورمیم .. 

گلوم جمع  یهم فشردم و بازهم بغض تو یرو لب

 :شد

- مدت تنها  هی. فقط شمیبگذره، آروم م کمی

امیعدش..باالخره با خودم کنار مباشم..ب .. 

- خب؟؟ اینکن هیپس گر  

تا صبح زجه زده بودم شبیکجا بود؟؟؟ من د هیگر ! 

- ؟؟یندار یباشه..کار  

- شت؟؟یپ امیب یخواینم یمطمئن  

دادم رونیبلندم رو با شدت ب نفس : 



- دلم..تنها باشم، راحتترم زینه عز .. 

گفت یتیمکث و نارضا با : 

- که  گهی..دو سه هفته دیتباشه هرطور خودت راح

 هی میریشروع شد، باهم م دیثبت نام ترم جد

..فکر اون آواِت میکنیآموزشگاه خوب ثبت نام م

کن..گفتم که به درد تو  رونیاز سرت ب شعورمیب

و تو رو سنگ رو  ومدیچه راحت ن نی..ببخورهینم

کرد؟؟ خی  

ها  نیحرفها رو دوست نداشتم.خودم هرلحظه ا نیا

رو از  دنشونیطاقت شن گهیو د ردمکیرو مرور م

نداشتم گهیزبون کس د .. 

 ..باشه خدافظ-

نشدم و تماس رو  شیخداحافظ دنیمنتظر شن گهید

صورتم گذاشتم.  یقطع کردم. دو کف دستم رو رو

 دیشده بود، با رمیگ بانیکه گر یبدبخت نیا یبرا

کردم؟؟یم کاریچ  



 ینمدارم برداشتم و ب یموها یرو از رو حوله

اتاقم انداختم. دو روز  یتو یِ مبل راحت یه روحوصل

اتاق و  یتو یموندن طوالن یعنیخونه.. یموندن تو

به همراه داشت.  یجور افسردگ کیحرف نزدن، 

 دی..بادمیخندیم دیگفت..با شهیهم که نم یافسردگ

و  کردمیرفتار م ی.. عاددادمی.. جواب مزدمیحرف م

چقدر ! دادمیخودم رو سرگرم درس خوندن نشون م

که  کردمیحفظ ظاهر نابلد بودم و خدارو شکر م یتو

 قیرفتارم دق یندارم تا رو یکنجکاو یمامان و بابا

 !بشند

که داشت  یتخت افتادم و به سردرد یباز رو طاق

نکردم.  یآورد، توجه یچشمهام رو از کاسه درم

بودم که  دهیکش یخوابیانقدر خسته بودم و انقدر ب

به قلب شکسته م هم  یم و حتبتونم ساعتها چشم ببند

 .توجه نکنم

پشت پلکم  لمیف کیمثل  ی..همه چیبستم ول چشم

اتفاق  نیو حاال بدتر شدیم دینبا ینطوریظاهر شد. ا



بود و  دهیفا یکامال ب ،یتیاهم یدر ب میافتاده بود.سع

داشتم انیپا یو ب ینفرت افراط کیمن هنوز  . 

 ومدنشین یرابرام مهم بود..انقدر مهم که شبها ب اون

. برام کردمیو روزها ناسزا بارش م ختمیریاشک م

 خیتمام تنم  ومدنش،ین یادآوریمهم بود که هربار با 

و..من از اون توقعِ انقدر بد بودن رو نداشتم.  زدیم

کرد..من دوست نبودم قبول! اما  ی..بدگهیبد بود د

کرد لیحقارت رو بهم تحم یایدن ومدنش،یاون با ن . 

کابوس و مرگ! دست  یعنی..یداریو بخواب  ونیم

 مهیبه صدا در اومد. همون ن میکه گوش زدمیو پا م

.چشم باز دیخواِب وحشتناک و تلخ هم از سرم پر

 یرو از رو یکردم و با دراز کردن دستم، گوش

 .کنسول کنار تخت برداشتم

. کردیم یصفحه بهم دهن کج یاسم "آوات" رو 

 ؟؟یچ یبرا..زدیاسمش موند.زنگ م ینگاهم رو

 اره؟؟یب ومدنشین یبرا یهیتوج ره؟؟یازم بگ یخبر

استفاده کنه و  میمخصوصش، از سادگ یبا ترفندها ای



لبم نشست..اسمش رو  یرو یگولم بزنه؟! لبخند

کرد.بعد از  یدوست داشتم. بغض لبخند رو همراه

 یمتنفر نبود و ب شدیروز بهم زنگ زده بود! م دو

گذشت؟ تیاهم !!  

از دستم  یتماس، چشم بستم و گوش قطع شدن با

کرد..دوستش  یمن نامرد دِ یتخت افتاد. ام یرو

  .ندارم

داشتم..هرچند..من که قول  یو ناراحت نهیک چقدر

الشیخیباهاش نداشته باشم..پس ب یدادم کار ! 

زنگ  ینبود چشم بسته بودم که صدا قهیده دق هنوز

 . مچاله شدم. دستدی. قلبم لرزدیخونه به گوشم رس

قلبم گذاشتم و ازش خواهش کردم که آروم  یرو

میشندیصداش رو م ینبود ول دیباشه.ام : 

- یآشت ایب .. 

 یصدا نباریرو محکم به اطراف تکون دادم. ا سرم

دمیمامان رو شن : 



- زم؟؟یعز یسالم آوات جان! خوب  

نبودم..خواب هم نبودم. به خدا حسش  وونهید من

بهم  یتنفر کیبَم و مردونه ش  ی! صداکردمیم

بود یکه فراتر از دلشکستگ دادیم . 

- قربون شما یمرس .. 

باهاش ندارم! به خدا  ی. به خدا که کاردیکش ریت سرم

 ..که

- ؟؟یسادیچرا دم در وا ایتو..ب ایب  

- هس؟؟ ی..عطرشمیمزاحم نم گهینه د  

! چرا من رو ؟یسر دادم..عطر یعصبان یا خنده

گرفت؟؟؟ینم یجد  

- ؟؟یدارخونه س..کارش  زمیآره عز  

- باهاش حرف بزنم قهیچند د هینداره،  یاگه اشکال .. 

که نه  ییزدن با من!! اون هم حاال..حاال حرف

 ی..و نه حتیبرام مونده بود، نه عقل و هوش ییآبرو



 نیا گفتیمزه م یب ی! چقدر جوک هایدوست داشتن

یآواِت مردان ! 

- کنمیتو، االن صداش م ایخاله جان؟؟ ب یچه اشکال .. 

- مونمیجا منتظر م نیمه یمرس .. 

. دمیسرم کش یهم فشردم و پتو رو رو یرو چشم

 !!حرف زدن با من! هه

 آخه دم در؟؟؟-

- االن  دیکار واجب دارم که با هیراحتم خاله..باهاش 

 ..بهش بگم

سکوت شد و من به کار واجب آوات فکر  یا لحظه

 یبودم؟!! انگار خون تو یکردم.چرا انقدر عصب

 یبود و به جاش، عرق بود که تورگهام منجمد شده 

 از شتریب یلیکه خ مدمیفهیتنم راه گرفته بود. حاال م

ام یازش متنفر و عصبان یلیخ ! 

- شده آوات جان؟؟؟ یزیچ  



 یهمراه بود! طور یمادرم با سادگ یِ کنجکاو چقدر

هیچ یسوال برا نیا دیکه انگار آوات هم فهم ! 

- ..درمورد درساشهسین یزینه خاله چ .. 

نتونستم پوزخند نزنم بازهم . 

- کنمیاالن صداش م .. 

و حالم به هم  دمیلرزیم تیعصبان از

باهام حرف بزنه و کار واجب  خواستی..مخوردیم

باهاش نداشته  یداشت! مگه ازم قول نگرفت که کار

دم؟یلرزیباشم؟؟ چرا انقدر م !! 

هم  یاز قبل چشم رو شتریاتاقم باز شد و من ب در

و هنوز با تمام  خواستمینمرو  دنشیفشردم. اصال د

کردمیم یوجود احساس مسخرگ . 

- ؟؟؟یجان؟؟ مامان خواب نیعطر  

 یکه کار یداشت با کس یلیندادم. اصال چه دل یجواب

و حرفهاش رو  یحرف بزن ،یباهاش ندار

؟؟؟یبشنو  



- ن؟؟؟یعطر  

مرگم رو گذاشتم؟! چرا  یکه کپه  دیدینم مگه

کرد؟؟یمراعات سردردم رو نم   

- پاشو قهید هی نیعطر .. 

 خواستمیکرد. من م هیمادر گر نیاز دست ا دیبا

پتو تکونم داد یو اون از رو رمیبم : 

- ..آوات اومده دم در کارت دارهنیپاشو عطر .. 

 که ی!! با کسیمعرفِت نامرِد لعنت ی! کثافِت بیلعنت

 یباهاش نداشته باشه، چه کار واجب یبهش گفت کار

 داشت؟؟؟

- نیعطر گهیپاشو د .. 

دیپریگرفته بودم و پلکم م یعصب کِ یت تیعصبان از .  

 ..عط-

صدام رو باال  تیو با عصبان دمیرو از سرم کش پتو

 :بردم



- خوابم؟؟؟ ینیبیمگه نم ه؟؟؟یچ  

رو به انفجار  یعصب ادِ یشد. قلبم از فشاِر ز خشک

 :بود و انگار خودم رو به انفجار بودم

- ؟؟؟؟یکنیصدام م یه هیمامان جان! چ هیچ  

گفت یعجب بهم چشم دوخته بود وقتت با : 

چه مرگته دختر؟!! چرا صداتو واسه من باال -

که! خوبه  یریمینم یاز خوابت بزن قهید هی؟؟؟یبریم

یگذرونیبه بطالت م ای ،یخواب ایساعته 92حاال  .. 

بلند  یو نفسها دمییجویدندونهام م ونیباالم رو م لب

له . تازه بعد از تموم شدن جمدمیکشیم یو پرحرص

شد قیصورتم دق یش، تو : 

- ه؟؟یا افهیچه ق نیچرا چشات انقدر پف کرده؟!! ا  

جواب دادم یو ناراض کوتاه : 

- کپه  قهید هی دی! اگه گذاشتترکهیسرم داره از درد م

مرگمو بذارم ی !! 



دیبه کمر زد و پتو رو از روم کنار کش یدست : 

-  یختیر نیا ،یدیُخبه ُخبه!! بس که خواب

قرص  هیداره، بعد  کارتیآوات چ نی..پاشو ببیشد

 ..بهت بدم سردردت خوب بشه

شد شتریهجوم آورد..و عقده ب بغض : 

- نمشیبب خوامی!! حوصله شو ندارم..اصال نمامینم !! 

باز موند. چشم ازش گرفتم و  رتیمامان از ح دهن

دمیپتو رو از دستش کش : 

- نکنه دارمیب یبخوابم..کس خوامیم ! 

بودم که مامان پتو  دهیسرم نکش یپتو رو رو هنوز

گفت یو بهت زده و عصبان دیرو کش : 

- ن؟یچه طرز زدنه عطر نیا !!  

بردارم نبود.غلت زدم و پشتم رو بهش کردم.  دست

 :به بازوم زد

- د؟یچشم سف یدختره  یکنیم نیچرا همچ !! 



به خودم دادم تا دستش رو برداره..و  یتکون

. کارم گرفتیداشت نفسم رو م یبغض..بغض لعنت

 :داشت!! مامان تکونم داد

- !! پاشو زشته دم در ؟یاریدرم یچرا لوس باز

سادهیوا ! 

 یدندونهام گرفتم. ازش بدم م نیرو محکم ب لبم

د؟یفهمیاومد..مامان نم !! 

 !برو بذار بخوابم مامان-

شد کیتحر شتریب م،یتیبا نارضا انگار : 

- به خاطر  ؟؟یاریدرم هیچ ایبچه باز نی! انمیپاشو بب

؟؟؟یاریادا درم یدار ومدهیجشن تولدت ن نکهیا  

!! لعنت به آوات که دیرو فهم نی..مامان هم ایحت

رو ازم گرفته بود یهمه جوره آرامش و زندگ .  

- ستم؟؟؟یمگه با تو ن  



و نگاهش کردم. اخم کرده بود و منتظر  برگشتم

طاقتم  گهی.به اجبار از جا بلند شدم و دکردینگاهم م

دادمیمردک رو م نیاب اخودم جو دیتموم شد. با ! 

 یشرتیت نیا اینه.. اینکردم که موهام مرتبه  یتوجه

داشت  یتیساده ست..اصال چه اهم یادیکه تنمه، ز

من  نه؟؟یبیمن رو چطور م زیآدم نفرت انگ نیکه ا

بودم و  تیاهم یب یدختربچه  کیاون  یبرا شهیهم

 ییبایکه من رو با اونهمه ز ومدین شیاون دو شب پ

نهیبب ! 

رفتم رونیتند کردم و از اتاق ب قدم .  

- ن؟؟یوقت؟! عطر هی یمادر..بد حرف نزن نیعطر  

بود و من تا به حال انقدر  دهیترس میوونگیاز د مامان

نبودم یعصبان !  

کوه آتشفشان، از سالن بزرگ  کیزود، مثل  یلیخ

به در  یمنته یرد شدم و خودم رو به راهرو

و نگاهش  ستادهیکه دم در ا دمشیرسوندم. د یورود

نهییبه پا . 



..نه!! من متنفر بودم ی. دلتنگدیقلبم..براش لرز

و کلمات خود به  دیلرزیم تی!! صدام از عصباننیهم

شدندیخود از دهنم خارج م : 

- ه؟؟؟یچ  

خشک شد..متعجب  ی. لحظه ادیرو باال کش نگاهش

بهش ندادم  یحرف چیه یشد.. جا خورد..من اجازه 

مبرداشت یا گهیو قدم د : 

- حرفتو بگو ؟؟یدار کاریچ ! 

- جان نیعطر .. 

تر و پرعقده تر از  یمامان توجه نکردم و عصبان به

برداشتم یا گهیقبل، قدم د : 

- نجا؟؟یا یاومد یکارتو بگو!! واسه چ  

که ازش  یا نهی. کشدیبهت زده ش ازم جدا نم نگاه

 تونستمیهمراه بود و نم یدیشد یِ داشتم، با دلخور

 تیاهم یرست رفتار کنم..من بدرست حرف بزنم..د

باشم تونستمینبودم و نم ! 



- هس؟؟  یکار واجبتو بگو!! درمورد درسامه؟!! چ

 یخوایم ؟؟یبکن یخوای! ارشاد م؟یبد یخوایجزوه م

 یکه سرم به درس و مدرسه م باشه؟؟ چ یبگ

آوات که انقدر واجبه؟ یبگ یخوایم !! 

 دهی..بازوم توسط مامان کشدمشیدیبود که تار م حاال

 :شد

- ناخوش  کمی نیآوات جان..عطر دیببخش

گهیم یچ هفمهیاحواله..نم .. 

 ی..من دردشدیمامان فشرده م یانگشتها ونیم بازوم

. اون با شدیو نگاه متنفرم از آوات جدا نم دمیفهمینم

 یکرد خونسرد یفرستاد، سع رونیکه ب ینفس

رو نشون بده شیالیخیو..ب : 

- ..بعدا سیوب نخاله..معلومه حالش خ سین یمشکل

زنمیباهاش حرف م .. 

!! صدام باال رفتبعدا؟ : 



- وجود  یاالن بگو..بعدن نیهم یدار یهر حرف

 !نداره

دیفشرده شده ش غر یدندونها نیاز ب مامان : 

- !! درست حرف بزننیعطر یالل بش ! 

 یبه خودم دادم تا مامان دستش رو از رو یتکون

 :بازوم برداره

- درمورد  ی..حتیه باشباهام داشت یکار خوامیمن نم

و  ی! انقدر مشاور درسخوامیدرس هم باشه، نم

تو نداشته  ییبه راهنما یازیتوپ دارم که ن یاستادا

درس و کنکور و  یبه بهونه  گهیباشم! خواهشا د

و کوفت و زهرمار، سراغ من  یکار واجب و عکاس

رو ندارم خب؟؟؟ یکی! من..اعصاب تو این  

.اون با اخم دیلرزیمبه خاطر بغض  م،یعصبان یصدا

 یابروهاش مونده بود، لبخند آروم ونیکه م یکمرنگ

زد. هرچند هنوز به خاطر حرفهام و طرز رفتارم، 

 :متعجب بود



- خانوم امروز بدجور  یخئله خب! عطر

..اعصاب ندارههیقاط .. 

کرد و آروم و پرنفوذ گفت یکوتاه مکث : 

- استراحت کن..بعد که اعصابت آرومتر  کمی

سراغت امیشد،م ! 

دیشدم و بغضم ترک منفجر : 

-  خوامی!نمیباهام داشته باش یکار خوامی!! نمخوامینم

!! نه نمتیبب خوامیباهات داشته باشم! اصال نم یکار

..نه مراقبتتو..نه تتوینه حما خوام،یتو م یدلسوز

برو نجای!! فقط از اخوامینم یچیتعصبتو..من ه !!  

تار شده  یا. من با نفرت و چشمهدادیتکونم م مامان

 :به آوات زل زده بودم

- کال برو نجایخواهشا از ا !!! 

- ..آوات تو یخدا خفه ت کنه دختر! آبرو واسم نذاشت

دختر کال عقلشو از دست  نی..ادیرو خدا ببخش



چه مرگش  دونمی! نمایریداده..تو رو خدا به دل نگ

دیچشم سف نیشده ا ! 

که با مکث ازم  یو نگاه یظاهر یبا لبخند آوات

رفت، رو به مامان گفتگ : 

- ..شما خودتو ناراحت نکن سین ینه بابا مشکل

جان حرف  نی..عطریخاله..به موقعش با عطر

هیمشکلش چ مینیبب میزنیم ! 

زدم داد : 

- یبر نجایتو از ا خوامیندارم..فقط م یمن مشکل !! 

بگه یچ دونستیاز زور خجالت نم مامان : 

- چرا  ونمدی! آوات شرمنده ام بخدا..نمنیعطر یریبم

کنهیم ینطوریا .. 

با لبخند به مامان نگاه کرد آوات : 

- جشن تولدش  نکهیخاله..حتما به خاطر ا سین یزیچ

هیاز دستم عصبان ومدم،ین .. 



 دمیفهمیکه م ینگاهش رو به من داد و با آرامش و

ادامه داد ست،ین یواقع ادیز : 

-  یعصبان ینطوریا نیواسه هم ؟؟یآره عطر

؟؟یشد  

به درد اومد ت،یم از زوِر عصبان نهیس ی قفسه : 

- یومدیبهتر که ن !! 

مامان بلند شد یصدا : 

- نیعطر !! 

تکون داد یبا خنده دست آوات : 

 ..اشکال نداره خاله..بذار راحت باشه..فعال با اجازه-

از اعصابم نمونده بود، گفت یچیکه ه یمن به : 

 ..مراقب خودت باش خوشگل خانوم-

هم  ی. دندونهام رومشدیتر م یآروم بودنش عصب از

چشمم پر شده  یکاسه  یشده بودند و اشک تو دیکل

رو  تمیعصبان نهایاز ا شتریب خواستیبود. دلم م



 ،یکنم..اما اون با تکون دادن سر یسرش خال

 یدر رفت! دور شد و من صدا یبرگشت و از جلو

 م. نگاهدمیذاشت،شنیپله ها م یقدمهاش رو که رو

گونه م  ی..و اشک رودر باز و نبودنش موند یرو

دیلغز .  

- ینامرِد عوض !! 

و در رو بست.. و  دیخودش رو جلو کش مامان

نگاه پر حرصش رو بهم دوخت ن،یدرهمون ح : 

- آبرو بزرگ  یب شعورِ یب هیدختر بزرگ نکردم که..

منه یسرافکندگ ی هیما شهیکردم که هم ! 

 یحال کینبود. قلبم  تشیحواسم به مامان عصبان ادیز

هام به شدت  قهیبودم و شق ریرد و خاک شداشت. خُ 

 یادیز یو فشار عصب دیلرزی. تمام تنم مزدندینبض م

رو متحمل شده بودم. ناراحت شده بود؟؟ بهش 

 دیکه چقدر ازش متنفرم؟؟ فهم دینه؟؟ فهم ایبرخورد 

! واقعا من باشه؟ خواستمیباشه؟؟ نم خوامیکه نم

باشه؟ کمیکه آوات نزد خواستمینم !!  



- ُمرده؟! چرا  لیه طرز حرف زدن بود ذلچ نیا

کرده بود که  کارتیپسره چ ؟؟؟یبریما رو م یآبرو

 ایخدا ؟؟یُخل شد ؟؟یدرآورد یباز وونهید ینطوریا

کنم؟؟؟ کاریدختره چ نیمن از دست ا  

 یو فکر خراب، حوصله  یحوصلگ یب نیا یتو

مامان رو نداشتم. چشم ازش گرفتم و  یُغر ُغرها

ون دادمهوا تک یتو یدست : 

 !ولم کن بابا-

. رفتیم جیو به سمت اتاقم رفتم.سرم گ برگشتم

و هوا قدم  نیزم نی..انگار بدیلرزیزانوهام م

 تیبلنِد مامان که پر از عصبان ی. و صداداشتمیبرم

کردیم دیبود، سردردم رو تشد : 

- بهت  یچیه ی!! هگهید نیا یولت کردم که شد

.. هرجا میدیواست انجام م یگیم یهر کار م،یگینم

 نی..آخر ایکنیم یخوایم ی..هرکاریریم یخوایم

 چارهیب نیبه ا یتو شده! واسه چ تیوضع ترب

همه رو  یشده که پاچه  یباز چ ؟؟؟یپریم



به خودمون بگو دختره  ،یکم دار ی؟؟هرچیریگیم

 ؟؟یجلو همه خودتو نشون بد دی! بایعقده ا ی

پسره رو  نیا یایکه جواب خوب ادیچشمت درب

یداد یورنطیا !  

هم  یگوشهام گذاشتم و چشم رو یدستم رو رو دو

حاال مغزم منفجر  نیهم کردمیفشردم. حس م

و  غیج ونیشد و م یبلندم با بغض قاط ی.صداشهیم

دمیمامان، نال یداد کردنها : 

- کنه!! دست از  ی! نخواستم بهم خوبگهیبسه د یوااا

 !سر من برداره

-  نیا به تو داره آخه کاریخاک بر سرت! چ

پوست از  ،یکرد یبابات بفهمه چه غلط چاره؟؟یب

ّکنهیسرت م ! 

! دیبه گوش بابا هم خواهد رس یعنی..دیتهد یعنی نیا

تحملش رو نداشتم. به اتاقم رفتم و در رو پشت  گهید

 یکه از چ دیپرسی. کاش..مدمیسرم کوب

راحت  یلیها! اون که خ گمیناراحتم..آوات رو نم



بود  ومدهیرو حدس بزنه..ن میوونگید لیدل تونستیم

براش  مه ادیو از حسم هم که خبر داشت..و خب ز

نداشت یتیاهم ! 

فقط  لیکه بدون دل ی! مادرگمیرو م مامان

نخواست که  یکرد  و حت یرو سرم خال تشیعصبان

باهام حرف بزنه و مشکلم رو بپرسه..هرچند..من که 

بگم!  یبه مادرم از حسم به آواِت مردان تونستمینم

پاچه  یخودیکم شده و ب میزیهمون فکر کنه چ پس

من  کهنگه  یزیبهتره! فقط کاش به بابا چ رم،یگیم

 ازیهنوز به دوست داشته شدن از طرف پدرم، ن

رهیرو هم ازم بگ نیدارم.آوات حق نداره ا .. 

گفتن  گذشت،یوضع م نیکه به بدتر یو روز حال

از  یآشفته و نفرت ینداره. سردرد وحشتناک و فکر

خب من به خاطر نداشتنش..به  یعنی..یر ناچارس

گرفته شدن  دهیخاطر مهم نبودنم..به خاطر ناد

 لی..و به خاطر صدها دلومدنشیهام..به خاطر ن

دوست داشتنش بود، ازش  نشی..که بزرگترگهید

و  کردمیم هیبودم و گر یشده بودم و عصبان رمتنف



 کردمیرو بارش م ایدن یداشتم و تمام ناسزاها نهیک

هم رفته  ی! روشدمیم وونهیو..به خاطر نبودنش، د

چاره  چیبدبخت، بدون ه کیگفت..بدبخت!  شهیم

یا .. 

مامان سر  یرو با ُغر ُغرها و ناسزاها یچند ساعت 

کرده بودم و به نگاِه آخر آوات فکر کرده بودم. 

که انقدر آزارم  یمراقب خودم باشم!! آخه کس گفتیم

 نیرف رو بزنه؟! و اح نیا تونستیچطور م داد،یم

بسته بودم و حضورش  اهینگاِه س یوسط..چشم رو

رونده بود و  ش. آوات من رو از خودخواستمیرو نم

روندمیرو از خودم م دیمن ام . 

آخرش رو  دی. تهدترسوندیمامان من رو م یصدا 

رو  میآزاد نکهیتکرار کرده بود و من از ا یچند بار

دمیترسیاز دست بدم، م ! 

و  شدیفکرم خرابتر م گذشت،یکه م یا قهیدق هر

. من واقعا طاقت بدتر از دمیلرزیبه خودم م شتریب

رو نداشتم. حالم بد بود و اوضاعم به شدت  نیا



رو که قرار  گهید یبدبخت کی دیداغون..چطور با

کردم؟؟؟یسرم آوار بشه، تحمل م یبود رو   

حال ممکن، باالخره با خودم کنار اومدم  نیبدتر با

نداشتم و با  یجون چین رو آروم کنم! خودم هکه ماما

نبودم شتریحال، دنبال دردسر ب نیا .  

رفتم  رونیاز اتاقم ب اد،یبابا به خونه ب نکهیاز ا قبل

 ی جهیداشتم و چه سرگ یدردناک یو..چه چشمها

ها  ینیزم بیکه داشت س دمی. مامان رو دیوحشتناک

 انزدیو صورتش کامال در هم بود.  کردیرو خالل م

که رنگ  دونستمیو خودم م کردینگاهم م یرگیبا خ

کردم و دل مامان رو یتحمل م دیبه رو ندارم. فقط با

نگه یزیوقت به بابا چ کیتا  کردمینرم م .. 

تعجب  یلحظه  دنم،ینشسته بودم. اون با د روبروش

کرده بود و بعد با اخم چشم ازم گرفته و دوباره با 

انقدر تند ُخرد شده بود.  ریها درگ ینیزم بیس

هر آن دستش رو ببُره دمیترسیکه م کردیم .. 

 مامان قرص سردرد کجاس؟؟-



حرف  یکه قرص سردرد بهونه ست برا دونستیم

 ..زدن

- د؟؟؟یجنّت خواب هیچ   

بهم انداخته بود ییندادم و اون نگاه گذرا یجواب : 

-  یچه مرض سی! معلوم نخچالهی یباال نتیتو کاب

 نیتر از ا ی! دمدمشهیم مدل هیداره که هر روز 

 !دختر، خودشه

دنیسخت بود خند چقدر : 

- دیاعصابم خورد بود ببخش کمی .. 

دادیجواب م ییهم اخم داشت و با ترشرو هنوز : 

اعصابت خورده که خورده! جواب اعصاب نداشتن -

بِدن؟؟ گرونید دیتو رو با  

اعصاب نداشتنم  یآه نکشم. عامل اصل نتونستم

 یبه خاطرش معذرت خواه دیابود که حاال ب یهمون

کردمیم ! 



-  ی! آبرو نذاشتادیاز دهنش درم یچ فهمهیدختره نم

داشت  تیواسمون..پسره انقدر آقا بود..انقدر شخص

که باز ادبتو  هیکلمه جواب نداد! دردت چ کیکه 

؟؟ینشون داد  

قلبم  مییاز تنها یرو حفظ کردم و بغض بزرگ خنده

به نظر  عورشیعقل و نادون و ب یرو آزرد.من ب

 یو محترم! و مِن ب تیو اون آقا و با شخص دمیرسیم

 ایمحترم و باح یآقا نیا یادب آبرومون رو جلو

  !!برده بودم

- ؟؟یشده آبج یچ  

بود..حالم رو  دیحالم رو پرس یبود که با نگران زدانی

بود؟؟ فکر کنم دهیپرس ! 

- قرصا رو از تو  ی.. جعبه یداداش سین یزیچ

؟؟یدیم نتیکاب  

 انهیها رفت. من دلجو نتیحرف به سمت کاب دونب

از مِن  یکس چیبه مامان نگاه کرده بودم. که ه



به  دیو من با کردینم ییارزش دلجو یو  ب شعوریب

کردمیکار رو م نیا تیبا شخص یآقا کیخاطر  !! 

- کنمیم کاریدارم چ دمیبودم، نفهم ی..عصبدیببخش .. 

اخم نوک چاقو رو به سمتم گرفت با : 

- اگه به گوِش  یدونی! م؟یکرد یچه غلط یوندیم

شه؟؟؟یجون برسه چقدر واسه من بد م سهینف  

حوصله بودم و فقط دنبال آروم شدن مامان،قبل  یب

ادیبابا ب نکهیاز ا ! 

- سیکردن ن ی..آوات اهل ُچغلرسهیبه گوشش نم .. 

رو به تاسف به اطراف تکون داد و من  سرش

هیکه چقدر عصب دمیفهم .. 

- اگه بابات بفهمه چه  یدونیشدم..م خیسنگ رو 

شه؟؟؟یم یحال  

 وانیگذاشت و ل زیم یقرصها رو رو یجعبه  زدانی

به سمتم گرفت یآب : 

- ..زود قرص بخور چشمات خوب بشهیآبج ایب .. 



 زدانیآب رو از دست  وانیو ل دمیرو باال کش نگاهم

 !!گرفتم. چقدر ممنونش بودم که نگرانم بود

- داداشم یمرس .. 

-  میبگو بر یت شده؟؟؟ اگه ناخوش احوالچه مرگ

چه  یبه کس ؟؟؟یکنیم یاون خال نویدکتر..چرا سر ا

؟یداره که تو اعصاب ندار یربط !! 

 دمیخوابیم دی. بادیکش ریو سرم ت دمیکش یآروم پوف

 ..حتما

- نگو خب؟؟ یزیبه بابا چ  

تنگ شده از حرصش رو بهم دوخته بود یچشمها : 

- داره؟؟؟  یدختر نیبگم که همچ شهیاصال روم م

م؟یآوات نگاه کن یتو رو میخوایم یچطور گهید !! 

. اجازه شناختمیبگه! من مامانم رو م خواستیم پس

 یحرف دیبهش نداده بودم و مامان نبا شتریب هیتوج ی

بودم و به  یفرار گهیتشنجِ د کی. من از زدیبه بابا م

مورد آزار قرار گرفته بودم یکاف یاندازه  . 



- کردم یآوات، معذرت خواهزنگ زدم به  . 

 یسکوت نگاهم کرد. لبخند مسخره ا یتو یا لحظه

لب آوردم یرو : 

-  یچ دمیبهش گفتم که حالم خوب نبود و نفهم

 یکردم، اونم گفت اشکال ی..معذرت خواهگمیم

 !نداره..تموم شد رفت

نه!  ایزنگ زده  نیکه عطر دیپرسیاز آوات نم یکس

مامان بگه که و به  ادیکه ب خواستیآوات نم ای

ادبانه  یزنگ زده و ازم به خاطر رفتار ب نیعطر

 نیدروغ بهتر نیکرده!! پس هم یش معذرت خواه

بزرگتر یِ اعصاب ُخرد کیفرار از  یراه بود برا . 

که مامان آرومتر شد و انگار با  دمیوضوح د به

. و آرامش دیخواب تشیجمله، عصبان کی نیهم

 !گرفت

ادامه داده بودم من : 



- تموم شد  گهیباشه؟؟؟ د یبه بابا بگ وادخینم

 ی..واسه چیبگ یکه به بابا بخوا سین یزی..چگهید

و فکرشو خراب  یبابا رو هم ناراحت کن یالک

که حالم  دینداره و فهم یآوات گفت اشکال ؟؟یکن

 یوقت گهی! دالیخیام..شمام ب یو عصب ستیخوب ن

 یزیچ گهی! درهیکردم، آبروتون نم یمعذرت خواه

عمو  ایجون  سهیوقت به گوِش نف هیکه  سیهم ن

 !بهادر برسه

فرستاد و انگار از کارم  رونیب ینفس بلند مامان

دیرسیبه نظر م یراض ! 

-  ریقرص سردرد بخور، برو بگ هیخب  لهیخ

کنمیبخواب..شام که حاضر شد، صدات م . 

از  یکیهم آرامش گرفته بودم! باالخره  من

به ماتم  تونستمیاال مبود و ح دیُکشنده خواب یاسترسها

خودم برسم یها ! 

 



هفته خونه موندن، واقعا آرومتر  کیحاال..بعد از  و

که  یبا قلب شکسته ا یآرامِش نسب کیشده بودم. 

 ام،یپ کی..فقط امیپ کی. دادمینم یتیبهش اهم گهید

دیهمون شب بهم رس : 

" میزنیباهم حرف م ،یآرومتر که شد " 

همون بدبخت بودم، داده نشد. اما..من هنوز  یجواب

یچاره ا چیبدون ه ! 

  

بود،  یبابا که غرق نگاه کردن به اخبار شبانگاه به

از من  شتریطبقه ب کی یشده بودم. آواِت مردان رهیخ

 نیاز ا شتریب تونستمینم گهیفاصله نداشت و من د

خونه حبس کنم یخودم رو تو .  

 ..بابا-

نگرفت ونیتلوز یرو از صفحه  نگاهش : 

 جانم؟؟-

شدم و کامل رو بهش نشستم ابجاج : 



- یبرم کالس رانندگ خوامیم .. 

گرفت و نگاهم کرد ونیچشم از تلوز باالخره : 

- ؟؟یاز کِ   

چهار شنبه بود امروز .. 

 ..از شنبه-

تکون داد یسر : 

- بعد از کنکورت ای ؟؟یبر دیبمونه بعِد ع یخوایم .. 

زدم یلبخند : 

- رونیخودم برم ب نِ یزودتر با ماش خوامینه م .. 

به روم زد یمهربون لبخند : 

- ؟؟یبش نتیسوار ماش یعجله دار یلیخ  

تند سرم رو تکون دادم تند : 

- و خودم  نمیذوق دارم پشت فرمونش بش یلیآره..خ

اونور برم نوریا .. 



دیبه سرم کش یدست : 

- برو ،یوقت کن یتونیاگه م نیبابا..بب طونِ یش یا .. 

شدم خوشحال : 

- که زودتر  رمیبه م..از شنکنمیوقت م ییآره بابا

رمینامه مو بگ یگواه . 

 یشتریب تیاحساس امن رفتم،یخودم م نِ یبا ماش اگر

آوات  یمسخره  یهم به مراقبت ها یازیو ن کردمیم

رو کامل  رمیمس تونستمیهم م ینداشتم. از طرف

 اریدرصد هم با سام کیعوض کنم تا به احتمال 

طول  ینداشته باشم. هرچند..چند ماه یبرخورد

نامه م به دستم برسه و من حاال  یتا گواه دیکشیم

.  به کردمیآژانس رفت و آمد م نِ یبا ماش دیحاالها با

رو عوض  مکارتمیمحض خارج شدن از خونه، س

راحت  اریسام گاهِ یگاه و ب یامهایتا هم از پ کردمیم

زمیحقارت آم یِ بشم، هم از چشم انتظار ! 

فتادند. هم ا ینشست..پلکهام رو رهیدستگ یرو دستم

 رونیدر رو باز کردم و نفسم حبس شد. پام رو ب



. افتاد نییگذاشتم. در که پشت سرم بسته شد، قلبم پا

دو طبقه  نیاراده بود که نگاهم..به سمت پاگرد ب یب

!! شد؟یتا بغض نکنم. اما مگه م دمیشد. لب گز دهیکش

اون  یتو یبهونه ا هرسال رو به  کیاز  شتریب

به  یچیذرونده بودم و حاال..هپاگرد و اون تراس گ

 یموندم. معمول ینشدم. مهم نشدم. معمول دهی! دیچیه

 !تموم شدم

خودم شرمنده بودم. نه  شی. پدمیکش نییرو پا نگاهم

و  بستمی..چشم مدنیبودن بلد بودم، نه ند تیاهم یب

 ی..تودمشیدیخوابم م یو تو دمیخوابی..مدمشیدیم

تنفر بودم حضور داشت. من م شهیفکر و ذهنم هم

و..دل شکسته بودم و..دلتنگ بودم و..هر لحظه در 

  .تالش بودم تا فراموش کنم

اومدم.  رونی. از خونه بستادیا یالب یتو آسانسور

ده روزه تموم شده بود  یدرست بعد از ده روز! عزا

بود که بود! نه نفرت و  ی..اوضاع همونیول

فروکش  نهیو ک تیکم شده بود، نه عصبان یدلخور

رده بود، و نه..فراموش شده بودک !  



..در اوجِ نفرت..در اوج ی..در هرحالتمن

..در اوجِ..دوست ی..در اوج ناراحتتیعصبان

من،  یلحظه ها یو تو دمیدیداشتن..فقط اون رو م

نبود جز اون یچیه .. 

رنگ با آرِم آژانس شدم. سرم رو  دیسمنِد سف سوار

ش لحظه دادم و چشم بستم. کا هیتک یصندل یِ به پشت

کردمیم ینبود و من زندگ یا .. 

ثبت نام کردم.  یو رانندگ ییآموزشگاه راهنما یتو

قائل نبود،  یکه برام ارزش یرو وقت تشیحما

بهتر  ار،یخطر از طرف سام رفتنِ یو پذ خواستمینم

از حس بود یخال تیحما نیاز ا . 

رو خوندم اریسام امیپ نیآخر : 

" ستت بدجور ..از دهیجوِر ناجور هیحالم  نیعطر

کردم و دست و پات  رتیز ندفهیام..اگه ا یعصبان

تا صبح با فکر  شبیشکست، بهم حق بده خانومم..د

 یا گهیراه د ،یباهام باش یتو سر کردم..اگه نخوا

 فیاز ظر تونمیهست که بهت برسم؟؟المصب نم



بدجور اعصابمو  تیوحش یبودنت بگذرم..چشا

 یعصبان شهیخته به هم..اگه از دستت بدم، همیر

که  ادی! دلم نمارمایسرت ب یی..نه که بخوام بالمونمیم

 ذارمی..فقط نمزمیعز فتهیب فتیخش رو تن ظر هی

فقط از خواستنه  نمی..ایرو خوشبخت کن گهیکس د

ایعروسِک من! کوتاه ب .." 

صورتم نشست. انگشتهام از پوسِت  یدستم رو کف

 یبودم؟؟؟ به ک دهیصورتم سردتر بودند. ازش ترس

ست؟؟؟یدست بردارم ن یا وونهید نیگم که همچب  

و  دمیکش رونیب میگوش یرو از تو مکارتیس

بودم که  دواریکردم. ام نیگزیرو جا دیجد مکارتیس

اگر..فکر و ذهن  یبهم آرامش بده. کم یکار کم نیا

کردندیم یاریو قلبم  ! 

 نیآژانس رو حساب کردم و از ماش ی هیکرا پول

شدم ادهیپ . 

 یعطر ی..بویم به نگهبان نکردم وله ینگاه مین

 ینگهبان کِ ینزد یآشنا..قلبم رو به لرزه انداخت. کس



 می...دور و برها بود! نگاهم مستقنیبود. هم ستادهیا

! با تمام کردمی..من حسش میبه روبرو بود ول

 یبه تقلب رسوندنها یازیو ن کردمیوجودم، حسش م

تند من بود! نفسم  ینگاهش..رو ینداشتم. حت دیام

..همون قلب کردیم یقراریشده بود و قلبم به شدت ب

گمیشکسته م رو م !! 

سرکش شد و به من و خواسته م توجه  یینایب حس

که نگاهم رو به  گرفتینکرد.انگار از قلبم فرمون م

 یحس چیه گهیو..د دمی! ددمشی. و ددیسمت چپ کش

 !نموند جز مرگ

 یاه یو..وجودم پر از ها دمشی..من دکردیم نگاهم

شد. قدمهام سست شدند. و بعد..اخم  ستنیگر

تنگ  یپرنفوذش..و چشمها یها اهیکمرنگش و س

که تند شده بودند،  ییشده ش..فرار کردم! با قدمها

  .چشم ازش گرفتم و به سمت آسانسور فرار کردم

- یعطر سایوا ! 



 ستادم،یا یرو به اطراف تکون دادم. اگر م سرم

 ی. حتما بکردمیم هی. حتما گرشدمیحتما بد دهن م

. وارد شدمیم ییآبرو یب ی هیو ما شعوریادب و ب

 دمیسه رو زدم و..د یشماره  یآسانسور شدم..دکمه 

 ی! با فاصله ادمی..ترسستادهیآسانسور ا یکه روبر

دِر آسانسور یکم، درست روبرو یلیخ . 

و سوار نشد! من تار  ستادیسوار بشه و..ا تونستیم

شدم و نفس نفس زدم  ینو اخم کردم و عصبا دمشید

دیپرنفرتم، لرز یافتادم و صدا ومدنشین ادِ یو  : 

 !راحتم بذار-

جمله گفت کیدر بسته بشه، فقط  نکهیقبل از ا اون : 

- میزنیبه موقعش حرف م .. 

شده موند  پیک ییِ دِر کشو یبسته شد! نگاهم رو در

باز شد دن،ینفس کش یو دهنم برا .  

چشمم سر  یه بسته شدند و اشک از کاس چشمهام

حرف  خواستمیراحتم بذاره. من نم خواستیخورد. نم



رو خرجم کنه. من  شیو بازهم تعصب و نگران میبزن

 یکردنش رو..مراقبتش رو..و مهربون یبزرگتر

خواستمیرو نم استشیپرس یها ! 

خالص  زیوضعِ رقت انگ نیاز ا خواستمیفقط م من

ش بشم. من رو به حال خودم بذاره تا بتونم فراموش

جوره نباشه تا من بتونم با خودم  چیکنم..نباشه..کال ه

حقارت رو..نگاهها رو..تمسخرها  نیو ا امیکنار ب

بود،  یکه مربوط به آواِت مردان یزیرو..و کال هرچ

  .فراموش کنم

من رو بفهمه خواستیرحم بود .که نم یاون ب اما .. 

داده بود رو با  هیکه ساغر بهم هد یسبز رنگ ی کوله

سبز رنگم ست کردم.سنجاق سر  یها یکتون

 یموهام زده بودم، بهم م یکه رو یو براق کیکوچ

نمونده بود که به خودم برسم یاومد. هرچند دل .  

لذت  میندارم و از جوون یکه سن گفتندیم همه

نکنم و  ریخودم رو اس گفتی! ماریسام نیببرم..هم

 تینها رند،یبه هدر م خودیکه دارند ب ییاز روزها



 یزندگ خوامیفاده رو ببرم و اونطور که ماست

! یکنم.گفتنش خوب بود..آسون بود..تصورش هم حت

است؟؟معن یبرام چقدر ب یکه زندگ دیفهمیم یاما ک  

آموزش  یرفتن از خونه، هرچند برا رونیب 

آرومترم کرده بود. حرف زدن با ساغر  یرانندگ

دور  نی.. ترالن دور بود و همیخوب بود،اما گاه

بهتر  خوردم،یازش زخم م ادیکه ز یمن یبرابودن 

گرم بود  یدوره ا یها یبود. مامان سرش به مهمون

 ی..مهربون بود! خب من دختر خوبزمیعز یو بابا

بگه یزیبهم چ ینداشتم که کس یبا کس ی..کاربودم !! 

نداشتم و..فراموش نکرده  یکه شبها خواب درسته

که گذرا بودم! درسته  ومدهیکنار هم ن یبودم و..حت

سنم نبود و همه در مورد حسم  ینبود و مقتضا

آرومم  یو سکوت، کم یدور نی..اما اکردندیاشتباه م

آرامش  نیبه ا مکارتم،یکرده بود. و عوض کردن س

بودم،  تظرنه من گهی. من دکردیکمک م یلیخ ینسب

 یبچه ها یمسخره  یامهاینه استرس داشتم..و نه پ

خوندمیکالس رو م . 



 یخونه بود، خداحافظ یریه درحال گردگمامان ک از

به پاگرد ننداختم  یزدم. نگاه رونیکردم و از خونه ب

و من دلتنگ  شدینم یوجه عاد چیپاگرد به ه نیکه ا

 .پا گذاشتن به اون تراس باصفا بودم

رو  یالب یو دکمه  ستادمیاتاقک آسانسور ا یتو

فروغِ دخترک  یب یبه چشمها نهیفشردم. دست به س

 ایلبخند زدن.. یشده بودم و برا رهیخ نهیآ یتو

کردمیم نیبودن، تمر ینه..عاد .  

. با تعجب به شماره ستادینشد که آسانسور ا هیثان چند

 یطبقه  یشماره  دنیطبقه ها نگاه کردم و..با د ی

گرد شده م به  ی. چشمهاختیر نییپا یدوم، قلبم ُهر

 دهیکش شد،یآسانسور که داشت باز م ییسمت در کشو

بود.. و  یخال یکیطبقه دو واحد داشت که  نیشدند. ا

یکیاون  ... 

 لهیبه عقب برداشتم و دستم رو به م یقدم ناخودآگاه

 یش جلو دهیمحافظ آسانسور گره زدم. قامت کش ی

شد. و باز..حس کردم زمان  انیدر آسانسور نما



 نجایا یاون عوض کردم؟؟یم کاریچ نجای! من استادیا

کرد؟یم کاریچ ! 

جا  دنمینگاهم کرد و انگار اون هم از د یا هینثا

  !خورد

فشرده  ،یآهن ی لهیم یزد..داغ شدم. دستم رو خی تنم

 کیمن مونده بود.فقط  یو نگاِه اون رو شدیم

اون کاله پسرونه  ریبراقش رو که ز ی..چشمهاهیثان

کننده تر به نظر  وونهیتر و د یاسپرت، وحش ی

دمیو..چشم دزد دمید دند،یرسیم .  

هم من رو به حال خودم بذاره و بره!  نباریا کاش

..کاشرهیکاش..ازم فاصله بگ .. 

م  نهیس یکه داخل آسانسور گذاشت، نفس تو قدم

حال داغونم شد الِ یخی..بنباریحبس شد. ا ! 

 یکه دکمه ا یوقت کردمینگاهش رو حس م ینیسنگ

تاچِ آسانسور رو لمس کرد. انگشتهام  یاز دکمه ها

 یی. نگاهم جاکردندیرو ُخرد م یآهن ی لهیداشتند م

 یچیآسانسور..اما ه ی وارهید یارهایش نیبود ب



 یو چطور ستمیبا یچطور دونستمینم قایو دق دمیدینم

رو تحمل کنم هیچند ثان نیا .  

گرفتم.  یاراده حالت عصب یبسته شدن در، ب با

که  یبود و من از حضور کیچقدر نزد یلعنت

کردمیار مفر دیبا شد،یحس م یادیز . 

 حالت بهتره؟؟-

. گرفتی!! فاصله داشت اما نگاهش رو ازم نمآشغال

بود و فکر کنم اخم داشتم. کاش فرار  دهینگاهم ماس

 !کرده بودم

- ؟؟یعطر  

از  شتری" گفتنش متنفر بودم..حاال بی"عطر از

شهیهم ! 

م رو  نهیو ک رمیبودنم رو بگ یعصب یجلو نتونستم

 یِ رگیو به ت دمیش کشنکنم. نگاهم رو به سمت یخال

 :براق و پرنفوذ چشمهاش توجه نکردم

- نداره یربط چیحال من به تو ه .. 



سخت با اون  یشد و درواقع کم نهیبه س دست

هم  یدستهاش رو تو ،یعضله ا ی نهیبازوها و س

دیچیپ :  

- ؟؟یا یهنوز عصبان  

متنفر و  ادیز یلیبودم؟؟؟ فکر کنم هنوز خ یعصبان

 یبلنِد طوس وریپُل نی.اداغون بودم! و چقدر.

ستاد؟یا یآسانسور نم نیاومد! اَه چرا ا یبهش..م ! 

- ازت خواهش کنم که انقدر رو حاِل من  شهیم

؟؟یکنکاش نکن  

کج کرد یو سر دیکش یلب : 

- زمیساده س عز یِ احوال پرس هی .. 

آرامشش نیبا ا کردیبارون م ریرو ت قلبم .. 

- که همونم نباشه دمیم حیترج ! 

 کتریکرد و صورتش نزد لیلو متمارو به ج سرش

 ینه..ب ایمهربونتر باشه.  خواستیاومد. فکر کنم م

 !کدورت تر



- ؟؟یراحت ینطوریا  

و  شدیچشمهام جابجا م نی. نگاهش بستادیا آسانسور

هم براش مهم نبود. داشت حرف  ادیانگار جوابم ز

 رهیخ نحالی..چه من بخوام، چه نخوام! با اگهید زدیم

ا نفرت گفتمچشمهاش، ب یتو : 

- به کار هم نداشته  یصد در صد راحت تَرم که کار

میباش ! 

 نباریزدم. ا رونیازش گرفتم و از آسانسور ب چشم

کردمیرو هم فرار م !  

- برسونمت یخوایهرجا م ایباهات ندارم..ب یکار .. 

 ی. داشت دنبالم مدمیرو از پشت سرم شن صداش

ت خدا چقدر سخ یاومد!! وا یاومد. چقدر بدم م

لب ناسزا نگم ریکه آروم باشم و ز کردمیتحمل م ! 

-  یچ کهی! برسونمت؟! مرتیعوض نیا گهیم یچ

آخه با خودش؟؟ کنهیفکر م  



بدم،به همون  یجواب نکهیتند کردم و بدون ا قدم

لب اکتفا کردم و از ساختمان خارج شد.  ریُغرغر ز

بودم بازهم صداش رو از پشت  ومدهین نییدو پله پا

دمیسرم شن : 

- ؟؟ینرمال رفتار کن کمی یستیبلد ن  

که با من  دیفهمی!! نموونه؟یمِن د یبودن برا نرمال

که سر  یکرده نه؟؟؟ و بدتر از اون..چرا من کاریچ

ذاشت؟یقولم مونده بودم رو به حال خودم نم ! 

آژانس پا تند  نِ یندادم و به سمت ماش یبازهم جواب 

 :کردم.صداش بلندتر شد

- راحت  ینطوریکه ا فهممی..میشیم تیاذ یدار

کنم حالت  کاری..چیشیم تیباشم هم اذ شتی..پیستین

؟؟یبهتر بشه عطر  

رو باز  نیدر ماش نکهیبغض کردم.قبل از ا یآن به

بغض  یجلو یکنم، به سمتش برگشتم و..به سخت

بودم و  زاریو ب یرو گرفتم. من ازش عصبان یلعنت

 :هنوز هم..خجالت زده



- ؟یونتیدست از سرم بردار..م !!  

که تنگ  یبراق یجمع شده ش و..چشمها صورت

نشون  یو عصب یآدِم ناراض کیشده بودند، اون رو 

. آب گلوم رو همراه بغض فرو دادم و ازش دادندیم

 :خواستم

- کنهیم تمیبرو! بودنت اذ نجایاز ا !! 

درهم و  یموند..با صورت رهیسکوت بهم خ یتو

ادیز بایتقر یفاصله ا .  

 نیگرفته سوار ماش یو با دلازش گرفتم  چشم

هم گذاشتم.  یحرکت کرد و من چشم رو نیشدم.ماش

. من واقعا دیفهمیرو از ته دل گفته بودم، اگر م نیا

. گذشتیبا نبودنش، سخت م دینباشه.شا خواستمیم

 تونستمیهم م دی! شامردمیم دی. شاشدمیم وونهید دیشا

..آرومتر بشم و فراموش کنمیکم .  

 یبودِن ب نی..اکیبودِن دور و نزد نیبودن..ا نیا اما

حسم رو  دیمن با نکهی. اکردیم تمیاذ شتریثمر..ب

 خواستیو اون هرطور که دلش م کردمیکنترل م



از مرگ هم برام دردآور تر  کرد،یباهام رفتار م

دست من بهش  یبود ول کینزد نکهیبود. ا

 بودممحکوم  نکهینداشت..ا یتی..حس من اهمدیرسینم

 نکهیازم نداشت..ا یودش که فاصله ابه تحمل وج

بود،  کمینداشت و بازهم نزد یا دهیکردن فا یدور

. کاش دادیو عذابم م گرفتیهر لحظه جونم رو م

نیبره..هم ! 

- ؟؟؟یباز تو خطتو عوض کرد  

ترالن گرفتم.  امِ یآژانس شدم و چشم از پ نِ یماش سوار

و آدرس خونه رو به راننده گفتم. راننده درحال 

 یگوش یصفحه  یود و انگشتهام تند تند روحرکت ب

شدیجابجا م : 

- مزاحم داشتم، مجبور شدم عوض کنم هیآره  .. 

عصر اسفندماه، خشک و  ینگاه کردم. هوا رونیب به

از برف نبود.  یخبر گهیماه، د نیا یبود و تو یآفتاب

رمیبگ رونیترالن باعث شد که چشم از ب امیپ . 



- ..من دو ساله یدارمن موندم تو چرا انقدر مزاحم 

مزاحمم نداشتم دونهیخطو دارم..اما  نیکه ا .. 

جوابش رو دادم یمعن یب  : 

- گهیدارم د ادیالبد خاطر خواه ز ! 

- ارن؟؟؟یم ریخاطر خواهات از کجا شماره تو گ نیا  

حوصله جواب دادم یو ب دمیکش یکالفه ا پوف : 

- بابا ترالن..چه خبر؟؟ دونمیچه م  

دلم  گهید دم،یم امیپ یرنطویا یکه وقت دونستیم

 نیهم ی. براخوادیادامه دادِن اون موضوع رو نم

 :جواب داد

- ؟یی..کجایسالمت  

 یانداختم و دوباره به صفحه  رونیبه ب ینگاه

شدم رهیخ یگوش : 

- بودم یکالس رانندگ .. 

زد تعارف : 



- نجایا ایب .. 

به  یاراده لب یترالن رو کردم و ب یخونه  تصور

ور کج کردم کی : 

- برم بخوابم خوامیخسته ام م یسمر .. 

 یدوِش طوالن کیواقعا هم خسته بودم. دلم  و

وان حمام یتو قیعم یو خواب خواستیم . 

- ایحتما ب گهیروز د هیباشه پس  .. 

 کیمثل شهرام، حتما!  یزیوجود آدم نفرت انگ با

 :کلمه جواب دادم

 ..باشه-

شدم، ناخودآگاه به چپ و راستم  ادهیکه پ نیماش از

بشه و  داشیپ کهوی یکس نکهیاه کردم. هنوز از انگ

 رمیغافلگ یجور ترسناک کی ایبهم بزنه،  نیبا ماش

در اوجِ آرامش،  اریسام یامهایکنه، وحشت داشتم. پ

ترسناک بودند یادیز . 



اومدم.  رونیو ب ستادیسوم ا یطبقه  یتو آسانسور

روزها بگذرند و تموم بشند نیآخ که کاش ا ! 

کنارش  واریگ خونه گذاشتم و به دزن یرو رو دستم

 نجایو از ا کردینم دیدادم. کاش امسال تمد هیتک

 یکیکه  یروزیآوردم.. د ادیرو به  روزی. درفتیم

دختِر  کی. دمید یالب یمعروف رو تو یاز مدلها

..خب رفتیآوات م یتمام! حتما به خونه  یهمه چ

و  مدلهاهم بود که با  یا گهیجز اون مگه کس د

داشته  یمعروف ارتباط یو هنرمندها هاگریباز

 !باشه؟! چقدر احساس کم بودن کردم

بازش نکرده  یدر خونه نگاه کردم که هنوز کس به

بود. دوباره زنگ رو فشردم. حواسم پرت بود و 

گذر  یگاه نیهم ی..براگذشتیفکر م یتو شتریب

ها مثل هم  قهیها و دق هی. ثاندمیفهمیزمان رو نم

 یتی..پس چه اهمیتنوع نیمتربدون ک گذشتند،یم

 ای دن،یبا نفس کش ایفکر بگذرونم،  یداشت که تو

گهید یمسخره  یکارها .. 



پنج  دیزنگ رو چندبار پشت سر هم زدم. شا نباریا

در رو باز  یبود که پشت در مونده بودم! و کس قهیدق

و به  دمیکش رونیب بمیج یرو از تو می. گوشکردینم

تا برداره دیمامان زنگ زدم. طول کش .. 

 جانم مامان؟؟-

دیدر رو کاو نییباال و پا نگاهم : 

- ؟یکنیسالم مامان چرا درو باز نم ! 

دیرسیبه گوشم م یمختلف یصداها .. 

- مگه؟؟ ییسالم کجا  

به در زدم یآروم یپام ضربه  با : 

- گهیدم در خونه ام د ! 

کرد تعجب : 

- گهیام د یوا مادر؟؟؟ حواست کجاس؟! مهمون ! 

نکنه امروز نوبت دوره شون بوده؟ ی! وا؟یمهمون ! 

 مگه امروز چند شنبه س؟؟-



- که گفتم فردا قراره برم  روزمی..دزمیدوشنبه س عز

نبود؟؟؟ ادتی!چطور یمهمون  

آوردم؟؟ باز  ینم ادیگفته بود؟! چرا من به  روزید

  !حواسم پرت شده بود؟

- کنم؟؟ کاریاالن من پشت در موندم..چ  

- ؟؟ینبرد دتویکل نیواسه هم  

خونه هم  دیکه کل گفتیرو م چیی! همون سودم؟یکل

ها بهش وصل شده بود؟! جا گذاشته بودم و  یتازگ

نداشت یتیهم اهم ادیبردنش ز . 

- ؟؟یایم یندارم..ک دیآره االن کل  

 یکه جلو دمیبا خنده همراه شد و من فهم صداش

کنهیاز دوستهاش، حفظ ظاهر م یکینگاه  : 

- خترممن که تازه دو ساعته اومدم د .. 

بودم یحرف بزنه و عصب نذاشتم : 

- کنم؟؟ کاریحاال من چ  



-  ریدادم دست آوات که اگه د دتویمادر..کل یچیه

..برو ازش یخونه، پشت در نمون یامدم و تو اومد

ریبگ .. 

که  یآوات نیمن دسِت آوات؟! هم دیشدم! کل خشک

آوات که جشن  نی! همکرد؟یم یدوم زندگ یطبقه 

و ومدیتولدم ن ... 

- مامان؟ یگی..میچ !! 

و دوباره تکرار کرد دمیکرد نشن فکر : 

-  ر،یدست آواته! برو ازش بگ دتیدسته کل گمیم

 ..درو باز کن برو خونه

من  ایدادم و چشم بستم. خدا هیرو به در تک میشونیپ

 چرا انقدر بدبختم؟؟؟

- زمیبرم عز دیبا ن؟؟یعطر یندار یکار .. 

که  یزیچ کیبهش بگم!  یزیچ کی خواستیم دلم

 یبهش خوش نگذره..اما جلو یناراحت بشه و مهمون



چقدر در  دونستیخودم رو گرفتم. آخه مامان که نم

 !!حق من لطف کرده

- اد؟؟یم یبابا ک  

- ادیشب م .. 

رو از  میشونیپ نکهیدستم رو باال آوردم و بدون ا مچ

به چهار  کیدر بردارم، چشم باز کردم. ساعت نزد

هم..کالس فوتبال  زدانی بود و بابا تازه رفته بود!

اومد یداشت و حاال حاالها نم .  

- مامان؟؟ نیعطر  

رفت لیتحل صدام : 

 ..باشه خدافظ-

- واسه شام  یزیچ خوادیبرو خونه..نم ر،یبگ دویکل

..خدافظمیاز ظهر غذا دار ،یدرست کن .. 

 هیکه قطع شد، برگشتم و پشتم رو به در تک تماس

که ساغر سر  یناال کردم؟؟یم کاریچ دیدادم. حاال با

ترالن رو هم نداشتم. و  یکالس بود و..تحمل خونه 



بدتر  نیاز ا ایبود! خدا یمن..دسِت آوات مردان دِ یکل

شد؟یهم م !! 

شد. هشت  انیچشمم نما یو پاگرد جلو دیچرخ نگاهم

هم  یاوات! رو یپله تا پاگرد.. و ده پله تا..خونه 

قدر طبقه فاصله بود و من چ کیپله! فقط 21رفته، 

 نیکه ا نیبودم. و چقدر تر، از ا زاریفاصله ب نیاز ا

  !!فاصله انقدر کم بود

خوردم و ماتم گرفتم و پشت سرم رو به در  حرص

و بغض کردم و...آخ خدا آخه  دمیو لب گز دمیکوب

بکنم؟ یمن االن چه غلط !! 

چقدر به همون حالت موندم و به پاگرد نگاه  دونمینم

من، ازش  یرو به جا دیکل یکس شدیکردم. کاش م

و در رو برام باز  شدیم داشیبابا پ کهوی ای! رهیبگ

. کاش الاقل ساغر خونه بود. پام رو محکم به کردیم

جمع کرده بودم  شتری..کاش حواسم رو بدمیکوب نیزم

بودم دهیو حرف مامان رو شن . 



دو  نی..پاگرِد بیپله  نیاول یبود که رو یساعت مین

زانوهام  یدستم رو رو طبقه نشسته بودم و دو

داده  هیگذاشته بودم و چونه م رو به دستهام تک

. کردمینگاه م یبودم...و بدون پلک زدن، به در چوب

 یصاحِب عوض کیکه  یرنگ یقهوه ا یدر چوب

که  بودکجا  دهیفا یب یاتصال ها نیداشت. حکمت ا

نداشتم؟؟ یمن خالص  

 یابوسه  ادیرو به سمت شونه م کج کردم و به  سرم

حرفهاش..که  ادیگونه م گذاشت، افتادم. به  یکه رو

من رو از  خواستی! مگفتیو رابطه م یاز دوست

بوسه اوجِ  نیبود! ا ینامرد یخودش دور کنه ول

 افتیبود و من با تمام وجودم اون رو در ینامرد

قلبم  دنش،آور ادیکه هنوز هم با به  یکردم..طور

دیلرزیم . 

 یتا من رو از ادامه  دیوسبیبود! م الیخیاون..ب اما

 یو نم کردیحس بترسونه..دعوتم رو قبول م نیا

که حسم رو کنترل  خواستیاومد. کنارم بود و ازم م

دینفهم چکسیوسط، ه نیکنم. و ا ! 



آبرو شدم..خجالت زده شدم و  یخراب شدم..ب من

 دینفهم چکسیشدم. و ه ریاون همه نگاه،تحق یجلو

د و من نتونستم ثابت بو کیکه آوات چقدر به من نزد

بود و من  استیکنم! خوش به حالش که انقدر با س

 ..رو خر فرض کرده بود

به  ی..وقتگهید یبه در بود و فکرم هزار جا نگاهم

 یخودم اومدم که در خونه ش باز شد و..اون جلو

شد! چشمهام درشت شدند و نگاهم مات!  داریدر پد

تاه و کو نیآست شرتیکه با ت ینیخواب بودم؟!! ا

بود و با اخم  ستادهیدِر باز شده ا یشلواِر اسپرت جلو

آوات بود؟؟  کرد،ینگاهم م یو حالت عصب فیظر

؟یواقع ! 

زانوهام برداشتم و صاف  یاراده سرم رو از رو یب

 ادیبودم؟! نذاشت ز جی! چرا گرفتم؟یم دینشستم. با

از  یدستش رو به کمرش زد و نفس کیفکر کنم..

فرستاد رونیب ینیب : 

- ریبگ دتویکل ایب .. 



من چرا  دی. کلدیاز هم باز شدند و..زبونم نچرخ لبهام

 کردی! موشکافانه نگاهم مبود؟یمرد م نیدست ا دیبا

! یعصب ایناراحته.. یزیکه از چ دمیفهمیو من م

کالفه بود ،یآواِت مردان : 

-  ،یبرو خونه..اونجا نشست ر،یبگ دتویکل ایپاشو ب

 !سرده

به سه هفته  کی. با من بود؟! نزدددنیباال پر ابروهام

باز به هم گره  ینطوریا دیکردن و حاال..با یدور

 نیا گهیگرفتن که د دیکل کی گم؟؟؟یم ی. چمیخوردیم

 !حرفها رو نداشت

انگشتهاش  ونیرو م دیدستش رو باز کرد و کل مچ

 :تکون داد

- به  یساعته اونجا نشست هی ؟؟؟یهست یمعطل چ

گهیبرو د ریبگ دتویلک ایب ؟؟؟یکنینگاه م یچ ! 

من رو  ی! اما..از کِ گفتیاز نرمش م یرو خال نهایا

بود؟؟ نگاهش هم مثل حرفهاش  دهیپله ها د یرو

 کیحوصله.  یهم ب یو..کم یجور جد کیبود..



ده پله رو  نیبلند شم و..ا کرد،یم بمیکه ترغ یجور

کارم!  یو برم پ رمیرو ازش بگ دمیکنم و..کل یط

..و کردندیم یاریر..قلبم و پاهام راحت بود اگ یلیخ

 !!اعصابم

. تمام ستادمیپله بلند شدم و سر پا ا نیاول یرو از

و من هنوز سست و  کردندیم یاری دیوجودم با

بودم فیضع . 

کردم. اخم  یسکوت پله ها رو دونه دونه ط یتو

اون رو تنگ  یداشتم فکر کنم! آخه اخِم من، چشمها

 .کرد

- ؟؟یکجا رفته بود  

 نییپله رو پا نیندادم. آخر یشد و جواب ظتریلغ اخمم

. ستادمیدرست روبروش ا ،یا گهیاومدم و..با قدم د

رو ازش  دیو بدون مکث، دستم رو دراز کردم تا کل

رو  دیبرسه، کل دیدستم به کل نکهی. قبل از ارمیبگ

کرد میمشتش قا یتو .  

- ؟؟یستیسالم بلد ن  



دمیهوا مشت شد. با اعصاب خراب غر یتو دستم : 

- برم خوامیبده، م دمویکل ! 

گفت یرو باالتر برد و با خونسرد دستش : 

- رشیبگ .. 

نگاه  خورد،یدستش تکون م ونیکه م یدیکل به

! دستم رو دراز کردم و تا کرد؟یم تمیکردم.داشت اذ

 بردم،ی. هرچقدر دستم رو باالتر مدمیحد امکان کش

ا ب و ستادمیپا ا یپنجه  ی. روشدیم دهیباالتر کش دیکل

دستم رو درازتر  شد،یم دهییهم سا یکه رو ییدندونها

 د،یگوشم رس بهتک خنده ش که  یکردم. صدا

آوردم و با اخم بهش  نییشدم. دستم رو پا وونهید

دمیتوپ : 

- بده،  دمویندارم..لطفا کل یمسخره باز یاَه حوصله 

 !برم

 یرو تو دیابروش رو باال فرستاد و کل یتا کی

 :مشتش گرفت



- یادب یب ی چه بچه ! 

من، مشتش رو باز کرد یجلو و : 

- برش دار م؟یدعوا که ندار .. 

حرص چشم ازش گرفتم و دست دراز کردم تا  با

چرا قلبم  دونمیرو از کف دستش بردارم. نم دیکل

نداشت؟؟؟ ی. نقشه ازدیانقدر تند م  

 نکهیرو لمس نکرده بودند که..قبل از ا دیکل انگشتهام

 یمشتش بسته شد و دستم رورو بردارم،  دیبتونم کل

زود دستم رو عقب  یلی! خختیدستش موند! قلبم ر

 رهینگاه خ دنِ یو با اخم نگاهش کردم. اما..با د دمیکش

. اون ومدیدهنم ن یتو یو بدون لبخندش، حرف

دیپرس یچشمهاش رو جمع کرد و آروم و جد : 

- که یا یباز عصبان ! 

بزنم، نذاشت یحرف خواستم : 

- ؟؟یدونفره هست یِ مهمون هی ی هیپا  



تا بتونم جمله ش  دیو مبهوت موندم. طول کش مات

بود؟ یکنم. منظورش..چ لیذهنم تحل یرو تو ! 

- ..هوم؟؟یخانوِم عصبان یمن و عطر  

گولم  خواستیم اینه؟؟  ذاشتیسربه سرم م داشت

کردم خودم رو جمع  یبزنه و دلم رو نرم کنه؟! سع

و محکم گفتم یو جور کنم. جد : 

- زنمیبده..وگرنه زنگ م دمویکل ... 

جمله م رو کامل کنم. دستش دور مچ دستم  نذاشت

شدم دهیشد و من کش دهیچیپ : 

- کاِرت دارم ایب . 

 یاصال چه حرف ایکرد!  کاریچ ایشد.. یچ دمینفهم

. در ختیشدم و قلبم ر دهیبه جلو کش یزد!! فقط قدم

 کیخونه ش بازتر شد..دهنم باز موند! داشت 

و من سردرگم بودم کردیم ییکارها . 



عکس العمل نشون دادم. دستم سفت  ناباورانه

و  جانیشدم. صدام اوجِ ه دهیشد..محکمتر کش

دادیرو نشون م میناباور : 

- ؟یکنی..مکاریچ !! 

گفت ینگاهم کنه،آروم جد نکهیا بدون : 

- س؟؟یمعلوم ن  

که دور مچ  یدست مردونه ا ونیم م دهیترس نگاه

که به من نگاه  ییهاشده بود، و چشم دهیچیدستم پ

 ،یجور هول زدگ کیدر گردش بود.  کردند،ینم

که داشتم توسط  یبدنم! االن یاعضا یِ همراه با فلج

 کاریچ دیبا شدم،یم دهیآوات به سمت خونه ش کش

کنم؟؟ یوونگی! داد بزنم؟! دکردم؟یم  

- ؟یکنیم نیولم کن! چرا همچ !! 

بهم انداخت ییو گذرا یچپ نگاه : 

- که  ی! اشکالکنمیدعوتت م یهمونم هیدارم واسه 

 نداره خانوم کوچولو؟؟



و خودم رو تکون  دمی! دستم رو محکمتر کشیلعنت

 :دادم

- یبریمنو به زور م ی! دارخوامینم !! 

من رو  ییکهویبه روم زد و محکم و  یکج لبخند

 یاراده پا تو یو..ب دمیکش یفیخف غیج دهی! ترسدیکش

 !خونه ش گذاشتم

- یام قبول کردمن دعوتت کردم، تو ! 

م  نهیاز س دمیترسیکه م زدیم یبا چنان سرعت قلبم

دیرو به روم پاش شیبزنه.اون لبخنِد عصب رونیب : 

- زمیعز یینجایحاالم ا ! 

با اخم نگاهش کردم و فکر کنم چشمهام از فرط  

زده بودند. دست مشت شده م  رونیب ،یبهت زدگ

ه و مشتم رو ب اوردمیو..در آخر طاقت ن شدیفشرده م

 :بازوش زدم

- ! دستمو ول کنیعوض !! 



برام نموند.  ینفس گهیکه د کیشد..انقدر نزد کمینزد

پهلوم گذاشت و  ی. دست روگرفتیکاش قلبم آروم م

بدون توجه به جون دادنم، من رو سمت خودش 

بودم..و من  دهی! حاال..فکر کنم..کامال بهش چسبدیکش

ّهم، و تو قتیحق نیو ب کردمیخودم رو جمع م دهیترس

ش بود  نهیس یوداشتم. دست مشت شده م ر یریدرگ

 ایتا عقب بره.  دادمیو اون کوه استوار رو ُهل م

رمیفاصله بگ یالاقل خودم کم ! 

- و داد راه ننداختم غیبرو عقب..تا ج ! 

رو از کنارم عبور داد و در رو پشت سرم  دستش

گفت یبا اخم مصنوع ن،یبست! و در همون ح : 

- ..قراره بهمون گهینشو د یبدآروم بابا..دختر 

 !خوش بگذره

که  میمال یعطر ی! بودادیاز تنم رد شد. بو م یلرز

 یمن چ یخدا یفقط مخصوص خودش بود!! وا

برگشتم و به در بسته  ده،یاراده و ترس یگفت؟!! ب

بودم! چرا؟!! انگار  نجاینگاه کردم.ا



به  تونستمیسخت م یبودم ول ی..عصباندمیفهمینم

 چارهیب ،یقدر من دربرابِر آواِت مردان! چامیخودم ب

  !بودم

- ؟؟؟یکنیکارو م نی..ایواسه چ  

رو بهم  شیوحش یها اهیو نگاهش کردم. س برگشتم

 !دوخته بود و..آروم بود

- آروم باش کمی .. 

 نشستیو با آرامش م کردیم وونهینامرد من رو د 

 یو عصبان وونهید یدختربچه  کی یبه تماشا

خوردمو...پر از حس! تکون  : 

 !بذار برم-

تنش  یفرستاد..چقدر گرما رونیآرومش رو ب نفس

و  تیمثل قبل عصبان تونستمیو من چرا نم شدیحس م

کنم؟ یعقده م رو سرش خال ! 

- زونتیآو یبا اون لپا .. 



 یبه نگاهش گره خورد و نفسم بند اومد. چ نگاهم

گفت؟یم !  

- دموی..کلیروان .. 

شونه هام  یحرفم رو بزنم. دو دستش رو رو نذاشت

 یِ گذاشت و نرم من رو به عقب ُهل داد. حاال داغ

گرفتیتنم راه م یکننده داشت تو وونهید . 

- ؟یکنیم کاریچ ی! عوضیوا !! 

هول شدن، لعنت  نیو من خودم رو به خاطر ا دیخند

  !کردم

- ؟؟؟یترسیچرا انقدر م  

که به روم  یبه دِر خونه ش خورد.همون در پشتم

مهمون، به زور به خونه  بست و من رو به عنوان

 ی!! کاش به حرفش گوش نداده بودم و برادیش کش

شدمینم کشینزد د،یگرفتن کل .  

- ولم کن ترسمینم .. 

به روم زد یلبخند ،یاخم مصنوع با : 



-  رمیگ یتیترب یب یبامزه ت! چه بچه  یبا اون اخما

که با  یریبگ ادیادبت کنم تا  خوامیافتاده..امروز م

یف بزنبزرگترت درست حر .. 

 شیاوضاع پ نیا یشدند و برا پیرو هم ک دندونهام

افتادم و قلبم  یشدم. آخه داشتم از پا م یاومده، عصب

دست و پا  یخودی. فقط بگرفتیآروم نم یلحظه ا

نداشت یا دهیفا چیو تکون خوردن، ه زدمیم . 

 !گمشو آشغال-

رو درشت کرد و صورتش رو  شیلعنت یچشمها

صورتم آورد کینزد . 

- زنمتایم یطرع !  

!آخه دمیخودم جمع شدم و..خب ترس یاراده تو یب

چه وضِع نگاه کردن بود؟ نیا !  

که انگار  یجور کیزد و لبش رو گاز گرفت.. پلک

گرفتیخنده ش رو م یداشت جلو ! 



- تو رو انقدر  یچ نمیدختِر خوب..حاال بگو بب نیآفر

کرده؟؟ یعصبان  

 یتکونکثافت!  زدیهم مثل بزرگترها حرف م چقدر

 ادیشونه هام ز یبه خودم دادم، اما فشار دستهاش رو

ه ب یُمبرم ازِ یتکون بخورم.فقط ن تونستمیبود و من نم

داشتم دنینفس کش یکم ! 

- ..برمخوامیولم کن! م .. 

نفسش پوست  یفرستاد و..گرم رونیب یآروم نفس

 .صورتم رو سوزوند

- تکرار نکن نویا یه !  

 یامان قلبم توجه یب یو به تپش ها دیلبم پر ی گوشه

 :نکردم

- نجا؟؟؟یا یمنو آورد یواسه چ  

آرامش لب زد با : 

- ..خب؟؟میکه باهم حرف بزن یینجایا  



 تونستیم نکهیچرا بغض کردم. به خاطر ا دونمینم

اومد. من  یمن رو تحت سلطه قرار بده، بدم م

 تیاهم یب شدیداشته باشم..چرا نم یحس خواستمینم

گفتم ینو عصبا زیباشم؟! تمسخرآم : 

 چرا؟؟؟-

چشمهام گفت یتو رهیخ : 

- یچون تو ناراحت .. 

و از ُخرد  رفتمیم دیبه خودم دادم. با یمحکم تکون

کردمیم یریغرورم، جلوگ شتریشدن ب : 

گفته بودم که..دست از سرم بردار! چرا راحتم -

؟؟؟یذارینم  

 د،یرسیزورم بهش نم نکهیداشت و من از ا نگهم

شدمیکالفه م : 

- حرفاتو  خوامیبزنم، نه م یحرف امخویمن نه م

برم خوامیبشنوم! فقط م .. 



 دهیشونه م کش یشستش رو که رو یانگشتها

! آخ که چقدر من مینه چندان مال ی..نوازششدیم

 !سست بودم

- انقدر تو رو ناراحت کرده؟؟ ومدنیتولد ن هی  

که داشتم مثل بچه ها بغض  یجمع شدند. وا لبهام

چشمهام جابجا کرد و  نی! اون نگاهش رو بکردمیم

 :من به ناچار صدام رو باال بردم

- نداره تیتو واسه من اصال اهم ومدنیتولد ن ! 

- ؟؟یا یپس چرا انقدر عصبان  

. دستم رو باال آوردم تا دیگلوم رو چسب خیب بغض

شونه م پس بزنم. و صدام از  یدستش رو از رو

دیلرزیم تیفرط عصبان : 

- ستمین یمن عصبان !!  

شونه م برداشت و به جاش،  یاز رودستش رو  کی

 :دستم رو گرفت و نگهم داشت

- ؟؟؟ی..با من قهریستین یباشه عصبان  



نفرت  نباریلوسم؟!! ا یبچه  کیمن  کردیفکر م چرا

همراه شد تیبا عصبان : 

- با تو کار داره؟ یک ؟؟یگیم یچ ! 

ابروهاش نشست نیب یفیظر اخم : 

- ؟؟یشده که با من کار ندار یچ  

شدم رهیخ شیعصب یچشمها یتو نهیک با : 

- باهات نداشته باشم! منم سر  یکه کار یخودت گفت

از جون من؟؟؟ یخوایم یقولم هستم..حاال چ  

 یبود، از من چ دهیحاال که به خواسته ش رس واقعا

و دستم رو  دیور کش کی! لبش رو به خواست؟یم

دستش فشرد ونیم : 

- یریبگ یحد جد نیتا ا کردمیفکر نم ! 

 یجور کی نکهیکرده بود! فکر ا فکرش رو پس

باهاش کار نداشته باشم!! چقدر نامرد و  گهید

بود یعوض . 

- ندارم یباهات کار گهیسر حرفم هستم! د .. 



 رونیانگشتهاش ب ونیکردم دستم رو از م یسع

 :بکشم

 !دستمو ول کن-

به  ی..انگار راضدونمیکالفه! نم ایحوصله بود  یب

دیرسینظر نم : 

-  ؟؟یریگیم یرو جد یر همه چبابا تو چرا انقد

؟؟؟یباش یعاد کمی یتونینم  

 یباشم؟! چقدر ب یباز موند. عاد رتیاز ح دهنم

و بدون توجه به  دیبود خدا!! دستم رو کش تیاهم

چشم ازم گرفت م،یبهت زدگ : 

- که انقدر بهت برخورده؟؟؟ هیچ ومدنیتولد ن هی   

 شیپ یلیرو خ ومدنین نیتحمل کنم.ا تونستمینم گهید

 ی. بگرفتیو من واقعا حرصم م دادیافتاده جلوه م پا

 :اراده بود که از ته دل گفتم

- خورهیحالم ازت به هم م !! 

و نگاهم کرد برگشت : 



  چرا؟؟-

میستادیاون لحظه بود که حس کردم وسط سالن ا و ! 

- ومدم؟؟؟یچون جشن تولدت ن   

 نجایا دیتار شده. نبا دمیمشت شد و حس کردم د دستم

موندمیم ! 

- لم کنو !! 

گفت یو جد آروم : 

- شدن  وونهید گهید نی..اومدمیکه ن ومدمیخب ن

انقدر؟؟ یریگیداره؟؟ چرا سخت م  

و  زدیم دنی! خودش رو به نفهمدیفهمیخدا که م به

 کیقلبم بشکنه! نذاشت حرف بزنم و  شدیباعث م نیا

 :کلمه گفت

- دیببخش .. 

 کی. چشم ازش گرفتم و به شدیتار و تارتر م نگاهم

ذاشت؟؟ینگاه کردم. چرا راحتم نم یا گهید یجا  



-  دونستمی..من از کجا مگهید دیمن؟؟ ببخش یلپ چال

واست مهمه؟؟ ومدنمیکه انقدر ن  

صدام رو باال بردم یو عصب دیلبم پر ی گوشه : 

- سیواسم مهم ن !! 

سرم گذاشت.  یداد و..دست رو رونیب یبلند نفس

سرم رو نوازش کرد ی..رویعنی ! 

- نکن  ینطوریا گهی..دسیاست مهم نو زمیباشه عز

تو..من ناراحتت کردم؟؟؟ افهیق  

آب  یسالن جدا نشد و به سخت یاز پاکت انتها نگاهم

دادم نییگلوم رو پا . 

- یباش یاز دستم ناراحت خوادی..دلم نمدیببخش .. 

هرطور شده،  دیشدند. من با پیهم ک یرو لبهام

مثل بچه ها  دی..نباگرفتمیبغض کردنم رو م یجلو

ختمیریاشک م ! 

- خوشگلم گهیجونم..ناراحت نباش د یا !  



و اخم کردم. و  دمیاز نخواستن سرم رو کنار کش پر

 نییبود که پا یبه خاطر بغض سمج شتریاخم ب نیا

.اون دست پشت سرم گذاشت و..با قدم رفتینم

آغوشش  یشد. و سرم رو تو کیبهم نزد یکوتاه

  !گرفت

 ی.و..وسوسه اعقب برم..نذاشت..نتونستم. خواستم

آرامش بخش  یعطر تنش..و گرما یاز بو

راه آروم  ی..لعنتکردیکه التماسم م یآغوشش..و..قلب

ش کردم  نهیس یحواله  یکردنم رو هم بلد بود! مشت

دمیعشق و نفرت، غر ونیو م : 

- ادیازت بدم م ! 

موهام رو نوازش کرد یبا دستش رو اون : 

-  دونستمیمتم! اگه  یچلوندن یاما من عاشق اون لپا

 ومدمیکردم، همون شب م تیحد عصبان نیتا ا

اوردمیهرجور شده، از دلت درم .. 

! مگه قول نگرفته بود کردم؟یتموم م گهید دی..بااالن

 نیا یباهاش نداشته باشم؟؟؟ االن..تو یکه کار



ش بود و اون موهام رو  نهیس یکه سرم رو تیوضع

و  آرومم کنه! نکهیا ی.. و تالشش براکردینوازش م

 گهیببخشمش!! به زور هم که شده، ببخشمش و د

چرا؟؟؟ ا..واقعفهممیناراحت نباشم! چرا؟!! نم  

از  دونمیداده شده بود و..نم هیش تک نهیبه س میشونیپ

..آروم بودم فشردمیمشتم م ونیرو م شرتشیت یکِ 

هم  یاما اراده ا رفتمیعقب م دیآرامش نداشتم.با یول

نرم  نطوریو انبود که من ر ینداشتم! نامرد

کرد؟؟؟یم  

- ؟؟یکنیکارو م نیچرا ا  

خش گرفته بود یآرومش کم یصدا : 

- کار؟؟یچ  

باعث لرزش صدام شد و خواستم عقب بکشم بغض : 

- ؟؟یکنیکارو م نیچرا با من ا  

دمی! بازهم نذاشت و من با قلب شکسته غرنذاشت : 

- ؟؟؟یذاریچرا راحتم نم  



رم فرستاد و چونه ش رو به س رونیب یبلند نفس

داد هیتک : 

- یناراحت ادیخوشم نم .. 

باهاش  یکار گفتیداشت؟؟ نداشت؟؟؟ م دوستم

شد؟ینم الیخینداشته باشم اما..چرا خودش ب ! 

 چرا؟؟-

 یمانعم نشد. به چشمها نباریو ا دمیرو عقب کش سرم

دمینگاه کردم و دوباره پرس شیعصب : 

- دوست باباتم؟؟؟ یچرا؟!! چون بچه    

و انگار کالفه بود! از  دیموهاش کش یال یدست

 نطوری!! حس من مسخره بود، قبول.. اون چرا ا؟یچ

کرد؟یرفتار م ! 

 ..آوات-

کج شده گفت یحرفم رو بزنم و با دهن نذاشت : 

- یزیچ نیهمچ هی ! 



 نکهی! ان؟ی! همزنهینم گهیکردم قلبم د حس

 یناراحت باشم و دور باشم و عصبان خواستینم

؟؟؟یزیچ نیباشم و...فقط به خاطر همچ  

 یمصنوع یبود که با خنده  ینگاهم چطور دونمینم

انگشتهاش تکون داد ونیو م دیلپم رو کش : 

- نگاه نکن فنچ خانوم ینطوریا ! 

. و خوردیبه چشمهاش بود و صورتم تکون م نگاهم

بود! همه ش  نیکارش هم یبه شدت بغض داشتم.لعنت

خودم  یدختر احمق!! نتونستم جلو کیسواستفاه از 

دیو..زبونم چرخ رمیرو بگ : 

- ن؟یواقعا..واسه هم ! 

دستم رو گرفت و فشرد یتر یبا لبخند واقع اون : 

- یبامزه ا یلیخ ! 

گفت؟؟؟یم یآدم چ نیاز غصه! ا مردمیداشتم م من  

- برم؟؟ شهیم  

همراه شد یمصنوع یآرومش، با چشم غره ا نچ : 



  !باز برم برم کردنش، شروع شد-

برد یو..به سمت در بسته ا دیرو کش دستم : 

- واسه  دونمی..چه میناراحت بش ادیبابا خوشم نم

؟؟یباش لیدنبال دل دیبا یزیهر چ ؟؟واسهیچ  

 دادم،یداشتم جون م یکه از فرط ناراحت یمن به

دمیرو د شیکرد و من کالفگ ینگاه : 

-  ومدی..دلم نیبود ی! عصبانیعطر گهید الیخیب

داره؟؟ لیدل گهید نی..ایبمون یعصبان ینطوریهم  

رو  لشیدل دینداشت؟! بغلم کرده بود و من نبا لیدل

بود  یخب همون دختر دوسِت باباش کاف دونستم؟؟؟یم

نه؟؟؟ گهید  

و به سمتم  ستادیا یرنگ دیسف یدر بسته  یجلو

 .برگشت

- ناراحت  خوامینباش..نم لیفعال دنبال دل

نی..همیباش ! 

زد یو لبخند دینوازشش رو به صورتم کش دست : 



- خوشگلم نیآفر !  

 یاعتراض ینتونم حت گهیناراحت بودم که د انقدر

کنه!  ینبودم بخواد باهام کار یبکنم. من که کس

من خطرناک نبود، چون  یبرا یآواِت مردان

مراقبم باشه!! چه مزخرِف تلخ و خنده  خواستیم

طرف  کیتلخ و آروم لبم رو به  ی! پوزخندیدار

. و باعث اخم اون شددیکش : 

- کرد یشو چپَک افهیباز ق !  

تر باشم. آخه  یکردم عاد یازش گرفتم و سع چشم

چونه م گذاشت و  ری! اون دست زشد؟یمگه م

چشمهام آروم و  یتو رهیمحبورم کرد نگاهش کنم. خ

ادامه داد یجد : 

-  ی..اما نه اونطوریباش شمیپ خوامیبهت گفتم که..م

.اما یعطر یهست یکه تو فکرته! تو دختر خوب

هواتو داشته باشم خوادیلم م..منم دیستیراهتو بلد ن .. 

وار ابروهاش رو باال داد دیتاک : 



-  خوادیدلم م ینطوری! خب؟؟ همینطوریهم

کامل  تی..تو امنی..بخندی..بگیخوشحال باش

بهت کار نداشته  ی..کسی..درِستو بخونیباش

 شیباشه..فکرت فقط به درس و کنکورت باشه..پ

 یحترا یِ و بفهمم که حالت خوبه..زندگ یخودم باش

که تو سرته، خالص  االیفکر و خ نی..ازیداشته باش

! همه یبزرگ بش خوامیم ی! عطریبش..بزرگ یبش

از خودت مراقبت  یو بتون یجوره بزرگ بش

شهیبابتت راحت م المی..اونموقع منم خیکن .. 

.. که آوات کردمیو فکر م کردمیحرفهاش گوش م به

من خطرناک  یبرا ی! اون از هرکسگفتیراست م

درک  یبود ول دهیکه حسم رو فهم ی! کستره

و خودش  کردیکه من رو سردرگم م ی..کسکردینم

که...هر لحظه درحال گول  ی! کسدیفهمیرو هم نم

و بعد صدها بار  دادیم دیزدن من بود و ام

خوب  تونستیآم نم نی! اکردیم دمینااموحشتناکتر..

لحظه ها رو  نیمن بهتر یبرا خواستیباشه..اون م



 یکلک ها برا نیا..خوب نبود! به خدا که ابسازه ام

دادیمن جواب نم ! 

بازهم ازم  نکهیحس و حال بد و خراب..ا نهمهیا نیب

خوب بود  یکی نیباشم..ا ششیخواست پ

 ی! من با حسم زندگخواستیاگر..اونطور که اون نم

چه  دیکنترلش کنم، پس..با تونستمیو نم کردمیم

 نید و من باوم یتولدم نم یوقت کردم؟؟؟یم یغلط

 دی..نباشدمیآبرو م یاونهمه دوست، مسخره و ب

آخه  گرفتم؟؟یم یوجد  شدمیو ناراحت م یبانعص

؟یچطور !! 

- ؟؟یبر نجایاز ا یخواینم  

در اتاق  ی رهیچونه م برداشت و دستگ ریاز ز دست

دیکش نییرو پا : 

- خوامینه نم ! 

رو باز کرد..لب زدم در : 

 به خاطِر من؟؟؟-



و بعد..دستش رو پشتم گذاشت  سکوت کرد یا لحظه

کرد تمیو به سمت اتاق هدا : 

- دیشا .. 

من. به خدا که  یگفتن ها..ظلم بود برا دیشا نیا و

اتاق  یبود! پا تو نیزم یآدم رو نیآوات ظالم تر

کنم، به  ینگاه میبه اتاق ن نکهیگذاشتم و بدون ا

 :سمتش برگشتم

- نده! من  یبه خاطر من انقدر به خودت سخت

گهید امیبزرگ بشم و با خودم کنار ب دیره باباالخ .. 

بودم..از  یمن موند. جد یها رو هیثان نگاهش

ساله شده بودم 21تر! آخه من  یجد شهیهم ی شهیهم

آبرو هم که شده  یگذاشته بودم! ب یو پا به جوون

هم چه  یکس گهیبودم و تموم شده بود رفته بود! د

ورم نه با کرد،یراست و چه دروغ، نه درکم م

 ودرد ر شتری. بزرگ شده بودم..هرچند..بکردیم

زدمیحرف م یو به سخت دمیکشیم : 



- به خاطر دختِر دوست بابات عذاب وجدان  خوامینم

 تیچرا باعث اذ ای یکه چرا ناراحتم کرد یریبگ

 سیتو ن ریتقص کنم،یم یمن بچگ نکهی! ایشدن من

به خاطر  دی! نبادیببخش رم،یگیم یجد یادیکه..من ز

 یعصبان ،یومدیجشن تولدم ن کهنیا

باهات نداشته باشم یکار خوامی..فقط..واقعا مشدمیم . 

رو تار  یعصب یها اهیدادم و..اون س رونیب ینفس

مثل بزرگترها رفتار  تونستمی! لعنت به من که نمدمید

بلد بودم یخوددار یکنم. کاش کم .. 

-  رمیبگ ادی کنمیم ی..سعی..اگه بریکنیکمکم م یگفت

بشم که بزرگ .. 

با زبون تر کردم و خواهش کردم یلب : 

- ؟؟؟یبر شهیم  

موند. چشم ازش نگرفتم و منتظر  رهیچشمهام خ به

حسن  دی. بادادیحاال راه رو نشونم م نی..همدیشدم. با

رو..صادق بودنش رو..دوست و دشمن بودنش  تشین

دادیرو نشونم م !  



کلمه  کیپا داخل اتاق گذاشت و  یبود وقت یعصب

 :گفت

 !نه-

"نه"  یحرفهاش.. و حت یتو دی.انقدر ترددیلرز تنم

 ..گفتنش

 چرا؟؟؟-

بازوم گذاشت یاومد و دست رو جلو : 

- تنهات بذارم خوامیفعال نم .. 

اومد و من هم کنارش مجبور به قدم برداشتن  راه

 :شدم. سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم

 چرا؟؟-

- نشونت بدم یزیچ هی ایب .. 

ونم بدهنش یزیچ خواستمینم ! 

 !!آوات-

انگشتهاش فشرده شد ونیم بازوم : 



- تا مونمیم شتی..فعال پسیازت راحت ن المیخ .. 

دمیتر پرس یحرفش جد ونیم : 

 چرا؟؟؟-

بود یهم جد اون : 

 !نگرانتم-

- مسخره س التیدل !  

 یمن با ب ی. درست روبروستادمیو من هم ا ستادیا

دست به کمر شد ،یمشهود یحوصلگ : 

- نداره!  لیبگم! اصال دل لشویدل امخویآقا جان نم

؟؟؟یگیم ی!! حاال چیباش شمیپ خوامیم ینطوریهم   

نتونستم بزنم! اون اخم کرد  یباز شد. اما..حرف دهنم

گفت یو عصب : 

-  ؟؟یخوایم لی! دلالیخیپس ب ،یفهمینم یوقت

 حیبهت بگم..توض یکه بهت گفتم! هرچ ییهمونا

عال عقلت کنم؟؟؟ ف کارتیچ گهید یفهمیبدم، باز نم



..پس کال یمنو بفهم یکه حرفا دهیبه اون حد نرس

زمیولش کن عز ! 

..به یعنی! چون اصال قابل فهم نبود!! دمیهمینم آره

 اره،یدرب یو نفهم یکیمن رو از تار نکهیا یجا

 جهینت نیو در آخر..فقط به ا کردیسردرگمم م شتریب

کار  نیا خواستیَخرم کنه! اگر م خوادیکه م دمیرسیم

نشستمیساکت نم گهیبکنه.. درو  ! 

از طرف من نموند و خب  یمنتظر جواب گهید

! دستم رو گرفت و گهیحرفهاش رو کامل زده بود د

حوصله گفت یب یکم : 

- که حواس واسه آدم  یکشیانقدر از آدم حرف م

یذارینم .. 

نرم تر شد یکم : 

- نمیبب ایبدو ب ! 

 یا دهیفا گهید یعنیبحث نکنم.  گهیدادم د حیترج

فکر بودم.. فکر رفتار آوات  یاشت! فقط توند



 خواستمیداشته باشم. نم دیکه من با یو..عکس العمل

وجه من رو خر فرض کنه چیبه ه ! 

! دمیچشم ازش گرفتم، تازه داخل اتاق رو د یوقت

بود! آره  هیآتل یعنیسالن بزرگ.. کیاتاق که نبود..

آوات بود یِ عکاس ی هیآتل نجای..اگهید . 

 ادیخونه ش..و به  ییِ رایپذ یاندازه  بایتقر ییجا کی

سه خواب، دو خواب  یواحد به جا نیآوردم که ا

 نیبزرگ بود! و ا یادیاز خوابها ز یکیداشت و 

 یبیتقر شدیچشم گردوندن م کیاتاق همون بود و با 

هست یمتر 23گفت که  .. 

اتاق نگاه کردم. به  یگوشه  یِ رنگ یمبل ها به

داده شده بود. به  هیتک که به مبل یچنِگ دست ساز

 یرو یپهن شده  ریکالهها و ماسک ها و حص

و..چشم گردوندم..سقف کار شده و پر از دم و  نیزم

 شدیراحت م یلیکه خ یادیز لیدستگاه..و وسا

ست و عکس  هیداد که مخصوص آتل صیتشخ

 .گرفتن



 ی. نگاهم به شاسداشتمیو قدم برم شدیم دهیکش دستم

بودند  یجالب یمل عکس هاافتاد که شا یبزرگ یها

 یاتاق نصب شده بودند. عکس ها یوارهایو به د

..عکس از هنرمندان معروف و..مدل بایو ز یهنر

از..شهرزاد یها و..عکس !  

رنگ  دیسست شدند! شهرزاد..با کت سف قدمهام

که انگار فقط  یطرفه و موذ کی یاسپرت..و نگاه

 یو چشمها یدم اسب ی! با موهاکردیبه من نگاه م

چه  یکمرنگ و..لعنت ی. و لبخنددهیاز حد کش شیب

و نرم زل زده بود انهیوحش !  

..آوات!! چرا آرامش ی هیآتل وارِ ید یعکس..رو نیا

 دینبا یلحظه ا یاز من سلب شده بود؟؟ چرا حت

دم؟؟؟یدیرنگ آرامش رو م  

- کدومه؟؟؟ یدونیکه تاحاال گرفتم م یعکس نیبهتر  

هجوم  یاراحتبه عکِس شهرزاد بود! ن نگاهش

رو به من رحم کنه  نباریآورد.کاش نَگه..کاش ا

 ..و..مراعات قلب زخم خورده م رو بکنه



نگاِه  کی یعنیبهم انداخت.. یکنار شونه ش نگاه از

 وارید یعکِس رو نیآروم..نگاهم ب ی..با لبخندقیدق

آرزو  کیو چشمهاش جابجا شد و اون لحظه فقط 

رمیکه بم شدیکردم. کاش م ! 

انگشتهاش  ونیده ش آروم بود و..دستم رو مخن تک

 :فشرد

- بهت نشون بدم ایب .  

شدند. به سمت اون  دهیسستم کش یبرداشت..پاها قدم

که  دمی! قول مستیانصاف ن نیا ایعکس رفت..خدا

تر رفتار  یعاد دمیبهش فکر نکنم..قول م گهیاصال د

نه گهید نباریکنم..فقط ا !! 

! دستم ستادیهم ا و..قلب من ستادیبه عکس ا دینرس

رو با پاش به  یقشنگ یچوب یرو رها کرد. صندل

 یِ چوب مکتی..پشِت نیُهل داد..از گوشه ا یطرف

دیکش رونیرو ب یبزرگ یِ .. شاسییبایز : 

-  یعکسا یِ قاط فهیاز همه قشنگ تره..ح یکی نیا

واریبزنمش رو د گهید ! 



 یکه رو یبه همون عکس یعنیبه دستش بود.. نگاهم

رو برگردوند  یر هفتاد زده بود. شاسصد د یِ شاس

 یواقع یفِر و..لبخند یبا موها یو...من عکِس دختر

 ییگونه هاش خودنما یکه رو یو از ته دل..و چال

دمید کرد،یم ! 

که  یسراسر وجودم رو گرفت. حس یبیحس عج کی

تر  قیتا به حال تجربه ش نکره بودم. پلک زدم و دق

ور بودم و باور تر شد. شنا ی. حِس ناشناس قودمید

 یها بود! دخترِک تو رممکنیلحظه جزو غ نیا

. و من دیخندیم اهشیبراق و س یعکس..با چشمها

! رفتازم گ یرو کِ  نیآوردم که ا ینم ادیاصال به 

بود؟ نیعکسش..ا نیبهتر !! 

- ..منمنیا .. 

دیخند آروم : 

 خوشت اومد؟؟-

عکس و چشمهاش  نیبه جلو برداشتم. نگاهم ب یقدم

نبود که من انتخاب  یو..باور کردن شدیجابجا م



 کی یِ همه شاهکار، عکِس معمول نیا نیشدم!! ب

فِر و نامرتبش، آزادانه دورش  یدختر که موها

 یحواس چیبودند و نگاهش به ناکجا بود. و ه ختهیر

گرفته بشه ینداشت و انگار اصال قرار نبود عکس !  

- ؟یانداخت ی..کِ نویا ! 

و خودش هم نگاهش  داد هیتک مکتیرو به ن عکس

 :کرد

-  متیبار که شکوه اصرار کرد ببر نیهمون اول

 ..واسه مدل شدن

سرم  یرو یصورت خندون دختر نگاه کردم. شال به

حجم  نیشتریم، ب ختهیبه هم ر ینبود.صورت و موها

رو  یزییزرد پا یعکس رو گرفته بودند..اما برگها

 یرنگ یآجر ی..و..مانتودیپشت سر دخترک د شدیم

آوردم  ادیکم مشخص بود. اون باغ رو به  یلیخ که

یول .. 

- یازم گرفته باش یعکس نیهمچ سین ادمی .. 



همراه بود حیخنده ش با تفر تک : 

هزارتا عکس ازت گرفتم..مگه قراره همه شونو -

باشه؟؟ ادتی  

نبود. دوباره به  یعصب گهیکردم. انگار د نگاهش

عکس  یشدم. چقدر خنده م رو تو رهیعکس خ

داشتم دوست ! 

 !قشنگه-

- دختره؟؟؟ ایعکسه   

شد و..لبخند  دهینشدم..نگاه نامفهومم باال کش متوجه

اراده باال اومدند  ی.دستهام بدمیکمرنگش رو د

دختِر  ایو..فکر کردم..کدوم بهتر بودند؟؟ عکس..

 نیا یرو برا گهیدو همد نیعکس؟؟ آآآ مگه ا یتو

نکرده بودند؟؟ لیتکم یقشنگ  

- قشنگن خب..امممم هردو .. 

- گهید یکنیاشتباه م .. 

شدم جیگ : 



 چرا؟؟-

فرستاد و به عکس نگاه کرد.  رونیب ینفس

عکس  یتو نِ یعطر یگونه  یانگشتهاش رو..رو

که نشان از لذت بود، گفت یو..با اخم کمرنگ دیکش : 

- و  اهیس یچاِل لپ خوشگلش..موها

..انعکاس نور تو چشماش..صورت معصوم شیعیطب

غل و غش و  یب یو بچگونه ش..خنده 

شکار ماهرانه هی..هوممم شیواقع ! 

به روم زد یکرد و چشمک نگاهم : 

- هنِر عکاسه نایا یهمه  .. 

..از من نبود نه؟؟؟ از فیتعر نهمهیجمع شدند. ا لبهام

بهتره بگم..از شاهکار خودش  ایعکس.. یدختِر تو

  !!بود

 !آهان بله-

به عکس  یشد و با چشهاش اشاره ا نهیبه س دست

دکر : 



 حاال خوشت اومد؟؟-

هنِر خالقانه نیا یکج کردم برا یلب !  

- دونمینم .. 

به عکس نگاه کرد یبود وقت تیاهم یب : 

- یاریسردر نم زایچ نیتو که از !  

.. ی! اون هم به نظرم معمولگهیعکس بود د کی

داشتم شیآرا یکاش..الاقل کم ! 

- ن؟؟یچرا ا  

ومدیاز سوالم خوشش ن انگار : 

 چشه مگه؟؟-

به عکس نگاه کردم و..با عکس  گفتم؟؟یم یچ دیبا

 یو ساده و..حت یمعمول یلیکردم. خ سهیشهرزاد مقا

شهرزاد، زشت هم بود!  ییبایدربرابر اونهمه ز

صورتم رو جمع کردم یناراض : 



- فتوشاپ  کمی..کاش فتادمیخوب ن ادیآخه..ز

یکردیم .. 

بارش  یچیکه ه زدیحرف م یآدم کیبا  انگار

ستین : 

-  نی.اشهیلب و لوچه ت کج م ،یاریرنمسرد گمیم

عکسو  نیا ادیدلش م یهنره! مگه کس یعکس خدا

و  تیاد چیبدون ه یعیانگولک کنه؟؟ طب

ابروت هم  یباال زیخاِل ر ی..حتیفتوشاپ

 ریز یُکرکا یمشخصه..تار به تار موهات..حت

 نی..ادهیابروهات که تو رو پاک و معصوم نشون م

هماهران یِ عکاس ینی !! 

س نگاه کرد و پر از لذت گفتعک به : 

- شهینم دایجا پ چیعکس، ه نیتو ا یِ عیطب یخنده  ! 

 یهم..هنرش تو دی!! شاگفت؟یم نطوریمن ا درمورد

 یدوست داشت! اما من راض یادیعکس رو ز نیا

! آوات از عکس من خوشش اومده بود و شدمیتر م

!! عجبکردیم فیتعر !!! 



قدر هم . چدمیکش یشاس یرو یرفتم و دست جلوتر

عکس  یتو نِ یکه عطر دمیدیبزرگ بود و..حاال م

که انگار واقعا  یجور کیخوش خنده ست.  یادیز

! فکر دیخندیو تمام غم و غصه ها م یزندگ یبه رو

گذاشته  ریمن هم تاث یآوات، رو یِ کنم هنِر عکاس

 !!بود

- ه؟؟؟یواسه چ نیحاال ا  

- تولدته یکادو .. 

کسش..عکس من ع نیباز موند! بهتر رتیاز ح دهنم

زده نگاهش کردم جانیتولد من؟!! ه یو..کادو : 

- ؟یواقع !! 

تکون داد یو سر دیرو کش لبش : 

- تو زدمش رو  ی..واسه کادوخورهیبه درد من نم

یشاس .. 

؟؟؟یچ یعنیجمع شد!  دهنم  

- دلت بخواد میلیخ ! 



دیو لپم رو آروم کش دیخند : 

- ..خودم خورهیانقدر بزرگش به درد من نم

و عکسام دارمجز کشویکوچ .. 

سرم رو به طرف عکس بچرخونم،  نکهیا بدون

که از خودم گرفته بود،  ینگاهم رو به عکس بزرگ

رو  ومدنشین خواستیم نیتولدم! با ا یدادم. کادو

 یبرا یعنیمن بود!  یفراموش کنم؟؟ قشنگ بود..برا

رو جزو  کشیمن درستش کرده بود و..خودش کوچ

عکس بود؟ نیواقعا بهتر نیعکسهاش داشت. ا ! 

-  نیکه همچ کردمیخب..دستت درد نکنه..فکر نم

یبهم بد ییکادو .. 

. دمیرسیبه نظر نم یراض ادیبود که..ز یجور لحنم

و تمسخر کم  ییآبرو یاونهمه ب ی..به جایکی نیا

 نبود؟؟؟

- ومد؟؟یخوشت ن  

به روش زدم یمصنوع لبخند : 



 ..چرا..خوشم اومد-

گفت یداشت وقت یفیظر اخم : 

 خب؟؟؟-

دمیپرس یرو باال دادم و..با مکث کوتاه ابروهام : 

- ببخشمت؟؟؟ یخوایم نیبا ا  

 ینگاهم کرد و بعد..کم کم لبخند کج یلحظه ا چند

لبش نشست یرو : 

 َکِمته؟؟؟-

نگاهش کردم و اون چشم تنگ کرد یا هیثان : 

- ؟؟یخوایم یچ گهید  

 رهیباال انداختم. و خ یرو جمع کردم و شونه ا لبهام

تمبه عکس گف : 

- ی..مرسیچیه .. 

پر لذتش رو  ینگاهم به عکس بود که..صدا هنوز

دمیکه با خشونت همراه بود، شن : 



- ؟؟؟یوجب مین یخوایم یچ گهینه تعارف نکن! د  

و نگاهش کردم دمیگز لب : 

- دنت؟؟؟یواسه بخش  

تکون داد یسر آروم : 

-  ینطوریتو ا افهیق گهیکه د یخوایم ی..چیکلّ 

؟؟؟ینکن  

 کیبود. قلبم رو تحر یجور کیحرف زدنش  طرز

بودمش دهیو..من که هنوز نبخش کردیم یقراریبه ب !  

- نکنم؟؟؟ یچطور  

 ونیشده، دو لپم رو م پیهم ک یرو یدندونها با

ناله م در  ی.انقدر محکم که صدادیانگشتهاش کش

 ..اومد

-  هی شهیواسه گاز گرفتن! نم دهیلپا جون م نیآخ که ا

رم؟؟؟یگاز محکم بگ  

ها  جانیه ونیبم!! نفسم بند اومد و مخدا قل آخ

دمینال کرد،یقلبم فرو م یکه تو ییو..دردها : 



- لپمو ی!! ِول کن کندیآخ وحش !  

-  گرفتمیگازشون م نیتا من همچ یموندیکاش بچه م

ماه جاش بمونه هیکه تا  ! 

 یدستش حلقه کردم و برا یرو دور مچ ها دستهام

کردمتالش  ،یرحم یو ب جانیحجم ه نینجات از ا : 

- !! نکنوونهید یآآآ !! 

..انگشتهاش رو برداشت و..دو دستش رو باالخره

با کف دستهاش لپهام  کهیلپهام گذاشت..و درحال یرو

پر لذت گفت یبا خنده ا د،یمالیرو م : 

- یخودته که انقدر ناناز ریتقص !  

دستش، زق زق  ریم جمع شد و..لپهام ز چونه

دیمالیم . اون با حرص و خنده لپهام روکردندیم : 

- لپاشو  یداشتم، هر از گاه نایاز دونهیکاش 

خوردمیم ! 

گرد شده م روش مونده بود.  یمن بود! چشمها با

.. از زدیحرف م یء بامزه ا یدرمورد ش نکهیمثل ا



که براش..حکم  یاز من یکیاز من!  یکی یعنی نهایا

رو داشتم یدوست داشتن ءیش کی ! 

دمیحال خراب نال با : 

- ؟؟یگیم یچ  

دیخندیبود و م الیخیب : 

- نه؟؟؟ ای یدیبخش  

و  یباز ی..عروسک نبودم! به خدا که من..برامن

 کاریکه با من چ دیفهمینبودم و اون نم حیتفر

کنه؟؟؟یم  

  !ولم کن آوات-

بود که..حرکت دستهاش  یصدام چطور دونمینم

گلوم  یتو ش،یاز نامرد یآرومتر شد.بغض بزرگ

بودم ینشسته بود و عصبان !  

- ه؟؟؟یبابا باز چ یا  

 یرفتار کنه.وقت ینطورینداشت با من ا حق

 شم،یلمسش پر از حس م نیکه با کوچکتر دونستیم



در  یالیخیلذت خودش انقدر با ب یحق نداشت برا

  !حقم ظلم کنه

بغضم رو گرفتم و صورتم رو تکون  یجلو یسخت با

 نییدادم تا دستش رو برداره. نگاهم رو پا

 یاومد و چقدر همه  یدرد م ی..چقدر درد رودمیکش

 ..راهها به روم بسته بود

- ادیخوشم نم ایشوخ نیاز ! 

صورتم آورد کیرو نزد صورتش : 

 دردت گرفت؟؟-

نداشتند..قلبم  یتیداغم که اهم یگرفته بود. لپها دردم

من رو  خواستیرو داغ گذاشته بود و اصال نم

 !بفهمه

- نمت؟؟یبب  

گرفت. چونه م گذاشت و سرم رو باال  ریز دست

طرف  کینگاهش نکردم و با اخم صورتم رو به 



 ریمن رو تحق نیاز ا شتریحسم ب خواستمی. نمدمیکش

 .کنه

 !نکن-

خش گرفته ش،  یخنده ش آروم بود و صدا تک

 :آرومتر

-  کارشونیجانم..چه قرمز شد لپات..حاال چ یا

م؟؟یکن  

که با من و دِل من  دونستیکثافت نبود. فقط..نم آوات

دارم و  یکه حاال..چه بغض دیفهمی. نمهکنیم کاریچ

! اصال آوات نه کثافت بود، و نه مهیحالم چقدر وخ

که  یساله ا96و پست فطرت! آوات..مرِد  یعوض

 ارینفهِم تمام ع کیبود، نفهم بود!!  ستادهیروبروم ا

شدیمن نم یکه متوجِه ُخرد کردن لحظه به لحظه  .. 

- ؟؟؟یناراحت شد ؟؟یعطر  

بود نیزم یمرِد رو نیرآوات نفهم ت آره ! 

 خوشگل خانوم؟؟؟-



 یو..اشک رو به سخت دمیرو به سمتش کش نگاهم

تار  یو کم سوختندیپس زدم. هرچند چشمهام م

..کاش نفهمه که بغض دارمدمشیدیم .. 

- برم خونه مون خوامیم .. 

موند.  رهیهمون حالت بهم خ یتو یلحظه ا چند

نه  نم،کیبود که بفهمه نه ناز م ینگاهم انقدر جد

یشوخ ! 

. نگاهم باالتر ستادیو صاف ا دیکش یآروم پوف

حقارت ها و کم  نیا یو برا رفتمیم دیشد. با دهیکش

 یِ نفهم ی. براکردمیم دایپ یآوردن ها، چاره ا

که رفته بود و ییآبرو یآوات..برا ... 

- ؟؟یناهار خورد  

ربط! قبل از  یمن، چقدر ب یجون دادنها نیا یتو

دستم رو گرفتبزنم،  یحرف نکهیا : 

- حاال میبخور یزیچ هی میبر .. 



با  ی. همراهش قدم برداشتم ولدیرو کش دستم

گفتم یتینارضا : 

- برم خوامیندارم..م لیم یزیچ .. 

کردیبا آرامش رفتار م اون : 

- رونیب میبر ای..فعال بیریخب م لهیخ .. 

و ناراحت بودم کالفه : 

- برم خوامیآوات م .. 

دستش فشرد یرو تو دستم : 

- یبر شمیناراحت از پ خوامینم .. 

انداختم نییرو پس زدم و سرم رو پا بغض : 

- ستمیناراحت ن .. 

دیو اون آروم خند میاومد رونیش ب هیآتل از : 

- یستیکه ناراحت ن بارهیت م افهیاز ق .. 

 شیبزنم که..نگاه گوشه ا یرو باال گرفتم حرف سرم

 :رو بهم دوخت



-  یلینم، خکنم که ناراحتت نک کاریچ دونستمیاگه م

شدیخوب م .. 

دیخند یو مصنوع یمعن یب : 

- شه؟؟یبا بوس کردِن لپات حل م  

و  دیو..سرخ شدم. اون خند دمیخجالت چشم دزد با

 :آرومتر گفت

- تو بچه یچقدر ناز دار ! 

تا  کردیبزنم. امروز تالشش رو م یحرف نتونستم

که  دونستیکنه..اما نم رونیرو از دلم ب یناراحت

زنهیهرلحظه بهم زخم م .  

و باالخره دستم رو رها  مینشست یمبل راحت یرو

ناخنم ور  یبود و با گوشه  نییکرد. سرم پا

. من بلد کردمینگاهش رو حس م ینی..و سنگرفتمیم

نبودم در مقابل آوات چطور رفتار کنم و..اون هم بلد 

چطور رفتار کنه؟؟؟ نینبود با مِن عطر  



 یش هانواز ادِ یو من  دیبه سرم کش ینوازش دست

 !پدرم افتادم

- ؟؟یکنم حالت خوب شه عطر کاریچ  

کردم و خب..من قبال بهش گفته بودم که  سکوت

..و حسم رو هم ذاشتیراحتم بذاره. حاال که راحتم نم

واقعا  گهی..دکردی..و..مراعاتم رو هم نمخواستینم

بگم یچ دونستمینم ! 

فرستاد و از جا بلند شد رونیب ینفس آروم  : 

- ؟؟؟یرخویم ایالزان  

که  ذاشتیکنم..کاش م هیگر یبرم و کل خواستمیم

 ..برم

 ..نه-

مدرن و  یتوجه به جوابم، به سمت آشپزخونه  بدون

 :بزرگ رفت



منم ناهار نخوردم..مامانه ناهار فرستاده، -

دست نخورده مونده..بذارم تو  یهمونطور

میباهم بخور کروفر،یما .. 

 دهیاراده به سمتش کش یندادم و نگاهم ب یجواب

موزونش نگاه  کلیشد.از پشت به قامِت بلند و..ه

کردم؟؟؟یم کاریچ دیکردم. با   

راحتم نذاشته  یازش بگذرم.وقت تونستمیجوره نم چیه

باهام رفتار  خواستیبود و اونطور که خودش م

بگذرم. هزاران  تونستمیمرد نم نی..نه من از اکردیم

! کردمیم یکار دیو من با گذشتیفکر از ذهنم م

. چشم کردیکه تمام کمبودهام رو رفع م یرکا

 وارید یوو براِق پوستر ر اهیس یگردوندم و..چشمها

نگاِه پروسوسه  ادیکه من رو  یشدند. نگاه رهیبهم خ

انداخت یم دیام ی .  

موندم.  رهیخ یوحش یتنگ کردم و به چشمها چشم

کالس رفته بود. آوات من رو  یبچه ها یآبروم جلو

از  یکیکه دوست داشت  تدونسیم یدختربچه ا



چلوندن داشته باشه! من  یاز من برا یکی یعنی..نهایا

 کی. و با دیفهمینم یناراحت بودم و دردم رو کس

 یادی. آه خدا من زشدمیخر م ،یشاس یعکِس رو

 ..بدبخت بودم

روبروم بود، نگاه کردم.  زیم یکه رو ییایالزان به

. شدمیکنارم نشسته بود و..من از وجودش گرم م

..کنارش ایباهاش نداشته باشم  یکار تونستمیچطور م

خنده دار نبود؟؟؟ نیحسم رو کنترل کنم!! ا یباشم ول  

بشقاب گذاشت و به دستم  یرو تو ایاز الزان یبرش

 :داد

- بخور  ری..بگزمیبردار عز الیدست از فکر و خ

چه خوشمزه س نیبب ! 

شدند. انقدر فکر بود که  دهیچیدور بشقاب پ دستهام

با آوات نرسم جهینت یبه مخالفت ب گهید ! 

برداشت و سس قرمز تند رو  یبرش بزرگ خودش

داد و  هیمبل تک یکرد. و بعد به پشت یروش خال



به من تذکر  نیشروع به خوردن کرد. و در همون ح

 :داد

 ..بخور تا سرد نشده-

 کردیگرم م ایخونه ش..الزن یآوات بودم.. تو کنار

سر کنم؟ یالیخیبا ب ونستمتی! من ممیتا باهم بخور !! 

- ؟؟یعطر  

مکث برگشتم و نگاهش کردم با : 

- ؟؟؟یعطر یگیچرا بهم م  

نگاهم  یو..من به سخت دیلبش کش یرو رو زبونش

 یچرب و براقش گرفتم! آخه من..ب یرو از لبها

 !!جنبه بودم واقعا

- ایدیم ری!! خوب شد؟؟ گنیعطر ! 

هباش دیبا یراه کیحدقه چرخوندم و.. یتو چشم .. 

 بله؟؟-

دستم اشاره کرد یبشقاِب تو به : 



 ..بخور-

براق عکس رو  یازش عبور کرد و چشمها نگاهم

. داشت وسوسه دمیپشت سرش بود، د وارید یکه رو

! من که از خودم گذشته ی..خالصیبرا کردیم م

اونطور  دی..پس باکردیبودم..آوات هم که تمومش نم

دادمیادامه م خواستم،یکه م . 

 یدهنم گذاشتم. چطور یرو تو ایالزاناز  یا تکه

دادم؟؟؟یادامه م  

- دمتیمن هنوز نبخش ! 

گذاشت زیم یرو رو یو بشقاب خال دیخند آروم : 

- گهیلوس نشو د !  

باال دادم یا شونه : 

- زشت بود یلی..کارت خستمیلوس ن .. 

باال داد و صاف نشست ییابرو : 

- ومدم؟؟؟یاونهمه دختربچه ن نیچون ب  



بود! چه  ومدهیبود و..به عمد ن دهیبه گوشش رس پس

و در عوض  کردیهم نم یبهونه تراش یجالب که حت

در خجالت دادن من داشت! خب من  یبا جوابش سع

گهیدروغ گفته بودم د .. 

 ..به هر حال من دعوتت کرده بودم-

دست دور شونه م انداخت یآروم یخنده  با !  

- هیخانوم کوچولو هنوز عصبان ! 

خواستن، متنفر شدم.. آشغاِل  و..پر از دیلرز قلبم

رحم ینفهِم ب ! 

دهنم گذاشتم.  یتو یا گهید یحرص تکه  با

داغ بشم اما..به خدا دست خودم نبود! اون  خواستمینم

شد؟ی! آخه مگه مکرد؟یکارها رو م نیبدون حس ا !! 

شونه م  کهیبهم درحال رهیرو خم کرد و خ صورتش

مهربون گفت داد،یرو آروم تکون م : 

- ؟؟یاراحت شدن یلیخ  



 دندیفهمیهمه م دی..بادندیدیلحظه ها رو همه م نیا دیبا

! بشقاب ستمین اپردازیو رو یکه من دروغگو و توّهم

چنگ زدم فمیگذاشتم و به ک زیم یرو رو : 

- ناراحت شدم یلیآره خ ! 

خندونش، آرومتر شد یصدا : 

- ؟؟یخورینم گهیچرا د  

دمیکش رونیرو ب میگوش فم،یک یتو از : 

- یم مرسشد ریس .. 

 ..نوش جون فندق خانوم-

شونه م  یسکوت شد و..دستش رو یلحظه ا چند

کنهیباور نم ینامرده، کس گمیموند. م ! 

به سمتش برگشتم و..صورتش درست رو به  کهوی

که..تمرکزم رو به هم  کیصورت من بود! انقدر نزد

بودم و نخواست که بره! نفسم باال  نجای. من ازدیم

دیخودش رو عقب کش یاومد و اون کم ینم : 

- ه؟؟یچ  



گفتم یو..عصب دمیگز لب : 

 !ناراحتم-

خنده ش با تعجب همراه بود تک : 

- ؟؟؟یناراحت نباش گهیکنم که د کاریخب چ  

 یپوستر رو یرو تو دیام یپروسوسه  یچشمها

و تمام بد  گذشتمیاز خودم هم م نباری. ادمید وارید

 یآوات رو تالف یهمه رو..بد بودنها یبودنها

کردمیم ! 

  !اون عکس کمه-

نگاهم کرد یسکوت و کنجکاو یتو : 

- نشیبب ادیتو ز .. 

لوس شدم ،یجد یکم : 

- رونیب یمنو ببر دی..باخوامینم ! 

زده شد بهت .. 

 !کجا؟-



شدم مظلوم : 

-  یکادو هی..من شهیتولد محسوب نم یاون کادو

خوامیخوب م .. 

 کیو فکر کنم.. شدیچشمهام جابجا م نیب نگاهش

دیدیو رو مکوچول طونِ یش ! 

- ؟؟یخوایم یچ  

و مثال فکر کردم دمیرو باال کش نگاهم : 

- خواااامیم یاممم..چ .. 

نگاهش کردم کهوی : 

- خودم انتخاب کنم رونیب میبر .. 

 یابروهاش نشست و با خنده ا نیب یزیر اخم

 :متعجب گفت

- ؟؟یعطر میکجا بر  

رو کنار زدم. صورتم  دهایندادم و..تمام ترد فرصت

 کی! مثل دمیو..گونه ش رو بوس دمیرو جلو کش



دل بزرگترش رو به  خواستیکه م یبچه..بچه ا

برسه! قلبم  خواد،یکه م یزیو به اون چ ارهیدست ب

همراه  یوونگیبا د دنیو نفس کش زدیدهنم م یتو

  .بود

 یشد. متعجب و بهت زده نگاهم کرد..جور خشک

کار رو  نیکه انگار باور نکرده بود که من ا

خدا من آوات رو  یبودمش!! وا دهیوسکردم..من..ب

بودم دهیبوس ! 

و  دمیخند یبهت زده ش به سخت یچشمها یجلو

 :خواهش کردم

-  رونیب میباشه آوات؟؟ باهم بر رون؟؟؟یب میبر

از دستت ناراحت  گهیو د بخشمتی..اونوقت مگهید

م؟؟ی! برستمین  

دیزده خند بهت : 

- تو؟ یکنیم کاریچ !! 



و به سمت شونه هام رو جمع کردم و سرم ر لبهام

 :تکون دادم

-  می! مثل اونروز که رفترونیب میبر خوامیم

 رستوران..باشه؟؟؟

هم بهت زده بود هنوز : 

- ؟یکنیکارا رو م نیخب چرا ا لهیخ ! 

زدم ینشستم و لبخند صاف : 

- کردم مگه؟؟؟ کاریچ   

رو آوردم و دستم رو باال گرفتم.  میگوش نیدورب

و آوات باشه. من  یرو ،یگوش نیکه دورب یجور

که متعجب بود و هنوز هم دستش دور شونه  یآوات

من حلقه شده بود ی .. 

 آوات نگاه کن؟؟؟-

سمت دستم که باال گرفته بودمش نگاه کرد و  به

اون حالت عکس انداختم.  یمن..از هردومون تو



نگاه نکردم و با لذت  شیبه تعجب و بهت زدگ گهید

دمیخند : 

- شکار من نیبهتر نمیا ! 

 یکه شالم رو ی! منیمیصم یلیخ یدونفره  عکس

 یخونگ شرتیکه با ت یشونه هام افتاده بود و آوات

عکس  نیبهتر نیبه هم..ا ادمونیز یکیبود..و نزد

 !!بود

- دارمینگه م یادگاری نویا .. 

- یعطر .. 

داشت  یو نگاهش کردم. اخم کمرنگ برگشتم

لبخندم  ی..چشمهاش پر از جذبه بودند. به سختیول

کردم رو حفظ : 

 بله؟؟-

بدون حرف نگاهم کرد. من آوات  یا هیثان چند

من یخدا یبودم! وا دهیرو..بوس !!  



زد.دستش رو از دور  یو پلک دیکش ینفس باالخره

هوا  یهدف تو یکه ب یشونه م برداشت..و با دست

باال داد ییگرفت، ابرو : 

- کنم کاریباهات چ دونمینم .. 

ا از ته دل پنهان ام یرو کج کردم و با حرص سرم

 :گفتم

- باش..باشه؟؟ شمیفقط پ  

سرم گذاشت  یزد و دستش رو رو یمکث لبخند با

ختیو موهام رو به هم ر : 

- پررو! فعال که هستم یِ وجب مین .. 

. از شدندیسرم بزرگ و بزرگتر م یتو دیپل یفکرها

نگاه  رونیدو طبقه بود، به ب نیکه ب یتراِس پاگرد

 دنیتها به انتظار دوق یلیکه خ ی..همون تراسکردمیم

 دمشیدیم یا هیو در آخر..ثان نشستمیآوات ساعتها م

نمشیبب تونستمیهم اصال نم دیو شا !  



و بازهم..به عکس دو نفره مون  ارمیطاقت ب نتونستم

که کنارش گذشت رو مرور  ییزل زدم و لحظه ها

با خودم روراست  یاگر کم یعنی. خوب بود..کردمیم

که جبران شد و من از  یبود!! بوسه ا یباشم، عال

و  یموذ نِ یبودم. از عطر یصفتم راض طانیش دِ یام

شتریب یلیتر، خ طانیش !! 

 دونمیصاف کردم. نم ییو گلو دمیدهنم کش یتو یلب

طاقِت شکست  گهیمن د دیچه مرگم شده بود.. شا

هم اونهمه حقارت من رو  دیرو نداشتم.شا یا گهید

کشونده بود! به کجا؟؟؟ نجایبه ا  

 یاومد. من از همه چ رونیب یبلندم به سخت نفس

آوات  یتا..تمام راهها رو به رو گذشتمیداشتم م

و من  نهیبب خواستیکه من رو نم یببندم. همون آوات

 دیبا ینوریا اینشدن رو نداشتم!  دهیتحمل د گهید

من و  یرابطه  یبرا ی.. حد وسطیاونور ای شد،یم

بود، و  یتنرف نیآوات وجود نداشت. نه حس من از ب

..پس دیرسیم یحس واقع نینه درک و فهم آوات به ا

کردمی..اون رو هم گرفتار مای شدمیخالص م دیبا ای ! 



و  زدیبهم چشمک م یگوش یصفحه  یرو اسمش

که شکار کرده بودم،  یمن از عکس دونفره ا

عکس  نیا یبگذرم! و من فکرها برا تونستمینم

 نیکه ا یعکس کجاست؟!! وا نیا یداشتم و.. جا

کردیم ریرو هم متح دیام د،یبدذات و پل نِ یعطر ! 

و فکِر از خود  شدندیحروف جابجا م یرو انگشتهام

تمومش  نباریتمام مغزم رو پر کرده بود. ا ،یگذشت

کنمیم ! 

-  یدلش واست تنگ شده..پس کِ  نیسالم آوات..عطر

رون؟؟؟یب میریباهم م  

. ادیهم ز یلیبود..خ یرو سند کردم.دلتنگ امیپ

نبود یخال یِ اما...فقط دلتنگ ! 

شده بودم و  رهیخ رونیتراس بزرگ و دلباز به ب از

 ی. اون بوسه براکردیم ریس ییهر لحظه فکرم جا

بود..کاش من رو  یرابطه، شروع خوب نیا رییتغ

کردنم نشه یرو ادهیپررو تر نکنه و باعث ز ! 



 رونیطاقت چشم از ب یب م،یزنگ گوش یصدا با

 یدادم. اسم مامان مهر یگوش ی گرفتم و به صفحه

صفحه لبخند ذوق زده م رو جمع کرد یرو . 

 بله؟؟-

- ه؟یچ لمیف نیا نیعطر !! 

 یم رو از صندل هیبود! تک یبلندش، عصب یصدا

قلبم نشست یتو یگرفتم و ترس : 

- لم؟؟؟یکدوم ف  

- گرفتن؟؟؟ لمیفقط از آوات ف یشده مگه نگفت لیذل  

دیرو د لمیه فترس لبم رو گاز گرفتم. باالخر از ! 

-  یچه غلط لمیف نی! تو تو اایح یب یبا توام دختره 

؟؟یکنیم  

نشم، صلوات چارهیهم فشردم. ب یرو چشم ! 

گفتم عیسر : 



-  حیباال توض امی! اصال االن مدونستمیمن که نم

دمیم .. 

بلندتر شد صداش : 

- !! در به در ؟یبد حیتوض یخوایرو م یچ گهید

اتو بدم؟؟جواب باب ی! حاال من چنیعطر یش  

برم و..نقشه  رونیبا آوات ب خواستمیبابا!! من م یوا

از دست دادِن اعتماِد بابا زود  یها داشتم. االن برا

 !بود

- امیاالن م امیبابا چرا بفهمه؟!! االن م .. 

 رونیرو قطع کردم و با عجله از تراس ب تماس

که به بابا  گرفتمیمامان رو م یجلو دیاومدم. فقط با

 !گزارش نده

رو که زدم، خودش در رو باز کرد.  زنگ

درشت  یو با چشمها دیباریاز صورتش م تیعصبان

زدم  یلبخند ی..به سختدیکشیشده ش، خط و نشون م

 ..و وارد خونه شدم



 چه خبره مامان؟؟؟-

دستش تکون داد یرو تو یبه کمر گوش دست : 

- گرفته؟؟ تو چرا با  لمیاز دعواتون ف یک ه؟؟؟یچ نیا

رن؟یبگ لمیازت ف یادسیوضع وا نیا ! 

دستش نگاه  یتو یو..به گوش دمیدهنم کش یتو یلب

 .کردم

- ؟؟؟یبهت داد نگاه کن لمویف نیا ی..کدونمیآآآ چه م  

کج کرد یحرص لب با : 

- دختره  نیا نیبب گهیاز دوستام واسم فرستاد..م یکی

بله! دختِر جّز  دمی! نگاه کردم دنهیعطر هیچقدر شب

عروف شدهمنه که م یگرفته  گریج ! 

لحظه ها چقدر  نیا ی. تودمیکش میونیبه پش یدست

منطق  یب یلیحرف زدن با مامان سخت بود..آخه..خ

شدیم ! 

- گرفته..منم  لمیف گهید یکیکنم؟؟  کاریخب..من چ

و رهیداد زدم که نگ .. 



دیحرفم پر ونیم یعصبان : 

- دعوا  یدیاونجا؟؟؟ مگه ند یبود سادهیوا یواسه چ

؟یکرد یتو چرا خودتو قاطدوتا َمرده؟؟  نیب !! 

کردم ییرو گرفتم و..با ترس دلجو دستش : 

- بودم،  دهینکردم..فقط ترس یبه خدا من خودمو قاط

کنم کاریچ دیبا دونستمینم !  

درشت شده ش رو بهم دوخته بود و از  یچشمها

. از سکوتش استفاده دیباریم تیبلندش عصبان ینفسها

ختمیزبون ر شتریکردم و ب : 

-  دمیبود مامان؟؟؟ به خدا ترس ییدعوا چه یدید

پسره رو ناکار کنه!  نیبزنه ا ایبشه.. شیزیآوات چ

 ..آخه به خاطر من دعواش شد

کرد یظتریغل اخم : 

- اون وسط دست آواتو  یدیپر نیواسه هم

 هیغلطا چ نی! ا؟یندار ایدختر مگه تو ح ؟؟یدیکشیم

 گه؟؟یپشت سرت م یچ نه،یبب یکی یگینم ؟؟؟یکنیم



کارات  نیبا ا یدی!! نترس؟ی..ترس هم نداریچیه ایح

بشه؟؟؟ ثیبعدا واسمون حرف و حد  

نکرده بودم، فقط  یجمع شد. من..کار اشتباه دهنم

 ..هول شده بودم

- که! آوات به خاطِر من با  ینیبیمامان دعوا بود، م

 ذاشتمیم دیپسره دعوا کرد..اونوقت من با نیا

رفتم؟یم !! 

-  ؟؟یکرد یخودتو قاط ! چرایسادیمیهمون عقب وا

 تیجمع نهمهیافتاد ا یم لمیت تو ف افهیق دیحتما با

دن؟؟؟یدیم  

زدم یظاهر یلبخند یسخت به : 

- که دهیند یکس ! 

تکون داد یحرص گردن با : 

- پسره  نیا گهیبهم م نهیآره جوِن خودت! تهم

داره؟؟ نیبا عطر یارتباط   



چرا  دونمیاز دوستهاش بود و من نم یکی نهیتهم

خدا  ی! اون هم حاال..واکردندیم یفوضولانقدر 

د؟؟یفهمیم رترید یکم شدینم  

- من بود که  ریکنم؟؟ مگه تقص کاریچ یگیحاال م

با پسره دعوا کرد؟؟؟ دیآوات پر  

رو با حرص تنگ کرد چشمهاش : 

- مزاحم تو شده بود؟؟؟ یپسره واسه چ نیاصال ا  

گرفتم ماتم : 

- آخه؟؟؟ مرض داشت البد دونمیمن چه م ! 

- پدرسوخته؟؟؟ یدار یهاش َسر و ِسرّ با  

کم بود یکی نیهم ! 

- مزاحمم شده بود، آوات باهاش  گمینه به خدا!! م

که؟؟؟ خود آواتم گفت که مزاحم  نیدیشد! د ریدرگ

شده نیعطر ! 

وار سرش رو به اطراف تکون داد دیتهد : 



-  نی..فقط بدونم ازنیعطر یبدونم پاتو کج گذاشت

 ندازمی! بابا رو مکنمیم اهیروزگارتو س ،یکنیغلطا م

ادیاز خجالتت درب یبه جونت، تا حساب ! 

از  ی! اما...به خالصدمیترس ندهیلحظه از آ کی

 یکه گرفتارش شده بودم، م یکننده ا وونهیوضعِ د

. دست مامان رو گرفتم و مظلومانه گفتمدیارز : 

-  نیمامان؟؟؟ مگه من وقِت ا زامیچ نیآخه من اهل ا

 یسر و ِسرّ  خواستمیم؟؟ اگه ممسخره رو دار یکارا

 تیبا شخص نهمهیکه ا یبا پسرا داشته باشم که با آوات

 خوامی! من مکردمیبرخورد نم یو آقاس، اونطور

تمرکزو  نیا یشکیفقط تمرکزم رو کنکورم باشه و ه

 !به هم نزنه

تنگ شده نگاهم  یبا دهن جمع شده و چشمها هنوز

ادامه دادم شتریب تِ ی. با مظلومکردیم : 

-  ادهیمزاحمم بشه، پ یقراره کس دونستمیبه خدا اگه م

اونور  نوریکه چند وقته با آژانس ا ینیبی! مرفتمینم

االف از  شعورِ یآدم ب هیکنم که  کاریمن چ رم؟؟؟یم



اسمش سر  نکهیا یگرفته؟؟ تازه جا لمیآوات ف یدعوا

خودمو  دینبا یگیم م،یزبونا افتاده ازش شرمنده باش

کار خودم؟؟؟  یپ رفتمیم ذاشتمیم.و. دادمیدخالت م

و  نییکه سرمو بندازم پا دمیکشیواال به خدا خجالت م

 دهی..نگران شده بودم..ترستونستمیاصال نم ینیبرم! 

داشتم؟؟؟  یکه چه حال و روز یدید لمیبودم..تو ف

کردمیرنگ به روم نمونده بود..داشتم سکته م ! 

 یِ داد. خواهش قاط رونیب یهمون حالت، نفس با

کردم میزبون باز : 

- ! دست من نبود که؟ گهیتو رو خدا به بابا نگو د

حواسمو  خوامیبه بابا نگو!! االن من م نیمرگ عطر

استرس بهم وارد  دیبه درس و کنکور بدم..نذار

خوِد کنکور استرس زا  یکاف یبشه..به اندازه 

 گهیبا آرامش به درسام برسم د دیهست! بذار

 مامان..جوِن من خب؟؟

با اخم نگاهم کرد. حس کردم نرمتر  یلحظه ا چند

به روش زدم یشده! لبخند لوس : 



- فکرتون  نکهی! من فقط واسه ایقربونت برم مامان

بهم  نی..جوِن عطردینیبب لموینخواستم ف زه،یبه هم نر

 استرس نده خب؟؟؟

بلند شد.  میزنگ گوش یالتماس بودم که صدا درحال

! چشم از مامان نگرفتمختیقلبم ر : 

 مامان؟؟؟-

گرفت یاخم جذبه ا با : 

-  ادیچشام دور شو که خوش نم یفعال از جلو

نمتیبب ! 

جمع شدند لبهام .  

 تو رو خدا..خب؟؟؟-

نرمتر شد یداد و کم رونیب ینفس : 

- تو کنکور قبول  خوامی..فقط منیبرو عطر ایب

 نیا یو تو!! همه  دونمی..اونوقت من مینش

کنمین مجبرا اتو،یو تنبل ایپدرسوخته باز ! 



که به بابا نگه! خوشحال  کنهیرو م شیسع یعنی نیا

بود!خب آخه اونهمه  دیهم از مامان بع نیشدم و هم

بود دیاصرار و التماس هم از من بع ! 

- ...فدات شمگهیمادر و دختر بمونه د نیب ! 

گفت متیاز مال دور : 

- برو ایخب ب لهیخ ! 

به روش زدم و از کنارش  یتمندیرضا لبخند

 ورمیپول بیج یرو از تو میگوش کهیو درحالگذشتم..

سمت اتاقم رفتم.االن با خودش  دم،بهیکشیم رونیب

گناه من باشه و  ی..حق با دختِر بدیکه شا کردیفکر م

نداشت که آوات دعوا کرده و کس  یبه اون ربط

گرفته و پخش کرده لمیف گهید ! 

نگاه  یگوش یرو پشت سرم بستم و به صفحه  در

اسمش لبخند پهِن صورتم شد و نفسم  دنیکردم. با د

گذروند؟!  یالیخینباشه و با ب یحس شدیتند! مگه م

مگه  شدم،یو زنده م مردمیاسمش م دنیکه با د یمن



کنارش باشم و حسم رو کنترل کنم؟؟؟ پس حق  شدیم

 ..دارم که راه خودم رو برم

 ..سالم-

بود..برعکس من یمعمول صداش ! 

- باز؟؟ یگیم یسالم..چ  

حوصله  یگذرونده بود..آوات ب یگم..از معمولب دیبا

 !بود؟؟ به من چه

- خوامی! من کادو مو مرونیب میبر گمیم !! 

. مثل دیفرستاد، به گوشم رس رونینفسش که ب یصدا

یخواب آلودگ ای..یجور رفع خستگ کی ! 

- به وقتش میریم رونمیب .. 

طاقت گفتم یب : 

- ه؟؟یپس وقتش کِ   

شوخ و خسته ش، خش گرفت یصدا : 

- یندار یکه دوم یشیریس .. 



تخت نشستم یذوق لبهام رو جمع کردم و لبه  با : 

-  یخوایکه نم یخب..مگه نگفت یخودت خواست

 ناراحت باشم؟؟؟

- ؟؟یاالن تو ناراحت  

داشتم نهیک یبودم؟! نه اما..کم ناراحت ! 

 !بله ناراحتم-

  !جون اون لُپات-

روبرو زده بودم، نگاه  واریکه به د یعکس بزرگ به

 یب یدخترک و خنده  یچال افتاده  یردم. لپهاک

الشیخ .. 

- من؟؟ یبه لپا یداد ریباز گ   

گونه م گذاشتم یاراده دستم رو رو یب : 

- نامرد کنهیهنوز درد م ! 

دیو..نرمتر خند آرومتر : 

- گرفتمیگازشون م دیبا .. 



 یشد! به موقعش ب شتریب نهیشدم و..ک یخوش غرق

میشدیحساب م !! 

- که همه ش  یآورد ریوتا لُپ گ..دیرو دار یلیخ

 یتالف ی..من چطوریکنیم یحرصتو سرشون خال

 کنم؟؟؟

دیخند : 

-  نیخودش بزرگتر ،یکه وبال گردنم شد نیهم

هیتالف ! 

افتاد نیچ مینیجمع شد و ب صورتم ! 

- شعور؟؟؟یمن وبالم ب  

گفت یمکث کوتاه با : 

- بچه؟؟ یادب یتو چرا انقدر ب  

 یش بدم مطرز حرف زدن نیکه چقدر از ا یوا

 !اومد



- ادب! خوبه فحش  یب یگیبه من م یدیادب ند یب

..خب مگه یشعوریبهت ندادم..فقط گفتم..ب یناموس

؟؟؟یستین  

م رو فرو دادم خنده .. 

- اینیبی..بد مریجلو زبونتو بگ ! 

شدم لوس : 

- به جون لپام؟؟؟ یفتیب ایمثل وحش یخوایباز م  

گفت دواریتهد : 

- کنمی..به موقعش خودم ادبت مسایوا ! 

تنگ شده بود به  دنیخند یبود..دلم برا یخوب حیتفر

 !خدا

- ییعمو یمنتظرم ادبم کن !! 

کرد دیبا خنده تهد نباریا : 

- خواد؟؟ی! دلت ادب شدن میوجب میروتو برم ن   

دیباریاز صدام م طنتیش : 



 ..اهوم-

بودم؟؟ اصال هم نبودم ثیخب ! 

- تو رو  یکه کوچولو..من چطور یآخه جنبه ندار

روز انقدر  هیوقت بهت برنخوره؟؟  هینم که ادبت ک

! رونیکه چشات از کاسه بزنه ب دمیفشارت م

زشت یِ موفرفر یِ چلوندن !  

دوستم  دیلذت شدم. من رو دوست داشت؟؟؟ با غرق

داشتیم ! 

- بخوابم؟؟؟ یذارینم  

تخت  ی..طاق باز روگهیبود د ی! عوضدیپر ذوقم

 :افتادم

- رون؟؟؟یب یبریمنو م ی! پس کِ رینخ  

بلندتر شد صداش : 

- یکنیول نم گهید یچسبیم ه؟؟؟یچ یدونیچسب م ! 



و ابروهام رو  دمی..لب گزدمیدیصورتش رو م کاش

باال دادم دیام یبرا : 

- خب یخودت خواست ! 

 ی..بیداد و من حس کردم که کم رونیب ینفس بازهم

 !حوصله ست

- یکردن بلد تیفقط اذ .. 

تنداش یهوممم اشکال کردم؟؟؟یاصرار نم یادیز !  

- م؟؟؟یفردا بر  

بود..جابجا شدنش رو  دهیدراز کش ییکنم جا فکر

 :حس کردم

- دمیفردا کـــه..کار دارم..بمونه خودم بهت خبر م .. 

سه روز  ای ؟؟؟یپس..پس فردا عصر چ شدینم فردا

با  دیبعد از ظهر ساعت سه! آخ خدا من با گه،ید

..هرطور که شدهرفتمیم رونیآوات ب ! 

- ینچویپیم یآوات دار .. 



دمیرو فهم دنشیکش ازهیخم : 

- ..فردا وقت ندارمچونمیپینم .. 

گفتم عیسر : 

- ؟؟؟یپس فردا چ  

ش گرفت خنده : 

- اگه حوصله ت  شه؟؟؟ینم ینر رونیحاال ب ه؟؟؟یچ

من شیپ ایسررفته، پاشو ب .. 

نکنه  د؟؟یرسیروزها م نیا یآوات..وااا شیپ رفتن

رم؟یآرزو به دل بم ! 

- ؟؟؟یبّکن که باز لپامو از جا امیب  

دیو خش گرفته خند آروم : 

- کارا رو ندارم نیحاِل ا ادینه بابا خوابم م .. 

زدم یغلت : 

- کار؟؟؟یاونجا چ امیپس ب  

- بخواب ریخودم بگ شیپ .. 



. ختیرو گاز گرفتم و حس کردم قلبم فرو ر لبم

گفت؟یرو بدون حس م نهاینبود؟؟؟ ا یعوض ! 

- نه؟؟؟ ای میادب! پس فردا بر یبرو بابا ب  

داشت  یو فکر کنم از خستگ دیکش یا ازهیخم ازهمب

خواب..و  یتنِش..با بو ی! االن..بوشدیم هوشیب

حتما گرم بود! گرم و آرامش  یخمارش..وا یچشمها

 ..بخش

- رونیب میری..باشه پس فردا مگهید یشیریهوممم س .. 

فرو دادم.  یهم فشردم و ذوقم رو به سخت یرو چشم

آغوشش رو  یوت قیعم یاالن تصور خواب شدیم

 کرد؟؟؟

- ؟؟؟یشد یخب؟؟راض  

 دمیکنم. چشم باز کردم و د یخداحافظ دیبا یعنی نیا

مردمیحسها م نیتار شد. من آخر با ا ! 

- میآره..پس فردا بر .. 

گفت عینداد و سر یفرصت گهید : 



 ..خب پس فعال خدافظ-

لبم اومد. آواِت من خسته بود یرو لبخند .. 

 ..خدافظ-

 میاهم به عکس بود و گوشرو قطع کرد. نگ تماس

تخت افتاد. پس فردا یرو ییجا ... 

بزرگ رو بردارم و به خونه  یِ شاس نکهیقبل از ا 

 یزیعکس برام چ یاز خواسته بودم که رو ارم،یب

که  یزیچ ای..یادگاریبه عنوان  یزیچ کی..سهیبنو

دست  یِ عکس از طرف آوات مردان نیثابت بشه..ا

هیافتنین ! 

ته بود و ساده نوشته بودبرداش یخودکار اون : 

- من..از طرف آوات واسه  یِ تولدت مبارک لپ چال

خانوم یعطر .. 

جا هم معلوم بود.  نیعکس از هم یرو ی نوشته

 یها! نوشته  گمیچقدر دوستش داشتم.. عکس رو نم

از طرف  یمیتقد ی هی. هدگمیعکس رو م یرو



..نه که عکس مهم باشه..نه عکِس گمیآوات رو م

 نکهیمهم نبود..ا یمعمول یه با اون خنده ساد نِ یعطر

 هعکس رو گرفت نیحواسم باشه ا نکهیآوات بدون ا

برام  نیعکسه، مهم بود..ا نیبود و گفته بود که بهتر

تالشم رو  دیبا ارزش تر بود..من با یزیاز هر چ

..و کردمیم میزندگ یها نیداشتن با ارزش تر یبرا

کردمیتمومش م شهیهم ی..براشدیاگر نم ! 

بلندم  یمانتو یدست عرق کرده م رو به گوشه  کف

مانتوم رو حس کردم و صورتم  یسی. و خدمیکش

به جونم افتاده بود و  یدیشد یِ وسواس کیجمع شد. 

نقص بودن  یب یاز دوساعت بود که برا شتریب

مانتوم رو عوض  دی.باکردمیهرچه تمامتر، تالش م

 !کنم

 یپشمالو یِ شیکه پ یکیکوچ فیو من ک دیرس یامیپ

بود، برداشتم زونیبهش آو یقشنگ .  

- ه؟یچ گهید نیا نیخاک بر سرم!! عطر یوا !! 



 یساغر فرستاده بودم، نگاه یکه برا یعکس به

گره  جان،یکردم و نفسم از ذوق و..استرس و ه

کردم پیتا یوقت دندیلرزیخورد. انگشتهام م : 

- ! قشنگه؟؟؟گهیعکس من و آواته د  

رو تصور کنم..آخه  ساغر ی افهیق تونستمینم

بود.احتماال  ومدهین شیپ یلحظه ا نیهمچ چوقتیه

زده بود و دهنش دو متر  رونیچشمهاش از تعجب ب

 !باز مونده بود

- ؟؟؟ی!! چطورک؟ینزد نهمهیا  

شده بودم و داشتم از زوِر  جی. گشدندیجمع نم لبهام

سکیر نیقدم و..اول نی! اولشدمیم وونهید جان،یه ! 

-  هی! می..منو آوات باهم دوستمیستگفتم که باهم دو

ساغر؟؟ ینیبی..مکینزد یلیخ یِ دوست  

رژ قرمز  ادِ ی کهویو  دمییجویلبم رو م ناخودآگاه

کردمیم دیدوباره تمد دیبا یرنگم افتادم. وا ! 



-  یچه غلط ی! دارنیعطر یشد یعوض یلیخ

؟؟؟یعکسو انداخت نیکجا ا ؟؟یکنیم  

؟؟ دارم رو فرو بدم جانیاسترس و ه نهمهیا چطور

بهش فکر کنم..من  خوامی..و نمدونمی! نمکنم؟یغلط م

همه  یمحک برا کیاسمش رو گذاشتم محک! 

یچ ... 

ساغر دور از دروغ و تظاهر بود جواب : 

- چقدر خوش  یدونیآوات بودم..نم یتو خونه 

 ..گذشت

ساغر  ی افهیداشت..ق دنیساغر د ی افهیکه االن ق آخ

 نیکه قرار بود ا یکسان ی هیبق ی افهیبه کنار..ق

نندیعکس رو بب ! 

- احمق؟!! اگه  نیرفت شیحد پ نیابلفضل! تا ا ای یوا

؟؟؟یکن کاریچ یخوایبفهمه م یکس  

خنده شد.  نیا یو حرص و استرس قاط دمیخند

 یرفتن همون بوسه  شیحد پ نیمنظورش از تا ا



آوات بود؟؟؟ آخه من که به  یگونه  یکوتاه رو

 یفکر کنم؟؟؟ کس دی!! بااز اون حد فکر نکردم شتریب

از َحدها فکر  شتریعکس به اون ب نیا دنیبا د

چه بهتر کرد؟؟؟یم ! 

- ندارم  یبفهمن! من مشکل دی..باالخره که بایچیه

زمیعز .. 

-  ؟؟یگیم یاصال چ یفهمیم نیعطر ؟؟؟یچ ینی

 نیبا ا یدار وونهید ؟؟یکنیم کاریچ یدار یفهمیم

یکنیم یکارا، با آبروت باز ! 

محک  نیهم فکر کرده بودم. باالخره ا نیابه  هوممم

گهیهم به دنبال داشت د سکیزدن، ر .. 

- ! خودت مگه هیاالن عاد زایچ نیساغر..ا الیخیب

با دوس پسراشون  ییکه بچه ها چه عکسا یدیند

خب آواتم دوست پسِر منه دن؟؟ینشون م ارنیم ! 

گفتنش هم ترسناک  یحت ی..دوست پسرم! واآوات

بود یو..خواستن !  



- که من خبردار  دیرفت شیپ نهمهیا یتو و آوات کِ 

 !نشدم؟

 نیاز هم دیآوردم. شا ینم ادیبود؟؟ من هم به  یکِ  از

که آوات  یهم از قبل تر..زمان دی..شاشیچند روز پ

که من رو  یهمون موقع ایخواست مراقبم باشه..

نشم کشیکرد که نزد دمیو تهد دیبوس !  

- عکسو به  نیا ینتویم ؟؟یتو خبردار بش دیمگه با

و حسودن که  لی..هرچند انقدر بخیبچه ها نشون بد

 ی..باالخره جوراسیمهم ن ادمیباور کنن..ز خوانینم

شهیو دهنشون بسته م ننیبیم گهید !! 

 یِ نگاه رو به خودم انداختم. موفرفر نیآخر نهیآ یتو

انقدر  یعنیبودم؟؟  گفتیزشِت بامزه..همونطور که م

بزنه؟؟؟  رونیم از کاسه بکه چشمها دادیفشارم م

. شیدوست داشتن یِ رحم یاز ب رفتینفسم بند م

عرق رو پشت لبم هم حس  یشده بودم و حت وونهید

کردمیم . 



-  یخوای..جوِن ساغر بگو مترسمیمن دارم م نیعطر

یکن کاریچ ! 

به خواسته  دنیرس یگفته بود که برا ریمن خاله

نجام درسته، ا کنمیکه فکر م یهام،تالش کنم..و کار

. دمیجنگیداشتن آوات م یبدم. من فقط داشتم برا

باالست یلیکه احتمال شکستم، خ دونستمیهرچند م .. 

- نره عکسو به بچه ها  ادتینگران نباش.. یچیه

سر کالس امیسر م هی! امروز احتماال اینشون بد .. 

با شدت  د،یلرزیبستم و نفس بلندم رو که م چشم

 یتو میو گوش دادم. جواب ساغر رو ندادم رونیب

جا خوش کرد میعروسک فِ یک . 

..دو..سه..چهار..پنج..آب گلوم رو فرو دادم و کی

تالش کردم.  نم،یسنگ ینفس ها میتنظ یدوباره برا

رنگ  یاز الِک نارنج یچهار..پنج..ِشش..اَه تکه ا

دیناخنم پر !  

هوا محکم تکون  یدستهام رو تو یحالت عصب به

 یز روز خوب..امروگذشتیدادم. امروز خوش م



 یلی..به خشدمیخواهد بود. امروز ثابت م

 نِ ی. امروز عطرخواستمیکه خودم م یها..اونطور

بعد یاز روزها یو..وااا شدیپاکزاد شناخته تر م ! 

رنگ گذاشتم.  یزنگ در قهوه ا یرو رو انگشتم

دورنم  یزیزنگ به صدا در اومد و همراهش چ

دمشیآرومتر م ی. امروز خوب بود اگر کمدیچیپ .. 

 ایشد. درست بود  دهیباز شد و نگاهم باال کش در

خسته شده بودم و من به غلط بودن  گهیغلط؟؟ د

 یوحش یکه چشمها ی. درست وقتدادمینم تیاهم

با خودم فکر کردم  دم،یو..لبخنِد آروم و جذابش رو د

امتحان کنم یخالص یراه رو هم برا نیآخر دیکه با .  

 ینشده بود.رکاب..و هنوز حاضر یبود کم متعجب

تنش بود و من با عطِر تنش  یرنگ یاسپرت طوس

اجازه بغلم  یکنه و ب یشعوری. کاش بگرفتمیجون م

 !کنه

- مونده تا سه قهیچه خبره از االن؟؟ ده د ! 



 نیدستش نشست، حس کردم که بدون ا یکه تو دستم

 یزندگ ای مردم،یم دیبا ایمرد..خواهم ُمرد.پس 

خوردیبه درد نم ی! زنده بودِن خالکردمیم ! 

-  نیاز شتریب اوردمیخب دل تو دلم نبود..طاقت ن

 ..صبر کنم

 یش وسعت گرفت و من با لبخندش غرق خوش خنده

کردیم حیاز "من" ها تفر یکیشدم. اون با داشتِن  ! 

- خانوم؟؟؟ یعطر میبر ییمگه قراره جا  

 دمیکشی..و من فقط نفس مبردیو لذت م کردیم تیاذ

کردمیم یو زندگ دمکریم یو..فرصت طلب ! 

- رونیب ی..قراره منو ببرگهیزوباش د ! 

و داخل خونه ش شدم دیرو کش دستم . 

-  هیبردمت  دیتو، تا من حاضر بشم..شااا ایحاال ب

یزد یچرخ .. 

بودم.  یداشتم، و نه عصبان ینه ترس نباریا

. در که بسته شد، لبم کردمیفکر م ندهیفقط..داشتم به آ



 وونهی. چه قلِب سرکش و ددمیدندونهام کش ونیرو م

دو دستم تکون دادم و سرتقانه،  نی! دستش رو بیا

دمیغر : 

- ..زودباش حاضر شو گهید اریدرن یمسخره باز

میبر .. 

 خواستیلذت برد. نم شتریو ب دندیباال پر ابروهاش

 زونمیآو یلپها یرو یبوسه ا ایلپ هام رو بچلونه؟؟ 

ر فک نیاز ا شتریبذاره؟!! اوف من اصال به ب

ها کردمینم !! 

- که رو  یرو کجات جا داده بود یلوس باز نهمهیا

؟؟؟یکردینم  

دمیوار خند وونهیرو کج کردم و د سرم : 

  مگه بده؟؟-

موهام فرو  یکرد و انگشتهاش رو تو یمصنوع اخم

ختیکرد و موهام رو به هم ر : 

- یبامزه شد .. 



خوب بود؟؟ بد بود؟ یعنی !  

- ومفندوق خان دهیچقدرم به خودش رس .. 

گفتنش رو دوست داشتم! حس بامزه بودن بهم  فندوق

..مگه نبودم؟گهی! بودم ددادیدست م ! 

به گردنم دادم یرو باال فرستادم و با ناز قر ابروهام : 

- نکنه..الک  شیدختر اگه خودشو لوس نکنه..آرا

نزنه..ناز نکنه و..اممم دوستشو مجبور نکنه که 

که..چناره سین رون،دختریببردش ب ! 

 یکه چقدر از مِن عطر دادیخنده ش نشون م تک

  !خوشش اومده

- ایبه من و دوستم شد یجانم..خوب خودتو چسبوند ! 

..ارزشش رو دارم که پشتم باشه؟؟؟ آخ که از یعنی

که  یبتیبا هر مص شهیبودم و هم زاریب یافکار منف

زدمیبود، پسشون م . 



-  نیهم ؟؟یدلت بخواد! نگفتم که دوست پسرم میلیخ

وگرنه من که قهر کرده بودم  ،یهم تو خواست یدوست

 !تموم شده بود

 ی..و با خنده ادیو لپم رو کش اوردیطاقت ن باالخره

 :پر حرص گفت

-  خوامی..تا صدسال نمیوجب مین زیانقدر زبون نر

 ی! من تو رو سوایتوئه کوچولو دوست دخترم باش

 ،یخودم بمون یِ لپ چال نی..همدونمیدخترا م یهمه 

 ..بهتره

 ایسوا بودنم خوشحال باشم؛  یبرا دی..بادمینفهم من

صدسال دوست دخترش نبودن، ناراحت! من  یبرا

موجود بامزه که دلش  هیرو داشتم؟؟  یبراش حکم چ

و چرا اون  شدمیم تیمراقبم باشه؟! چرا اذ خواستیم

د؟؟؟یفهمینم  

و آهنگ  میکنار هم نشسته بود نیماش یتو یوقت

فکر  نیبه ا شد،یپخش م کم یکیخ یبا صدا یمیمال

که چطور بدون دردسر خودم رو ثابت کنم!  کردمیم



کار رو  نیاومد با خودم و خودش ا یراستش دلم نم

 کاریچ گهیبگم؟؟ د ی..آخه مثال بهش چیبکنم ول

 زکنم؟! همه جوره دستم رو شده بود و به طر

رفتار دلخواهم ازم گرفته  یاجازه  یناجوانمردانه ا

  .شده بود

 یبه روم نم گهیبود..اما د دهیحسم رو فهم آوات

کال  گهیو االن د کردیمنعم م یآورد.قبال با سرسخت

گرفتن گذشته  دهیهم از ناد ی. و گاهگرفتیم دهیناد

کردیم یبود..نامرد !  

- مایبگو برگرد ،یهروقت خسته شد .. 

که  دمیحواسم نبود. د ادیتعجب نگاهش کردم و ز با

م گرفت. سربه سرم چشم از انه،یبا لبخند موذ

ذاشت؟؟یم  

- مینرفت ییما که هنوز جا ! 

همه  یبزرگتِر نامرد که من رو سوا کی

.اما قبولم نداشت و دوست داشت فقط کنارم دونستیم

 !باشه



- رو  ابونای..قشنگ خگهیدور دور د میاومد نیبا ماش

حالشو ببر ن،یبب !  

ابروهام نشست نیب اخم : 

- اد؟؟یخوشت م! از حرص دادن من یمسخره ا یلیخ  

و پر از لذت گفت دیخند : 

-  یجور هی دیاومدن باهات با رونیب نیباالخره ا

لب و لوچه رو  ،ی..حرص نخورگهیجبران بشه د

خورهیکه به درد نم ینکن زونیآو ! 

جمع شد دهنم : 

- شه؟یبا حرص دادن من جبران م !! 

دیدراز کرد و آروم لپم رو کش دست : 

- کارات  نیا تا من از دست یشیبزرگ م یتو کِ 

 خالص بشم؟؟

. منتظر بود بزرگ بشم تا تمومش دیکش ریت قلبم

ظلم نبود؟؟ نیکنه؟! ا   



- مگه؟؟؟ کنمیم کاریچ  

ور  کیلبش رو به  ،یکرد و با اخم مصنوع یمکث

دیکش : 

- یایادا اطوار م ادیز .. 

جذب  یگذاشتنم از جون و دل برا هیما منظورش

  !کردنش بود؟

- ه؟؟؟یچ بشیع  

گفت یوقت کردیم جلو نگاه به : 

- یشیکه خطرناک م نهیا بشیع .. 

اداها و  نیو من..با ا دیکردم. قلبم لرز دایپ یحس کی

یعنیآوات خطرناکم؟!  یبرا هایلوس باز ... 

- شم؟؟یخطرناک م یواسه ک  

نداشت و لحنش آروم بود یلبخند نباریا : 

- یشیواسه خودت خطرناک م .. 

؟یچ یعنیشدم.. مات ! 



 !وا-

شد رهیهم کرد و دوباره به جلو خب ییگذرا نگاه : 

-  تیاداهاتو رو حساب بچگ نیهمه که ا

..آدم فرصت طلبم که فت ادهیز فی..چشم کثذارنینم

 تونهیو فراوون..دختِر ساده و لوند و خوشگل که نم

کنترل داشته  اشیرو رفتارش و لوس باز

 دنیاصال خوراکن! جون م ییدخترا نیباشه..همچ

ده کثافتع هی یواسه سواستفاده  ! 

چرا با  دونمیموندم. و نم رهیبهش خ یلحظه ا چند

بود؟!  یافتادم! آوات آدم خوب اریسام ادِ یحرفهاش 

وقت به پست آدم فرصت طلب  کیمراقبم بود تا 

بهم  ینخورم؟! خودش فرصت طلب نبود؟!! نگاه

دیخند یکرد و با مکث کوتاه : 

- سم حاال حاال ها حوا دیشو نگاه! نه انگار با افهیق

 ..بهت باشه

گرفتم یا افهیشد و ق دهیلبم به باال کش ی گوشه : 



- ..خودم یکن تیالزم نکرده واسه من احساس مسئول

یباش شمیحواسم به خودم هست..تو فقط قراره پ ! 

تکون داد یوار سر نیرو باال داد و تحس ابروهاش : 

- شمیم دوارینه دارم بهت ام .. 

 شترشیاد بجلب اعتم یکه نه..برا ینیریخودش یبرا

 :گفتم

- عوض کردما..خودم  مکارتمویس نیواسه هم

آدم بد یک ه،یآدم خوب یک فهممیم !! 

سرم  یدست دراز کرد و رو ،یمکث نسبتا بلند با

دیکش : 

- دخمل خوب نیآفر !  

دمیغر یجمع شد و با کالفگ صورتم : 

- باهام حرف نزن ینطوریآوات ا !! 

دیوار خند حیتفر : 

- زمیبکش جلو عز کمی! اون شالتم ایادا ن .. 



از کارها و حرفهاش حرص نخورد؟؟؟ شدیم  

- ! مگه دست خودمه که ساده و لوس امیمن ادا نم

 و..لوندم؟؟؟

 یخنده ش ناخواسته بود و انگار به زور جلو تک

گرفتیخنده ش رو م : 

- کنماینِصفت م زنمی! میبسه عطر !! 

 یخدا اداهام دست خودم نبود..فقط امروز کم به

تو دل برو شده بودم یاز کم شتریب !! 

- کارا رو  نیا گهیبزرگ بشم د یاگه فکر کرد

بزرگتر بشم، لوس  ی! هرچایکنیاشتباه م کنم،ینم

شترهیو ادا اطوارام ب امیباز !! 

 دیلبش کش یجمع شده، زبونش رو گوشه  یخنده ا با

تکون داد یو سر : 

- خب خانوِم لوس..حاال حاال هستم باهات،  لهیخ

م؟؟؟یرراحت..کجا ب التیخ  



 ی..آوات من رو جددونمیراحت شده بود؟!! نم المیخ

و سربه سرم  کردیم حیباهام تفر شتریو ب گرفتینم

.اَه بردیخنگ و ساده ش لذت م ی..و با عطرذاشتیم

کردیم میبدجور کفر یگاه یلعنت ! 

رو گرفت دستم : 

- خانوم؟؟؟ یعطر میکجا بر  

شدم یعصب بازهم : 

- حرف نزن ینطوریباهام ا ! 

 یبه جلو، با صدا رهیفرستاد و خ رونیب یلندب نفس

زمزمه کرد یآروم : 

- چقدر لوس یوا .. 

که بهم  یشدم. اون موقع دهیگذشته کش به

دختربچه رو  کی یهایلوس باز یگفت..حوصله 

 !نداره

نبودم  یهم گذاشتم. فکر کنم دوست داشتن یرو چشم

کنم هیگر خواستیو دلم م . 



- ؟؟یکجا برم عطر  

بود. من هم  یو دنبال خالص گفتیراست م اون

 یا هی..فکِر من کجا و فکر آوات کجا! چند ثانیول

تا بتونم خودم رو جمع کنم دیطول کش : 

- میبگرد میبر .. 

بهم انداخت ینگاه : 

- گهید میگردیم میدار .. 

آوات؟ ایخنگ بودم  من ! 

- گشتنا نه نیاز ! 

دیخند آروم : 

 پس از کدوم گشتنا؟؟-

 گذشت،یم دیکه با ییه هادادم و به لحظ رونیب ینفس

  .فکر کردم

- ..قدم میپک بخور سی..آمیکن دی..خرمیچرخ بزن

خوادیگشتنا م نی..دلم ازمیبزن ! 



نگاهم کرد متعجب : 

 !!کِمت نشه؟-

زدم ییدندون نما لبخند : 

- نیهم گهینه د ! 

حواسش پرت شد.  یزنگ خورد و لحظه ا شیگوش

لب  ریآروم ز داشت،یرو برم شیگوش کهیدرحال

 :گفت

  !چه فرصت طلبم هس-

 کیاز  دیخنده لبهام رو جمع کردم. باالخره با با

و بدذات  دینه؟؟ اصال هم پل ای شدیشروع م ییجا

 !نبودم

که  دمیکشیخودم نقشه م یبودم و برا یخوش غرق

پرت کرد نیصداش من رو از آسموِن هفتم، به زم : 

- شهرزاد؟؟ یسالم..چطور  

بخندم جمع شد و ل یاسم شهرزاد، به آن دنِ یشن با

صورتم، فعال شدند یعصب ها .. 



- شما یایقربون خانوم! از احوال پرس !  

آشغال یِ از حرص تنگ شدند. عوض چشمهام !! 

- ستمینه خونه ن .. 

ش رو با انگشت خاروند و فکر کرد چونه : 

- ای،بیفردااا..آره هستم..هروقت خواست .. 

م پشمالو گره خوردند. اگر گذاشت یِ شیدوِر پ انگشتهام

یبه فردا برس !! 

-  ی..مراحممیحرفا رو ندار نینه بابا من و تو که ا

زمیعز .. 

تند شده بودند. چرا بغض داشتم؟ نفسهام !! 

 ..نه قربونت مراقب خودت باش..خدافظ-

بلند خودم رو  یبا صدا دیزود قطع کرد؟! با چرا

..چرا نشد؟؟؟دادمینشون م  

- خوادیپک م سیخانوم دلش آ یخـــب..که عطر ! 



فرق سرم  یپک تو سیبود. آ دهیپر میخوش مامت

بهم کرد و من نتونستم اخم پر  یبخوره!! نگاه

دیحرصم رو جمع کنم. با تعجب خند : 

- ؟؟یکنینگام م ینجوریچرا ا  

بزنم یچلونده شد..و من نتونستم حرف چارهیب یِ شیپ .. 

- ّکنمایلپّتو م ،یشکل نینکن ا !  

و  یالیخیب م جمع شد..اون دست دراز کرد و با چونه

 :خنده، لپم رو فشرد

- خنگ یفندق کوچولو ! 

هم فشرده شدند.امروز بهش  یاز حرص رو لبهام

که بچه بودن و خنگ بودن و قابل قبول  دادمینشون م

یچ یعنینبودن،  ! 

- مثل تو ازدواج نکنم یباشه اصال با مرد ادمی ! 

دیبا بهت نگاهم کرد و بعد..خند یا لحظه ! 

 !!مگه ِچمه؟-



رو نداشتم نشدید چشم ! 

- ادیازت خوشم نم !! 

گرفتن نداشتم ینگرفت..کال من که جد یجد ! 

-  دییمورد تا دیبا ،یازدواج کن یبخوا یتو با هرک

رو  زایچ نیمن باشه خانوم کوچولو..از االنم فکر ا

ینیبینکن که بد م .. 

 کردیم یشد. شوخ انیچشمهام نما یجلو یواقع جهنم

د؟زینه؟!! چرا انقدر راحت زخم م !  

-  نیبچه با ا نی!چقدر پررئه اادیازت خوشم نم

  !!زبونش

 ی نهیک کیبغض بزرگ.. کیکردم.  دایپ یحال کی

 یرحمی..به خدا با قصد و بکشتی..من رو مانیپا یب

ُکشتیمن رو م ! 

 دیکارم ترد یتو شیپ یچند لحظه  نیتا هم اگر

 نیاز ا دیبشم. با الیخیب تونستمی..نمگهیداشتم..حاال د

. شدمیخالص م زدم،یکه توش دست و پا م یقباتال



بودن   نطوریو من ا شدیروزها معلوم م نیهم فمیتکل

تحمل کنم تونستمینم گهیبا آوات رو د .. 

دادم امیبه ساغر پ عیرو درآوردم و سر میگوش : 

-  امیبا آوات ب خوامیبه بچه ها بگو بمونن نرن..م

 !آموزشگاه

متوجه شدم  بودم که میذهن یها یریدچار درگ هنوز

پارک کرد. برگشتم و نگاهش  ییرو جا نیماش

 یرو یرنگ اهیس یکه کاله پسرونه  دمیکردم..د

فرمون  یرو از جلو نکشیسرش گذاشت و ع

 .برداشت

- زمیعز میبزن بر .. 

..کنار اورانیخلوِت ن یابونهایخ یزدن تو قدم

 یلیعکاس و مدل که خ یآوات..همون آواِت مردان

.. شکستندیسر و دست م دنشید یلحظه ا یها برا

بار حرف زدن باهاش رو  کی یها آرزو یلیخ

..االن من کنار همون کیتوجِه کوچ کی ایداشتند..



هر  تونستیکه م یآوات بودم. مرد قد بلند و جذاب

رو جذب کنه یخترد !  

که به  یبود فراتر از فکر کردن به کس یزیچ کی

آوات زنگ زده بود و..آوات فردا باهاش قرار 

بد  یکه داشت با تمام حسها یحس قو کیاشت! د

فراموش  گهیبود! من د روزی..و فکر کنم..پدیجنگیم

نهیام. اما ک یکرده بودم که عصبان ... 

و بهار  دیع یاواسط اسفند ماه..با حال و هوا یهوا

بود فکر کنم! آخه من که  یابر مهی..آسمون نیو تازگ

دمیهمفیاز اطراف نم یزینبود و چ ییحواسم به جا .  

 یاز تمام بد بودنهاش. ب باتریبود.. ز بایحس ز نیا

اومدم و از بودِن کنار آوات،  یاراده سر ذوق م

. اگرچه کاله شدمیم میدوست داشتن یها یغرق فانتز

چهره ش رو  یادیسرش، تا حدود ز یاسپرِت رو

تا بتونم از  کردیپنهان کرده بود.اما قد بلندش کمکم م

. نمیرو بب اهشیس یمهاکالهش، برق چش یلبه 



 تشونیجذاب ،یفیمطلق که اخم ظر یاههایهمون س

برابر کرده بود نیرو چند . 

صداش زدم دیترد با : 

 ..آوات-

قلبم رو از جا کند شیگوشه ا نگاه : 

 هوم؟؟-

دلم نبود. امروز لوس  یتاب بودم و دل تو یب

خودش  دیکه با گفتی. اون مکردمیم یبودم..لوند

کنه! چقدر فکرهامون باهم  دییام رو ت ندهیشوهر آ

 ..فرق داشتند

به نظرت اگه..مامان و بابام بفهمن که..تو به من -

کنن؟؟یم ی..چه فکرمیو..باهم دوست یکیانقدر نزد  

ابروهاش، پررنگ شد نیزد و اخم ب پلک : 

- ! حالت خوبه؟؟؟یکیکدوم نزد ؟؟یگیم یچ  

خونه ش بغلم کرد؟؟؟ ینبود؟! پس چرا تو کمینزد  



- بفهمن؟ خوانیم ویابات گفتم که مراقبتم..چبه ب ! 

 نطوریهم واقعا ا دی! شاکردیم هیخوب توج چقدر

بودم دهیو من اشتباه فهم کردیفکر م .. 

- رون؟؟؟یب میریکه ما باهم م دونهیبابام م  

راحت جواب داد یلیخ : 

- یبهشون بگ یتونیندارم..م یمن مشکل .. 

باال انداختم ابرو : 

 دروغ بگم؟؟؟-

که سواستفاده  کردیفکر نم دینگاهم کرد.شا دیترد با

ارمیها و دروغ هاش رو به روش ب .. 

- بده؟؟  ادی یکه آوات بهم عکاس میریمثال بگم که..م

که مدال و هنرمندا رو از  برهیبگم که منو م ای

و به جاش  یبهم نداد دموی! بگم که کلنم؟یبب کینزد

رو از دلم  یخونه ت..تا ناراحت یمنو به زور برد

؟؟؟یاریدرب  



. من فقط به دمیترسیسخت شدند اما من نم چشمهاش

 ...فکر چند روز بعد بودم و

- نکن که به ضرر  گهید یمن فقط مراقبتم..فکرا

شهیخودت تموم م ! 

مگه من  د؟؟یکشینازم رو نم گهیشده بود..د بداخالق

 رونیب یبامزه و لوسش نبودم؟؟؟ نفس بلند یِ عطر

ندم پنهان کردم. رو پشت لبخ یدادم و..ناراحت

چارهیب نِ یعطر ال،یخی"ب !" 

- یشمیکه پ ینکردم..مرس یا گهیفکر د ! 

دوباره  کردی. فکر مدمیرو فهم نیخورد و من ا جا

 گهیامروز د شه؟؟یو صورتم در هم م کنمیقهر م

کارها رو نداشتم نیوقت ا .. 

بهت زده ش، دستش رو گرفتم و  یچشمها یجلو

 :سرم رو با لبخند کج کردم

- ..مگه نه؟؟؟یمونیم شمیپ شهیهم    



 نیبا اون صورت بدون لبخند، من رو به ا نگاهش

..به ایداشت  دیداره! ترد دیکه ترد رسوندیباور م

صدام مبهوت شده بود؟؟ یخاطِر خواهش تو  

- دارم  یلیخ ینطوریام..اما ا یآوات من دختر خوب

؟؟یمونیم شمیپ یطی..تو تو هر شراشمیم تیاذ  

که نصف  یاون کاله ریز زکمرنگش رو ا اخم

. نگاه دمید یصورتش رو پوشونده بود، به راحت

 یبه حالت ها قیمنتظرم رو ازش نگرفتم و دق

مردونه  یدستها ونیموندم. انگشتهام م رهینگاهش خ

دیباریاز صداش م تیش فشرده شدند و جد : 

- ر؟؟یبابا مگه نگفتم سخت نگ یا   

 یچگو من با ب شدندیخود به خود جمع م لبهام

 .کردنهام،سر جنگ داشتم

- سیواسم سخته..دست خودم ن .. 

ادامه داد تیداد و با همون جد رونیب ینفس اون : 



-  یکه بزرگ بش ی..تا وقتِشتمیگفتم که همه جوره پ

ازت راحت بشه المیو خ ..  

..از بزرگ نباری.ارفتیم شمیاز پ شدم،یبزرگ م اگر

 هم گذاشتم و یچشم رو یشدن متنفر شدم! لحظه ا

بغض کردن  یبرا یینفسم رو حبس کردم. امروز جا

..از ته دل یهم نبود..نگاهش کردم و با آرامش ول

 :گفتم

- بزرگ بشم خوامینم .. 

 یاز حرفم چه برداشت ایخوند؛  یاز نگاهم چ دونمینم

فکر فرو رفت. با  یتو یکرد که..چند لحظه ا

که نرم و نوازش  ییکه به من بود و انگشتها ینگاه

چشم ازش  یلحظه ا ی. حتفشردیم رو مگر، دست

زدم.  یحفظ تحکم پر آرامشم، لبخند ینگرفتم و برا

کردلبخند اون رو وادار به حرف زدن  نیو ا .. 

-  یخواینم یحت یروت حساب کنم وقت یچجور

؟؟؟یبزرگ بش  



دادم و  چی. بچگونه لبهام رو پدمینفهم ادیرو ز حرفش

 :مظلوم شدم

- ام؟؟؟ یمن دختر بد  

دیلبش اومد و دستم رو کش یرو یا خنده : 

- پک  سیآ میحرفا رو..بر نیاصال ولش کن ا

میبخور ! 

خدا خواسته، بحث رو تموم کردم و همراهش  از

 یبودم و رو دواریقدمهام رو تند کردم. من ام

کردمیحساب م شیمردونگ ! 

پک رو  سیبزرگ آ یوانهایجوون ل شخدمتیپ یوقت

 ی. حترهیبگ چشم ازمون تونستینم داد،یبه آوات م

 شیو کالهش رو ب زدیحرف م تیآوات با جد یوقت

آورده بود. من سرسختانه  نییاز حد معمول پا

 یِ بودم و حاال..عشوه هم قاط ستادهیآوات ا کِ ینزد

شده بود هامیلوس باز ! 

- م؟؟یبخور شاپیتو کاف میبر شهینم  



کرد و آروم گفت لیسرش رو به سمتم متما آوات : 

-  م،یخوریهم م نیتو ماش میری.موول نخور. قهید هی

میزنیهم چرخ م .. 

! به شدمی..من هم خنگ و بچه مگهید کردیخر م بچه

 :عمد صدام رو بلند کردم

-  نیآوات! من دوس ندارم با ماش یبدجنس یلیخ

دلم باز شه م،ی..الاقل قدم بزنمیبر .. 

هم  یحس کردم دندونهاش رو یبسته بود ول دهنش

گفت یظاهر یسفت شدند. و بعد با لبخند : 

- امیتا من ب سایخب..برو اونجا وا لهیخ .. 

و دستم رو دور بازوش حلقه  دمیبهش چسب شتریب

 ..کردم

- تو باشم ِش یپ خوامی..مخوامینم .. 

. دمیبه روش پاش یسخت شد و من لبخند صورتش

بزنه و فروشنده با احترام گفت یفرصت نکرد حرف : 



- د؟؟یکنیرمزتونو لطف م یجناب مردان  

به تپش افتاد. اگر آوات رو شناخته باشه..حتما  قلبم

به  یمن رو هم شناخته بود! باالخره آوات مردان

شده بود قهیدست به  یکیخاطِر مِن آشنا، با  ! 

رو گفت. و  یرمز چهار رقم یبود وقت یجد آوات

شده بودم و با  زونیآو یآواِت عصب یمن از بازو

 سیآ نوای. آوات لخوردمیجام تکون م یتو یقراریب

آرامش  ادیپک رو به سمتم گرفت و حس کردم ز

 :نداره

- زمیعز ریبگ .. 

رو از دستش گرفتم و ذوق زده گفتم وانیل : 

- یآخجون مرس ! 

. کردیحرکات من، پسر جوون رو کنجکاوتر م نیا و

نتونست  داد،یکارت آوات رو بهش م یکه وقت یجور

رهیرو بگ شیفوضول یجلو : 

- ن؟یستین ینمردا ی..آآآ شما آقادیببخش !!  



گفت تیکش داد و با جد یلب یبه سخت آوات : 

 ..بله-

نگاهش کرد و دهنش از  رتیخدمت جوون با ح شیپ

 :ذوق باز موند

-  ؟؟یمردان یآقا دیخودتون ی! وایآواِت مردان یآقا

باشه  یتشابه اسم دیشک کردما..فکر کردم شا

دیهست یمردان یاما..آره خود آقا ! 

بلند حرف  نیو..ا دادینمآوات فرصت حرف زدن  به

من که نبود ری.تقصشدیزدن باعث جذب نگاهها م ! 

-  یآقا ادیشما خوشم م یاز کارا یلیمن خ

که  ییاونا یبا همه  یلی..ختتونی..از شخصیمردان

هنرمند  هی..شما دیمعروف شدن فرق دار یخودیب

نیهست یواقع ! 

لبخندم رو  یدهنم فرو کردم و به سخت یرو تو ین

..و دیباریپر ذوق ازم م طنتِ یهرچند ش جمع کردم.

بود، با نگاِه باال گرفته م به  نییسرم پا کهیدرحال



فروشنده و آوات زل زده بودم. آوات معذب شده، 

 :لبخند زد

 ..تشکر..با اجازه-

دادیمضاعف جواب م یبا احترام پسر : 

- خوشحال شدم از  یلی..خیمردان یآقا نیافتخار داد

در خدمت  دیاریب فیشر..بازم تدمتونید کینزد

میباش .. 

. طعم کردمیرو هم حس م گهینگاه چند نفر د حاال

نگاهها و  نیپک به همراِه..ا سیآ یترش و خوشمزه 

 یحال کیآوات.. یبودنها یها..و عصب یکنجکاو

 یِ سرخوش کینبود.  یبهم داده بود که وصف کردن

من و آوات بود! از  یقابل باور..چقدر نگاه رو ریغ

تمبلند گف یتفاده کردم و با صدافرصت اس : 

- خوشمزه س یلیآوات خ یوا ! 

..صداش آروم بود، شدیدستش فشرده م ونیم وانیل

از نرمش یخال : 



 ..نوش جون-

بودم و  ششیکه پ نیمهم نبود. هم شیمهربون گهید

که باعث  نیبود! هم یبرام کاف شدم،یم دهید

 عهیکه باعث شا نینگاهها شده بودم..هم یکنجکاو

بودم و هنوز  کیانقدر بهش نزد نکهی. اشدمیم یساز

سرسختانه دستم رو دور بازوش حلقه کرده بودم.. و 

 کردیفکر م دیبهم بگه! شا یچ دونستیاون..واقعا نم

رفتار  نطوریا یعمد ریو کامال غ یاز سر بچگ

سرم  زهایچ نیعمد بود و من که ا ری. خب غکنمیم

شدینم !! 

بودم و  ریپک درگ سیبزرگ آ یبا نِ  هنوز

و از  دمیکشیرو هورت م وانیل یسرخوشانه محتوا

. و هنوز اخم و بردمیاومد، لذت م یکه درم ییصدا

و اون کاله مزخرفش  دیباریاز نگاِه آوات م تیجد

 ینصف صورتش رو پوشونده بود. انگار صدا

اون رو کالفه کرد که آروم گفت دنمیهورت کش : 

- چه وضعشه؟؟؟ نیا گهیدرست بخور د  



دمیبرنخورد. فقط با لذت خند مبه : 

-  وهیاون خورده م یدوس دارم..وقت ینجوریآخه ا

کنمیم فیک یلیتو دهنم، خ شنیم کیشل هویهاش  !!  

و خودم  دمیمتعجب شد..من بازهم هورت کش نگاهش

اون فروشنده  شیرو به اون راه زدم. به من چه که پ

 !شناخته شد

- ها شهی..آب مگهیتوام بخور د .. 

داد رونیب ینیاز ب رو نفسش : 

 ..تو بخور به من کار نداشته باش-

صورتم نشونش دادم یرو تو یناراحت : 

- ؟؟یچرا بد اخالق شد  

از حد معمول مظلوم شدند و گوشه  شیب چشمهام

شد لیمتما نییلبم به سمت پا یها :  

- که بهم خوش بگذره؟؟ رونیب یاوردیمگه منو ن  



 نیب براقش تنگ شدند و لب باالش رو یچشمها

و به  اوردیدندونهاش گرفت. و در آخر طاقت ن

زد یلبخند یسخت : 

- تو درست کن..صاف راه برو..انقدم  افهیخب ق لهیخ

برو اونور کمینچسب به من،  ! 

درشت شدند چشمهام : 

 آواااات؟؟؟-

و دستم رو از دور بازوش باز کرد و  دیاخم خند با

دستش گرفت یتو : 

-  سیتو سرتا! ا زنمیمباال،  یصداتو ببر گهیبار د هی

 ..پکتو بخور تموم کن

و متعجب گفتم یعصب : 

- بهم؟ یدیم ریچرا انقدر گ ! 

هم،  یقفل شده رو یو با دندونها دیرو کش دستم

دیخند : 



- ایلوس نشو، تندتر ب ! 

سطل  یرو تو یخال وانیحال به هم زن! ل یِ عوض

 .زباله انداختم و همراهش قدم برداشتم

و دنبال  کردمیساژ ها نگاه ممغازه ها و پا نیتریو به

بهتر شدِن امروز بودم. اون اصال  یبرا ینقشه ا

بود یو..همچنان جد گرفتیسرش رو باالتر نم ! 

- ؟؟یخسته شد  

ابرو باال دادم و لبخند زدم انهیموذ : 

 !نه-

- م؟؟یبر نیبا ماش یخوایم  

 نیتریکه پشت و یرنِگ کوتاه دیسف یمانتو به

نگاه کردم کرد،یم ییخودنما : 

- م؟؟یکجا بر  

شد مهربونتر : 



- که  یی..همون جامیکه اوندفعه رفت یهمون رستوران

 یکباب بهت بدم تا عمر دار هی میقشنگه..بر یگفت

نره ادتی .. 

جرات نگاه کردن  یکه..کس گفتیرو م یبهشت همون

 نیکه دلش ا دمیفهمیم یبهمون رو نداشت! به راحت

و  کردی. اما مراعات مخوادیقدم زدن رو نم

بهم خوش بگذره..به من که خوش  خواستیم

 شتریم رو ب نهیبودنش ک نطوریاما..ا گذشتیم

و مثال فکر کردم دمیور کش کیبه  ی.لبکردیم : 

- خوامیاممم نه نم .. 

 ییحرف زدن بهش ندادم و با دستم به مانتو فرصت

 :که تن مانکن بود، اشاره کردم

 !اون مانتو چقدر خوشگله-

 دیسف یو به همون مانتو انگشتم رو دنبال کرد رد

جواب داد یخال ی. و با نگاهدیرنگ رس : 

- قشنگه؟؟ شیچ ی! اون گونیا قهیسل یچقدر ب  



!! پر از نخواستن، نگاهش ؟یگون گفتیاون م به

 :کردم

- قشنگه میلیخ !  

رد شد نیتریو یو از جلو دیرو کش دستم : 

 ..باشه بابا قشنگه-

! هم نزد که برام بخره کیتعارف کوچ کی یحت

نداره ی! اشکالسیبود، نه خس ثیخب .. 

دستم  یراستم رو که آزاد بود، باال گرفتم و رو دست

 :رو نشونش دادم

- شه؟؟یرو دستم تتو کنم..به نظرت قشنگ م خوامیم  

گفت تیکلمه با جد کی : 

- خودیب ! 

کردم یدهن کج براش : 

- شوریب .. 

شد ریمتح م،ییبه خاطر پررو بازهم : 



- ایخوریبد م یعطر ! 

و پر تمسخر جواب دادم عیسر : 

 !حتما از تو-

دیزده خند بهت : 

- سای..واکنمیادبت م ! 

مغازه  نیتریجوابش رو بدم که..حواسم به و خواستم

از ذهنم پاک شد. خرس  یپرت شد و همه چ یا

 زدیبهم لبخند م نیتریپشت و یبزرگ یلیخ یپشمالو

دنمیکش یخفه ا غیاراده ج یب دنشیو من با د : 

- اون چه نازهخدا اون  یوا !!!  

نکردم و  یبه آوات و نگاه بهت زده ش توجه گهید

به  کهی. درحالدمیکش رونیدستش ب یدستم رو از تو

بزرگ و ناز  یلیرنگ خ یسمت خرس صورت

ادامه دادم میبه ذوق زدگ رفتم،یم : 



- خرس خوشگال ام..به خصوص انقدر  نیعاشق ا

بودم!  دهیشو ند یرنگ نیجا ا چیه یبزرررگ..وا

گرهیچقدرم پشمالو و ج ییییکمرنگ ووو یِ رتصو !  

رو کنارم حس کردم و من همچنان غرق  حضورش

بودم زمیخرس عز یقشنگ ! 

- خوشت اومده؟؟؟ نیاز  

طاقت دستم رو دور بازوش حلقه کردم و در جا  یب

شدم نییباال و پا : 

- خوامشی..مخوامشینازه..م یلیآره خ .. 

دیخند : 

- خوره؟؟؟یم یدرد خودته..به چه یهم قد و قواره   

رو جمع کردم و لوس شدم صورتم : 

 !عروسک خودمه..دوسش دارم-

بهم انداخت ییگذرا نگاه : 

- خرمیبعد واست م .. 



! نه ممکن نبودبعد؟ ! 

- شهیتموم م فروشهیم .. 

و تمسخر انداخت یشوخ به : 

- قواره رو  یب نیعقلشو از دست نداده ا ینترس کس

 !بخره

بود یلعنت چقدر .. 

- کنم متی..بذار برم قخوامشیمن م .. 

گفت عیاز کنارش برم که سر خواستم : 

- رفتارتو کمی..یعطر خرمیبعدا واست م .. 

حرفش رو ادامه بده نذاشتم : 

- خوامیتولدم م یبه عنوان کادو نویاصال ا ! 

اشاره  زمیعز یو به خرس پشمالو دیخند متعجب

 :کرد

- کار؟؟؟یچ یخوایمصرفو م یگنده بِگ ب نیا  

اومد یبهش م شتریب عمو بودن همون . 



- خب خوامشیم .. 

سرش جابجا کرد یکالهش رو رو یبود وقت کالفه : 

- ارمیب نویجا برم ماش نیهم سایخب وا یلیخ .. 

تمام وجودم رو گرفت ذوق : 

- ؟؟یخریبعدش واسم م  

بدون حرف نگاهم کرد و بعد با خنده  یا هیثان چند

دیلپم رو کش ،یدوست داشتن یا : 

- زمیآره عز .. 

از ذوق گاز گرفتم رو لبم : 

- یمرس .. 

 یتو یرنگ رو به سخت یصورت یپشمالو خرس

. چقدر کردمیدستم گرفته بودم و با ذوق نگاهش م

هم قد خودم..تپل و دوست  بایبامزه و ناز بود! تقر

یداشتن .. 



مشغول حساب کردن پول عروسکم بود و من  آوات

 ی. اون هم توزمیعز یگرفتن با کادو یدرحال سلف

یفروش یبزرگ اسباب باز یمغازه  ! 

اومد و دست دراز کرد تا خرس رو برداره کنارم : 

- میبر ایب .. 

 یسرش برداشتم و رو یخنده کالهش رو از رو با

 :سر خودم گذاشتم

- با کالهت عکس بندازم، بعد دونهی .. 

شلوارش کرد.اما  بیج یدو دستش رو تو یناراض

 یتوهم با مِن پررو نکرد. با خرس و کاله  یمخالفت

سکوت  یمختلف عکس گرفتم و اون تو یژست ها

. دستش رو گرفتم و به سمت خودم کردینگاهم م

دمیکش : 

- میباهم عکس بنداز ایب .. 

اعتراض کرد آروم : 

- میبر ایب گهیبسه د .. 



نگاه کردم نیرو جمع کردم و به دورب لبهام : 

- دوتا یکیفقط  ! 

 ی. آواِت من از دستم عصبدیموهاش کش یال دست

نداشت که یود. اشکالشده ب ! 

سرم گذاشتم و آوات رو  یرو برعکس رو کاله

..کنار من و خرس ستهیمجبور کردم تا کنارم با

چند بار پشت  م،یگوش نی..و با دوربمیدوست داشتن

شونه  یهم سرم رو رو کباریسر هم عکس انداختم. 

 طنتیصورتش قرار دادم و با ش کیش و نزد

دمیخند .. 

. و میبا زنگ خوردِن گوش عکسم مصادف شد نیآخر

 یزنگ خوردن باعث شد که آوات نفس راحت نیا

 :بکشه! خرس رو برداشت و تذکر داد

- ایزودباش ب ! 



افتاده  میگوش یصفحه  یمن به اسم ساغر که رو اما

و  دیکوبی. قلبم گرومپ گرمپ مکردمیبود، نگاه م

من تموم نشده بود یامروز هنوز برا .  

 جونم ساغر؟؟-

گفت یو عصب تند : 

- وقته  یلیبچه ها خ ن؟؟؟یعطر یپس کجا موند

؟یکن عیمنو ضا یایمنتظرن..نکنه ن ! 

رفته بود  یساغرم که به خاطر من سر کالس چارهیب

ترم  نی. آخه مثال قرار بود اکردیشرکت نم گهیکه د

و من به بعد از  میثبت نام کن یا گهیآموزشگاه د یتو

موکول کرده بودم دیع . 

- ه شون هستن؟؟..همامیدارم م  

من  ومدنیانگار از انتظار خسته شده بود و از ن 

دیترسیم : 

-  خوامی..نمایهمه هستن..تو رو خدا زود ب بایبله تقر

رنیبگ افهیفکر کنن دروغ گفتم..بعد باز ق .. 



پا تند کردم و خودم رو به آوات  رونیسمت ب به

 :رسوندم

 ..باشه اومدم..خدافظ-

نگاهم کرد آوات : 

 !کجا؟-

بود میگوش یبه صفحه  منگاه : 

- نبود ادمی..اصال شهیکالسم شروع م گهیربع د هی .. 

جا  نشیعقب ماش یها یصندل یپشمالو رو خرس

کردینگاهم م نیداد و در همون ح : 

-  یزیچ یکباب هیرستوران  میحاال ولش امروزو..بر

که میبخور .. 

سرم رو به اطراف تکون دادم دهیترس : 

- ه..استادمون گفت مهم یلی! امروز خشهینه نم

کنکورو از دست داده یدینکات کل اد،ین یهرک ! 



سرم برداشت.. و با  یرو بست و کاله رو از رو در

 :اخم گفت

- نبود؟؟ ادتی یواسه چ  

کردم میلوس باز یِ چاشن خجالت : 

-  یمنو ببر یخوایحواسم..همش به امروز بود که م

رونیب .. 

 یوصورتم ت یبزنه و دو دستم رو جلو یحرف نذاشتم

 :هم قفل کردم

- باز باهم  دمیسر کالسم؟؟ قول م یمنو برسون شهیم

رونیب میبر ! 

خنده ش با لذت و تمسخر همراه شد و دست  تک

دیدراز کرد و لپم رو کش : 

- رون؟؟؟یب یایباز باهام ب یدیقول م  

زدم یچشمک طنتیش با : 

- دمیقول م .. 



به ساغر  نیماش یتو دم،یترسیاز فرار آوات م چون

ددا امیپ : 

-  دیای..از آموزشگاه بمیرسیم گهید ی قهیده د هی

نره  ادتی. ساغر دیتو کوچه منتظر بمون رون،یب

 دی..البته بچه ها خودشون مثل ندایریبگ لمیازمون ف

نه؟؟ رنیگیو عکس م لمیف دایبد  

عقب  یها یکه صندل یو به عروسک خرس برگشتم

 دایپ یگرفته بود، نگاه کردم و حال خوب بایرو تقر

ردمک . 

 خوشت اومد؟؟-

دمیرو به روش پاش قمیعم لبخند : 

- ..دستت درد نکنهیلیآره خ .. 

دعوام کرد ،یخنده و مهربون با : 

- ایقهر کن گهید نمینب ! 

رو به سمت شونه م کج کردم سرم : 

 ..چشم عمو-



- خونه..بعد برمیخودم م ن،یبذار بمونه تو ماش نمیا ... 

حرفش صدام رو باال بردم ونیم : 

- با خودم ببرمش خوامینه!! م ! 

اخم و تعجب نگاهم کرد با : 

- ش؟یکجا ببر ! 

به روش زدم ییدندون نما لبخند : 

- به دوستام نشونش بدم خوامیم .. 

 قهینگفت. و من به چند دق یزیچ گهیکرد و د یپوف

من و  یبچه ها وقت ی افهی. به قکردمیفکر م گهید ی

از حدقه  ی. به چشمهادندیدیآوات رو کنار هم م

 یزده شون..به بسته شدن دهنشون..به ب ونریب

من یِ روزیو پ شونیجواب ! 

 عیکنه..سر تیرو به داخل کوچه هدا نیماش خواست

 :گفتم



- جا  نی..من همشهیواست دور م ریمس ینطوریا

شمیم ادهیپ .. 

توجه به من، داخل کوچه شد بدون : 

- خرسه حتما نیبا ا ! 

. دیبکویمشت شدند و قلبم هر لحظه تند تر م دستهام

و  کردمیدرشت شده به کوچه نگاه م یبا چشمها

 دنینفس کش م،یشدیم کتریهرچقدر به آموزشگاه نزد

جواب اونهمه تمسخر رو  دی. امروز باشدیسخت تر م

  ..بدند

ند و  ستادهیآموزشگاه ا یجلو یکه چند نفر دمید

ضربان قلبم  یشناختمشون. صدا ینگاه میمن..با ن

دستم رو  یانگشتها .کردمیگوشهام حس م یرو تو

 جان،یکنترل ه یهم قفل کرده بودم و برا یتو

آموزشگاه پارک کرد.  کینزد یی. آوات جافشردمیم

 دادهنگاهم رو به بچه ها  ،یدود یها شهیاز پشت ش

کردندیآوات نگاه م نِ یبه ماش دیبودم که با ترد .  



دادم و با  رونیب یآوات رو که حس کردم، نفس نگاهِ 

برگشتم لبخند به سمتش : 

- یخوش گذشت آوات..مرس یلیخ .. 

با لبخند جوابم رو داد یکالفه نبود وقت گهید : 

- میخوردیباهم م یزیچ هی میرفتیم یچوندیپیم .. 

به درس و کنکورم برسم و خودش  گفتیم خودش

که  گفتی! اونوقت مکردیوسوسه م م نطوریهم..ا

با خودم نکنم یا گهیفکر د .. 

- فکر نکنم بشهدستت درد نکنه.. گهینه د .. 

رو باز  نینگاهم هنوز بهش بود، در ماش کهیحال در

 :کردم

- ؟؟یدیعروسکمو م  

کرد و بازهم مخالفت کرد یکوتاه مکث : 

-  یبذار بمونه ببرمش خونه..سخته باهاش برگرد

 ..بچه جون



و  دمیبسته م کش یلبها یرو یسکوت، لبخند یتو

 یسرم رو به سمت شونه م کج کردم. چند لحظه ا

سکوت نگاهش کردم و اون باالخره پوف  یتو

دیکش یآروم : 

- شو بهت بدم ادهی..پگهید یلجباز .. 

شدنم،  ادهیشدم و..با پ ادهیپ نیزده از ماش ذوق

نه  یکه با فاصله  ییتک تک بچه ها ینگاهها

بودند رو  ستادهیاز ما، دم آموزشگاه ا ادیچندان ز

 یبود صد برابر لحظه ها یحال کیحس کردم. 

 کیشد.  بمیکه با قدم زدن کنار آوات نص یخوش

حال خوب رو  نیحال خوب مثِل.. نه من مثل ا

تجربه نکردم چوقتیه ! 

رو به  نکشیکه ع دمیشد و من د ادهیپ نیاز ماش آوات

مهم نبود چرا که آوات با  ادیز نکیچشمش زده. ع

خاص خودش رو داشت و اون  یهم چهره  نکیع

ارِکش داشتم یِ آفتاب نکیبا ع یعکس معروف .  



که چطور نگاهم  دمیبه بچه ها کردم و د ییگذرا نگاه

و  شدندیهم فشرده م یدندونهام رو یخودی. بکنندیم

 یکه پنهان کرده بودم، حالت عصب یادیاز ذوق ز

 !گرفته بودم

متلک  ادیآوات.. ومدنیجشن تولدم افتادم و ن ادی

من  یشون وقت یخوشحال ادِ یهاشون..تمسخرهاشون..

شدم کسانیک با خا .  

و من  دیکش رونیب نیماش یعروسک رو از تو آوات

 داد،یکه بهم م یادیز یِ از خوش خواستیدلم م

لحظه، عشق نیهمونجا جون بدم! عشق بود ا !! 

رنگ رو به سمتم گرفت  یصورت یخرس عروسک

به سمتم خم شد یکم ن،یو در همون ح : 

- ش؟؟یببر یخوایم یچطور  

ه من و آوات چقدر به هم ک نندیبیم کنند؟؟؟یم نگاهم

 یآوات از همه  یکه کادو نندیبیم م؟؟یکینزد

تره؟؟  یکه بهم داده بودند، دوست داشتن ییکادوها

دروغ  ایتو سرم بزنند که توّهم زدم؟!  تونندیبازهم م



خوندن  شنهادیپ گهیتا کمبودهام رو رفع کنم؟؟؟د گمیم

دند؟؟یرو بهم نم یانرو یمارهایکتاب مخصوص ب  

- نگران  برمشیم یجور هی..یکه..اومد یمرس

 ..نباش

لحظه ها من از حال خوب، بغض کرده بودم نیا .  

ختیدرست دراز کرد و موهام رو به هم ر آوات : 

-  امیب گهید تونمیخانوم لج نکن..من نم یفرفر

خونه یعروسک سختته بر نیدنبالت..با ا .. 

فکرم رو کنترل  گفتی!! منهمهیبود ا نگرانم

شد؟یکنم..م ! 

گفت تیبه اطراف انداخت و با جد یاخم نگاه با : 

- ..مراقب خودت باشگهیبرو د .. 

رو به سمتم گرفت. عروسک رو ازش  عروسک

 :نگرفتم و گفتم



- ..نکنه کالس سادنیبچه ها چرا دم در وا نمیبذار بب

نشده؟؟ لیتشک  

کردم. و  افتیش رو در رهینگاه خ نکش،یپشت ع از

انداخت. رو به اونها  که به دم آموزشگاه یبعد نگاه

کردن  یکنجکا یبا کم تونستندیبچه ها م یول مینبود

نندیمارو بب دن،یو سرک کش !  

- ! مگه دوستت زنگ نزد گفت که زود ایاالف کرد

؟؟؟یایب  

فاصله گرفتم و گفتم ازش : 

- بپرسم قهید هی...بذار دونمینم .. 

بهش ندادم و اون رو با  یا گهیحرف د ی اجازه

دستش بود، تنها  یکه تو یرگبز یعروسک خرس

  !گذاشتم

. دیآروم نفس کش شدینم یحت جان،یدر اوجِ ه حاال

. و از داشتمیهول بودم و ناخودآگاه تند قدم برم

خوشحال نبود  شدی.مگه مدیباریم یروزینگاهم، پ



بعد از اونهمه تمسخر باالخره تونستم خودم رو  یوقت

 شدیم من و آوات جابجا نیثابت کنم؟! نگاههاشون ب

شدم و نفس  کی.نزددمیدیو من لبخند ساغر رو م

دادم رونیب یبلند : 

  !سالم بچه ها-

بزنند.آخ که  یچه حرف دونستندیزده بودند و نم بهت

لحظه بودم. ساغر بود که زودتر از  نیچقدر منتظر ا

 :همه جلو اومد و دستم رو گرفت

- ن؟؟؟یعطر نیکجا رفته بود  

تک تک بچه ها  یچشمها یسرکش بود و تو نگاهم

. شبنم جلو اومدزدمیزل م : 

- ! اون ن؟ی! با آوات اومدنیخودشه عطر یوا

ده؟؟؟یعروسکو واسه تو خر  

تکون دادم یلبخند سر با : 

-  اد،ینتونست جشن تولدم ب نکهیآره واسه جبراِن ا

دهیواسم خر .. 



رو نشون  یبود و حسادتش رو تو یساده ا دختر

دادیم : 

- خوش به حالت ّشرفیب !  

بلند و خوشحال گفت اغرس : 

- بهت خوش گذشته یحتما کل ! 

ساغر، لبخندم رو پررنگ تر  یِ خوشحال نیا و

کردیم . 

- از  میخوش گذشت..داشت یلی..خیآره جات خال

! آخه نمیشماها رو هم بب امیگفتم ب م،یشدیرد م نوریا

براتون تنگ شده بود یلیدلم خ !! 

بون ز یبچه ها نیکرده بودند ا اریاخت یچه سکوت 

تا  یبا حرف ایبزنند؟؟؟  شین خواستندینم گهیدراز..د

 !ما ته تانم رو بسوزونند؟

- انا؟؟؟یک یچطور  

حرص و حسادت رو به  یکرد و من شعله ها نگاهم

دمیدیچشمهاش م یتو یراحت : 



- ایخودتو بهش انداخت یجور هیباالخره  ! 

دمیتمسخر خند پر : 

- اِت من که گفتم من و آو زم؟؟؟یکدوم انداختن عز

دی..شما باور نکردمیباهم دوست یمردان . 

 یا گهیمن با خودم فکر د ایاگر دروغ بود  یحت

 شمیبود و آوات نخواست از پ نیظاهر هم کردم،یم

دندیدیرو به چشم م نیبچه ها ا یبره. و من و..همه  . 

که مراقبمه و  کردیم هیبا خودش توج یه حاال

اونقدر که بزرگ بشم! نه آوات  خوادینگرانمه و م

نگراِن دختر دوست پدرش باشه و به  تونستینم

باشه..اون هم  کشیبخواد که نزد ،ینگران نیخاطر ا

رو  هیتوج نی! پس حق داشتم که نتونم اکینزد یلیخ

 .قبول کنم

- م؟؟یبا ما بر یایساغر م  

بچه  یکه چقدر از حرفها دادینشون م ش،یزدگ ذوق

دهیها رنج : 



- خوش  دی..برشمینه قربونت برم..مزاحمتون نم

 ..بگذره

از بازوم گرفت یشگونین شبنم : 

 !کوفتت بشه اون خرسه-

دمیو با خنده بهش توپ دمیرو عقب کش بازوم : 

- حسود یِ دردم گرفت عوض یآ ! 

بچه ها انداختم یبه همه  یکل ینگاه : 

- آوات؟؟ ایکوفتم بشه  یعروسک خرس  

دیسکوت شد و بعد شبنم با حرص خند یا لحظه : 

 ..هر دوشون-

داشتِن آوات، فخر  یو برا دمیخند روزمندانهیپ

 :فروختم

 بترکه چشم حسود! مگه نه مهلقا؟؟؟-

بهم کرد و طاقت موندنش سر  یینگاه گذرا مهلقا

 :اومد



 !بچه ها من رفتم خدافظ-

دستم رو فشرد و با خنده بهش اشاره کرد. و  ساغر

که به خاطِر تحمل نکردِن  دیساغر هم فهم یعنی نیا

.خودش جواب مهلقا رو دادرهیمن داره م یِ خوش : 

- حاال یبود ! 

نازک کرد یهم پشت چشم زهرا : 

-  دی! حاال بانیعطر یاریدرم یباز دیبد دیچه ند

؟؟یدادیخودتو نشون م یومدیحتما م  

براش نازک  ییبه کمر شدم و چشم و ابرو دست

 :کردم

- بله ایواسه سوزوندن بعض !  

بگه.  یزینتونست چ یحت گهیبسته شد و د دهنش

گفت انایفقط با نفرت چشم ازم گرفت و رو به ک : 

- م؟؟؟یسادیوا یواسه چ گهید میبر  

مسخره شون کردم پیبره، رو به اک نکهیاز ا قبل : 



-  ایرو یادیمثال ز ایبه نظرتون توهم نزدم؟؟ 

من باشه و  یآوات فقط آشنا دیشا کنم؟؟ینم یپرداز

 ینطوریخدا باهام اومده باشه و هم یمحض رضا

..بعدم واسم میدلش خواسته باشه که باهم بگرد

س؟؟یفتوشاپ که ن انایکادو بده! اح یعروسِک خرس  

پروند یزیچ کیتحمل نکرد و  آرزو : 

- چه  سی..معلوم نشناسمیرو م یمن توئه مارموذ

یسوار کرد یکلک ! 

خنده کف دستم رو به سمتش گرفتم و پر نفرت  با

دمیغر : 

-  یکن دایپ یزیچ هی دیخاک تو سرت! حتما با

 یتونی..الاقل مسیمهم ن ،یباور کن یتونینم ؟؟؟یبگ

که یحرف مفت نزن ! 

بگه که محلش ندادم و به ساغر نگاه  یزیچ خواست

 :کردم

- میبا ما بر ای..بسادهیوقته منتظر وا یلیآوات خ .. 



دیلبخند صورتم رو محکم بوس با : 

- خوش بگذره ی..برو بهتون کلیآج یمرس .. 

دمیم و لبخندم رو به روش پاشفاصله گرفت ازش : 

- ما یخونه  ایپس شب ب .. 

- امیاگه تونستم م . 

 ه،یرو براش تکون دادم و بدون توجه به بق دستم

تند، خودم رو به آوات  یازش دور شدم. و با قدمها

 کیکه از انتظار کالفه شده بود و  یرسوندم. آوات

داده بود و گردن خرس  هیتک نشیپاش رو به ماش

 ی. وقتفشردیدستش م یحوصله تو یو بپشمالو ر

تازه کردم یبا لبخند نفس دم،یبهش رس : 

- بود، کالسم  ومدهی..استاد نیمعطل شد دیببخش

م؟؟ینشد..بر لیتشک  

 نیکه پشت ا دمیفهمیجمع شده بود و من م دهنش

دوتا چشِم براق تنگ شده وجود دارند  ،یدود نکیع



به  یی! لبخند دندون نماکنندیکه با حرص نگاهم م

 :روش زدم

- با آژانس تونمیم یاگه کار دار .. 

رو باز  نیحرفم رو بزنم و برگشت و در ماش نذاشت

 :کرد

- نیتو ماش نیبش .. 

کرده  دایپ یآرامش کیوجودم رو فرا گرفت.  دوق

اجازه  ای. زدمیم غیکننده بود. کاش ج وونهیبودم که د

داشتم که بغلش کنم و محکم ببوسمش.به خدا که قصد 

که  ییبوس از همون بوسها کیتفاده ندارم! سواس

گونه م گذاشت. همونقدر با ذوق،  یساغر رو

 !!همونقدر خواهرانه

اون  یو خوردِن کباب تو یبه رستوران سنت رفتن

کرد. هرچند  لیامروزم رو تکم یِ خوش با،یبهشت ز

نبود، اما هنوز  ییاونقدر دنبال دلجو گهیآوات د

هم خوش بگذرهکه ب کردیم یمهربون بود و سع .  



که دلش  دمیفهمیراحت م یلی.. خدمیفهمیمن م یول

من رو  نی! انهیمن و اون رو باهم بب یکس خوادینم

انداخت که  یفکر م نی..و به اکردیناراحت م

 کیسرسختانه من رو نزد نکهیآوات..واقعا از ا

داره؟ یخودش نگه داشته، چه هدف !  

بکنم،  یا گهیاگر فکر د گفتی..اون مشدمیم تیاذ من

. من پا در هوا بودم..حسم شهیبه ضرر خودم تموم م

پس بزنم. و  تونستمیجوره نم چیبود که ه یانقدر قو

 !آوات فقط مراقبم بود

 یانصاف یانصاف نبود..به خدا که آوات، مرِد ب نیا

. پس کردیظلم رو به من م نیبود و داشت بزرگتر

و  که برام دست یمن حق داشتم که از وضع کشنده ا

 .پا کرده بود، خالص شم

بابا، عروسکم رو به خونه بردم.  ی رهینگاه خ یجلو

کردیذوق زده نگاهش م زدانی : 

- ؟؟یآبج شیدیاَاَاَاَ چقدر بزرگه!! از کجا خر  



 کردمیرو هم حس م المیخیماماِن ب یبابا و حت نگاه

گفتم د،یکوبیکه وحشتناک م یو..با قلب : 

- دو دادهاز دوستام بهم کا یکی..دمینخر ! 

دیپرس عیبود که سر بابا : 

- ن؟؟یکادو داده عطر نویا یک  

یول خوامیکه نم دونستی. خدا مدمیکش خجالت .. 

-  اد،یاز دوستام..نتونسته بود واسه جشن تولدم ب یکی

مو واسم آورده بود هیامروز هد .  

شد  کی. مامان نزددیباریم دینگاهش شک و ترد از

 :و با خنده و تعجب گفت

- ا انقدر بزرگ؟حاال چر ! 

و با عروسک ور  دادیجواب دادن نم یاجازه  زدانی

رفتیم : 

- روش بخوابم  تونمیباحاله! چقدر نرمه..م یلیخ

ن؟؟؟یعطر  



زدم و جواب مامان رو دادم یلبخند : 

- بزرگ دوس دارم یِ عروسک خرس دونستیم .. 

دیپرس بابا : 

- کرده؟؟ یکدوم دوستت انقدر دست و دلباز  

 یعروسِک خرس نیا متیکه ق دونستیبابا م مگه

تومنه؟!! هول زده جواب  ونیلیم کیاز  شتریب

بودم یهول شدن، راض نیو از ا دادمیم ! 

- امیاز همکالس یکیآآآ خب.. .. 

تکون داد یباال رفته، سر یابروها با : 

 !عجب-

و خودش  دیکشیبا ذوق دست عروسک رو م زدانی

نرم و  یپا ی. و روکردیبغلش جا م یرو تو

کارها حواس  نیو با ا نشستیعروسک م یپشمالو

کردیبابا و مامان رو پرت م : 

- به من؟؟؟ شیدی! دستاشو نگاه!میآبج هیزیعجب چ   



دمیخند شییپررو به : 

- نمی! از روش پاشو ببرینخ ! 

جمع شد صورتش : 

- کنم یالاقل بذار باهاش باز .. 

خرِس پشمالوم، حساس  یشدم و من رو سیخس

 :بودم

- یکنیم فشیالزم نکرده، کث .. 

به سمت آشپزخونه رفت مامان : 

- شام  نیبچ زویم ایلباساتو عوض کن، ب عیسر

میبخور .. 

بابا هنوز به من بود و فکر کنم داشت درمورِد  نگاهِ 

 نیکه ا ی. و البته کسکردیفکر م کرمیخرس غول پ

 .کادو رو بهم داده

کندم و عروسک  زمیرو به زور از خرِس عز زدانی

که خودم هم  یخودت شاهد ای"خدارو به اتاقم بردم. 



 کی! خودت ستمین یبودنم، راض دیپل نطوریاز ا

بگذرون ریبه خ یجور !!" 

گذاشتم و امشب قصد کرده  لنتیسا یرو رو یگوش

نندازم.  میهم به گوش ینگاه مین گهید یبودم که حت

صفت  طانیدختر ش نیو ا زدیبه روم لبخند م دیام

کردیم نیتحس گذشت،یرو که داشت از خودش هم م .  

جا گرفت و  یکناِر عکس دخترِک موفرفر عروسک

که گرفته بودم، غرق لذت  ییاز کادوها یمن راض

دیرسیبه گوشم م ییشدم. فردا حتما خبرها .  

خرس  یهدف پاها ینشستم و ب نیزم یزانو رو دو

شونه  شونمیپر یرو درست کردم. موها زمیعز

 یالیخیبودم. از همون ب الیخینبود و من ب یشدن

موهام رو  پسیهمراه بود. با کل یوونگیکه با د ییها

 نهمهیبا ا دنیجمع کردم و چشم بستم. چقدر نفس کش

سخت بود یپر از آشفتگ یِ الیخیب . 

وحشتناک  یو استرس شدیلبم محو نم یاز رو لبخند

وجودم رو فرا گرفته بود. منتظر بودم. ساعت از 



به  هم ینگاه میو من هنوز ن گذشتیهشت شب م

انتظار کشنده..که  کیننداخته بودم.  میگوش یصفحه 

بودم و فرار  دهینبارجنگیبا ترس همراه بود. من ا

و من از  بود ادینکرده بودم. حاال..احتمال شکست ز

دمیترسیواکنش ها م . 

شدم. سرسختانه  میگوش یروشن شدن صفحه  متوجه

 کبارهینگاهم رو کنترل کردم و بازهم ته دلم به 

و  کردمیلب زمزمه م ریز ید. شعرش یخال

. دمیکشیخرس پشمالو م یلرزونم رو رو یانگشتها

رحم یکم ایخدا ! 

 مرا به ذهنت نه "

دلت بسپار به ! 

 من

گم شدن از  

شلوغ یجاها در  

ترسمیم " 



پر  یبازهم روشن شد. دلم به شور یگوش ی صفحه

افتادم.  ینشده، داشتم پس م یچیافتاد. هنوز ه جانیه

دور تر دیبلندتر شد و نگاه ام زمزمه یصدا : 

" ترسمیدوستت دارم و از تو م  

بلند یها قله  

من زیدارند عز یتر قیعم یها دره  

را دوست دارم تو  

ترسمیاز تو م و ! 

کوه اگر مرا نکشد نیا  

کندیم سربلندم " 

 

. لبم رو گاز گرفتم دیزنگ خونه به گوشم رس یصدا

بودم  یتار شده م رو بستم. دنبال تپش یو چشمها

 دیبود. و آغوش ام ستادهیانگار قلبم از حرکت ا

دیکشیانتظارم رو م : 



" یشویم ریتکث   

من در   

هست ییصدا   

،یگلوله ا کیشل هیشب که  

 هرشب

کندیم یرا خال مغزم   

  تو

  هرشب

اتاق واریدر و د یرو   

یشویم پخش " 

 

گونه  یکه رو یو قطره اشک دمیترالن رو شن یصدا

با انگشتهام گرفتم م راه گرفته بود، . 

 سالم مامان؟؟-

- نورا؟یا ؟؟یسالم دخترم خوب ! 



از اومدن ترالن متعجب بود و من..منتظر هر  مامان

..کمک کن که فمیسخته..من ضع ایبودم! "خدا یزیچ

امیبتونم از پسش بر ب " 

- کثافت کجاس؟؟؟ نِ یعطر نیا  

ناله  جان،یحبس شد. با اشک لبخند زدم. با ه نفسم

ُمردم ،یاول نیمکردم. با ه ! 

- شده ترالن؟؟ چه خبرته؟ یچ !! 

اتاقم نگاه کردم.  وارید یعکس نصب شده رو به

 یزیدستخط آوات رو..اما چ یبود. حت دهیمامان د

که  کردیاون هم مثل آوات فکر م دینگفته بود و شا

حرفها هستم و آوات منظور  نیبچه تر از ا یلیمن خ

من" نداره یاز گفتن "لپ چال یخاص .. 

- آبرو  ینداره! تا ما رو ب ایذره ح هیدختره  نیا

شهینکنه، راحت نم !! 

- شده آخه یچ نمیبب سایوا ؟؟یگیم یدار یچ !! 



 یبودنم م نیبهتر ادِ یدخترک من رو  لبخند

.بازهم نهیانداخت..آوات گفته بود عکس من بهتر

موندم؟؟؟یم نیبهتر  

اتاق با شتاب باز شد. نگاهم از عکس جدا نشد  در

من نتونستم به حسم غلبه کنم ای.خدا.یول . 

- ؟؟یکنیم یچه غلط یاز دخترت بپرس! بگو دار  

حاِل نا آشنا  نیتا بتونم حرف بزنم. اگر ا دمیکش ینفس

ذاشتیم .. 

- ترالن رونیبرو ب .. 

گذاشتنش رو داخل اتاقم متوجه شدم قدم : 

- خودت غرق  یای!! که باز تو گوه کاررون؟یبرم ب

؟؟؟یکارو بکن نیبا ما ا شهیروت م ی! چطور؟یبش  

 :و مامان که پشت سرش وارد شد

- مگه؟ یکرد کاریشده!! چ یتو بگو چ نیعطر ! 

تو  نهایاولشه و حتما بدتر از ا نیمحکم باشم..ا دیبا

برهه  نیبتونم آروم باشم و از ا دیراهه!! من فقط با



 یکه حق زندگ شهیمشخص م فمیبگذرم..اونوقت تکل

رمیبم دیبا ایکردن دارم،  ! 

-  پرسهیمن تازه داره م یکرده؟؟؟ مادِر ساده  کاریچ

 یجز کثافت کار اتیح یکرده! دختر ب کاریکه چ

بلده بکنه؟؟؟ یا گهیمگه کار د  

 یُخرد شد. من که از ترالن توقع خواهر قلبم

بغض  گفتیکه م ینداشتم..پس چرا با هر جمله ا

کردم؟؟؟یم  

مامان با ترس همراه بود یصدا : 

-  نمیحرف بزن بب نیالن؟!! عطرتر یگیم یچ

آخه؟ یکرد کاریچ !! 

رفت و به مادر نگرانم نگاه کردم.  یاهیس چشمم

شده بودم؟؟؟ یبود..من چه شکل دهیرنگش پر  

- یچیه .. 

صداش رو باال برد تیبا عصبان ترالن : 



- مامان نگاه  یتو رو شهیروت م ی!! چجور؟یچیه

؟؟یچیه یپررو پررو بگ یکن  

. از عصبانت سرخ شده دیچرخبه سمت ترالن  نگاهم

. چرا؟! انقدر نفرت کردیبود و با نفرت نگاهم م

بودم؟ زیانگ !! 

- کردم مگه؟ کاریچ   

و اجازه حرف زدن به مامان  دییهم سا یرو دندون

 :نداد

-  یادیغلط ز نهمهی! اتهیروتو برم عفر

همه جا پخش شده، باز در  لمتی..عکس و فیکرد

 ی هیسا ریز ؟؟یکرد کاریچ یگیم ییکمال پررو

د؟یکنیم خوادیدلتون م یبابا هر غلط ! 

اراده به پشِم خرس چنگ  یشده بود! ب ی.. خبرپس

زد خی کبارهیزدم و حس کردم تمام تنم به  . 

- که  یلمیترالن؟!! نکنه اون ف یلمی! چه فیچه عکس

؟یگیآوات و اون پسره گرفتنو م یاز دعوا !! 



 لیاز دل خواستیبهت زده بود و دلش م مامان

 دنمینفس کش ی. من حتارهیترالن سردر ب تیعصبان

هم با مکافات بود، چه برسه به حرف زدن! کاش 

 ایشده!  یچ قایبگه و من بفهمم که دق شتریترالن ب

..اصال چه خبر شده بود که سرزده بلند شده دهید یچ

وقت شب تنها اومده بود؟ نیبود و ا ! 

زد یبا حرص پوزخند بلند ترالن : 

- دخترتو  دیشد مادِر من! شاهکار جد یمیاون که قد

یدیند !! 

و من نگرانش شدم. لبم رو گاز  دیمامان پر رنگ

ترالن، بغض کردم یرحم یگرفتم و به خاطر ب : 

- مامان سین یچیه .. 

ترالن بلند شد غیج یصدا : 

- !! پس اون عروسک از کجا اومده؟! س؟ین یچیه

 دیبهت داده؟؟ دار یرو ک یُگندگ نیعکس به ا نیا

د؟؟؟یکنیم کاریچ یرکیز ریز  



. اخم شدیمن و عروسک جابجا م نیمامان ب نگاه

دمیکردم و رو به ترالن غر : 

- ؟یدار کاریدوستم داده..تو چ ! 

به سمتم برداشت یقدم : 

- آوات؟ ایدوستت داده  !! 

 نیشد. ا اهیچشمم س یو جلو دیکش ریسرم ت یا لحظه

ترسمیها م یمن از بعد ایاولشه..خدا . 

- ن؟یعطر !! 

مامان سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم.  یصدا با

 :ناباورانه به من زل زده بود

- آوات بهت داده؟ نویا !! 

دست به کمر شد ترالن : 

- ما  یذره به فکر آبرو هیمامان؟؟؟ دخترت  ینیبیم

پسر  هیبا  لمشویمونده بود عکس و ف نی..همسین

تو همه جا پخش کنن..اونم با اون وضع! موندم  گهید



محبت بابا رو  نهمهیتونست ا یون کثافت چجورا

یو با دخترش بره خوش گذرون رهیبگ دیند ! 

ها بودم و از  نیشده بود..من منتظر بدتر جیگ مامان

. آوات کردمیحاال داشتم به واکنش آوات فکر م نیهم

گهید یها یلیو..خ .. 

- کدوم وضع؟؟  لم؟؟یترالن؟!! کدوم ف یچه عکس

؟یکرد یچه غلط نیعطر !!  

هم چفت شدند. نگاهم آروم بود. همون  یرو لبهام

ها بود.  نیبدتر دنیکه منتظر د دهیو ترس ینگاِه خال

 یچیه گهیسکوت کردم و..آب از سرم باالتر اومد. د

 ..مهم نبود جز..عکس العمل آوات

. کردی. غر غر مزدیحرف م کسرهیبا حرص  ترالن

و  ددایبود ، به مامان نشون م یچ دونمیکه نم یلمیف

. و من دیکوبیمامان با حال بد به دست و صورتش م

زدمیحرف نم یکلمه ا یحت .. 

- !! تو مگه ه؟یچ نیا نیخاک بر سرم! عطر یوا

پس  ؟؟؟یریبگ ادی یعکاس یریکه با آوات م ینگفت



 لیچه وضعشه ذل نی!! اد؟یکنیم یچه غلط رونیب

بدم!!  یخدا مرگم بده! جواب باباتو چ یشده؟!! وا

گرفته پخش کرده؟ لمویف نیا یک ! 

که به پا  یشیآت نیا یتو زمیهم هر لحظه ه ترالن

انداخت یکرده بود، م : 

-  نیهمه جا پخش شده مامان! چرا اجازه داد لمشیف

 هیبود  دهیپسره همه جا پاشه بره؟؟ شهرام فهم نیبا ا

دختر؟؟ حاال  نیبه ا نیهستا! چرا اعتماد کرد ییخبرا

م چه  چارهیب ید؟! باباخوب شد آبروتونو همه جا بر

آبروش  نا،یا یایکرده که به خاطر کثافت کار یگناه

ره؟؟؟یبگ االبره و نتونه سرشو ب  

 ی. از زمانکردمیو عکس..داشتم از اول مرور م لمیف

که دم آموزشگاه  ییتا..لحظه ها میکه باهم قدم زد

 یشیآت نطوریبود که ا دهید یترالن چ دونمیگذشت. نم

ننداخته  میبه گوش ینگاه چیه شبیشده بود.من از د

بود که انقدر باال و  دهید یاون چ دونمیبودم و نم

کردیبارم م خواستیم شدل یو هرچ دیپریم نییپا .. 



 لمی! آخه ترالن با همون فگمیمهم نبود. واقعا م اما

 یتو کهیها رو بارم کرده بود، در حال نیهم هم یقبل

دعوا بودم کیمن فقط از دور نظاره گر  یقبل لمیف . 

 نطوریبود که اون ا یا گهید زیحتما چ یکی نیاما ا 

از همون لحظه ها  یقسمت کیشده بود. حاال  یلعنت

 ایکالس بود،  یاز بچه ها یکیکار  ای..گهیبود د

که من و آوات رو شناختند ییاز همون ها یکی .  

من رو مسبب خجالت  شهیکه هم یبه نظر ترالن البته

هم  زهایچ نیساده تر ست،دونیم شییآبرو یو ب

وحشتناک بود..وحشتناک بود و وحشتناک جلوه 

خودم  ی..من که تا تِه تِهش رو براالیخی. بدادیم

کردم میترس .  

ترالن  یزنگ خونه باعث شد که لحظه ا یصدا

. مامان با انگشتهاش به رهیزبون به دهن بگ

 :صورتش زد

-  یچیخاک به سرم حتما باباست! ترالن ه یوا

باال زنهی! بابا اعصاب نداره، بفهمه فشارش م!اینگ !!  



دردناکم فشردم. ترالن  یها قهیشق یرو رو انگشتهام

بهم انداخت یبه حرص نگاه : 

- دلشون  یهرکار نایکه ا مینگ یچیآخه مامان ه

! از رسهیبکنن؟؟؟ باالخره که به گوش بابا م خوادیم

 یزیآبرو ر هیفردا  شن،یبدتر م میاالن جمعشون نکن

ارنیزرگتر به بار مب .. 

 کیخاموش و روشن شد و من دلم  میگوش ی صفحه

آغوش از جنس آغوش مادرانه  کیآغوش خواست. 

ریخاله من ی .. 

- نگو! خودم بعدا کم کم بهش  یچیفعال تو ه

سرم! آوات با  ختهیر یچه خاک نمیاول بب دی..باگمیم

 کارایمن تا کجاها رفته و چ یدختِر ساده  نیا

 !!کرده

خبر  یآواِت از همه جا ب یدلم برا یا هلحظ

 یکه کار گم؟؟؟منیم ینامرد! چ نِ یسوخت.عطر

نداشت.!  یآوات که اشکال ینکرده بودم و..برا



تر از من..حتما از  یباالخره اون مرد بود و قو

اومد یپسش بر م . 

 کیرفت و من فقط  رونیبا شتاب از اتاق ب مامان

 :جمله به ترالن گفتم

- سیبرام مهم ن .. 

نفرت نگاهم کرد با : 

- سیمهم ن یچیمثل تو ه ییایح یواسه دختر ب ! 

کردم آروم باشم. نه بغض  یدادم و سع  رونیب ینفس

 یزیکنم، نه متنفر بشم، و نه دفاع کنم! هنوز که چ

با من همراه  دیسکوت حاال حاالها با نینشده بود و ا

بودیم ! 

- رونیبرو ب .. 

ه اطراف سرش رو ب دواریتنگ کرد و تهد چشم

 :تکون داد

- نمیتونو بب یدوست نیعاقبت ا خوادیفقط دلم م !  



جور  کی! ترالن خواستی..من هم دلم مراستش

 دی. شاگهیجور د کیبود و من  یدوست نینگران ا

 نیاون هم..از ترس آبروش دوست داشت که ا

داشته باشه. اما من..فقط به  یعاقبت خوش یدوست

عکس العملش رو  متونستی. چرا نمکردمیآوات فکر م

کنم؟؟؟ ینیب شیپ  

هم  یشدن در اتاقم توسط ترالن، چشم رو دهیکوب با

بهتره بگم..تازه شروع شد ایفشردم. تموم شد.. ! 

  بَه سالم ترالن خانوم..چه عجب دخترم؟؟؟-

 زد،یمهربون بابا رو که با ترالن حرف م یصدا

دمیشن . 

- بابا یخسته نباش .. 

از  ییوز رگه هاترالن که به نظرم هن یصدا و

رو داشت تیعصبان . 

- ؟؟یاومد ی!! کِ یسالم آبج  

نامرد هم با ترالن مهربونتر بود زدانِ ی یحت ! 



- ؟؟ی! کجا بودطونیسالم ش  

 ..کالس فوتبال بودم-

- ترالن؟؟ شهرام کجاست؟ یخوب ! 

نگاِه ناراحت ترالن  دیاز حالت حرف زدن و..شا بابا

  .نگران شده بود

- نجایا ادیب زنمیم سر کار بود..بهش زنگ .. 

 هیتک یخوب نبود..برگشتم و به عروسک خرس حالم

بغلم جمع کردم. ترس و دلهره  یدادم. زانوهام رو تو

بهم فشار  ییدلم لونه کرده بود و سکوت و تنها یتو

 لمیف یهنوز حت ف،یآورد. و مِن خسته و ضع یم

بودم دهیپخش شده رو هم ند . 

- شده؟ یزیبابا؟؟ چ یچرا ناراحت ! 

دور بستم. بابا نگراِن ترالن بود  یها اهیس یرو چشم

گفتیم یزیو ترالن پر از نخواستن، چ : 

- نشده یزینه بابا چ !  

دیمامان هم به گوشم رس یصدا و : 



-  کمی  یبر یخوایانگار..م کنهیسرش درد م کمی

ترالن؟؟؟ یاستراحت کن  

ازم  یزیبزرگتر شد. کاش مامان چ بغض

..کاش..آه خدا استخویم حی..کاش توضدیپرسیم

الیخیب !  

- کجاس؟؟ نیعطر  

باز نشدند. بابا دلتنِگ دخترش بود؟؟ چشمهام   

- مرده لیتو اتاقشه ذل ! 

 یمثل خوره تو یفکر کی. دیبه چشمم دو اشک

جونم افتاده بود. شهرزاد امروز با آوات قرار 

 !داشت..اومده بود؟

از خنده داشت ییبابا رگه ها یصدا : 

- ن؟؟یرو ترور کرد گهیمدباز مادر و دختر ه  

 شدیپاگرد رو خواست. م یلحظه دلم تراس تو کی

ترالن و مامان فرار کنم و به اونجا  یچشمها یجلو

 !پناه ببرم؟



- روز خوش از دستش ندارم هیدر به در شه که  .. 

شدینم نه !  

- گهیخانوم..بچه س د ریسخت نگ .. 

زخمهام یشد رو یترالن زخم یصدا : 

- دِر منتا بچه پ میبچه دار !  

دادیجواب م الیخیآروم و ب بابا : 

- ..فشار کنکور و درس گهید ننیاالن هم یبچه ها

که آروم شد، خودش  کمیبد اخالق شده.. کمیروشه، 

کشهیمنت مامانشو م ادیم .. 

زد و مامان با  یکه االن ترالن پوزخند زدمیم حدس

 یاز منت کش نباریداد. ا چیپ ییحرص چشم و ابرو

که  یرو، همون روز یهمه چ یِ ن پنبود و م یخبر

دمیبه تنم مال دم،یآوات رو بوس ! 

روشن  یگوش ی. صفحه دمیدراز کش نیزم یرو

رو برداشتم. نگاهم  یشد. دست دراز کردم و گوش

کردمیهر لحظه بغض م لیدل یتار بود و من ب .  



فرستاده  یلیداده بود..فا امیزنگ زده بود..پ ساغر

بود. دوبار با فواصل  بود. آوات..دو بار زنگ زده

شیدو ساعت پ نی..همیعنیکوتاه.  یزمان .. 

بود؟ براش وقت داشت و گفته  ششی..شهرزاد پاالن

حال  نیا ی.توادیب ششیبود که هروقت خواست، پ

رفتینم رونیاز سرم ب یکی نیخراب، ا .. 

 خواستیبهم زنگ زده بود. قلبم فشرده شد. م آوات

 ی،کمییتنها نیا یتو خواستیحالم رو بپرسه؟؟؟ م

اون نبود؟! آه خدا  ؟؟یکنارم باشه؟! پس شهرزاد چ

 یچرا امشب دور دونمیو نم خواستمیم دیمن ام

کردیم . 

که ساغر فرستاده بود رو باز کردم. و در  یلیفا

پشت سر همش رو خوندم یامهایپ ن،یهمون ح : 

-  ملیگرفته بود! من اصال ف لمیف یکی!! نیبب نیعطر

! رمیعکس ازتون بگ هیبود که ن ادمی ینگرفتم..حت

بهم  حانهیگرفته! امروز ر لمیاز بچه ها ازتون ف یکی

 یو آوات تو مجاز نیعطر لمیزنگ زد گفت که ف



کدوم  دونمی..نمگهیجواب بده د نیپخش شده!! عطر

تو رو خدا چقدر  نیپخش کرده! بب لمویف یکثافت

جواب بده  ؟؟یکن کاریچ یخوایان..حاال م یعوض

اَه گهید !  

ساغر رو نخوندم.  یامهایپ گهیباز شد و من د لیفا

و  یفرفر یشد. موها ادهیپ نیاز ماش یدختر

  !صورت خندونش، آشنا بود. چقدر واضح که منم

بستم و خودم رو  رونیب یصداها یرو رو گوشهام

سپردم. لبخند زدم.  ریخاله من یبه نوازش دستها

 ستادهیبزرگ روبروم ا یآوات با عروسِک خرس

! هید. اون هم کامال مشخص بود که آواِت مردانبو

 یال یشد و قطره اشک دهیکش لمیف یانگشتم رو

موهام گم شد. آوات دست دراز کرد و موهام رو به 

و  یمی..چقدر صمکی. چقدر نزدختیهم ر

  !چقدر..خوشحال

قسمت و  نی..همنی! همهیثان یکمتر از س یلمیف

خواهر  ترالن!! لبخندم تلخ شد. یآشوب و فتنه 



خوب باشه اگر من..دختِر خاله  تونستیداشتن هم م

شدیبودم و ساغر خواهرم م ریمن .. 

- نمیبده بب ییچا هی ایبابا؟؟ بدو ب نیعطر ! 

همون زنگ زده بود  یبود؟؟ برا دهیرو د لمیف آوات

 یزیاز هر چ شترینه؟! من از عکس العمل آوات ب

 هراس داشتم و نکنه اون هم سرزنشم کنه؟؟ من به

 !شدت تنها بودم و نکنه تنها تَرم کنه؟

شد و بابا رو  دهیباز شد. نگاهم به سمت در کش در

تشر زد ی. لبخند داشت وقتدمیچهارچوِب در د یتو : 

- ستم؟؟یپدر سوخته مگه با تو ن  

عروسک بلند کردم و  یپا یرو از رو سرم

دست خودم نبود نینشستم..صدام گرفته بود و ا : 

 ..سالم بابا-

- ؟؟؟یکرد تیسالم! باز مامانتو اذ کیعل  

کرده بودم فکر کنم تیتار شد. من اذ دمید ! 

 - نمیبب رونیب ایپاشو ب .. 



 ی. و صدادمید یمامان رو لحظه ا دِ یپر تهد نگاه

داشتم  ییاونها جا نی. مگه من بدیشهرام به گوشم رس

ام؟؟؟یکه ب  

- بخوابم خوامیم کنه،یبابا..سرم درد م امینم .. 

تاق گذاشت و مهربونتر گفتداخل ا یقدم : 

- بخواب..گشنه  ریشام بخور، بعد بگ ایپاشو ب

شهیسردردت بدتر م ،یبخواب .. 

خاطر پس زدن بغض، اخم کردم به : 

- ندارم لیم .. 

و دلگرفته ادامه دادم دمیکش نییرو پا نگاهم : 

- خوردم یزیچ هیعصر  . 

آرومتر و  یسکوت شد و بعد..صدا یا لحظه

دیرسمتعجب بابا به گوشم  : 

- ؟یگرفت یعکسو کِ  نیا ! 



 دمیاراده نگاهم رو باال کش یشدم. ب یخال کبارهی به

 واریکه به د یبزرگ یکه بابا به عکِس شاس دمیو د

عکس رو  نییشده..با تعجب باال تا پا رهیاتاقم زدم، خ

کردینگاه م : 

- ..چقدرم بزرگهیدختِر منه..چه خوشگل افتاد !  

از  ینگاِه خال کی. زنده هم نبودم یحت گهید انگار

 یگوشه  یزیکنجکاو و اخم ر یروح..بابا با چشمها

حرف بزنه،  نکهیعکس رو نگاه کرد. قبل از ا نییپا

 :آروم زمزمه کردم

 ..آوات..ازم گرفته-

نوشته مونده  یوضوح جا خورد و نگاهش رو به

 یو نگاهش رو رو شدیبود. صورتش کم کم در هم م

گردوندیدخترِک سرخوش م .. 

- گرفت؟ یکِ  ! 

نداشتم ی..من که حسدونمیبود؟ نم سردم .. 



-  یاز عکاس ییزایچ هی میهمون موقع که..باهم رفت

بده ادیبهم  ! 

نرم نبود..مهربون هم نبود.نگاهم رو  گهید نگاهش

ونم مهرب ی. من بابانمینب نیاز ا شتریتا ب دمیکش نییپا

 یلوس بشم و از بد رفتار یتا کم خواستمیرو م

 یبه بعد، نه حق نیکنم. اما از ا تیشکا ششیترالن، پ

دختر بودن و لوس  یبرا ییبود، نه جا تیشکا یبرا

 ..بودن

 !!واسه تولدت داده که-

کردمینگاه م یگوش یهدف به صفحه  یب : 

- ازم گرفته بود یکِ  دونمیهوم..نم .. 

همراه شد تیبا جد پوزخندش : 

 !عجب-

هم در کار  یهیو توج حینگفتم. آخه توض یزیچ

ها به عکس و اون  هیفکر بود و ثان ید. بابا تونبو

 کرد،یم یچه فکر دونمیمونده بود. نم رهینوشته خ



حدس بزنم. و  تونستمیمن صدها فکر رو م یول

نداشت و من  حیتوض یجا چکدومی..واقعا هچکدومیه

دادمیم حیترج یسکوت رو به همه چ . 

- ؟؟؟یشام بخور یاینم  

شت نه؟؟بود..حق دا یاز مهربون یخال صداش  

 ..نه-

رفت و در رو بست. و من  رونیحرف ب بدون

دو نفره شدم و خودم رو به نوازش  لمیبازهم..غرق ف

بودن  یبرا گهیسپردم. د ریمهربون خاله من یدستها

. شروع دمیکشیو فقط انتظار م کردمیالتماس نم دیام

ادامه داشته باشم یبرا یبود..کاش جون یوحشتناک .. 

که آوات گرفته بود، نگاه کردم.  یتماس دوباره ا به

و چشمهام  زدمیم جیگ شب،ید یخواب یبه خاطر ب

 دهیپخش شده رو بارها رو بارها د لمی. فسوختیم

دادیبهم دست م دیجد یبودم و هربار حس . 

پخش  نکهیرو دوست داشتم..نه به خاطر ا لمیف نیا

 یرو دوست داشتم. آواِت تو لمیشده بود. فقط خود ف



بود. دستش  کمی. نزدزدیبه روم لبخند مرو که  لمیف

که اون لحظه  ادمهیو درست  دیشکیموهام م یرو تو

گفت یبهم چ : 

" عروسک سختته  نیخانوم لج نکن..با ا یفرفر

خونه یبر " 

. انگشتم رو ختیلبم اومد و بازهم قلبم ر یرو لبخند

 قراریلمس دستهاش، ب یو برا دمیصفحه کش یرو

!از عاقبت ؟یآخرش چ بغض کردم. یشدم.. و به آن

ادامه  خواستیو بازهم دلم م دمیترسیم سکیر نیا

  .بدم

وضع خراب بهتر  نیاز ا شد،یکه م یهر چ باالخره

تنها  شهیهم یو من رو برا رفتیم ایبود. 

. دادیکردن م یو بهم حق عاشق موندیم ای..ذاشتیم

زجر لحظه به لحظه بهتر  نیکه بود، از ا یهرچ

 کمی..نزددمشیدیبود، هرروز م که کنارم یبود.االن

بود..باهام مهربون بود..هوام رو داشت..و با تمام 



 نیداشته باشم! به خدا که ا یحس چیه دیمن نبا نها،یا

 .از جون دادن هم سخت تر بود

و اسمش قلبم رو لرزوند دیبهم رس یامیپ .  

- کاِرت دارم رونیب ایب .. 

 دهیدرو  لمیشدم. ف رهیزدم و به سقف اتاق خ یغلت

.چقدر دلم دادیم امیپ نطوریبود که ا دهیبود..حتما د

 دنیبدونم با د نکهیا ی..نه براخواستیرو م دنشید

کرده..فقط دلتنگش بودم.و چقدر  دایپ یچه حال لمیف

نداشته باشم یو حس نمشیسخت بود که بب .  

- امیباشه م .. 

رفت. امروز روِز اول  یاهیشدم و چشمم س بلند

رو تحمل  یادیز یشار عصبماهانه م بود و ف

 کیپنک یا هیال ریم رو ز دهی. رنگ پرکردمیم

 اه،یماتم زده م رو با مداد س یکردم و چشمها یمخف

 دی..بود! من امیدور بود ول دیروح دادم. ام یکم

 مدلگر یو کم شدیم یزیچ دیداشتم، هرچند کم..شا

شدمیم . 



- خودم یخونه  ایب .. 

 شتریب یگرم. دلکردیرو به خونه ش دعوت م من

بخواد که بازهم  دی. نخواست تنهام بذاره پس..شاشدیم

 ..کنارم باشه

 یرو یاهیتنم کردم و شال س یساده ا دیسف یمانتو

سردم رو چند  یبسته شده م، انداختم. دستها یموها

اومد  یسر م کیبه صورتم زدم. کاش مامان  یبار

 یرو یادیکه ز ی..لعنت به ترالندیپرسیو حالم رو م

مان نفوذ داشتما . 

 ی..بنباریدر اتاقم گذاشتم و ا ی رهیدستگ یرو دست

 یدنبال مخف گهی. من دزدمیم رونیبهونه از خونه ب

و تظاهر و خوب نشون دادن خودم نبودم و  یکار

و اعتماد بابا رو هم  یو مهربون تیحما یحت گهید

خواستمینم .  

 یاز اتاقم دور نشده بودم که صدا یچند قدم هنوز

دمیمامان رو شن یِ جد : 

 کجا؟؟؟-



جواب دادم یخش گرفته بود وقت صدام : 

- رونیب .. 

شد..اخم هم داشت کمیبه کمر نزد دست : 

- ؟؟؟یکدوم گور  

دروغ  خواستمیندادم. خب نم یکردم و جواب سکوت

راست گفتن هم نداشتم یبگم و رو .  

- ؟؟؟یبر یخوایم یبا توام!! کدوم گور  

دلم  ریستم رو زو ناخواسته د دیکش ریدلم ت ریز

کردیم میعصب شتریب یکی نیگذاشتم. ا .. 

- نده ریبذار برم مامان، گ ! 

خشونت به سمت  یبازوم گذاشت و با کم یرو دست

 :اتاقم هل داد

- روشن  فتیتا تکل یمونیالزم نکرده! تو اتاقت م

 !بشه



و سرم به دوران افتاده  کردمیرو حس م یزیخونر

 ..بود

- کردم مگه ؟ ارکیروشن بشه؟؟؟ چ یچ فیتکل ! 

دهنش گرفت یمشت شده ش رو جلو دست : 

- !! به د؟یچشم سف یبکن یخواستیم کاریچ گهید

هرروز هرروز واسه  یگرفتن عکاس ادی یبهونه 

دیفهمینم یچیه چکسمیه د،یگشتیم دیرفتیخودتون م !!  

نگاهش کردم. و اون با حرص پشت سر هم  فقط

گفتیم : 

- ه! سرش به مِن ساده رو بگو گفتم دخترم عاقل

..نگو زهیآوات تمرکرشو به هم بر خوادیدرسشه..نم

 هیمونده بود هرروز  نی!! همرهیم یرآبیپس داره ز

 شیآوات تا کجاها پ نیازت پخش بشه! با ا دیجد لمیف

ا؟؟؟یح یب دیرفت  

دادم هیتک واریو به د دمیسست شده م رو کش یپاها : 

- جا چیه .. 



- گوآره جوِن خودت! اون آواِت نامردو ب !!  

و به آوات فکر کردم. نامرد  دمیکش نییرو پا نگاهم

..بودیول دونستیخودش نم دیبود؟؟ شا ! 

- شوهِر من ارزش قائل نبود!  یذره واسه آبرو هی

! گذرهیتو سرش م یچ سیمارموذ معلوم ن یپسره 

باهاش  رونیچرا ب ،یخوایم نویتو اگه واقعا عطر

سر  اسمشون نه،یبیم یکی گنی؟؟؟نمیذاریقرار م

 دونمیکاهو! م ریآب ز یپسره  نیا نمی!! ببفتهیزبونا م

نفهمه! اگه  یزیبابا چ دیبهش بگم..فقط دعا کن یچ

سر  ریرفاقت آقا بهادر و بابات خراب شه، همش ز

 !شما دوتاست

 یمامان بودار شده بود و داشت به جاها یحرفها

 جهیکه دنبال نت دیفهم شدی. راحت مدیکشیم یا گهید

شده ست! خب آوات  انیع یرابطه  نیا یبرا یا

قابل قبول بود و خانواده  یادیما، ز یخانواده  یبرا

بهتر از اونها؟ یش هم که..ک ! 

- نه؟ ایبرم  یذاریم !! 



تشر زد بلندتر : 

- اسمت سر  نیاز شتریب یخوایالزم نکرده! م رینخ

نشده، دو روز نگذشته،  یچیهنوز ه فته؟؟؟یزبونا ب

 ایدست ک نیفرستاد! بب واسم لمتویصبح دوستم ف

به  انتیجواب خ دیآوات با نی! ادونهیافتاده، خدا م

با دختر من  یچه سر و سر نمیاعتماد ما رو بده..بب

واسش کادو  رونیب برهیدختِر منو م یداره..واسه چ

 هیبه  ادیهر دفعه م ی..هِ ندازهیعکس ازش م خرهیم

رونیب کشونهیبهونه دختر منو م !  

ادرانه ش رو نداشتم. برگشتم و م یفکرها ی حوصله

 :به سمت اتاقم رفتم

- بزرگش نکن.  زویچ هیخب بابا نرفتم! انقدر  لهیخ

 لیتحل هیانقدر تجز گهیرفتن که د رونیدوبار ب یکی

 !!نداره

بهت زده ش، بلند شد یصدا : 

- رون؟؟؟یب دیدوبار؟!! دربه در چندبار رفت یکی   



که داشت  یهوا تکون دادم و با کمر درد یتو یدست

که  یبه اتاقم پناه بردم. بذار هر فکر شد،یم شتریب

با خودش بکنه خواد،یم .. 

- خاک تو  گفت؟؟یم ای! آوات بهت چنمیبب سایوا

و  میکه ما آبرو دار ی! تو نگفتنیسرت نشه عطر

که  ی؟؟؟نگفتیقرار بذار رونیکه ب یستین یدختر

؟یپدر و مادر دار ! 

بودم  یم. عصبدلم رو فشرد ریتخت نشستم و ز یرو

حالم  یآوات، باعث گرفتگ شیو نرفتن پ

رو از  ی! گوشکردمینم یکار یمخف گهیشد.اما..د

دادم امیو به آوات پ دمیکش رونیب بمیج یتو : 

- رونیب امیب ذارهیمامانم نم .. 

رو سند کردم پر از استرس، چشم بستم.بابا  امیپ

برده بود و نگاهش به عکس و دستخط  ییبوها

چشمم بود. مامان به لطف ترالن، به  یآوات، جلو

برده بود و با خودش هزار  یمن و آوات پ یدوست



. از آوات و عکس العملش کردیم الیفکر و خ

مرگ ایبود،  یزندگ ای..عاقبتش یول دمیترسیم .. 

داد امیپ ساغر : 

- پخش  لمویف یک یبفهم یشد؟؟؟ تونست یچ نیعطر

 کرده؟؟

 یاست دشمنخو یکیزدم. مگه مهم بود؟؟  یپوزخند

  .کنه و من ازش ممنون بودم

 ..نه-

-  ؟؟یکن کاریچ یخوایخدا لعنتشون کنه..حاال م

وقت؟؟ هیواسش بد نشه  د؟؟یآوات فهم  

خودم مچاله شدم.  یبالشت گذاشتم و تو یرو سر

گفتم یبغض داشتم وقت : 

- شهیواسش بد م .. 

بود ساغِر مهربونم نگران : 

- شهیواسه توام بد م ینطوریا .. 



بد  نیمن بد شده بود و خبر نداشت..هرچند ا یبرا

که کنار آوات داشتم،  یبد یشدن، از اون لحظه ها

 .بهتر بود

- نشون مامانم داد لمویاومد ف شبیترالن د .. 

که پشت سر هم  یترس و تعجب یها یموجیا به

از من  چوقتینگاه کردم. ترالن نامرد ه فرستاد،یم

بودم؟؟ فی..من انقدر کثکردیشوهرش دفاع نم ِش یپ  

- کرد؟؟  یکار نی!! چرا همچ؟یگینه!! دورغ م یوا

دیچه زود دستش رس د؟؟؟یاون از کجا فهم !! 

رو ندادم..ساغر خودش جواب همه  چکدومیه جواب

دادم امیلبخند پ یموجی..با ادونستیرو م نهایا ی : 

- دعوام کرد یمامان کل .. 

دمیکه داد، فهم یامیپ یرو تو حرصش : 

- به  دی! حاال حتما باشعورهیر ب! چقدیترالِن عوض

داد؟؟یخاله گزارش م  



شده بود. ترالن بد نبود، فقط من به  نیسنگ قلبم

آبرو بودم. باالخره اون هم به فکر  یب یادینظرش ز

خاصشون بود دیشوهرش و عقا یخانواده  .. 

-  یزیعروسکه هم چ یگفت؟؟ درباره  یخاله چ

دینبود کیبه هم نزد ادیگفت؟؟؟ خوبه حاال ز ! 

رو با پشت دست پاک کردم میشونیپ عرق .. 

- دهیترالن گفت که عروسکو آوات واسم خر .. 

- با اون  دیترالن! حاال توام حتما با نیا رهیبم یاِ 

 یدونیدم آموزشگاه؟؟ نم یومدیم یشدیعروسک پا م

..خوب شد خاله ناهایبچه ها چقدر کثافتن؟؟ ا نیا

د؟؟یفهم  

 یدوستها ندادم..هدف من فقط بستن دهنِ  یجواب

 ومدنشیکه آوات با ن یینامردم بود و پس گرفتِن آبرو

گرفته بود و  لمیف یکیبه جشن تولدم، برده بود. حاال..

بود و بابا شک کرده بود و...خب من  دهیمامان فهم

کنم؟؟ کاریچ  



- از دوستات  یکیکه عروسکو  یگفتیبه خاله م

که آوات فقط اومده بود  یگفتی..مدهیواست خر

؟؟یکن هیتوج یشد؟؟تونست ی.حاال چدنبالت.  

ه؟؟یهمراه بود.کدوم توج یخنده م با تلخ تک  

. ناخودآگاه بود که دیزنگ خونه به گوشم رس یصدا

و حاال  کردمیحسش م شهی! من همختیقلبم ر

نفسم رو بند  ییهم..نگاهم به در اتاقم موند. صدا

 :آورد

 ..سالم خاله جان-

 یدر بسته  یتخت افتاد و نگاهم رو یرو یگوش

 دم،یکه شن ییاتاقم موند. تمام وجودم به سمت صدا

. اومده بود..به خاطر من؟؟؟دیپر کش  

- سالم آقا آوات! حالت چطوره خاله جان؟؟؟ کیعل  

طعنه  یگفت که کم شدیبود.م یجور کیمامان  لحن

د؟؟؟یفهمیدار بود. آوات م  

- عمو فرهاد چطوره؟؟؟ ن؟؟ی..شما خوبیمرس  



کرد شتریارش رو بلحن گوشه د مامان : 

-  یاوضاع چه حال نیبا ا مینیفعال که خوبه..تا بعد بب

کنهیم دایپ ! 

آوات رو  ی افهیق تونستمی. کاش مزدیدهنم م یتو قلبم

نمیبب .. 

- شده؟ یزیچ ؟؟یاوضاع چ ! 

 دهیحد که مامان فهم نیهم تا ا دی!! شادونست؟ینم

دونستیبود، نم ! 

- ها انقدر  بهی! غریواال خاله جان امان از خود

کننیبا آدم م ایخود نیکه ا کننینم یدشمن !  

مامان  یتخت گره خورد.صدا یرو یبه مالفه  دستم

از  یکه منظور دیفهمیم ی..هرکسینبود ول یعصبان

نه؟ ای دیحرفهاش داره..آوات هم فهم !  

- هست خاله؟؟؟ یبله درسته..عطر  

 ینخواست که بفهمه؟؟؟ مامان چه فکر ای!! د؟ینفهم

کرد؟؟یم  



- سیخونه ن نیخاله جان! عطر رینخ .. 

جور  کیداشت.  یشتریب تیمامان جد یصدا نباریا

. از دست آوات زدیصداش موج م یتو یدلخور

 یبه نحو ت،یاز عصبان شتریبود..و ب یعصبان

سر حرف رو باز کنه..خب مامان  خواستیم

من و آوات گذشته نیب یبدونه که چ خواستیم ! 

- شده خاله؟ یزیچ ! 

 یزیمجبور بود بفهمه که چ گهید نباریا کنم فکر

دونستیرو م نیشده! آخه من خونه بودم و آوات ا .. 

- بشه خاله جان؟؟؟ یخواستیم یچ گهید  

شد و من زانوهام رو بغل کردم. بارها ته  یسکوت

برم  رونیب شدی. نمرفتیو نفسم م شدیم یدلم خال

نمشون؟؟؟ییب  

-  اصال ینیاصال ازت توقع نداشتم آوات جان..

از اعتماد ما سواستفاده  یکه بخوا کردمیفکرشم نم

یکن .. 



افتادم.  ی. داشتم از استرس پس مدمیترس خند با

طاقت نشستم. آوات  یشد، ب یسکوت که طوالن

داشت که بده؟ یجواب ! 

- از اعتمادتون  نیکردم که شما فکر کرد یمن..کار

 !!سواستفاده کردم؟

بود که  نهاینکرده بود!! آوات مردتر از ا یکار

بکنه تیاهم یب نِ یبا عطر یکار ! 

-  ؟؟یبود کرد یچه کار نیمن ا زِ یالاله اال ا...!! عز

چشام بهت اعتماد داشتم آوات! فکر  یمن اندازه 

 کتیخواهر کوچ یمنو جا نِ یعطر کردمیم

خواهرتو  یهوا یخوایو م ی.گفتم مثل پسرمیدونیم

ر که باهات ه دادمیاجازه م نی..واسه همیداشته باش

بره ییجا .. 

. دمیفهمی. غرق کرده بودم، مدیلرزیاز استرس م تنم

باعث شده بود سردم بشه اد،یز یاما فشار عصب .. 

- خاله سین نمیاز ا ریغ .. 



 کشیمن..مثل خواهر کوچ یعنی. دیکش ریت سرم

انقدر متظاهر و نامرد  تونستیبودم؟!! چطور م

 باشه؟؟؟

- هات با لمشیف یذاشتیخواهرت بود، نم یاگه جا

 نیبود جواب اعتماد ما؟؟ ا نیهمه جا پخش بشه.. ا

اگه  یدونیباباش آوات؟؟؟ م یِ نیبود جواب خوش ب

شه؟یباباش بفهمه چقدر بد م ! 

اومده  یچ یبرا ی.لعنتخواستیم ختنیاشک ر دلم

 بود؟؟؟

- تو؟؟ امیب شهیم  

کارش رو  خواستیآرومش بدم اومد. م یصدا از

وشن بود. سکوت مثل روز برام ر نیکنه و ا هیتوج

. کاش اجازه دمیشد و من دو دل بودن مامان رو فهم

ادینده که ب ! 

- شده خاله..من فقط خواستم مراقب  یاشتباه هی

از همه بهتر  نویا نیباشم..خوِد عطر نیعطر

مزاحمش نشه،  یکس نکهی..فقط به خاطر ادونهیم



 لمویاون ف یک دونمیسر کالسش..نم رسوندمیم

که بخوام با  ستمیانقدر نامرد نگرفته..اما خاله من 

داشته باشم یپنهون یدختِر خاله م رابطه  . 

 کردمیشده بود که حس م ادیانگشتهام انقدر ز فشار

. بغض شندیحاال استخون هاش ُخرد م نیهم

 میعصب ستمیراه نفسم رو گرفت و تمام س یوحشتناک

 استیپر س یِ عوض کیبود!  ی. عوضختیبه هم ر

وجدان یو..ب !! 

- لحظه آرامش  هی شبی! از دهیبه چ یچ نمیتو بب ایب

همه  لمتونیف گفتی..ترالن ملمینداشتم به خاطر اون ف

پشتشه..بهم حق بده که  عهیشا یجا پخش شده و کل

 !!بخوام بدونم چه خبره

کرده بود که  یشک کرده بود! آوات کار مامان

شک کنه..چقدر  لمیمامان به صحت و دروغ اون ف

دمیکشیم دیهاش با یامرداز دست آوات و ن ! 

 ..با اجازه-



رو خوندم.  یهمه چ یخونه که بسته شد، فاتحه  در

 دیهام، ماتم گرفتم..با یگرفتار یبغضم شکست و برا

برام از مرگ  نیو ا گشتمیبازهم به اوضاع قبل برم

 .هم درد آورتر بود

- نفسمون تازه  ارم،یب ییچا هی نی..بشیخوش اومد

 ..بشه

- خاله..زحمت نکش دستت درد نکنه .. 

دیکرد و دوباره پرس یمکث : 

- س؟؟؟ین نیعطر  

نمشیبب خواستمینم گهی. اصال دستمیبگه ن کاش ! 

- دیخواب کرد،یسرش درد م .. 

- که اون  دادیم حیتوض ومدیبود، خودش م داریاگه ب

کرده و با  یدشمن یک دونمیهمش سوء تفاهمه..نم لمیف

خودش  نیپخش کرده.اما عطر لمویاون ف یچه قصد

انقدر  ینیبهش ندارم.  ینظر بد چیکه من ه دونهیم

مراقبش باشم. فقط هم به  خوامیکه فقط م زهیواسم عز



نشه و تو  مشمزاح یوقت کس هی نکهیخاطر ا

نکنه تشیاذ یکس ره،یکه م یریمس . 

و اشک از چشمم  دمیرو محکم به تخت کوب مشتم

! کردیم هیو توج زدی. چقدر قشنگ حرف مدیچک

از بغل کردنش و  ای! زد؟ینم یحرف دنشیبوسچرا از 

سواستفاده  نهایخونه ش! مگه ا یتو یکیاونطور نزد

 !!نبود؟

- آوات  یمراقبش باش یکه خواست یلطف کرد یلیخ

 خوامی..نمختیبدجور منو به هم ر لمیف نیجان..اما ا

که ما خونواده  یدونیپشت سر دخترم حرف باشه..م

مسائل  نیرو ا نیعطر ی..بابامیهست یآبرو دار ی

 یلیوقت به گوشش برسه، خ هیحساسه..اگه  یلیخ

شهیم یشاک .. 

نبود نه!  یدیشدم. ام رهیعکِس دختِر خندون خ به

که قرار بود  ییاون رفته بود و من فقط به روزها

کردمیبازهم عذاب بکشم، فکر م .  



- خواستم مراقب  نیباور کن خاله منم فقط واسه هم

 یوقت از رو سادگ هی..باشم. گفتم بچه س نیعطر

نکنه که بعد دودش تو چشم عمو فرهاد  ییخطا

هنوز نگرانم..خواستم  ،یقبل یبره..سر همون ماجرا

..از هیحواسم بهش باشه..گفتم دختر پاک و ساده ا

تا  اشم..هواشو داشته بادیجامعه برنم یپس گرگا

ادیکه از پس خودش برب یوقت .. 

نش من فقط دوست داشت یشکست. خطا قلبم

من رو تحت  نطوریا دیبود که با یبزرگ یبود..خطا

با من انقدر  تونستی! چطور مگرفت؟یسلطه م

رفتار کنه؟؟؟ رحمانهیب  

- ..بخور تا سرد نشدهزمیبفرما عز .. 

- یچشم..مرس خورمیم .. 

 یجلو تونستمینم ،یو با تمام خوددار دیلرزیم م چونه

و آوات  شدمی. من خراب مرمیاشکهام رو بگ ختنیر

و آوات  کردمیحسم رو کنترل م دی! من بایناج کی

و با  شدمیم دهیبوس دی!! من بابودیم شمیمرد پ کیمثل 



! چقدر از مرِد نامردم، متنفر کردمیم یط یالیخیب

 .بودم

- با اون وضع پخش  لمیواال من که موندم..اون ف

عهیشده..اون عروسک..اونهمه شا .. 

حرف مامان اومد یتو یبا خونسرد آوات : 

- خودم درستش  یجور هی..دینباش لمینگران اون ف

سوژه ان که از کاه کوه  هی..مردم فقط دنبال کنمیم

 نیواسه عطر خواستمیبسازن. اون عروسکو..من م

  .ببرم خونه

بگه که اون عروسک رو خودش  خواستینم یحت

به  کنم،یخدا دارم از غصه دق م ی! وادهیبرام خر

؟؟؟یرسیدادم نم  

- دهیاز دوستاش واسش خر یکیخودش که گفت  .. 

شوخِ آوات قلبم رو ُخرد کرد یصدا : 

- گهید دهیاز دوستاش واسش خر یکیحتما  .. 



 هیو به تاج تخت تک دمیتخت عقب کش یرو رو خودم

 نیا یزانوهام گذاشتم و برا یدادم. سرم رو رو

که گرفتارش شده بودم، از خدا گله کردم.  یبخت بد

 یکاش برا ای..خداترفیواقعا چرا؟!! کاش م ایخدا

خودش  ریو من رو انقدر نامردانه اس رفتیم شهیهم

کردینم . 

 یا نهینه ک گهینرم تر شده بود و انگار د مامان

بود یداشت، نه عصبان : 

- چرا دست  دونمی..نمکاریب یآدما نیامان از دست ا

کاراشون  نی..با ادارنیمردم برنم یاز سر زندگ

ه وجدان ذر هی..زننیآدمو به هم م یِ زندگ

 لمویف یچقدر اعصابم خراب شد وقت یدونیندارن..م

راستش از دست توام بدجور ناراحت  دم؟؟ید

 رنیم یمکیهست، چرا قا یزیشدم..گفتم که اگه چ

انقدر  ذارن؟؟ینم ونیچرا با خوِد ما درم رون؟؟یب

رو ازمون پنهون  یزیچ نیکه همچ میستیقابل قبول ن

 نیهمچ ینهون کاراز پ یپسرم..ول دایببخش کنن؟؟یم

کرد..اونم..سواستفاده شهیبرداشت م هیفقط  یمسائل .. 



رو  یعوض نیسرم رو بلند نکردم. جواب ا گهید

دونستمیخوب م یلیخ .. 

- !! کدوم سواستفاده؟! م؟یکن میرو قا ینه خاله جان چ

! کنمینم ییفکرا نیهمچ نیعطر یمن اصال درباره 

 یخوام با مخفباشه، ب یزیکه اگه چ ستمیانقدم نامرد ن

انقدر پاک و بچه س که  نیبرم..عطر شیپ یکار

بهش داشت! منم انقدر  یا گهینظر د شهیاصال نم

عمو فرهاد  اموِس که بخوام با ن ستمینمک نشناس ن

رابطه داشته باشم یپنهون شه،یکه ناموِس خودم م . 

صداش موج  یتو ی..مامان بود که شرمندگحاال

زدیم !  

- جان..نگران دخترمم..بهم آوات  گهیمنم مادرم د

زهیفکرم به هم بر لمیاون ف دنیحق بده که با د .. 

آوات..متواضع بود و !! 

-  لمویاون ف یشرفیکدوم ب دونمی..نمدیبله حق دار

 یگرفته..اما مطمئن باش خاله جان که من قصد بد

..واسه زترهیعز یواسم از هر دختر نینداشتم..عطر



 یا اگه شما راضکه مراقبش باشم..ام خواستمیم نیهم

به کارش نداشته  یکار گهیکه د دمیقول م ن،یستین

 ..باشم

- کن که  یکار هیپسرم؟؟ فقط  هیحرفا چ نینه بابا ا

ها از پشت دختر من برداشته بشه عهیشا نیا !  

و  رفتیگوشِت زانوهام فرو م یبا حرص تو ناخنهام

 یو..من حت دیبه هق هق افتاده بودم. به هدفش رس

ظه برگشتن به اون وضع رو نداشتملح کیتحمل  . 

- ندارم..کال کار و بارم  یحتما! خودمم اوضاع درست

 هی.. همه دنبال حاشختهیو عکسا به هم ر لمیف نیبا ا

وقت  هیکه  نمینگراِن عطر شتریان..اما ب یساز

..هرجور شده، خودم ادین شیپ یواسش مشکل

رو گردن خودم  رایتقص ی..شده همه کنمیدرستش م

 حهصف نیپشت عطر یکس ذارمیاما نم زم،ندایم

 ..بذاره

! دو رو..متظاهر..خودخواهیواقع یبه معنا کثافت !  



ترالن  یو داد کردنها غیمن، تمام ج نِ یدهن ب مادرِ 

سپرد یرو به فراموش : 

-  هیکمت نکنه پسرم..پس خودت  یخدا از مردونگ

به گوش باباش  خوامی..نمگهیدرستش کن د یجور

شهیمثل من قانع نم که دونمیبرسه..م .. 

-  یخانوادگ یکه بگم آشنا نیراحت..هم التونیخ

شهیرفع م عاتیاز شا یلیمونه، خ .. 

لقب،  نیا ی لهیفقط "آشنا" بودم! و به وس بازهم

 ی. حتکردیباهام رفتار م خواستیهرطور که دلش م

 یو باهام شوخ گرفتیو دستم رو م دیبوسیاگر م

ه زور بغلم و ب رفتیو قربون صدقه م م کردیم

گهینداشت..خب آشنا بودم د یهم..اشکال کردیم ! 

-  میباهم حرف بزن قهیدو د هی..دارهیب نیآآآ اگه عطر

پخش شده یچطور لمیاون ف نمیبب .. 

 شیحرص و نفرت، به آت یوجودم از شعله ها تمام

و من رو به حال خودم  رفتیشد. چرا نم دهیکش

رو کار  نیا می!! چرا با من و زندگذاشت؟ینم



 ریاس دیکرده بودم که با یمگه من چه گناه کرد؟؟؟یم

شدم؟یمرد م نیدست ا !  

- شده باشه داریتا االن ب گهیفکر کنم د نم،یبذار بب .. 

زانوهام برداشتم. هنوز  یترس سرم رو از رو با

 ی. براسوختیو چشمم از اشک م زدمیهق م

کردم؟؟یبه کجا فرار م دیبا یخالص   

- ؟؟؟یداریجان؟؟ مامان ب نیعطر  

و با  دمیو صورتم کش ینییدستم رو به ب پشت

موندم. از همه شون  رهیگشاد شده، به در خ یچشمها

چطور بهشون  دیرو با یریدلگ نیبودم و ا ریدلگ

فهموندم؟؟؟یم  

پنهان کردن  یبرا یتالش گهیباز شد و من د در

همه  یایسرخ شده م گو ینکردم. چشمها میناراحت

بشه، جمله  قیبه صورتم دق نکهیبود. قبل از ا زیچ

 :ش رو گفت

- داره کارتیآوات چ نیبب ایمادر..ب نیعطر .. 



رو  شیساعت پ کی انتکاری! همون آواِت خآوات

 نیچرا انقدر زود حرفش رو قبول کرد؟ ا گفت؟؟یم

؟؟یآدم انقدر مورد قبول بود؟! من چ   

نگاه کردم.  رونیازش گرفتم و از پنجره به ب چشم

؟؟؟یپس من چ ایخدا  

- ن؟یعطر یکرد هی! گریوا یا !! 

 یبرا ی..چرا راهزارمیعشق رذل ب نیاز ا ایخدا

ست؟؟ین یخالص  

- نمت؟؟یشده دخترم؟؟؟ بب یچ  

مرده! دخترش  لینه در به در بودم و نه ذل گهید حاال

 !بودم چون آوات خواسته بود

- ؟؟یناراحت یاز چ نمت؟؟یمامان بب ن؟؟یعطر  

هش نکردم. فقط گونه م سر خورد و نگا یرو اشک

 :دلگرفته اخم کردم

- کنهیدلم درد م یچیه .. 



و  کردی..به خدا که دِل گرفته م، درد مکردیم درد

دیفهمینم یکس .  

- ؟؟ی..عادت شددهیرنگت پر  

شدمینم دهیمن فهم نه .. 

- حالت بهتر بشه کمیقرص بدم بخور،  هی ایپاشو ب .. 

 خواستمیزانوهام، گره زدم. نم یرو رو دستهام

رو  نیا ی..چرا کسنمشیبب خواستمیبرم..نم رونیب

کرد؟یدرک نم ! 

- شهیحالم خوب م خوابم،یم .. 

ستادیاومد و روبروم ا جلوتر : 

-  نی..ببگهیم یآوات چ نیبب ای..فعال بیخوابیباشه م

 ایجمع بشه  لمیاون ف دیکمک کن یجور هی دیتونیم

 ..نه

حوصله ش رو  یپوزخند زدن نبود؟؟ حت یجا االن

 ..هم نداشتم



- نبات واست درست کنم،  یچا هی ایپاشو دخترم..ب

رهیدل دردت آروم بگ کمی .. 

و  زدمیحرف م یبا آوات درمورد چ دیبا من

بودم  یدنبال فرصت ی! وقتکردم؟یکمکش م یچطور

 نشستمیدوباره روبروش م دیچطور با ،یخالص یبرا

 لمیدرمورد اون ف یمعمول یلیاز حس، خ یو خال

زدم؟یباهاش حرف م !!  

- گهیپاشو د .. 

رو از پنجره گرفتم و به مامان دادم. مهربون  نگاهم

 ییآبرو یب ی هیمن رو ما گهیشده بود! د

آوات محترم بود و  ؟؟؟ی! آوات رو چدونست؟ینم

 !اون که اهل سواستفاده نبود

- ؟؟؟یآواتو باور کرد یشد؟؟ حرفا یچ  

 یسکوت نگاهم کرد و بعد..با شرمندگ یتو یا لحظه

و سرش رو به اطراف تکون  دیکش نییانگاهش رو پ

 :داد



- پخش  دارنیمردمو برم لمیخدا ازشون نگذره! ف

کننیم یطرف باز یدارن با آبرو گنینم کنن،یم .. 

 رهیبهش خ ،یو دلخور تیپر از عصبان یسکوت یتو

..و صبح..حاال هم که شبشید یحرفها ادیموندم. 

هاش ییآوات و دو رو !  

- قت با آوات آبروم و هیکه  یستینگران ن گهید

رفت؟؟ ادتیترالنو  یبره؟؟؟ حرفا  

دستش گذاشت یکرد و دست رو اخم : 

- ترالنو نیکنه ا کاریخدا بگم چ !  

کرد به  یسع د،ینگاهم د یرو تو یدلخور یوقت

ارهیروش ن : 

-  یلی..زشته خگهیم یآوات چ نیبب رونیب ایحاال ب

 ..وقته منتظره

شد. خودم رو  دهیلبم به حالت نفرت باال کش ی گوشه

اومدم نییو پا دمیتخت کش یرو .  

- ادیاز همه تون بدم م ! 



شد.چشم  رهیدرشت شده از بهت، بهم خ یچشمها با

بزنه، از اتاق  یحرف نکهیازش گرفتم و قبل از ا

اومدم رونیب .  

پا انداخته بود و  یکه پا رو یبه سمت آوات نگاهم

م شد. قد دهیکش کرد،یرو مزه مزه م شییمتفکرانه چا

جلوتر گذاشتم و به دل درد و سردرد و..قلب شکسته 

 .م توجه نکردم

- آوات یخوش اومد ! 

 ی. نگاهدیبه سمت راست چرخوند و من رو د یسر

تا جوابم رو  دیمن موند و طول کش یها رو هیکه ثان

 :بده

- خانوم..وقت خواب؟؟ یعطر یمرس  

لحنم مشهود بود یتو یکنم نفرت فکر : 

 ..خواب نبودم-

 ییجورا کیجمع شدند. اون هم  یکم چشمهاش

 طلبکار بود..اونوقت چرا؟؟؟



- ؟؟؟یکرد هیگر  

هدف  یدرست روبروش نشستم و ب ،یمبل تک یرو

دمیبه موهام کش یدست : 

 ..هوم-

تر نگاهم کرد قیجلو خم شد و دق به : 

- شده خانوم کوچولو؟؟ یچ  

تا لحنم دیبارینفرت م شترینگاهم ب از : 

- کردیدلم درد م .. 

 یتکون داد. نگاِه خال یو سر دندیباال پر اشابروه

 نهیاز حس؟؟ حسم که حاال..فقط ک یاز نرمش..خال

بود  تیبود و عصبان یبود و نفرت بود و دلخور

گهیاز حس بودم د یو..خال .. 

- پوست بّکن خاله وهیآوات م .. 

مامان رو حس کردم. بهتر که بود و ما رو  حضور

مرد،  نین با ا.اصال من از تنها شدذاشتیتنها نم



هاش و بغل  ییبودم. از نگاهش و زورگو زاریب

ادیز یلیکردنهاش و چلوندن هاش، خ ! 

- خورمیچشم م .. 

. به گرفتمیلحظه هم ازش نم کی یرو حت نگاهم

که  گفتیم ییمامان دروغ گفته بود. با چه رو

 !سواستفاده نکرده؟

- که پخش شد..واست دردسر نشد که؟؟ لمهیف  

بره نه؟؟؟ استخویکرد. نم نگاهم  

- کارو  نیا یدردسر شد..اگه بدونم کدوم عوض میلیخ

 !کرده

من  ریداشت انگار..تقص نهی! اون از من کنطوریا که

 !بود؟

- ومد؟؟ین شیپ یدردسر ؟؟یواسه تو چ  

دمیو گزنده خند تلخ : 

-  نمینفر یآبرو شد..مامان کل یدردسر که...ترالن ب

فکنده مثل من، سرا یکرد و به خاطر داشتن دختر



..آآآ اسمم انگار سر زبونا دنیمامانم فهم یشد..دوستا

نشد..فکر کنم تو  یافتاده ووو..نه دردسر آنچنان

یخوب جمعش کرد ! 

لبش رو به دندون گرفت. چقدر با نگاِه  ی گوشه

کردیم دمیتنگ شده ش، تهد . 

به خنده انداخت مامان : 

- رو به  یمادر و دختر یدعوا دیحاال با نیعطر

؟؟یآوات بگ  

رو از آوات نگرفتم نگاهم : 

- نداره که..آواتم از خودمونه..دختِر خاله شم  یاشکال

..مگه نه آوات؟؟؟گهید  

کش داد و آروم گفت یلب یسخت به : 

- یزتریاز دختر خاله هم واسم عز ! 

که بخواد انقدر فشارم بده تا  یبه اندازه ا زتریعز

بزنه رونیچشمام از کاسه ب !!  

 !آهان-



د و به سمت آشپزخونه رفت..و بلند ش مامان

گفت نیدرهمون ح : 

- گرفته؟؟؟ لمویاون ف یک یدیتو نفهم نیعطر   

پر از حرف آوات،  یبه چشمها رهیو محکم..خ بلند

 :گفتم

 !نه-

چشم از چشمهام نگرفت آوات : 

- ؟؟؟یدونینم  

تر گفتم یتر و جد آروم : 

- دونمینم .. 

انداخت کهیاون بود که ت نباریا : 

- یدونیآهان..نم ! 

دیمامان از آشپزخونه به گوشم رس یصدا : 

- گرفتن؟؟ لمویکجا اون ف  

قبل از آوات جواب دادم من : 



 ..دم آموزشگاِه من-

بهم دستش رو بند چونه ش  رهیداد و خ هیتک آوات

 :کرد

- از دوستات گرفتن یکیالبد  .. 

به اطراف تکون دادم یسر تیاهم یو ب آروم : 

- دونمینم .. 

- انگار سیحالت خوب ن .. 

 می..از زندگچیکه ه شمی. کاش از پشدمیم یخال

کاش ای. رفتیم ... 

- ستمینه خوب ن .. 

بلند گفت مامان : 

- زمیعز ارمینبات م یچا هیاالن واست  .. 

 یمامان چرا گاه دونمیبه روم زد. نم یکجخند آوات

 کیکه آوات  دونستی..چطور نمشدیانقدر ساده م



..من الیخیب ست؟؟یپسر چشم و گوش بسته و نفهم ن

هم نداشتم دنیخجالت کش یحوصله  یحت . 

 !همون-

به  یرو به پا تمیلحظه پلک زدم. آشغال عصبان کی

ذاشتیهورمون هام م یختگیهم ر .. 

- بود؟؟؟ یخب حرفت چ  

از  یبیبهم، س رهیش رو از مبل گرفت و خ هیتک

دستش باال و  یرو تو بیبشقاب برداشت.س یتو

مهام زل زده به چش نانهیزبیانداخت و ر یم نییپا

 :بود

- دم آموزشگاه خوشگلم؟؟؟ میرفت یواسه چ  

بشم..اما واقعا دست خودم نبود.  یعصب خواستمینم

لب  یدسته مبل فشرده شدند و به سخت یانگشتهام رو

 :زدم

- نشد لیکالس داشتم، تشک ! 

سوزوندیآرومش، م ی خنده .. 



- آموزشگاه یبر یخواستیبا عروسک م ! 

رو باالتر گرفتم سرم : 

- فکر کن ،یخوایجور مهر .. 

شد کینزد مامان : 

- اون عروسکو کدوم دوستت واست  نیعطر یراست

ده؟؟یخر  

گذاشت و  زیم ینبات رو جلوم رو یچا وانیل مامان

 :من چشم از آوات نگرفتم

- که..جشن تولدم  کمینزد یـــلیخ یاز دوستا یکی

منو ناراحت کرد یو کل ومدین ! 

هم کرد و سخت شد. مامان با تعجب نگا صورتش

قرمز رو  بیبه آوات انداخت.آوات س یبعد..نگاه

من زد یبه رو یانگشتهاش فشرد و لبخند ونیم : 

- کنمیجمعش م یجور هی لمویف .. 

دمیمبل نشست..من پرس یرو یبا حواسپرت مامان : 



- اونوقت؟؟ یچجور  

گفت روزمندانهیپ : 

- به خودمون مربوطه! هوم؟؟؟ ،یآشنام گمیم  

ش اضافه  گهید یها یه نامردب یزدن رو از کِ  شین

  !کرده بود؟

- دخترخاله  نیخوبه..بگو عطر ینطوریآره آوات ا

 ..ته

دمیخند نهیرو پس زدم و با ک بغض : 

- واسم  یدردسر هی رون،یب رمیمن هروقت با تو م

م؟؟؟ینش دهیکه اصال  باهم د سی..بهتر نشهیدرست م  

به مامان انداختم و  یحرفم جا خورد. من نگاه از

شدم رهیاره به آوات خدوب : 

- که کاراتو  یشیمجبور م ینه تو هر سر ینطوریا

 ینیبیم ی! اصال وقتشهینه من سختم م ،یکن هیتوج

اونور  نوریباهات ا دیهمه ش واست دردسرم، چرا با



 یساز هیکه..همه ش دنبال حاش کارمیبرم؟؟؟ َمردِم ب

 ...و

گفت تیحرفم با آرامش و جد ونیم : 

- رونیب یرتنها ب سیدرست ن ! 

از  یچ یدست از سرم برداره! لعنت خواستینم یعنی

خواست؟؟؟یم چارهیجوِن مِن ب  

- و واسه هردومون  رونیکه با تو برم ب نهیبهتر از ا

به  ینیبش دیهربااار با ینطوریمشکل ساز بشه..ا

فقط آشناست و  نیکه عطر یبد حیهمه توض

و چه  یدخترخالته و قصد سواستفاده ندار

که  نهیفقط به خاطر ا ،یکنیکه م یرکار..هدونمیم

و کال  مینش دهی! هوم؟؟ باهم دیمراقبش باش یخوایم

س؟؟یبهتر ن میبه کار هم نداشته باش یکار  

دیمن، خجالت کش یِ منطق یانگار از حرفها مامان ! 

- کرد هواتو داشته  یجان آوات فقط سع نیعطر

 ..باشه



مگفت یمشهود یِ مامان نگاه کردم و با کالفگ به : 

- ! خودشم کنهیم تیمنو اذ شتریب شیهوادار نیاما ا

خب! درسته لطف داره و من واسش از  شهیم تیاذ

مگه من بچه ام که  یترم!! ول زیدخترخاله هم عز

آژانس که  نِ یبخواد هوامو داشته باشه مامان؟؟ ماش

و زنمیزنگ م هی! ومدهین شیقحط ... 

گفت تیحرفم آوات با جد ونیم : 

- رفتن توئه رونیبمشکل من تنها  !  

نگاهش کردم زیت : 

- رو مشکالِت  یزوم کرد یکه تو ه نهیمشکل منم ا

آوات..تو رو خدا  امیمن! خودم از پس مشکالتم برم

نده!! عادت  یانقدر به خاطر من، به خودت سخت

که از پس همه  کنمی..خب؟؟؟ باالخره عادت مکنمیم

امیبرب یچ ! 

از نخواستنم  سکوت نگاهم کرد. نگاه قاطع و پر یتو

واقعا از ته  نباریرو به چشمهاش دوختم تا بفهمه که ا



و  دنشیکه خالصم کنه! من رو از د خوامیدل م

گرفته شدنم، خالص کنه دهیناد .. 

- پخش شد نه؟؟؟ لمیاون ف نیواسه هم  

با خودش  خواست،یم یکردم. بذار هر فکر سکوت

من و  نیو کنجکاو نگاهش رو ب جیبکنه.مامان گ

گردوندیآوات م : 

- ه؟یمشکل تو چ نیعطر !! 

! اما آوات زودتر از من گفتیچیبگم ه خواستم : 

- کاراش درسته،  کنهیکه فکر م نهیا یمشکل عطر

ادیاما همه ش اشتباه از آب درم ! 

نامفهوم به آوات نگاه کرد مامان : 

- کرده مگه؟؟؟ کاریچ نی! عطر؟یچ ینی  

 یابه مامان انداخت و دوباره به چشمه ینگاه آوات

شد رهیدردناِک من خ : 



- بشم تا  الشیخیب تونمی! نمرهینم رونیتنها ب یعطر

مزاحمش بشه و به زور بخواد  کهیباز اون مرت

بکنه نشیسوار ماش !! 

نگاهم کرد رتیبا دهن باز شده از ح مامان : 

- به زور سوارت  خواستیم یاون عوض نیعطر

 !!کنه؟

زور  به ینفرت به آوات نگاه کردم.. آشغال لعنت با

نکبت بار ببره و  یمن رو به اون روزها خواستیم

 !ازم مراقبت کنه

 دواریباال رفته، تهد یشد و با ابروها زیخ مین آوات

 :گفت

- خانوم یعطر میما بعدا باهم حرف دار ! 

تنگ شد. مامان نگاهش  شیخودخواه نهمهیاز ا نفسم

من و آوات گردوند نیرو ب : 

- ! بمون ؟یریکجا م یآوات جان..دم ظهر نیبش

میناهار دور هم باش .. 



همون بشقاب گذاشت و صاف  یرو تو بیس آوات

ستادیا : 

-  نیبه حال ا یفکر هی..برم یکار دارم خاله مرس

کار دستمون نداده نیاز شتریبکنم تا ب لمهیف .. 

صاف کردن بلوزش بود که دوباره نگاهم  درحال

 :کرد

- خاله  دیمدارا کن کمیخوشگل خانومم  نیبا ا

نداره که یری.تقصجان. ! 

افتاد..مامان گفت نیاز حرص چ دماغم : 

- شدمیمنم متوجه م داد،یم حیتوض هی .. 

خواست؟ حیتوض مگه !!  

 دمیتهد زد،یتوش موج م تیکه جد یبا آرامش آوات

 :کرد

-  سیپخش شده، اصال به صالحت ن لمیف نیاالن که ا

زمیعز رونیب یتنها بر یکه بخوا !  



 هی.. علکردیم کی.تحرمن. هیمامان رو عل داشت

من یخواسته  !! 

- رمیبا بابام م ! 

کج کرد یسر ز،یتمسخر آم یتیزد و با رضا لبخند : 

 ..خوبه اگه وقت داشت-

. به خدا من به اون روزها دمییهم سا یرو دندون

در حق خودم  گهیهم..د مردمیاگه م ی.حتگشتمیبرنم

کردمینم انتیو حسم خ ! 

نشدم. و پشت  شیازش گرفتم و منتظر خداحافظ چشم

 ملیتند به اتاقم رفتم و در رو بستم. ف یبهش، با قدمها

من اشتباه  یرو جمع کنه! من رو تنها نذاره!! کارها

! بچه امشعورمیعقلم! ب ی! من بادیاز آب درم !!  

.هنوز که دمیچرخیو دور خودم م دمیخندیحرص م با

کوتاه  لمیف کینشده! فقط  یچینشده..هنوز ه یزیچ

با مِن آشنا! با من  یآوات مرد ان تِ یمیمبود از ص

  !!حرف داره



قبل  ی هیده ثان یکه برا یتماس از دست رفته ا به

اسمش  یهر باره  دنیشده بودم و قلبم با د رهیبود، خ

ذارهی. گفت که تنهام نمدیلرزیم ! 

- شد؟؟ یبعدش چ  

سرم رو بلند کردم و به ساغر نگاه  یحواسپرت با

دهنش گذاشت و همونطور  یتو یکردم. پَر پرتقال

کردیمنتظر نگاهم م .  

- ..گفت هرجور شده گهید یچی..هگـــهیبعدش د

کنهیجمع م لمویخودش ف .. 

دیخند دیترد پر : 

- ؟؟؟ینی یچطور  

رو کنارم گذاشتم میباال دادم و گوش یا شونه : 

- گهید گهیکه م تونهیبگم؟ البد م یچ .. 

م از پرتقال پوست کنده جدا کرد..اخ یا گهید پر

گفت یداشت وقت : 



- دم آموزشگاه یومدیخدا لعنتشون کنه! کاش نم .. 

زدم یحوصله ا یکج و ب لبخند : 

- ساغر سیواسه من مهم ن .. 

دیتعجب نگاهم نگاهم کرد و با اخم بهم توپ با : 

- س؟یمهم ن یگی! موونهیآبروت رفته د ! 

که از صبح گرفته بود،  یدادم و..به دوبار تماس هیتک

 لمیباهام حرف داشت.. درمورد ففکر کردم. آوات 

از  یکار منه و منظور کردی! فکر مدونمیبود، م

..از یداشتم. کار من نبود ول لمیپخش کردن اون ف

هم  ادیهم نبودم. هرچند انگار..ز یپخشش ناراض

 !ثمر نداشت

-  لمتونیف جایپ یهنوز چهار روز نشده، تو همه 

 ..انقدرذارنیپخش شده! هزارجور نظر و کامنت م

همون  دنیافتاده که همه فهم لمیصورتت واضح تو ف

 لمیقبلم واسه اون دعوا تو ف یکه دفعه  یهست یدختر

و عروسک  تیمیبه کنار..اونهمه صم نی..ایبود



 رفح یو خنده هاتون..اووو کل یو شوخ یخرس

 !زدن درباره تون

که  نمیبودم..همه رو..و منتظر بودم بب دهید خودم

بکنه خواستیم کاریچ نباریآوات ا !  

- هم بکنن،  یبود..هر فکر تیواقع لم،یخب اون ف

مگه  م؟؟یستینداره. مگه من و آوات دوست ن یتیاهم

 هیهم بفهمن.. هیحاال بق م؟؟یستین کیبه هم نزد

واسه من بد باشه  دی..چرا باهیبق یایمثل دوست یدوست

باشه؟؟ یعاد هیو واسه بق  

 یعنیبدون جواب، نگاهم کرد.  یلحظه ا چند

بگه..با  یمن چ یِ منطق یدر برابر حرفها دونستینم

سرزنشش رو کرد نحالیا : 

- ! اونا وونهید ؟؟یکنیم سهیتو خودتو با اونا مقا

خودشون با افتخار رابطه شونو به همه نشون 

دلش  ؟؟؟یفهمی!! چرا نمخوادی..اما آوات نمدنیم

که تو  یبفهمه، چون اونطور یزیچ یکس خوادینم

 دیباهم دوست یگی. تو مکنهیفکر نم گذره،یفکر تو م



 یپنهون نیا خوادی..اما آوات مدیکیبه هم نزد میلیو خ

تو و خودشو  یباشه، چون قبول نداره! اصال رابطه 

عاشقانه و چه  یو رابطه  یآنچنان یِ به عنوان دوست

قبول نداره یاف یاف، ج ی..بدونمیم ! 

. منتظر بود خوردمیو من حرص م گفتیم راست

کرده بود! اما رفتن؟؟  دمیرف بزنه..تهدباهام ح

رو نداشت و همچنان  میقصد رفتن از زندگ یعوض

خودش کرده بود ریمن و قلبم رو اس . 

- مجبورش کرده که با  یبره!! ک خواد،یخب اگه نم

 ثیحرف و حد ینطوریبره، تا واسش ا رونیمن ب

 بره خوادینم ینفس بکشم..وقت هیبشه؟! بره بذاره منم 

 یمن بشه، پس حقشه هرچ الیخیب خوادینم یو حت

ادیسرش ب !  

دمیکش نییدادم و به اخم نگاهم رو پا هیتک : 

- باشم..واسه  یعاد گهی..اون متونمینم ینطوریمن ا

 کنهیم یباهام شوخ ی..وقترمیخودم سخت نگ

 شهیکه باعث م گهیهزار رفتار د ای رهیگی..دستمو مای



 ینطوریا ! منرمینگ یباشم و جد الیخیب زه،یدلم بر

ستمیساغر..بلد ن تونمینم !  

ناراحت ساغر  یو به چشمها دمیرو باال کش نگاهم

شدم رهیخ : 

- هزار جور فکر و  ستم،ین ششیپ ی..وقتتونمینم

و  ششمیپ یوقت ی..چطورادیتو سرم م الیخ

رفتار کنم؟! منو  یحسمو کنترل کنم و عاد کشم،ینزد

م باها یجور هیاما.. دونه،یخودش م یدخترخاله 

که کنهیم ییکارا هی..کنهیبرخورد م .. 

خونه  یکه تو ییلحظه ها یادآوریاز  دیلرزیم قلبم

 ..ش گذشت

- که بهش  یباشه..اما واسه من یواسه اون عاد دیشا

 لرزم،یکه با نگاهشم به خودم م یحس دارم..واسه من

 یلیواسم خ ییزایچ نی..همچفمی! ضعسین یعاد

..بچه ام؟؟ مریگیکه سخت م سیسخته..دست خودم ن

که باهاش  زنمیواسه خودم توهم م کنم؟؟یم یباف ایرو

خودم  ؟؟دستداشته باشه یاونم حس دیدوستم و شا



مراقبم باشم   خوادیهمه ش م یکنم؟! وقت کاری..چسین

باشم الیخیو ب رمینگ یجد تونمیباشه، نم شمیو پ .. 

 داد؟؟ی. بهم حق مکردیسکوت نگاهم م یتو ساغر

 یرو نداشتم.. حت یچیمن حِق ه انروزهی..ادونمینم

که دست خودم نبود یحق داشتن حس .. 

- ؟یباهاش باش یانقدر سختته، مجبور یخب وقت !  

زدم و به اجبارهام فکر کردم.  یآروم پوزخند

دیفهمی..ساغر که من رو نمالیخیب .. 

- تو بخور وهیم .. 

- حاال که  ؟؟یکنی! چرا تموم نمگمیم ینه جد

و مثل اون که تو رو دختر  یرفتار کن یعاد یتونینم

تمومش کن بره  ،یبرخورد کن دونه،یخاله ش م

پسره، هم واسه خودت دردسر  نیبه ا یدی! چسبگهید

به زور  ای! چارهیهم واسه اون ب ،یکنیدرست م

دم  شیکشونیم ایجشن تولدت،  شیبکشون یخوایم

 یرابطه رو عاد نیاون ا ی..چرا وقتموزشگاهآ



 ینطوریا ؟؟ینشون بد به همه یخوایم دونه،یم

یشیخودتم خراب م چ،یه رسهیبهت نم یزیچ .. 

! دیفهمی..نمختیریساغر به هم م یاز حرفها اعصابم

بودم و ساغر به من  یخالص یبرا یمن دنبال راه

کنمیو تمومش نم دمیکه چسب گفتیم ! 

- تمومش کنه! باز  خوادی! نم؟یفهمی..مکنهیتموم نم

دختر خاله  یبه قول خودش همون رابطه  خوادیم

..اصال میبگذرون یو عاد میداشته باش یپسرخاله ا

کردن و  یمحل یو ب دنیواسه اون کات کردن و ند

کنهینداره! چون مثل من فکر نم یمعن نا،یا .. 

حرفهام رو متوجه  ادیبود که انگار ز یجور نگاهش

ش  وهیو به بشقاب م دمیکش ی. پوف آرومشدینم

 :اشاره کردم

- ه من فکر نکن..آقا آوات خودش تو بخور، ب وهیم

ها رو جمع کنه عهیشا نیا تونهیم !! 

 نییداد و نگاهش رو پا رونیب ینیاز ب ینفس

دیبود که پرس یاری..درحال پوست کندن خدیکش : 



- اد؟؟یم یخاله کِ   

بودم یهم به عوض شدن بحث، راض من : 

- ..شام ادیامروز روز دوره شونه..احتماال شب م

درست کنم؟؟ یخوریم یچ  

خنده نگاهم کرد با : 

- ؟؟یدرست کن یهم بلد یزیمگه تو چ  

براش کج کردم یدهن : 

- رمیبگ ادی خوامینه پس از تو م ! 

 یشدم و به سمت آشپزخونه رفتم.ساغر با صدا بلند

دیپرس یبلند : 

 از ترالن چه خبر؟؟؟-

اومدن اسم ترالن، صورتم جمع شد با : 

-  یخونواده  شی..همه ش داره زوِر آبروش پیچیه

 کمی زنهی! هرروز به مامان زنگ مزنهیشوهرشو م



 یجد ادیمامان ز نهیبیبعد که م کنه،یغر غر م

کنهیتمومش م ره،یگینم .. 

بغلش گرفت یداد و کوسن رو تو هیتک : 

- شوهرش لِ یکشت خودشو با اون فک و فام ! 

دمیور کش کیرو به  دهنم : 

-  دشیاصل کار اون شوهرشه که رو ترالن و عقا

ارهنفوذ د یلیخ ! 

- اد؟؟؟یم یعمو کِ   

. خوب کردیرفتار م نیسرسنگ نروزهای..چقدر ابابا

..اما مثل قبل نبودزدیبود..حرف م . 

- خونه ادیاونم شب واسه شام م .. 

 رونیب زریفر یزده از تو خیگوشِت  یا بسته

فکر کنم راحتتر از  دیسف ی. چلو گوشت و پلودمیکش

باشه گهید یغذاها .. 



 یصدا دنیتم و با شنگذاش نکیس یرو تو گوشت

حواسم از غذا درست کردن، پرت شد. هول  م،یگوش

پرواز کردم. ساغر بهم تشر زد میزده به سمت گوش : 

- ایدار یریدرگ گهیچه خبرته بابا؟؟؟ آوات راست م ! 

رو  میبراش نازک کردم و گوش یچشم پشت

گذاشته  نستاگرامشیا جیپ یتو یبرداشتم. آوات پست

مبل کردم و  یرو بنِد دسته  ..دستمختیبود. قلبم ر

نوشته که به صورت عکس  کیپست رو باز کردم. 

ی..با محتواکردیم ییصفحه خودنما یتو : 

"  یآدما تا وقت یو مسائل شخص یخصوص یزندگ

نشون بدن، فقط به  یکه خودشون نخوان به کس

 لمیکه ف یشخص خودشون مربوطه..از کس

بدون رو  میخانوادگ یاز دوستا یکیمن و  یِ خصوص

 یاجازه و دور از اخالق گرفته و پخش کرده، بزود

شهیم تیشکا " 

که گذاشته بود، نگاه کردم و بارها  یها به پست هیثان

!! از ت؟یبود؟! شکا نطوریخوندم. جمع کردنش..ا



نوشته،  نیا یکه تو کردمیچرا حس م ؟؟یک

فهمم؟؟؟یهست که فقط من م یمنظور  

!! ستم؟ین یخانوادگ یآشنا گهی! دیخانوادگ دوست

 یخانوادگ ی! دوست و آشناکنه؟یم یخب چه فرق

ستند؟ین گه،یهستند د یکی !  

- ن؟یعطر هیک ! 

پست بودم که متوجه حضور  نیفکر ا یتو انقدر

 یو به چشمها میساغر نشدم..نگاهم رو باال کشد

 :کنچکاو و متعجب ساغر دادم

- گرفته بود؟؟؟ لمیاز ما ف یک یدونینم  

ادهوا تکون د یتو یدست : 

-  یک دمیواال من انقدر غرق اومدن شما بودم که نفهم

تو دستشه یگوش ! 

که خودم مسبب پخش  دادی..آوات احتمال متیشکا

 نی! ا؟یاز ک تیباشم..حاال..شکا لمیشدن اون ف



رو  شیمسائل خصوص یکس نکهی! از اد؟ی..تهدیعنی

هی! از من هم عصبانهیپخش کرده، عصبان !!  

- ؟یغرق شد هیچ ! 

رو  نباریمبل کنار ساغر نشستم. ا یفته روگر ماتم

جمع کنه و گفتن آشنا،  دیکه با ینتونسته بود اونطور

اومد. من دوست  یمسخره به نظر م یادیز

فقط به  شیشده بودم و مسائل خصوص شیخانوادگ

 دونمیخودش مربوط بود. ازش..متنفر بودم و نم

 !چرا

شد دهیبازوم کوب یساغر رو مشت : 

- ه؟؟؟یچ نمیبب رونیب ایت ب!! از هپرویهو  

از دستم  یبودم. کار جیم فشردم. گ قهیکنار شق یدست

اومد؟؟ یبر م  

- ما رو گرفته و پخش  لمیکه ف یاز کس خوادیآوات م

کنه تیکرده، شکا ! 



و دوباره به عکس  دمیساغر رو شن نیه یصدا

یعوض نیبود ا یشدم. چقدر جد رهینوشته خ ! 

- د؟یکنیچرا م شییخدا! جنا ادی ! 

حرص و طعنه گفتم با : 

- حساسه شیرو مسائل خصوص !! 

-  یک دونهینم یکنه وقت تیشکا خوادیم یحاال از ک

 پخش کرده؟؟؟

 دونستمیرو به ساغر دادم. خودم هم نم میگوشه ا نگاه

 :و جواب دادم

- به من شک داره دایحاال که شد .. 

باز موند رتیاز ح دهنش : 

- کنه؟ تیشکا خوادیاز تو م ینی !! 

زدم یپوزخند : 

- کنهیم دی! حاال که داره تهدگهیالبد د .. 

دیکش نییبهت زده نگاهش رو پا ساغر : 



- چقدر  نهیبب نویگرفته، االن ا لمیکه ف یاون چارهیب

ترسهیم .. 

دمیخند نهیبا ک یول آروم : 

- ..من فتهیب ریکنه مثال! حاال حقشه گ یخواست دشمن

نداره یتیکه واسم اهم .. 

دیخند ساغر : 

- ات به تو شک دارهحاال که آو .. 

به ساغر زدم یچشمک : 

- هم هوامو  یادیداره! ز شویدوست خونوادگ یهوا

بشه و تنهام  المیخیب ادیداره..انقددرررر که دلش نم

 ..بذاره

زده گفت جانیو ه دیکامل به سمتم چرخ ساغر : 

- بهت داره؟ ییحسا هینکنه واقعا  نیعطر ! 

شه و از من داشته با یکی خواستی! آره دلش محس؟

کنه حیرو بچلونه و تفر میگوشت یهمه ش لپها ! 



- دونمینم .. 

رو گرفت و فشرد دستم : 

- نداشته باشه، چرا انقدر نگرانته؟؟؟ چرا  یاگه حس

هس که  یزیچ هیتنهات بذاره؟؟ خب حتما  ادیدلش نم

گهیبشه د التیخیب تونهینم ! 

مسائل فکر کرده  نیبودم و خودم بارها به ا جیگ

بود که نیش ا هجیبودم. اما نت : 

- داره نسبت بهم تیاحساس مسئول شتریفکر کنم ب ! 

ابروهاش رو باال داد دیبا ترد ساغر : 

- واسه دختِر دوسِت باباش؟؟؟ تیاحساس مسئول  

و من از  ذاشتیساغر موند. تنهام نم یرو نگاهم

رفتار  نیدر ع یخدام بود که کنارش باشم..اما وقت

به شک  کرد،یم دمیناام یخوب و مراقبت و هوادار

 ر،یپذ تیمسئول یادیمرِد ز نیافتادم که اصال ا یم

خوادیم یاز جون من چ ! 



- از بابتم راحت  الشیبزرگ شم..اونوقت..خ خوادیم

و شهیم ... 

نذاشت جمله م رو تموم کنم ساغر : 

- نه ایکه کنارت باشه،  رهیگیم میتصم ! 

بود؟! ساغر  یتعجب نگاهش کردم. منظورش چ با

دستش فشرد ونیم رو ممطمئن تر دست : 

- که  نهیتا بب یبزرگ ش خوادی! منهیباور کن هم

بهش حس  ینطوریباز هم ،یعاقل تر شد یوقت

نه ای ،یدار !! 

بهش زل زدم و بعد..پر تمسخر زدم  یا هیثان چند

و..مسخره بایخنده! چقدر ز ریز ! 

- بزرگ شم و از پس خودم  خوادی!! آوات موونهید

امیبرب !  

کرد اخم : 

هس یزیچ هی گمیم که من ! 



به ساعت  ییخونه به صدا در اومد. نگاه گذرا زنگ

شش و  نیکه ب کیکوچ یعقربه  دنیانداختم و با د

کرده بود، متعجب از جا بلند شدم ریهفت گ : 

 !چه زود بابا اومد-

به ساغر گفتم نیسمت در رفتم و در همون ح به : 

- سرد شد، پاشو برو عوضش کن تییاگه چا .. 

فنجون گذاشت یدنه به ب یدست : 

- خورمینه خوبه، م . 

ازش گرفتم و در رو باز کردم. با باز شدن در،  چشم

و براق موند  اهیس یچشمها یخشک شدم! نگاهم..رو

سپرده شد یبه فراموش دنیو نفس کش .. 

که روبروم  یهم فشردم و دوباره به آدم یرو پلک

بود و من  نجایبود! ا نجایشدم. ا رهیبود، خ ستادهیا

 ی!! نگاه خمارش با اون چشمهادمشیدیاقعا مو

 کی ،یمن مونده بود و با ژست خاص یطلبکار، رو

سرش به چهارچوب در گرفته بود..  یدستش رو باال



کردم.  نگاهآب گلوم رو فرو دادم و سر تا پاش رو 

خواست؟یم ی..چنجایا ! 

بپرسم، آروم  یزیدهنم باز بشه و چ نکهیاز ا قبل

 :گفت

- ؟؟ییتنها  

به  یاز تپش افتاد! نگاهم با بهت و ناباور مقلب

 یبود و..چ شیحال عصب نی..آروم و در عیچشمها

د؟یپرس ! 

- ؟یچ !! 

همون لحن خشدارش گفت با : 

- خونه تونه؟؟ یک  

کنار هم چفت شدند و زانوهام به هم فشرده  پاهام

دهن چرخوندم یشدند. با مکث زبون تو : 

- ؟یکار دار یبا ک ! 

وندصورتم گرد یتو ینگاه : 



 ..با خودت-

باز موند. با من..اومده بود حرفهاش رو بزنه؟ دهنم ! 

دیساغر به گوشم رس یصدا : 

- ن؟؟یعطر هیک  

نشد جواب ساغر رو بدم. آوات به کل حواسم  مهلت

 .رو پرت کرده بود

- خونه س؟؟؟ یک  

موقع  نیهم هم شیپ یکه تنها هستم! هفته  دونستیم

آوات یتنها بودم و.. مهموِن خونه  ! 

 چطور مگه؟؟-

شد کتریساغر نزد یصدا : 

- ن؟؟یعطر  

شد و من حضور  دهیآوات به پشت سرم کش نگاه

 یساغر رو پشت سرم حس کردم. نگاه آوات عاد

حدس  شدیبود..همونطور آروم و..طلبکارانه! اما م



 یزد که ساغر تعجب کرده و از حضور آوات جلو

ما، جا خورده یدر خونه  ..  

ر گرفت و دوباره به نگاهش رو از ساغ آوات

من نگاه کرد یچشمها : 

- ایب قهیدِ  هی .. 

شدم  ینه؟! بدذاِت پررو صفت! عصب گهیمن بود د با

در ظاهر آروم بودم یآروم بودنش، ول نطوریاز ا : 

 ..مهمون دارم-

 نباریبه پشت سرم انداخت. ا یدوباره نگاه آوات

که ساغر گفت یشد..جور ینگاهش طوالن : 

- باهات ندارم یبرو..من کار ،یخوایاگه م نیعطر .. 

هم فشرده شدند. چقدر گستاخ  یاز حرص رو لبهام

 !شده بود

- ایبدو ب ! 

بهش، ساغر رو  رهیآوات رو ندادم و خ جواب

 :مخاطب قرار دادم



- رمینم ییمن جا زمینه عز .. 

من و ساغر جابجا شد نیب نگاهش : 

- خونه؟؟ نییفقط شما دوتا  

هلت جواب دادن سکوت شد و بعد..آوات م یا لحظه

جلو گذاشت و فاصله ش رو  یبهمون رو نداد. قدم

که راحت گفت کردمیکم کرد. با تعجب نگاهش م : 

- تو؟؟ امیب یکنیدعوتم نم  

اراده کف دستم  یخودم رو کنترل کنم و ب نتونستم

 :رو جلوش گرفتم

- ؟یایکجا ب !! 

پهلوم گذاشت و  یتوجه به مانع شدنم، دست رو بدون

به عقب هل دادمن رو  یبا نرم : 

- که با مهمونت  ریبگ ادی..الاقل یستیتعارف که بلد ن

یدرست حرف بزن .. 

. گفتیاز حرص م ییبا رگه ها ،یرو آروم ول نهایا

بود و...جلوتر  شیحتما منظورش به چند روز پ



.با دهن باز شده، امیاومدنش باعث شد که به خودم ب

پر برگشتم و به ساغر نگاه کردم . اون هم مثل من 

بود رتیاز ح !  

- زمیعز گهیبرو کنار د ! 

گرد شده به آوات نگاه کردم یو با چشمها برگشتم .  

- بفهمن نای!! بابام ا؟یایکجا م ... 

به عقبتر ُهلم  ،یبه روم زد و با اخم کمرنگ یلبخند

 :داد

- رمیم زنم،یحرفمو م .. 

کامال از چهارچوب در رد شده بود  گهید حاال

من..ناباور  یرست روبروخونه مون بود! د یو..تو

 یبودم. با تمام فرار کردنها، بازهم به همون نقطه ا

 یتو یمن بود و قلب یرو شی! آوات پدیکه نبا دمیرس

. نامرِد پست فطرت من رو به کردیم یقراریب نهیس

ذاشتیحال خودم نم ! 



 سوزوند،یکه تمام تنم رو م یفرار از نگاه یبرا

 :طلبکارانه دست به کمر شدم

- حرفتو بگو ؟؟یدار رکایچ ! 

 یمن و ساغر جابجا شد و در آخر..تو نیب نگاهش

 یوقت دیباریاز لحنش م دیشد. تهد رهیمن خ یچشمها

 :آروم گفت

- گرفته و پخش  لمویکه ف یاز کس خوامیکه م یدونیم

کنم؟؟ تیکرده شکا  

برگشتم و به ساغر  عیمکث کردم. و بعد سر یا هیثان

از  یکیکار  که زدینگاه کردم. آوات حدس م

دوستهام باشه، اونهم به درخواست من..حاال..ساغِر 

کار اون نبود نکهیبود، با ا دهیترس چارهیب ! 

کردم  یشدم. سع رهیو دوباره به آوات خ برگشتم

کننده ش  وونهینفس بکشم..نفس بکشم و به نگاِه د

 ..توجه نکنم

- کن! به من چه؟؟؟ تیشکا  



کرد و  دیتنگ شدند و با نگاهش تهد چشمهاش

 !من..جون دادم

- کرده یغلط نیهمچ یک یدونیتو نم ینی ! 

پهلوم رو سوراخ کردند. کاش قلبم رو  انگشتهام

زدمیچنگ م .. 

- نداره که بدونم یتیواسم اهم .. 

آورد کیباال داد و صورتش رو نزد ابرو : 

- وقت؟؟؟ هیکنم، واست بد نشه  تیشکا  

الاقل بذار نفس بکشم یلعنت ! 

- بشه؟! مگه من از دوست واسه من چرا بد 

پخش  تویگرفتم و مسائل شخص لمیف تیخانوادگ

  !!کردم؟

 ییجورا کیاز خنده بود!  یخنده ش کامال خال تک

ریباور پذ ،یمتعجب ول .. 



-  شیپ یزیچ نیاومد همچ یبدت نم ی..ولدونمینم

ادیب ! 

لحن  گهی! چرا بغض کردم؟؟ دکرد؟یم رمیتحق

و پرنفرتم، دست خودم نبود یعصب : 

- اومد از دستت خالص بشم یآره چون بدم نم ! 

چشمهام جابجا کرد و با تمسخر،  نیرو ب نگاهش

 :لبخند زد

-  گهید یاومد که به جاها یبرعکس..بدت نم دمیشا

بشه دهیکش .. 

 یدرشت شدند. اجازه  تیاز فرط عصبان چشمهام

صورتم  یتو یحرف زدن نداد و با آرامش نگاه

گفت یبود وقت شتریلبهام ب یگردوند. مکثش رو : 

- ! توقع من یستیبهت گفته بودم که دوست دخترم ن

که  نیخانوم..هم یعطر سین گهید یزایاز تو چ

و سرت به کار خودته،  یمونیم یبدونم دختر خوب

خرابش  ایبچه باز نیبا ا یواسم بسه..اما اگه بخوا



که فقط به ضرر خودت تموم  کنمیم یکار ،یکن

 !بشه

..تمام تنم داغ شتریب ،یتگبزرگتر شد. دل شکس بغض

دیلرزیآرومم م یشده بود و صدا : 

- تو  شیکه پ ییتا از اون لحظه ها کنمیهمه کار م

خالص شم گذرونم،یم !! 

چشمهاش  ی! وقتدمیخوردنش رو به وضوح د جا

ها دهنش  هیناباورانه به چشمهام دوخته شد و..ثان

پر بغض ادامه دادم یبسته موند! با نفرت : 

-  گهیکن! فقط د تیشکا یخوایکه م یبرو از هرک

 !!دست از سر من بردار

 یازش گرفتم و برگشتم. ساغر نبود..هنوز قدم چشم

شدم دهیبرنداشته بودم که آرنجم رو گرفت و من کش ! 

-  گهید وثید هیدست از سرت بردارم که با 

نمت؟؟؟یبب  



. آرنجم رو دیباریم تیآرومش عصبان یصدا از

دمیکش : 

- مربوطه به خودم گهیاونش د !! 

دستم رو آزاد کنم.قدم برداشت..همراهش  نتونستم

 .مجبور به راه رفتن شدم

- نداده که با بزرگترت درست حرف  ادیبهت  یکس

؟؟؟یبزن  

کردم تقال : 

- ؟؟؟یکنیم یچه غلط یدار  

به روبرو کرد ینگاه : 

- میباهم حرف دار قهیما دو د ! 

و با ترس و  ستادهیکه ساغر سر پا ا دمیو د برگشتم

 ی.آوات فرصت عکس العملکنهیتعجب به ما نگاه م

ساغر نداد و من رو به سمت اتاقم  ایاز طرف من 

کنار گوشم لب  یآروم بود وقت یلی. صداش خدیکش

 :زد



- رفتار  یعاد یوجب میبا توئه ن شهینم چوقتیه

گهید یستیکرد..نرمال ن ! 

به خودم دادم یتکون : 

-  دیبا! به زور یجلوه بد یعاد یخوایبه زور م

رفتار کنم که تو  یاونطور دیتحملت کنم..به زور با

؟یفهمی..نمخوامی! نمیخوایم !! 

 یرو تو تیبهم انداخت و من عصبان ییگذرا نگاه

دمیچشمهاش د : 

-  هی..یکنیرفتار م خوام،یکه من م یچقدرم اونطور

قهر  ایتحمل کنم،  اتوی..لوس بازیذره تعادل ندار

اتو؟؟؟یکردنا و بچه باز  

!! انقدر بد بودم؟؟؟کردیم تحملم  

اتاقم شد و من هم به اجبار، کنارش! در اتاقم  وارد

رو بست و با بسته شدن در، آرنجم رو با ضرب 

دمیکش رونیب : 

- ؟؟؟یمجبورت کرده که تحملم کن یخب ک  



به سمتم برداشت یبه کمر زد و قدم یدست : 

- دم آموزشگاه؟؟؟ میرفت یواسه چ  

 یتو نهیو ک عقب..برنداشتم! با حرص یقدم

 :چشمهاش زل زدم

- به دوستام نشونت بدم خواستمیم ! 

شد شتریب اهشیس یِ چشمها خشونت : 

- بشه؟؟؟ یکه چ  

به من زل زده بود  ییجا دیگلوم رو فرو دادم. ام آب

که نترسم! تکون نخورم! حقم  زدیم ادیو در گوشم فر

رمیرو ازش بگ !! 

 ..که بفهمن بهشون دروغ نگفتم-

 گهی. ددیکوبیقلبم هر لحظه م. ستادیا روبروم

 مهربون نبود؟؟؟

- ؟؟یچه دروغ  



. دمیهم گذاشتم و بعد..نگاهم رو باال کش یرو لب

یافتنیبود و چقدر..دست ن کیچقدر نزد ! 

- با تو رابطه دارم نکهیا .. 

 میدلدار دیزد و قلبم سوراخ شد. ام یزهرخند

و پر تمسخر  یعصبان یها اهیداد..من چشم از س

 ..نگرفتم

- وم رابطه؟؟؟کد  

شدم و بازهم..زانوهام کنار هم چفت شدند داغ .  

- یدوست .. 

نبود و  یشد.حاال..فاصله ا کتریکش داد و نزد یلب

 یکردم. قدم نیرو با تماِم وسوسه هاش، نفر دیمن ام

عقب رفتم. دست کنار پهلوم گذاشت و..نگهم داشت! 

دیکوب انهیتمام تنم داغ شد و ..قلبم وحش .  

- ا؟؟؟یستاز کدوم دو  

ذاشتیکردم عقب برم..اگر م یسع ! 

 !برو کنار-



و  تیدور کمرم حلقه شد. در اوجِ عصبان دستش

 دهیمثل..بوس یحال کیکردم.  دایپ یحال کینفرت، 

و  یخواستن یخونه ش! همونطور یشدن گونه م تو

زیآم ریهمونطور..تحق ! 

- نبود خانوم  یدوست دن،یکه اونا ما رو د یاونطور

 ..کوچولو

ش نشست و..به عقب ُهلش  نهیس یاراده رو یب مدست

 :دادم

- یاگه عقب نر ... 

خش گرفته و پر حرصش رو کنار گوشم  یصدا

دمیشن : 

- کردن؟؟ ینشونت بدم که چه فکر یخوایم  

تنم سخت شد و..پوستم مور مور شد.  یاجزا تمام

نبود  یفاصله ا چیفشرد. ه شتریاون کمرم رو ب

دمکریو..در اوجِ پرواز، سقوط م .  

- ؟؟؟یبهشون فهموند ینشونت بدم که چ  



گوشم  ی..الله یرو یکردم. اون بوسه ا بغض

من رو فشرد شتریگذاشت و با حرص ب : 

- زده ت  یاز همه چ یخوای!! م؟ینشونت بدم عطر

  کنم؟؟؟

 یِ ش چنگ شد و خواهش قاط نهیس یرو دستم

رفته م شد لیتحل یصدا : 

 !ولم کن آشغال-

دیغر یوونگیا دداد و دم گوشم ب تکونم : 

-  ،یبش تیاذ خوامیرو! نم ایبچه باز نیتموم کن ا

زهیپس نذار اعصابم به هم بر .. 

با هرم نفسهاش،  نیاز ا شتریتا ب دمیرو کنار کش سرم

 ..سست نشم

- از دستت خالص شم! چرا راحتم  خوامیم

؟؟؟یذارینم  

جون  ینفس بکشم. کم ی..اجازه داد تا کمباالخره

دستش رو از  یکم کرد ول یکم ! فاصله ش رورمیبگ



کمرم برنداشت. آب گلوم رو فرو داد و نگاهم  یرو

 رشتیب یول کردیم تمی. بغض داشت اذدمیکش نییرو پا

بود که حالم رو  یکینزد نهمهیاز اون، حضورش با ا

کردیدگرگون م .  

چونه م گذاشت و سرم رو باال گرفت. و  ریز دست

 ی. چشمهاچشمهاش نگاه کنم یمجبورم کرد که تو

بودند یکه..هنوز عصبان یسرخ شده و خمار : 

- دفعه نی..فقط همگذرمیرو ازت م ندفهیا ! 

انگشتهاش فشرده شد ونیم م چونه : 

- من و  یآبرو ایمسخره باز نیبا ا یاما اگه باز بخوا

 رمیم یالیخیو با ب یهمه چ ریز زنمیم ،یخودتو ببر

خودم یِ زندگ یپ ! 

دمیغر ،کردیکه قلبم رو له م یدرد با : 

- خودت یزندگ یپ یبر خوامیم !! 

چشمهام زل زد  یتو ،یلبخند و آرامش چیه بدون

فرستاد رونیب یو..نفس .  



- تنهات بذارم تونمیفعال..نم .. 

و چونه م  دمیطرف کش کیحرص صورتم رو به  با

انگشتهاش آزاد کردم نیرو از ب : 

- شمیم تی..اذتونمینم ینطوریخودخواه! بهت گفتم ا !  

ش رو باال آورد و صورتم رو قاب گرفت. دست دو

و اون  دادمیبودنش هر لحظه جون م یمن برا

درکم کنه خواستینم .. 

- ازت راحت  المیخ ی..وقتیزیریفکرمو به هم م

 شیتمرکز کنم..پ میرو کارم..رو زندگ تونمینم س،ین

شهیفکرم واست خراب نم گهیبهتره..د ،یخودم باش .. 

دمیوار نال وونهید : 

-  دیبسوزم؟؟؟ من با التویخ یِ به خاطر راحت دیمن با

رو کارت  یتا تو بتون فتمیب میاز همه چ م،یاز زندگ

!! به من چه که فکرت به هم ؟یتمرکز داشته باش

س؟ ختهیر ! 



گونه م  یشستش رو رو یتمام، انگشتها ییِ پررو با

. و با آرامش گفتدیکش : 

-  یمونیخودم م شی! انقدر پیمونیخودم م شیفعال پ

بچگونه و مسخره تو کنترل  یکه حسا یریبگ ادیتا 

یکن .. 

حالم به هم  ش،یو..خودخواه ینفهم نطوریا از

خوردیم !  

- ادیاز دستم برم یاگه تحملم تموم بشه، هر کار !! 

راحت گذشت د،یتهد نینگرفت و از کنار ا یجد .. 

- خوشگل خانوم!  یریبگ ادی دیبا زایچ یلیتو خ

ینکن یازخودت ب یبا آبرو نکهیا شیاول .. 

جوابش رو بدم..نذاشت خواستم : 

- به کنار..اما  ی!! دوستینکن یبا من باز نکهیدوم ا

 یو با لوس باز یمنو خر فرض کن یاگه بخوا

 یو منو هرجا دلت خواست بکشون یکارتو راه بنداز



 ینطوریا گهیاونوقته که د ،ینشون بد یو به هر کس

.. خب؟؟؟ستمیآروم و مهربون ن  

شد و من  وونهید دی. امدیلرزیم ،یامتعادلاز ن نفسهام

و  نهیدستش حلقه کردم.. و پر ک یدست دور مچها

جواب دادم دواریتهد : 

- ..اگه باز یبه خدا آوت! به خدا قسم اگه راحتم نذار

و  یخودت نگه دار شیبه هر بهونه منو پ یبخوا

 یکار هی..خودم ینفهم باهام رفتار کن یمثل بچه ها

وضع خالص بشم نیاز ا شهیکه واسه هم کنمیم ! 

 ینگرفت و دستهاش رو محکمتر رو یجد بازهم

 :صورتم فشرد

- ..بفهمم زمیگنده تر از دهنت نزن عز یحرفا

وضع  نیازت سر زده، خودم با بدتر ییخطا

کنمیخالصت م .. 

گفت شداریزد و ن یپوزخند : 



- نداره که به همه بگم دختره  یواسه من کار

باهام باشه!  خواستیدلش م یلیبود و خ زونمیآو

و بدبخت که به  زونیدختِر آو هی یشیاونوخ تو م

بندازه یخودشو به آواِت مردان خواستیزور م ! 

 نهمهیاز ا خواستمیتنم منجمد شد. م یتو خون

رمیبم ش،ینامرد ! 

اما من تو رو دوس دارم خانوم کوچولو..بذار -

خوشگِل من!  یدختر خاله  میهم بگذرون شیپ یعاد

وجود کنه و  یکس خوامیراقبتم، چون نممن فقط م

هر روز واسه خودت تکرار کن،  نویمزاحمت بشه..ا

بشه..حّس به درد  یمن واست عاد شیتا بودن پ

 !نخور و زودُگذرتم بذار دِر کوزه، آبشو بخور

 ی. اون بوسه ادادمیداشتم جون م یفرط ناراحت از

 یلیگذاشت و ازم فاصله گرفت. و خ میشونیپ یرو

گفتراحت  : 

- برمتیزنگ بزن خودم م ،یبر یخواست ییجا .. 



 یمجسمه  کیدور شد. دور و دور تر..من مثل  ازم

 نهمهیجسم بدون روح، به ا کیهم  دیشا ایمسخ شده..

شده بودم. در رو باز  رهیخ یو نامرد یبدذات

جمله بگم کیکرد..فقط تونستم  : 

- تونمیمن بهت گفتم که نم ! 

. در دیه به گوشش نرسبود ک فیصدام انقدر ضع اما

بزرگ و  نهیاتاق باز موند. نگاهم خشک شد. ک

بزرگتر شد و کِل وجودم رو گرفت. در خونه بسته 

شد. اما من فقط  انیدر اتاقم نما یشد و ساغر جلو

من،  ی نهیکه با ک دمیدیرو م یبراق یها اهیس

کردندیم یهمدرد .  

اراده  یو ب شدیمرور م هیهر لحظه..هر ثان حرفهاش

 یگوشم نشست. دخترخاله!! الله  یبود که دستم رو

. مثل تنم..مثل کمرم که هنوز رد سوختیگوشم..م

. صورتم.. کل کردمیانگشتهاش رو حس م

نهیفقط از ک نباریقلبم..ا یوجودم..حت ! 

- شد؟ یوحش هویچرا  نیا !! 



اما انگار  کردمیساغر رو کنارم حس م حضور

که  یلحظه اهمون  ینبودم. تو ایدن نیا یاصال تو

 ییو..با پررو کردیم دیآوات دم گوشم با خشونت تهد

کرده بودم. دست  ریگ کرد،یگوشم رو لمس م یالله 

بازوم نشست یساغر رو .  

- ن؟یعطر گفتیم یچ !  

که  دونستیمراقبم باشه..خودش م تونستیمرد نم نیا

 یمن، خودشه. آره آوات برا یخطر برا نیبزرگتر

! دیبوسیمن رو م ال،نحیمن خطرناک بود و با ا

رفتار کنم؟ یعاد !!  

- نیعطر !! 

بغض هم نداشتم..به کل خشک شده بودم. و..به  گهید

 تونمیآوات، نم نی. نه من با اکردمیآغوشش فکر م

 یرو خودش بهتر از هرکس نیرفتار کنم. ا یعاد

آدم  نیدست ا ی چهیو باز هم...من باز دونستیم

جلوه  یعاد رو واسم یهمه چ خواستیم ایبودم؟!! 



 نطوریا یقصد و غرض ـــچیهم..بدون ه دیبده؟! شا

دیکشیم شیوجودم رو به آت ! 

- کرد؟ کارتیچ نمت؟؟یبب !!  

ساغر نگاه کردم. نگران بود و با تعجب به مِن  به

نکرد، جز..بدتر کردن  ی.کارکردیشده نگاه م دهیبوس

 ..اوضاعِ من

 ..گفت دوستم داره-

ساغر چه  متعجبش درشت تر شدند. یچشمها

قشنگ داشت و من دقت نکرده بودم! از  یچشمها

..همونطور درشت، ریخاله من یهمون جنس چشمها

رایهمونطور گ .. 

 !!دروغ نگو-

لبخند زدم رمیخاله من یچشمها به : 

 ..گفت مراقبمه-

رو گرفت دستم : 

- ؟؟؟یباهاش نداشته باش یکار گهینگفت که د  



 ی. ساغر چکردیگوشم گز گز م یکه الله  آخ

 !!گفت؟

- نداشته باشم؟ یکار !  

دمیخند پرتمسخر : 

- ! زنه؟یم یحرف نیکه دوسش داره همچ یآدم به کس

ستیآواِت خودخواه..اصال به فکر من ن .. 

تکرار کنم که مراقبمه! من هرروز و هر  هرروز

گونه م  یفقط به اون بوسه که رو ه،یو هر ثان قهیدق

به لمس رفتن باهاش. رونی. به بکردمیگذاشت، فکر م

. گذروندمیکه کنارش م یناب یدستهاش..به لحظه ها

داشت؟ یاز من چه توقع نهمه،یاونوقت اون..با ا !!  

خوردم. ساغر محکم تکونم داد تکون : 

- ق؟؟؟یگفت دق یچ نمیبب نیبش ای!! ب؟یگیم یچ  

میتخت نشست یرو کشوند و رو من .  

- گفت یچ نمیکن بب فیخب حاال از اول تعر ! 



ساغر یِ قهوه ا یر بود. چشمهابه ساغ نگاهم .. 

 ..من گفتم ولم کنه..خودش نخواست-

تر بودم جیگ شهیشده بود، من از هم جیگ ساغر . 

- ..ازم توقع نداشته باشهتونمیبهش گفتم که نم .. 

- رو؟ یتوقع چ !! 

هم قفل بودند.  ی. دستهام تودمیکش نییرو پا نگاهم

ا شده بود. من ب تیاهم یب یداشتم..همه چ یحال کی

شده بودم دهیبوس ینامرد . 

- ن؟؟؟یعطر  

با زبون تر کردم. ناخِن انگشت اشاره م شکسته  یلب

. دمیناخِن شکسته م کش یبود.انگشتم رو رو

 دی. شاکنمیم ینکرد پس من هم..نامرد یمردونگ

زونمیدر حق خودم. خوِد..آو شتریب ! 

- بهش دارم..اما منو بغل  یچه حس دونهیم

..بعد کنهیو نوازشم م..نازکنهی..بوسم مکنهیم

نکنم گهید ی..مراقبمه و دخترخاله شم و..فکراگهیم . 



 یبود. نگاهم رو شیساغر نشان از بهت زدگ سکوت

 :ناخنم مونده بود

- که  دونهیزده م بکنه..اما نم یاز همه چ خواستیم

هر شِب من با هزار جور فکر کردن باهاش 

گذرهیم ! 

دمیرو باال کش نگاهم : 

- روشن کنم نه؟؟؟ فمویحق دارم تکل  

دیسوال پرس کیتمام حرفهام، ساغر فقط  نیب : 

- د؟یکیانقدر به هم نزد !! 

نگرانش یسرزنش داشتند. چشمها چشمهاش .. 

من  رِ یخاله من یچشمها، چشمها نی. نه ادمیخند

ستین .. 

گفت هرجا خواستم برم، بهش زنگ بزنم که منو -

 ..ببره



 یهاابروهاش جا خوش کرد. از همون اخم نیب اخم

 ..سرزنش گر و پرجذبه

- شه؟؟؟یاگه عمو فرهاد بفهمه چقدر زشت م یدونیم  

چقدر شرمنده م  دیپشت سر ساغر نگاه کردم. ام به

 .بود

- دارم یکه من چه حال دونهینم یشکیه .. 

موند شیشرمندگ یرو نگاهم : 

- ..آوات نداشتامیمن خواستم با خودم کنار ب . 

- سینراهش  نیبهش بگو اگه دوِست داره، ا . 

نبود. فکر  یپر تمسخرم، اصال اراد یخنده  تک

! و من..فکر کردیم یبود و آوات چه فکر یساغر چ

کنم یکار دیکه با کردمیم .  

- گم؟یمگه دروغ م ؟؟یخندیم یبه چ ! 

به اطراف تکون دادم یلبخند سر با : 



- ..راِه بزرگ شدِن من سیراهش ن نیا گمینه..منم م

رروزه ش ه دنی..دسیبودِن آوات ن کینزد

سیشدنم ن دهی..بوسسین ! 

تحمل منه! اگر به  یورا نی..ایشدِن عاد دهیبوس

فرار بکنم. اون  یالاقل تالشم رو برا رسه،ینم ییجا

جمع نشد، چون آوات نتونست! من حق داشتم که  لمیف

 ایمرگ  ای. دمیبدتر بکنم؟؟ بازهم به همون نقطه رس

یزندگ .. 

- یگیم یچ فهممینم نیعطر !  

 گهیهم مهم نبود. گفتم که د ادیآورد و ز ینم سردر

ستیمهم ن یچیه !! 

- آوات بهتر از همه  نوی! استمیآوات ن زونیمن آو

بره..خودش  می..من خواستم بره..کال از زندگدونهیم

! من نخواستم که ستمین زونشینخواست..پس من آو

 یمراقبم باشه..نخواستم که منو ببوسه..اصال من کِ 

باشه؟! بهش گفتم که  شمیازش خواستم که پ

 ..بره..خودش اصرار داشت بمونه



. دستم رو دو طرف سرم فشردم. دیکش ریت سرم

 ..چقدر هنوز داغ بودم

- هرروز  تونمی..نمستمین الیخی..بستمین یمن عاد

منه و  یتکرار کنم که آوات فقط پسرخاله 

منه، نه ازم مراقبت  یمراقبمه..آوات نه پسرخاله 

من باشه و دستمو  ِش یپ خوادی..آوات فقط مکنهیم

کنه و..بوسم کنه  یو بغلم کنه و مهربون رهیبگ

کنهیمو..آوات نامرده! به اسم مراقبت، منو نابود  !! 

به عالمت سوال  هیشب شتریساغر هرلحظه ب صورت

شدیو تعجب م .  

- بعِد  شهی!! باورم نم؟ی..باهاش به هم بزنیخوایم

که بره یخوایاون همه دوس داشتن االن م !! 

که ساغر  دیفهمیمن رو م ی! آخه کفهمهیکه نم گفتم

. مگر شدمینم دهیبود که فهم یسال کیباشه؟!  شیدوم

درد و دلهام  یو پا کردیلطف م ریخاله من یگاه

نشستیم . 

- بهش بگم که بره خوامینم گهیبره..د خوامینم .. 



ترسوندیحرف زدنم ساغر رو م طرز : 

- ؟یپس..چ ! 

کردن  دایپ یتاق، برارو به دور تا دور ا نگاهم

گردوندنم میگوش . 

- خوامیآآآ م ... 

دمشیکنسول د زیم یرو . 

- خالص شم خوامیم .. 

 دهیجا بلند شدم.نگاه ساغر به دنبال من باال کش از

 :شد

- ؟یبکن یخوایم کاریچ !! 

 چی..بدون هیبغض چیرفتم. بدون ه میسمت گوش به

یترس چی..بدون هیدیترد .. 

- آوات بذارم یراه جلو پا .. 

- ن؟یعطر ! 

بود یفقط به گوش نگاهم : 



- کنه یکه باهام باز ستمیمن بچه ن .. 

. زدیهم نم ینداشتم و قلب یرو برداشتم. لبخند یگوش

بود. دنبال راه خالص  یمعن یب یاصال انگار همه چ

! من فقط شدیم یمعن یهم..ب نهیک یبودم و حت

راهم مشخص بشه خواستمیم . 

- ه؟؟؟یمنظورت چ  

 کونیدادم و انگشتم آ هیکنسول تک زیرو به م پشتم

چشمم  یرو لمس کرد. عکس دونفره جلو یگالر

 یدوست داشتن یشد. همون عکس دونفره  انینما

نبود  یحس چیخونه ش گرفته بودم. ه یکه..تو

دیلحظه قلبم لرز کیفقط.. .  

- راهمو مشخص کنم خوامیم .. 

من..من لبخند داشتم و  یآوات دور شونه  دست

 یکمرنگ رژ رو یلی. رد خکردیم آوات فقط نگاه

 قیعکس دق ی..البته اگر روخوردیگونه ش به چشم م

میشدیم . 



- ای شمیم زونیآو ای ... 

..مثل قبل نبودگهید نیو ا شدیم تیهدا عکس . 

- ؟یچ ای !! 

داشتم.  شیدر پ یبود و من راه سخت ادیز عکس

دور از تحمل من بود و من  ندهیآ یتصور روزها

فکر کنم. هرچند که  یچیهاصال به  خواستمینم

گهید دیرسیبه ثمر م یجور کیباالخره  .. 

- ؟یچ ای نیعطر !! 

هومممم ؟؟؟یچ ای .. 

- رمیگیرو از سر م  یزندگ ای .. 

! به خدا دم؟یترسیسکوِت وهم آور..م کیشد.  سکوت

و من به  دیباریم دیاز نگاِه ام تیکه نه! رضا

و  کردمی. فکر مکردمیآوات فکر م یدهایتهد

رو پشت  هیثان هیو ثان شدمیم تیاهم یو ب ندمگذرویم

ذاشتمیسر م .  



شد.آخ چرا  تیهدا نستاگراممیا یبه صفحه  عکس

رفت که اسمم رو عوض کنم؟؟؟ ادمی   

گوشم رو لمس کردند.گفت اگر خطا  یالله  انگشتهام

..مگر بدتر از کنهیوضع خالصم م نیکنم، با بدتر

گرفته شدن حسم بود؟ دهیناد ! 

پاکزاد" و دو تا حرف نِ ید.."عطراسم عوض ش   

“A”  کردیقلب اونها رو به هم وصل م کیکه .

شده  تیاهم یبودم و ب دهید ینامرد نبودم..نامرد

  .بودم

 یزندگ یپ رهیو م یهمه چ ریز زنهیم گفت

خودش، من  یزندگ یخودش..اگر قرار بود بره پ

بود که هر لحظه  نیبودم.رفتنش بهتر از ا یراض

باشه و من حق داشتنش  کمیشه و نزدچشمم با یجلو

 یرو نداشته باشم. بهتر از آغوِش گرم و..بوسه 

کننده ش و..اجبار من به کنترل حسم بود وونهید ! 

.. یمیصم یلیخ یدو نفره..عکس دو نفره  عکس

 زنقشیدختر ر یدور شونه  یدست مردونه ا



آوات و  یِ خونگ شرتیمثل خونه..با ت ییو..جا

 یسرم بسته بودم. معمول یالفر من که با یموها

شدینم نی..بهتر از ایول میبود !  

پاکزاد پست شد و َکپشن  نیعطر جیپ یعکس تو تنها

جمله بود کیفقط  رشیز : 

" که واسم  یخوب یممنون به خاطر لحظه ها

یسازیم "  

..تموم یصفحه تگ شد. همه چ یرو یمردان آوات

 !شد

- تموم شد یهمه چ .. 

برام نموند. همونجا  یونج گهیبستم و حاال..د چشم

نشستم نیزم یسر خوردم و رو .  

- ؟یکرد کاریچ !!  

پارکت کف اتاق افتاد. ساغر به  یاز دستم رو میگوش

رو  ییهجوم آورد. نگاِه من جا میسمت گوش



ترسناک بود و من دورغ گفتم که  ندهی..آدیدینم

ترسمینم ! 

- ؟یکرد کاریچ نمیبب نویباز کن قفل ا !! 

 یوونگینبودم. د ای. خطاکار بودم نبود ایبود  حقم

. من کردمیفکر نم چکدومیکار..به ه نیبهتر ایکردم، 

 ی..زندگدنیبا حق نفس کش یفقط..آدم بودم! آدم

شدن..مهم بودن..مورد احترام واقع  دهیکردن..د

 ..شدن

 دیحق نبا نیپاکزاد، حق انتخاب داشت و ا نِ یعطر

شدیازش گرفته م .. 

 کردمیسردم بود. حس م پام زانو زد. یجلو ساغر

پام..تا نگاِه  ی.از نوک انگشتهازنهیم خیتمام تنم داره 

نبود و حاال..راهم  یراه برگشت چیه گهی..دکمیتار

شدیمشخص م دیبا . 

خودم مچاله شدم.  یزانوهام رو جمع کردم و تو 

ساغر بود  ی دهینگران و ترس ینگاهم به چشمها



و فرا همه جا ر یاهی. سدمیفهمینم یچی..هیول

..تموم شد؟؟؟گرفتیم  

- ن؟یعطر ! 

 کیاتاق. هوا تار ی..به سمت پنجره دیچرخ نگاهم

من هم..انتخاب آوات هم ی ندهیبود. آ .. 

بلند شد. نگاهم از پنجره جدا نشد.  میگوش زنگ

گونه م  یو پلک نزدم. اشک آروم رو دیپنجره لرز

  .سر خورد

- آواته نیآواته! عطر .. 

اومد و حس  رونیب ینفسرو جلو روم گرفت.  یگوش

 ی. گوششمیحجم فشار، ُخرد م نیا ریکردم دارم ز

رو از دست ساغر گرفتم و تماس رو بدون جواب، 

هام نداشتم.  یوونگید یبرا یرد کردم. من جواب

..نخواست چکسی. هکردیمن م یبرا یکار دیبا یکس

 ..کمکم کنه

 یرو به سمت پنجره برگردونم..قطره ها نگاهم

دلم  ی. هواشدیم دهیکوب شهیکه به ش دمیدیبارون رو م



خودم  ی..براترسوندیمن رو م ییشد. تنها یبارون

 ..زمزمه کردم

ترسمیدوستت دارم و از تو م "  

بلند یها قله  

من زیدارند عز یتر قیعم یها دره  

را دوست دارم تو  

ترسمیاز تو م و ! 

کوه اگر مرا نکشد نیا  

کندیم سربلندم " 

 شتری. چشم بستم و بدمینزنگ خونه رو ش یصدا

. چقدر سردم بود.با زنگ دمیشنیم دیمچاله شدم. نبا

چشم باز کردم. ساغر  د،یکه به گوشم رس یدوباره ا

بلند شه..دستش رو  خواستی.مکردینگاهم م دیپر ترد

 :گرفتم

 ..باز نکن-



 !!آواته؟-

. فرستادیم یچارگیاسمش هم من رو..به قعر ب یحت

د شد. قلبم هرلحظه زنگ واحدمون دوباره بلن

دیلرزیم .  

- گهیم یچ نمیبذار برم بب .. 

رو محکمتر فشردم دستش : 

  !نه-

کردم کاریبا خودم چ دونستینگرانم بود و نم ساغر .  

- نمشیبب خوامینم .. 

دو دستش فشرد..تکون  ونیترس دستم رو م با

داد.صداش ترس و سرزنش رو باهم به همراه 

 :داشت

- ن؟؟؟یعطر یکرد کاریچ  

 نی. همشدیزنگ خونه، مانع از تمرکزم م یصدا

فاصله..من رو  یها بود. چند متر یکینزد



باشم و حاال..اون من  ی..من نتونستم عاددیبخشینم

دیبخشینم میزندگ سکیر نیرو به خاطر بزرگتر . 

جواب بگذره و  یالاقل ب مونه،ی..اگر باهام نمکاش

! من ستیبودِن من انصاف ن زونیبره.. آو

دش شاهد بود که من نخواستمنخواستم..خو . 

 یتالش ی..حتنباریبلند شد و ا میزنگ گوش یصدا

و به  کردمیرد تماس نکردم. به اسمش نگاه م یبرا

 یب نی. ترالن به خاطِر اکردمیهام فکر م ییتنها

 ی. باباشدیاز من متنفر م شهیهم یبرا ،ییآبرو

زمیعز ... 

. و در دیقطع شد و زنگ خونه به گوشم رس تماس

 یصفحه افتاد. عصب یحال، اسمش دوباره رو نیع

وونهیهم د دیبود..شا یبود..عصبان !  

-  الیخیکه ب یکرد کاریالاقل بگو چ نیعطر

شه؟؟؟ینم  

 نمیجدا نشد. حتما مامان نفر یاز صفحه گوش نگاهم

رمیدرمون بگ یکه درد ب کردیم ! 



نداشتم یزندگ گهی..درفتیم اگر .. 

ت سر هم، به در بلند و پش ی..تقه هادیرس یامیپ

رو لمس کرد.چقدر  امیپ یخونه خورد. انگشتم رو

 دیمن بود و از ناام دِ یاسمش رو دوست داشتم.ام

دمیترسیشدنم، م . 

- ؟؟؟یکرد یچه غلط  

داشتم یگلوم نشست. حس خفگ یرو دستم .. 

- ؟؟؟یکنیساغر پنجره رو باز م  

زده نگاهم کرد بهت .  

 !هوا سرده-

 گهی. اما اونجا دتراس رو خواست یرفتن تو دلم

من نبود یبرا .. 

مردونه و..بلند ییتقه ها بلند تر شد..صدا یصدا : 

 !!باز کن درو-

بود که به در باز اتاق نگاه کردم ناخودآگاه .  



- یاریمنو باال م یاون رو یباز کن! دار یعطر !  

بود دهیبه جنون رس آوات ! 

- خواد؟یم یچ نیا نیعطر !!   

دل کندم  یبارون یهوا جا بلند شدم. از پنجره و از

شدن  دهیکوب یاز اتاق گذاشتم. صدا رونیو..پا به ب

اومد. چقدر بلند، چقدر خشن یدر م ! 

- سگم نکن نیاز شتری!! باز کن بیباز کن عطر !!  

پشت سرم اومد ساغر : 

- زنهیداره باز زنگ م ! 

هوا معلق  یدستش بود. انگار تو یمن تو یِ گوش

امتعادل..چقدر منگ و نیبودم. چقدر خال .. 

 ی انهیوحش یدستم بود و به در زدنها یتو یگوش

دهاشیآوات گوش سپرده بودم. و تهد ! 

- یعطر کشمتیخدا م یِ ! به خداوندکشمتیم !!  

شد دهیداد. در کوب امیپ .  



 !!اون عکسو بردار! برش دار احمق-

دیپرس عیسر ساغر : 

- ن؟؟؟یا گهیم ی! چ؟یچه عکس  

رو خوندم امشیپ : 

-  شتریکنم! زودتر بردار تا آبروت ب مونتینذار پش

نرفته نیاز .. 

عرق بود. دلم  ِس ینشست. خ میشونیپ یرو دستم

 یکه وقت ییدنهای..از همون خوابخواستیم دنیخواب

.همه گرفتیم یا گهیرنگ د یهمه چ شدم،یم داریب

خواِب ترسناک و شوم..و  کی..فقط خواب بود. یچ

. شدیم یا گهیجور د ایدن کردم،یچشم باز م یوقت

 دنیواب. اما حاال..چقدر خخواستمیهمونطور که من م

 !سخت بود

-  چارهی! خودتو بشهیبدبخت فقط واسه خودت بد م

 ی..آبرو ندارگهید ی! کثافتایکثافت کار نیبا ا یکنیم

 !که



 یبه دوران افتاده بود. صدا یتر شدم. همه چ جیگ

دیرسیش، اکو وار به گوشم م وونهید : 

- قسم اگه  ی! به علیعطر نمکیم مونتیمثل سگ پش

کنمیت م چارهیب ،یاالن برش ندار نیهم !  

تار شد. ساغر دست دور بازوم حلقه کرد نگاهم : 

- شد؟ ی!! چن؟یعطر !  

شدم دهیکش یسمت به : 

- نیبش ایب ! 

به در خورد یمحکم ی ضربه : 

- کنمیت م چارهیب !!  

خونه رو پر  یفضا فونیمبل افتادم. زنگ آ یرو

که هنوز  یمن چارهیو ب شدمیم یکرد. بارها خال

 ..نتونسته بودم بخوابم

- هیک نمیبرم بب یوا ! 

آوات گم شد ادیفر یساغر تو یصدا : 



- ! عکسو بردار..بردار یبه همه چ یزنیگوه م یدار

..جون مادرت زیهمه چ ی..بردار بیتا خرابتر نکرد

 !!اون عکسو بردار

 یچینبود و ه یراه چیه نباری. اشدیم دیناام داشت

تر از  وونهی..آوات دشدمی. من خر نمشدیست نمدر

شدینم نیا .  

- ..خب؟؟؟ میزنیبرش دار!! باهم حرف م یعطر

میبردار تا باهم حرف بزن !  

بود یآروم ساغر، پر از آشفتگ یصدا : 

- سین یشکیه !! 

رو  نیلباسم چنگ شد. بابا بود! ا ی قهی یرو دستم

به صدا دراومد، حس  فونیهمون موقع که زنگ آ

مکرد .  

-  یکه بخوا یدار ی!! آخه بدبخت تو چنیکثافتو بب

 ریسه سوته ز یخوای! م؟یواسه من عرض اندام کن



باهام در  یکه بخوا یپام لهت کنم؟!! تو در حد من

؟؟؟یفتیب  

رفتم؟؟؟یبستم. چرا به خواب نم چشم  

- ! بردار اون آشغالو، ؟یسرتو به باد بد یخوایم

ت کنم چارهینذار ب !  

بودم. درست از  چارهی. من از اول بدیم لرز چونه

.. درست دیپسِر دوسِت پدرم لرز یکه دلم برا یوقت

و با  دیبار لپم رو کش نیاول یاز دو سال قبل که..برا

به روم لبخند زد یمهربون : 

" عمو فرهاد چه بزرگ  یِ جانم..دخمل مو فرفر یا

خانوم کوچولو یشده..چه خوشگل شد !  

 یلیبا ولوم خ یده اهول ز یشد و بعد..صدا یسکوت

دیبه گوشم رس نییپا : 

 !سالم..حاج عمو-

از حد، باز..نگاهم به سمت  شیباز شدند. ب چشمهام

دمیشد و ساغِر وحشت زده رو د دهیدر کش .. 



- آوات؟؟ یسالم..چطور   

که متعجب  ییمن! با صدا یبود! بابا بابا

 !بود..متعجب و..نه چندان گرم

- ..با اجازهیمرس ! 

 !!کجا؟-

لحظه، اون  کی! نمیآوات رو بب شدیدا! کاش مخ آخ

نمیش رو بب دهیصورت ترس .  

- گهی..برم دزهیآآآ..چ .. 

 دیشا زدم،یم دید یو از چشم کردمیپا تند م اگر

نداشتم یجون چی..اما..به خدا هنمشونیبب تونستمیم . 

- ؟؟؟یکار داشت یبا ک  

 یجون گهیحرف زدن بابا، اصال د نطوریا با

اومد شمیپ دهیس! ساغر ترموندینم : 

- نشه؟؟ یزیچ نیعطر   



آوات  یهول زده  یبه ساغر نبود. به صدا حواسم

 :بود که با مکث گفت

- ..ن.. کار داشتمیبا..عطر .. 

انداخت. ساغر  یبابا قلبم رو به کوبش م سکوتِ 

عرق  شتریب گذشت،یکه م هی. هرثانفشردیدستم رو م

کردمیم . 

 خونه نبود؟؟؟-

- نکرددرو باز  ی..کسدونمینم .. 

دمیلرزیم : 

 ..سردمه-

بابا  ی.صدادمیدر شن یرو تو دیچرخش کل یصدا

دمیفهمیرو م نیطعنه داشت..من ا ! 

- میدور هم باش ییچا هیخونه  میبر ایعجب! ب .. 

 :ساغر آروم گفت 

- تو اتاق میبر .. 



دمیآوات رو شن ی..صدادیکش ریشدم. سرم ت زیخ مین : 

- ..با اجازهشمیمزاحم نم گهینه د .. 

 یشد و فکر کنم..فرار کرد! بلند شدم. صدا تسکو

 یباز شدن در اومد..نگاه من و ساغر به راهرو

تکون  مینتونست چکدومیبه در موند. ه یمنته

نگاه، ما رو  نیاول ی.بابا وارد خونه شد و تومیبخور

از نرمش یخال یداشت..صورت ی! اخم کمرنگدید ! 

- دیسالم..عمو..خسته نباش .. 

نداشت،  یمهربون گهیکه د ییداصداش..همون ص اما

 :آروم بود

- یسالم عمو..خوش اومد .. 

به رخ داشتم؟! فکر کنم  یمن نگاه کرد..رنگ به

به ُمرده ها نداشتم یفرق ! 

- ؟؟؟ی! چرا درو باز نکردیتو که خونه بود  

بودم و دست ساغر رو  رهیدستگ کی دنبال

گفتم یبود وقت یمعن یفشردم..ب : 



 !سالم-

 چوقتی! انگار هکردیقت نگاهم مپدِر من..با د و

بود دهیمن رو ند نطوریا !! 

- سالم کیعل .. 

مبل گذاشت نیاول یرو رو فشیاومد و ک جلوتر : 

 !آوات اومده بود دم در..با تو کار داشت-

 یحت چارهی. بشدیانگشتهام، له م ونیساغر م دست

اومد یصداش هم درنم ! 

- ؟؟؟یچرا درو واسش باز نکرد  

 خواستید، چشم ازم گرفت!! نمش یکه طوالن سکوتم

نه؟؟؟یرو بب میجواب یب  

- م؟؟یدار یشام چ  

ستیکه اصال آروم ن دمیفهمی..اما مزدیحرف م آروم ! 

- میدرست نکرد یچیهنوز..ه .. 

انداخت فیهمون ک یرو درآورد و رو کتش .. 



- گهید شهیم نیهم یمادر نباشه، خونه زندگ یوقت ! 

دادصداش ادامه  یتو یبا حرص یول آرومتر، : 

- رو ول کرده رفته به امان خدا یهمه چ !  

زدیرفت. بابافرهاِد مهربوِن من، طعنه م جیگ سرم ! 

- ؟؟؟یدیآب به من م وانیل هیساغر جان بابا..  

دیکش رونیدستم ب ونیدستش رو از م ساغر : 

- ارمیچشم عمو..االن م .. 

کردم..در  یپناه یفاصله گرفت. من احساس ب ازم

کردم یپناه یمقابل پدرم، احساس ب !! 

بابا گرفت یجلو یآب وانیل ساغر : 

- عمو دییبفرما .. 

به من انداخت یینگاه گذرا بابا : 

- کِمت نکنه  یدستت درد نکنه عمو..خدا از خانوم

یمحسن یِ سربلند ی هیکه ما ! 



هم گذاشتم. و دوباره به بابا  یحال خراب پلک رو با

 وانیو ل دینفس سرکش کیآب رو  وانینگاه کردم. ل

 یگذاشت. نگاهش موشکافانه بود..پدر زیم یو رور

 یادیحاال ز گرفت،ینم یمن رو جد چوقتیکه ه

من زوم شده بود یرو !! 

- بابا؟؟؟ نِ یدختر منم خانومه..مگه نه عطر  

 یموندن تموم شد. سوال بابا ب یتحملم من برا 

خانوم بودنم،  یبرا یدییجواب موند و من تا

کردمینم .. 

- میبزن کویزیف یباهم تستا ایساغر ب .. 

چشم درشت کرد ساغر : 

- بعد م،یباهم شامو درست کن ایب ؟؟یپس شام چ .. 

دیکه کش یبود..مثل آه نیبابا تلخ و غمگ لبخند : 

-  اد،یعمو..مادر خونه که ب دیبه درساتون برس دیبر

کنهیواسه شام دست و پا م یزیچ هیخودش  .. 



 ترشیساغر ناراحت شدم..بدم اومد..بابا اون رو ب از

 .از من قبول داشت

بود  دهیرس یامیدادم. پ هیتک واریاتاقم رفتم و به د به

تار شده، خوندم یها دهیو با د : 

" یدیکارتو م نیجواب ا " 

تخت انداختم. دوست  یرو با حرص رو یگوش 

آوردند یرو همه به روم م نیبودم..ا ینداشتن ! 

نشسته بودم و  من،ینش یتو یمبل تک نفره  یرو

.آره فقط و فقط سکوت! به جنجال راه سکوت. یتو

..فکر دونمی! نمکردم؟ی. نگاه هم مکردمیافتاده نگاه م

روبروم  واریکه به د یبزرگ یِ نقاش یکنم به تابلو

مونده بودم رهینصب شده بود، خ .  

طرف  کی. سوختیبود و..صورتم م دهیماس نگاهم

خوبم یِ مامان مهر یانگشتها یصورتم..از جا ! 

- ! یآبرومون کرد یانشاا... که ب یری..بمیریبم

ما رو  یعمر آبرو دار کیجواب  ینطوریا



خدا  ؟؟؟یدیجواب محبت ما رو م ینطوریا ؟؟؟یدیم

! خدا ازت نگذره که همه جا رو نیازت نگذره عطر

یکرد اهمونیس ! 

کنارت  یتو باشند و کس یهمه رو در رو یوقت

باهات سر جنگ داشته  ایدن یهمه  ینباشه..وقت

 شهیم لیناله هات به سکوت و لبخند تبد یوقت باشند.

نه قابل  یحت ی..وقتمونهیاعماق قلبت م یو حرفها تو

 یبرا یبتون یو نه مورد قبول..و نه حت یدرک باش

 یاندازه  به ی..وقتیاریب یحیو توض لیکارهات دل

و در آخر  یکنیبه آرامش تالش م دنیرس یتوان برا

از کابوس  یمه چکه..آرامش وجود نداره و ه ینیبیم

 ..هم وحشتناکتره

- چرا  ایخدا ؟؟؟یبود به من داد یبچه چ نیا ایخدا

از دستش سرافکنده باشم؟؟؟ شهیهم دیبا  

 کی ،یکنیوقتها که هر طرف رو نگاه م نیهم یتو

نگاه شماتت بار و..پر نفرت و..تاسف بار و..دور از 

شهیم بتینص یو مهربون یدوست .. 



چشم  دیمواقع، با نیممواقع..درست در ه نیا در

خدا  ی شهیکه هم ییایدن یبست. رو یهمه چ یرو

که بدون خواستن  یمادر ی..روکنهیم یباهات لجباز

و از داشتن  کنهیناسزا رو بارت م یایدن یحیتوض

شهیمثل من خجالت زده م یدختر .. 

- باباشه  ریبکشم..تقص دیدختر با نیاز دست ا شهیهم

ته و حرفشو گوش به الالش گذاش یل یل شهیکه هم

ریبگ لیکرده! آقا فرهاد بفرما! تحو !! 

و  زنهیخودش م یتو سر و زانو هیترالن با گر یوقت

پدر  ی..وقتنهیبیآبروش رو بر باد رفته م

سکوت و  نطوری..حقش ازمی...پدر عززمیعز

نبود. نگاهش رو ازم گرفت و حق من  یخودخور

 یشلوغ نبود. که حت یخانواده  نیا یتو یکس یب

هم جرات نگاه کردن به من رو نداشته باشه زدانی .. 

روِد  کیسرسبز که  ی..منظره اینقاش یتابلو

درختها راه باز کرده بود. من رو  نیخروشان از ب

شمال  یجاده ها یبه در سال قبل که..تو زدهیس ادی



انداخت. خوش نگذشت..روز قبلش آوات  یگذشت، م

مسافرت دوستانه ش به  پیبودم که با اک دهیرو د

که  یاهاناون بود و همر شیرفتند. و فکر من تماما پ

دختر هم جزوشون باشه دیشا ! 

- نگاه کنم؟!  بهیآشنا و غر یتو رو یحاال من چجور

جواب اعتماد  ینطوریا ؟؟؟یباباتو نکرد یفکر آبرو

 یآوات چه غلط یتو تو خونه  ؟؟یدیما رو م

 یکه هر غلط یشد ایح یانقدر ب ی!! از کِ ؟یکردیم

؟یکنیم خوادیدلت م !! 

ترالن بلند شد یصدا : 

- مامان؟؟؟  ینیبی!! مننیتازه با افتخار گذاشته همه بب

! خوب شد نیشماهاست که جلوشو نگرفت ریتقص

بدبختمون کرد؟؟؟ صدبار  ینطوریحاال؟؟ خوب شد ا

آشغال بره و  یپسره  نیبا ا دیبهتون نگفتم که نذار

هس  یزیچ هی دونستمی! نگفتم مامان؟؟؟ من ماد؟یب

پا شه بره خونه  نومحد که خا نینه تا ا گهی! دگهید

یش خوش گذرون !  



قطره اشک هم  کی ی. حتشدیاز تابلو جدا نم نگاهم

..به حضور ی. حتدمیکشی..خجالت هم نمی. حتختمینر

. فقط..سکوت بابا بود که دادمینم تیشهرام هم اهم

فشارش باال بزنه و..کاش  دمیترسی. مکردیم تمیاذ

. من که دختر نبودم کردندیمراعات حال بابا رو م

من رو کثافت  قدربابا ان یبراشون..کاش الاقل جلو

کردندینم . 

- ناموسو سر جاش  یب نیآقا اجازه بده خودم ا

گوش شما با  ریوجود کرده ز یبشونم! چطور

زه؟؟؟یدخترش رو هم بر  

از من و  شینطوریشده بود. هم یرتیهم غ شهرام

 خواستید.حاال هم که..هر طور دلش مآوات متنفر بو

تازوندیم ! 

- خونده که خاِمش  نیتو گوش عطر یچ سیمعلوم ن

از  کهیمرت نی! اسین زایچ نیکه اهل ا نیکرده..عطر

سواستفاده کرده نیعطر یسادگ !! 



اومد! آخ که  یاز من بدش م شتریاز آوات..ب دیشا

خونه بود و  نیا یفرِد تو نیتر تیاهم یشهرام ب

هم حالم رو به هم  شیظاهر یشدنها یرتیغ یحت

زدیم ! 

جواب بود. شوک زده بود به  یهم مثل من ب بابا

که من رو..مثل  یمن و..آوات؟! آوات انتیخاطر خ

بود، حاال به  دهی! بوسیچلوندن یدخترخاله  کی

. کاش دونمینه...نم ایمتهم شده بود. حقش بود  انتیخ

 .راحتم گذاشته بود و رفته بود

. ازش کردندیمنظره نگاهم م یبراق از تو یها اهیس

. صورتم شتریدلخور بودم. از خودم، ب

نداشت یتی..اهمسوختیم . 

..دور قیخواب عم کیچشم ببندم.  خواستیدلم م 

از مامان و ترالن و شهرام و..آوات  ی..خالاهویاز ه

و همه کس..فقط  یاز همه چ یو..نگاِه بابا و..خال

خودم دِ یخودم باشم و..ام .. 

" واریبه د یداده ا هیتک  



یخند یم ! 

نه انگار که تو انگار   

یعکس یتو  

من و  

تو یب یزندگ نیا زانیآو !" 

 

زود بود و من حاال  دن،یخواب یزدم..نشد! برا پلک

که به پا کرده بودم، نگاه  یبه آشوب دیحاالها با

کردمیم .  

- پسره رو بذارم کف  نیحق ا یچجور دونمیم

مثل خواهر واسم  نیعطر گهیدستش! به من م

ش دو دوزه  افهیشارالتان!! ازون ق ی! پسره زهیعز

عقل منو گول  یدختر ب یموذ ی! پسره بارهیم یگر

دختر که  نیدنبال ا ومدیهرروز هرروز م ی! هزنهیم

گوشش وز وز کنه و ازش واسه خوش  ریببردش ز

خودش استفاده کنه ینگذرو ! 



 ری. بدجور تحت تاثسوختیمامان هم م یبرا دلم

که براش فرستاده بودند، قرار گرفته بود.به  یعکس

 شتریخصوص که ترالن هم بود و مامان رو ب

کردیم کیتحر .  

- پسر  نی! بگم انمیرو بب سهینف نیبذار..بذار من ا

ما رو گذاشت کف  یخوب دستمزد محبتا تیموذ

 !دستمون

 شهیبود..من هم قبول داشتم! اما هم یموذ آوات

داشت بابا رو یآبرو یهوا .. 

- هس، به خودم  یاگه رابطه ا گمیبهش م

که من  گهیم سادهیمن وا یبگو..پررو پررو تو رو

..انقدر نامرد کنمینم گهیفکر د نیعطر یدرباره 

داشته  یپنهون یکه با دختر خاله م رابطه  ستمین

ه؟؟؟یچ نیباشم!! پس ا   

بازهم من رو نشونه رفت تشیعصبان ریت .  



-  هی..سیذره عقل تو سرش ن هیدختِر خِر منو باش! 

 ینداره که ازش سواستفاده نکنن..هرک استیذره س

برهیبا خودش م خواد،یهرجا دلش م .. 

پر حرص مامان، ادامه داد یناله ها ونیم ترالن : 

- که برداشته خودش عکسشو  رهیگیم نیحرصم از

  !همه جا پخش کرده

 یقشنگ..مشخص بود که ترالن فقط و فقط برا یلیخ

 یپنهان ی! نه رابطه هیاون عکس عصبان پخش شدن

که من  یبه خاطر سواستفاده ا یمن و آوات..و نه حت

میو آوات از اعتماد مامان و بابا کرد ! 

داد بزنم و از حقم دفاع کنم. از دوست  خواستیم دلم

محبت  یکه..در اوجِ سنگ دل یداشتنم..از آوات

و..من رو از داشتن حسم،  شدیم کیو نزد کردیم

دفاع نبود. راه  یبرا ییجا گهی.اما..دکردیم ممحرو

که آوات  دمیدیم دیمن هنوز مشخص نشده بود و با

کنارم ایمنه،  یهم رو در رو .. 

 



" را گم کرده ام شیمن سکوت خو   

ادهایمادر فر یسکوت ا یا   

گم شدم اهویه نیشدم در ا گم   

پرداختمیکه خود افسانه م من   

افسانه مردم شدم عاقبت  ! 

داد من ؟ یریتا بگ ییاکج تو  

داشتمیرا م شیسکوت خو گر   

من ادیپر بود از فر یزندگ " ! 

 

سکوت  یخونه به صدا در اومد و..لحظه ا زنگ

داشتم!  ازیسکوت ن نیشد. آخ که چقدر به ا

بلندتر  یلیکه درونم به پا شد، خ ییاما..غوغا

جور کر کننده کیبود. ! 

نداشت.  یمن کار یپشت در بود، برا یک نکهیا حس

. انقدر راحت که انگار قبلش بهم کردمیمن..حسش م

دادیخبر م . 



 ..سالم آوات-

به تنم انداخت.  یبود و..اسم آوات لرز زدانی یصدا

بود دهیکرده بودم..کاش من رو نبوس ینامرد . 

 یبه اعماق قلبم نفوذ کرد..که من هرلحظه..ب صداش

شدمیم تابشیبخوام، ب نکهیمنطق..بدون ا ی..بلیدل . 

- زدان؟؟ی یسالم..چطور  

مسخره  نیاومده بود؟! نگرانش بودم و ا یچ یبرا

حس نبود؟ نیتر !! 

- ؟؟یکار دار نی..با عطریمرس  

 شیبا بچگ زدانیتابلو خشک شده بود.  یرو چشمم

شده بود  دهینگاهها به اون سمت کش پروند؟؟؟یم یچ

 :و آوات با مکث گفت

- خونه س؟؟ یک  

عکس العمل نشون دادبود که زودتر از همه  شهرام : 

- نجا؟یاومده ا ییناموس با چه رو یب نیا !! 



 یگفت.آوات جواب یزیچ زدانیشد.. یقاط صداها

آروم و پر از خشم  یداد..شهرام بلند شد..من اشاره 

دمیبابا رو شن : 

- نیبش ! 

 دندیاز تابلو جدا شد! مردمک ها چرخ نگاهم

 یاه! نگکردیکه به من نگاه م دمیو..بابافرهادم رو د

سکوتش من رو  ینیکه..هزاران حرف داشت و سنگ

و زنده  ردمینگاهش بارها م هی.با هرثانکردیله م

چشم ازم گرفت و بلند  نی. دلخور و خشمگشدمیم

به  موز وِز شهرا یشد.قلبم از جا کنده شد. صدا

 ی..صداگهیم یکه چ دمیفهمیاما نم دیرسیگوشم م

 :مامان اما بلند بود

- ره؟؟؟پس نیا خوادیم یچ  

شد..آوات دم در بود و  دهیبا دنبال بابا کش نگاهم

کار داشت..با من؟ یبا ک دونمینم ! 



من  نیظاهر شد و نگاهش رو ب ییرایپذ یجلو زدانی

 یبود از آشوب دهی..ترسچارهیب زدانیو بابا گردوند. 

خونه به پا شده بود یکه تو .  

 ..بابا..آوات اومده-

هنذاشت جلمه ش رو کامل کن مامان : 

-  یچ نمیداره..بذار بب ییغلط کرده اومده!! چه رو

شرف؟؟؟یب نیا خوادیاز جون ما م  

که مامان از جا  دمی. اما فهمشدیاز بابا جدا نم نگاهم

بلند شد و به سمت در پا تند کرد. بابا مانعش شد و با 

بودم، گفت دهیکم از د یلیکه خ یجذبه ا : 

- ادین یکس !!  

اشتجلو گذ یبود که قدم ترالن : 

- پسره جواب  نیا دی! باشهیکه نم ینطوریاما بابا ا

شو بده ییچشم و رو یب !! 

دستش رو باال گرفت یشتریبا تحکم ب بابا : 



- بگم!  یچ دونمی!! خودم مادیجلو ن یگفتم..کس

ادیدم در نم یشکیه ! 

 گهیرد شد و من د دهیترس زدانِ یبعد..از کنار  و

 یلحظه ا یانبود..بر یی. کاش راهرونمشینتونستم بب

آوات حسرت خوردم، هرچند..خجالت و  دنیاز ند

نداشت دنیکه د یشرمندگ ! 

 !سالم حاج عمو-

. آوات خجالت زده دمیفهمیشده بود. به خدا من م هول

 ..بود

- ؟؟؟یخوایم یسالم..جانم چ کیعل  

آروم باشه،اما..لحنش دست خودش  خواستیم بابا

دینبود. شهرام بود که با حرص غر : 

- شرفیب !! 

از طرف  یفقط به راهرو بود و منتظر حرف نگاهم

خواست؟یم یآوات..خب آخه چ ! 



-  شهیداشتم...م نیبا عطر یکار هیآآآ عمو..راستش 

باهاش حرف بزنم؟؟؟ قهیچند د هی  

بدون مکث گفت بابا : 

- ؟؟؟یچه کار  

کرد یزمزمه ا مامان : 

- دلم  کمیپسره کنم بلکه  نیبرم چندتا بار ا ذارهینم

  !خنک شه

 کردمیخودم حس م یخشم آلود ترالن رو رو گاهِ ن

. چقدر آواِت سوختیطرف صورتم م کیو..هنوز 

زدیبا مکث حرف م چارهیب .. 

- که هیعکاس ی..درباره یکار هی .. 

 ی..از آرامشش خبرنباریحرفش اومد و ا ونیم بابا

 :نبود

- ؟؟؟یکه راستشو بگ یانقدر وجود ندار  



وات حتما با ! سکوت آمردمیکه من هر لحظه م یوا

..از جا ارمیهمراه بود.نتونستم طاقت ب یبهت زدگ

دمیبابا رو شن یبلند شدم و..بازهم صدا : 

- با دختِر من  یمرد باش، رو راست بگو چه کار

یدار !! 

خوِد بدبختم؟؟ ایآوات؟!  ایبابا؟؟؟  یبودم..برا نگران   

- توئه ریهمه ش تقص !!  

ش کردم. نه؟؟؟ نگاه گهید گفتیبود..من رو م ترالن

 ..صورتش از حرص و نفرت جمع شده بود

- یستیذره به فکر بابا ن هی !! 

 یخانواده  یبه فکر آبروش جلو ای ستمیفکر بابا ن به

 !شوهرش؟

کرد دیدوباره تاک بابا : 

-  ی..باز چشیببر یخوای!! بگو کجا مگهیِد بگو د

یتو گوشش بخون یخوایم ! 



ود و من راهرو مانع ب نیاز ترالن کنده شد. ا نگاهم

رو..نداشتم دنشیطاقت ند ! 

شهرام نذاشت که بشنوم یگفت..صدا یزیچ آوات : 

- دختر سواستفاده  نیا یاگه مرد بود که از سادگ نیا

کردینم ! 

که خورده بودم..به خاطر  ییخاطر تمام حرفها به

که نزده بودم..به خاطر جمع کردن و  ییادهایفر

نده گلوم مو یمثل سنگ تو یزیچ کیبروز ندادن..

آورد. دست  یحجم بزرگ که بهم فشار م کیبود. 

گلوم گذاشتم..باد نکرده بود؟ یرو ! 

- دختِر منو که فقط به فکر خوش  نیکنه ا لیخدا ذل

خودشه یگذرون !! 

 یآوات چ نمیبب خواستی! من دلم مشدینم نجایا نه

متهم شده بود. نامرد  یکه حاال به نامرد ی..آواتگهیم

من بود یبود؟؟؟ برا ! 

دمیبابا رو شن یبرداشتم و صدا دمق : 



- توقع نداشتم  یکیتوقع داشتم، از تو  یاز هرک

نداشتم یآوات!! از پسر بهادر خان توقع نامرد ! 

دیغر مامان : 

- ؟؟؟یریکجا م  

آروم و  ینکردم. به قدمهام سرعت دادم. صدا توجه

آوات، دلم رو سوزوند یشرمنده  : 

- سین یبه خدا اشتباه شده عمو! اصال اونطور .. 

دادیمهلت نم بابا : 

- هی!! تو بگو! تو به من بگو چطوره؟یچطور ! 

. مامان صداش رو باالتر دمیراهرو رس یورود به

 :برد

- نیبتمرگ عطر ایب !! 

دادم. در  هیتک واریراهرو رو رد شدم و..به د چیپ

بابا. لبم  ی..آوات هم..روبرورونیباز بود. بابا ب مهین



 دمیدیهش رو نمشد. نگا ریدندونهام اس ونیم

نمیبب یبه خوب تونستمیافتاده ش رو م نیی..سر پایول .  

-  یجربزه داشته باش بگو که عکاس کمی!! گهیبگو د

 هیسا ریز یبتون نکهیبهونه بود، واسه ا نیبردن عطر

شیاعتماد ما هر جا دلت خواست ببر ی !! 

اما..سرخ شدن پوست  دمیدیشرم زده ش رو نم نگاه

که  ی.سردمیدیم یبه خوبنه چندان روشنش رو 

هم چلوند یکه تو ییتکون داد و دستها : 

- نی..اشتباه شده! عطرسین ینطوریحاج عمو ا .. 

حرفش اومد ونیم بابا : 

-  گفتمیاومد. م یخوشم م ،یاوردیقبال اسم دخترمو م

داداش بزرگ نداره، آوات شده  نیاگه عطر

دختر منو داره!  یهواخواهش..مرده و مردونه هوا

! دختر یاریاسم دخترمو تو دهنت ب خوامین نماما اال

حق آوردن اسم دختر  یمن حرمت داره!! هر نامرد

 !منو نداره



 دمیبودم و..نبودم. اشک د مونیکرده بودم! پش کاریچ

بلد  یخالص یبرا یا گهیرو تار کرد. کاش راه د

کردمیآوات رو شرمنده نم نطوریبودم و ا . 

- ! چسبهیه من نموصله ها ب نیعمو شما مهلت بده..ا

به دختر شما نداشتم..خدا شاهده که  ینظر بد چیمن ه

کنم..فقط خواستم مراقبش باشم ینخواستم نامرد .. 

بابا بلند شد یعصبان یصدا : 

- مراقب دختر من  یخواستیم ینطوری!! ا؟ینطوریا

دختر من بچه س..ساده س! پسر بهادر!!  ؟؟یباش

تفاده اس شیعقله! حقش بود از سادگ یدختِر من ب

مراقبت نخواستم..الاقل حرمت من و باباتو  ؟؟یکن

یداشتینگه م ! 

کردیآوات دلم رو خون م یسرافکندگ .  

- نکردم! دختر شما  یحاج عمو من حرمت شکن

 یلیواسه من خ نیساده..بچه..به خدا که عطر

زهیعز .. 



بزنه..آوات نذاشت و نگاهش رو  یخواست حرف بابا

دیباال کش : 

- کنم. من  ینخواستم حرمت شکنبه مادرم قسم که 

که  ستمیشما بزرگ شدم..نمک نشناس ن یسر سفره 

 نیبدم..عطر یشما رو با نامرد یایجواب خوب

خواستم..اگه کارم اشتباه  یخودش شاهده که ازش چ

..اما بهم میعقل یو ب میبود، شما بذار رو حساب جوون

  !نگو نامرد عمو

بابا با اعصاب خرابش همراه بود پوزخند : 

- نمیبینم یجز نامرد یزیمن چ !! 

و من  دی. ددیآوات من رو د یشد و..لحظه ا یسکوت

اون، آب  یِ و شرمندگ یاز خجالت که نه..از ناراحت

 !شدم

- بگه! بگه که من اونو مثل  ادیاصال دختر خودتون ب

و..منتظر بودم بزرگ  دونمیخودم م یدخترخاله 

ه تا خودم باش شیبشه! خدا شاهده که فقط خواستم پ

مزاحمش نشه یکس ! 



دیلرزیآروم بابا م یصدا : 

- و چند ساله م با  نیبرو آوات! به حرمت رفاقت چند

پشت سرتم  گهی! فقط برو دگمیبهت نم یچیبهادر، ه

 !نگاه نکن

وحشت کرد آوات : 

- ..فقط دو یکنیمحمد اشتباه فکر م یعمو به خدا

خوِد شما شیحرف بزنم..پ نیبا عطر قهید ! 

داخل شد بابا : 

- لحظه ام به دخترم نگاه  هی یاعتماد ندارم حت گهید

ناموس من، ناموس توام هست!  کردمی! فکر میکن

نشده نیاشتباه فکر کردم..بذار برو تا بدتر از ! 

- لحظه هیکه.. یذاریعمو آخه شما نم .. 

حرف زدن و  یکه برا ی..بدون توجه به آواتبابا

ل داخ زد،یم شیکردن، خودش رو به آب و آت هیتوج

داد و  هیرو به در تک شیشونیشد و در رو بست! پ

. بغض بزرگ و بزرگتر واریمن سرم رو به د



 ی..چفمیکردن خواست. تکل هیشد..تمام وجودم گر

 !شد؟

گونه م خشک شده بود.  یاز اشک رو یرد

نگاه  ییروشو ی نهیآ یپف کرده م رو تو یچشمها

طرف صورتم رو  کیکه  ییو..رد انگشتها کردمیم

مهم نبود.  نهایکرده بود رو لمس کردم. ا قرمز

مهم نبود  یاونقدر چکدومی..هگمی..واقعا مچکدومیه

 شبیکه د یکه بابا با نگاهش ُخردم کرد. نگاه آخر

.. گهیاز کنارم رد شد حواله م کرد و بعد د یقتو

 .سکوت بود و سکوت

مامان..و  یحرص خوردنها و غرغر کردنها ونیم

پروندن  کهیآشوب..و ت یه ادام یترالن برا یهمراه

شهرام..بابا فرهادم فقط سکوت  گاهیگاه و ب یها

دهنش حل  یتو یزبون ریکرده بود و قرص ز

کردیم . 

به هشت صبحه،  کیحاال که نزد نی..تا همشبید از

که  ییو مرور حرفها هیفکر کردم. فقط فکر و گر



بابا و آوات رد و بدل شد. البته مهم بودند. انقدر  نیب

ه بخوام هر لحظه ش رو به خاطر بسپارم و مهم ک

  .شب تا صبحم رو باهاشون سر کنم

جز بافتن  نباری..اینبود کابوس درست کنم ول قرار

 ی. فراموششدینم بمینص یزیوحشتناک چ یالهایخ

 !کجا بود که ُگمش کرده بودم؟

آوات به بابا..نگاه  یحاال..مهم بودن حرفها اما

که به  یو..نگاهشرمنده ش..صورت سرخ شده ش..

 یاون حجم لحظه ها یمن کرد..تماما..همه 

آخرش..که  امیوحشتناک که کابوسم شده بودند، با پ

 یعنیشد!  تیاهم یساعت قبل بهم داد، ب مین نیهم

نبود یچیه ام،یپ نیدربرابر ا !  

- یانصاف یب یلیخ .. 

داشتم.  یبدتر یحرفها یلی..انتظار خراستش

 کی نیکردن..اما ا ری..تحقدنی..کوبدیناسزا..تهد

حرف داشت یلیجمله..خ !  



تا اعماق قلبم رو  نیمن دربرابر آوات..ا یانصاف یب

که چقدر  دمیفهمیراحت م یلیو..خ دیکشیم شیبه آت

 ی..چقدر شکست..و چقدردلخوریحرف..چقدر سخت

حرف پنهان شده نیپشت ا . 

منصفانه نبود. نابودش کرده بودم. تمام  کارم

سوال رفته بود.  ریزو مرامش  یمردونگ

.بهش گفته شدیگوشم تکرار م یبابا تو یبابا..حرفها

 یانصاف بودم که آوات رو جلو یبود نامرد! ب

بابا نامرد کرده بودم. آوات..تماما از  یچشمها

که اون رو مردتر و قابل  یبابا..از عمو فرهاد

رونده شده بود د،یدیم یاز هرکس ادتراعتم !  

 خوادیم یکه چ دونستیخدا م..میانصاف یب نیا جواب

ترسوندی..من رو منیباشه! و هم . 

 نییگرفتم و نگاهم رو پا ییروشو ی نهیاز آ چشم

انصاف و..شرمنده و..دلخورم  ی. همون نگاه بدمیکش

 ..رو



وان حمام  یو تو دمیکش رونیلباسهام رو از تنم ب 

بود  ایکار دن نی. چشم بستم. انتظار سخت تردمیخواب

 نی..و من حاال..به بدترایحس دن نیتربد ،ییو تنها

دمیخوابیم یبودم. کاش کم دهیلحظه ها رس . 

 

**** 

 

اتاق.  نیاز ا رونیبه ساغر بود اما..فکرم ب نگاهم

نترییچند متر پا ییخونه! جا نیاز ا رونیب یعنی .. 

- ن؟؟؟یعطر یکارو کرد نیچرا ا  

 نینفر ا کیسه روز،  نیا یبار..تو نیاول یبرا

 یکه من تنها تو ی! سه روزدیم پرسسوال رو از

 کبارینفر  کی ینفر..حت کیو  کردمیاتاق سرم

کارم رو بپرسه! و من  لینخواست که دل

شدنم دهینفهم یچقدر..چقدررر حسرت خوردم برا .. 

- چه خبر شده؟ یدونیم ! 



از دوست  یحرف زدن سخت بود..خال نروزهایا

 ..داشتن

- دهبد شد..عکسه همه جا پخش ش یلیخ نیعطر .. 

و گفتن  دونستمی. خودم مخواستمیحرفا رو نم نیا

پست خودم درمورد  رینداشت! فقط صدها کامنت ز

 ریبودند. و هزاران کامنت ز دهیاون عکس پرس

..فقط سکوت کرد. نه نباریکه ا یآوات..آوات یپستها

حجم سوال  نیبه ا یحیو نه توض ه،یتوج یبرا یپست

یو کنجکاو .. 

- ؟؟دعوات کرد؟ یلیعمو خ  

زدم و نگاهم رو ازش گرفتم یلبخند .  

- بهم نگفت یچیه .. 

. کاش دعوام کرده دمیرو به سمت پنجره کش نگاهم

. شدیدلش از دست دختِر کثافتش آروم م یبود و کم

بود که سکوت رو به  ادیانقدر ز شیاما حجم دلخور

دادیم حیترج یهر حرف . 



-  ومدین گهیکرد؟؟؟ بعد از اون شب د کاریآوات چ

غت؟سرا ! 

دیکردم. ساغر خند سکوت : 

- ! موندم ذاشتمیاگه من به جاش بودم، سر به تنت نم

گهینم یزیچرا چ .. 

کرد و خودش جواب خودش رو داد یمکث : 

- رو بدجور  چارهیداره که بگه؟؟؟ب یخب آخه چ

یگرفتار کرد .. 

.اما آوات گرفتارم گفتی. ساغر راست مسوختیم دلم

بودم.  یکرده بود و من فقط دنبال خالص

میحاال..هردومون گرفتار شده بود .  

- هیاز دستت شاک یلیخاله خ ! 

دمیخند تلخ .  

- یراه انداخت یچه بساط یدیدم ع ! 



رو  نیا خواستمیکجا بود؟! فقط م آوات

از حالش با خبر بشم یبدونم.فقط..لحظه ا . 

- ..همه دیفهم یشد وقت تیاذ یلیعمو..حتما خ چارهیب

ترالنه ریش تقص ! 

 گهیشد. رفته بود؟؟ آوات رفته بود که د م جمع چونه

ازش نبود؟؟؟ یخبر چیه  

- ناهار حاضره نیایساغر؟؟ دخترم ب .. 

- میایخاله..االن م یمرس .. 

خوردن غذا صدام  یمامان بود. هرروز برا یصدا

 ریو ز رفتمیم رونیب ونیدرم کباریو من  زدیم

 دادمیفرو م ینگاه شماتت بارش، چند لقمه ا ینیسنگ

بردمیبه اتاقم پناه م و بازهم .  

 رونیکمتر ب یلیکه بابا خونه بود..خ ییوقتها اما

که سکوت کرده بود، خجالت  ی. من از پدررفتمیم

..به خاطر درک نشدنم، دلخور یو از طرف دمیکشیم



 اوردهیها رو درن یباز ونهید نیا لیدل یبودم. من ب

د؟؟یپرسیدردم رو نم یبودم و چرا کس  

- رونیب اریقلم با خودت بکش بع یب یاون دختره  .. 

نباشه، مادر  یدادم. هرچ رونیرو با شدت ب نفسم

..نگران غذا نخوردن دخترشگهیبود د !  

دستم رو گرفت ساغر : 

- میغذا بخور میپاشو بر .. 

ادامه داد یشوخ با : 

- آواتو  نیا ی..بس که غصه شهیلپات داره آب م

مونهیازت نم یچیآخر ه ،یخوریم .. 

تر کردم یحرفش لب ونیم : 

 ..ساغر-

سکوت نگاهم کرد. با مکث ادامه دادم یتو : 

 به نظرت..رفته؟؟؟-



منتظر و..نگرانم نگرفت. و  یرو از چشمها نگاهش

گفت دیبا ترد : 

- دونمینم .. 

! دستم رو دونست؟یم دی..خب از کجا بادونستینم

دیکش : 

-  نشیماش نمیبب رمی..بعد ممیناهار بخور میبر ایحاال ب

نه ایست ه نگیتو پارک ! 

بدونم..منظورم رو  خواستمیاون رفتن ها رو نم از

بود؟؟؟ دهینفهم  

رفتم. من  رونینگفتم و همراهش از اتاق ب یزیچ

خونه  یموندنم تو نیو انگار همه به ا رفتمینم رونیب

 ایبودند. نه به خاطر ترس از جنجال  یراض

بلکه فقط..فقط و فقط به خاطر روبرو  ت،یمحروم

خونه حبس کرده بودم یخودم رو تو نشدن با آوات .  

 ی...آخ که حترفتی..اگر..مرفتیاگر م حاال

.اما با کردیتصورش هم قلبم رو هزار پاره م



راه  کی. شدیروم باز م شیپ یرفتنش..باالخره راه

..رو به مرگیکیرو به تار .. 

اتاق که باز شد، ساغر بلند گفت در : 

- عقلت خاله یدختر ب نمیا ! 

جواب  یه ساغر انداختم و حوصله ب ییگذرا نگاه

دادن نداشتم. مامان درحال ُخرد کردن کاهوها، چاقو 

 :رو به سمتمون نشونه گرفت

- دختر من بده!  نیذره از فهم و شعور تو به ا هیخدا 

تا غذا رو بکشم دینیبچ زویم دیایب .  

گفت یینگفتم.ساغر بود که با خوشرو یزیچ بازهم : 

- شام نخوردم..االن از  شبید نیچشم..منم مثل عطر

رمیدارم ضعف م یگشنگ .  

 یکار نی. با ادادمیبه مادرم حق م ی..گاهدونمینم 

نذاشته  یهیتوج چیه یبرا ییکه من کرده بودم، جا

که من  نینبود! هم دنیبودم. مامان هم که اهل پرس



 دونست،یم ییآبرو یو ب یسرافکندگ ی هیرو ما

استخوینم لیدل گهیکه د نهمیبود..ا یکاف !  

چونه م گذاشته بودم و با چنگال رشته  ریز دست

. هر لحظه..بدون کردمیرو جابجا م یماکارون یها

رفتیو اگر م کردمیمکث..به رفتنش فکر م ... 

 نکهی..بدون ایخبر یب ی. توگذشتندیلحظه ها کند م 

با تمام  دیحس کنم و ام تونستمینم یبفهمم..حت یزیچ

دمشیدینم گهیدتوان ازم دور شده بود. اصال.. .. 

بابا گفته بود که بره و پشت سرش رو هم نگاه  

اومده بود. من اونقدر مهم  هیتوج ینکنه. آوات برا

نبودم، اما طرز فکر بابا براش مهم بود! خراب 

 نجایشد..هم طرز فکر بابا، و هم ا

ستیجز رفتنش ن یموندنش..انگار..راه ! 

هام چشم یقرمز رنگ جلو یتار شد و رشته ها دمید

روش نذاشته بودم.  شیجز رفتن پ ی. راهدندیلرز

رو هم  نیو ا کردیدرمورد من نم یا گهیآوات فکر د

به مامان گفته بود، و هم به بابا.. پس من هم..انگار 



و  رفتیروش بکنم. آوات م یا گهیحساب د دینبا

 دی..شاییجا کیخودم باالخره.. ییتنها یمن..تو

دمیسریسال بعد..به آرامش م یسالها ! 

- غذاتو بخور نیعطر .. 

افتاده،  نییو با نگاه پا دمیآروم ساغر رو شن یصدا

شده  پیک یگلو نیتکون دادم. با ا یسر یمعن یب

فرو داد؟؟ شدیهم م یزیچ  

- هفت خط چه خبر؟؟؟ یازون دو رو  

مغزم فرود اومد. به شلوارم چنگ  یمامان تو یصدا

 و تیزدم. دورو و هفت خط! همون آواِت با شخص

گفتیبا معرفت رو م ! 

 - صدتا  یخواینم گهید ؟؟یگرفت یاللمون ه؟؟یچ

؟؟؟یکن هیتو توج یرکیز ریز یو کارا یدروغ بباف  

کرده بودم. چرا  انیرو خودم ع زی! همه چح؟یتوض

د؟؟؟یفهمیرو نم نیا  

- ؟؟یکه بگ یدار  یاصال چ  



. ساغر بود شدیم دهیانگشتهام کش ونیم ینخ شلوار

 :که آروم گفت

- که تو و آوات رابطه تون  یبگ یخواینم نیعطر

 کنن؟؟یفکر م نایکه خاله ا سین یاصال اونطور

نه  ،ییایبهشون بگو..بگو که نه تو اهل اونطور دوست

که ازت سواستفاده کنه هیآوات آدم . 

بگم! آوات دنبال سواستفاده  خواستمی..نه نمراستش

 یا گهید لیدل ایمراقبم باشه  خواستینبود...م ایبود 

که  یمونده بود.. هر چ شمیداشت که سرسختانه پ

رو نشون داده بودم که اتفاق افتاده  یبود،من همون

رو درمورد طرز فکرشون، به عهده  میبود..و تصم

خودشون گذاشته بودم ی .  

- عذر بدتر از گناهه!  ،یگیکه تو م ینیواال ساغر ا

آوات..تو بغلش نشسته داره هر هر به  یرفته خونه 

! بعد انقدر رو داره که عکسشو خندهیم ما شیر

از اون  یگیبرداشته همه جا پخش کرده! بعد تو م

نبوده؟ ایدوست !!  



دفاع کرد یخودیب ساغر : 

- ..مگه نه شهیپخش م ینطوریکه..ا دونستهینم دیشا

کارت اشتباه  یدونستیبه خاله بگو که نم ن؟؟یعطر

 ..بوده

شد؟؟؟یاتاقم رو خواست..م یرفتن تو دلم  

-  یدختر مگه عقل تو سرشه که بدونه چه کار نیا

و  خواستشیم نویغلط؟؟ آوات اگه ا یدرسته، چه کار

تو خونه  بردشینم یقصدش سواستفاده نبود که پنهون

 زی! نه عزهیدختر من ساده س فکر کرد خبر نیش! ا

تا  نی! بشیخودتو برد ی!! فقط آبروسین یمن خبر

رو هم جمع کنه یکی نیآقا آوات ا !!  

به  یمهم نبود. حت گفت،یکه م یزیهر چ امانم

. من کردمیدرست و غلط بودن حرفهاش هم فکر نم

قضاوت و..موندن  اریاخت یهمه جوره..به هرکس

نداشت یحیتوض چیه نیو..رفتن داده بودم! ا .. 

- بزرگ..از ترس  ییآبرو یب هیو  میفقط ما موند

از خونه برم  کنمینگاه دوست و آشنا جرات نم



فقط درباره  نه،یشیهرجا م گهیترالن م! رونیب

پرسنیازش م نیعطر ! 

 ی.چنگال توزدیم شیخواسته و ناخواسته ن چقدر

بشقاب رها شد و از جام بلند شدم. با بلند شدنم، 

صداش رو باال برد یعصبان : 

 کجا؟؟-

آب  وانیتر کردم. تشنه م بود اما دستم به سمت ل یلب

رفتینم : 

- یشدم مرس ریس .. 

گفت یراحتبا نا ساغر : 

- ینخورد یزیتو که چ ! 

 یحتما از فرط ناراحت موندم،یم گهید یلحظه ا اگر

جواب ساغر رو بدم، از  نکهی! بدون اکردمیدق م

برنداشته  یاومدم. هنوز چند قدم رونیآشپزخونه ب

دمیمامان رو شن یبودم که صدا : 



-  هیهرروز  م؟؟یبکش دیدختر با نیچقدر از دست ا

..آخر باباشو لرزونهین ما رو مت ندازهیبساط راه م

سر  نهیشیراحت م کنهیمنو دق مرگ م ده،یسکته م

خودش یزندگ ! 

اعصاب خرابشون  یهم فشردم. برا یرو لب

 یب یلی. من خگفتیناراحت بودم و آوات راست م

 یداشتن کم یخودخواه..برا یادیهم ز دیانصافم! شا

کرده بودم ریآرامش، همه رو درگ .. 

-  نیکه از ا یبه ماهم بگ یخوایشد؟؟؟ نم یچ

چه خبر؟؟؟ کهیمرت  

بود آخه؟؟ برگشتم و نگاه خسته م  یدنبال چ مامان

کوتاه جواب  یلیمنتظرش دادم.و خ یرو به چشمها

 :دادم

- دونمینم .. 

با  کهیتلفن به صدا در اومد و مامان درحال زنگ

بلند  زیاز پشت م زد،یحرص پشت سر هم حرف م

 :شد



- کار  ی! گذاشته رفته پینبدو دمی..نباگهیآره د

با تو نداره..حاال که از تو  یکار گهیخودش..د

بره بهتره!  دن،یو همه فهم ماسهیبهش نم یزیچ

کثافت  سهینداشت که وا یذره مردونگ هیمردک 

کنه که  یشو جمع کنه! فقط بلده زبون باز یکار

منه و من  یمثل خواهر منه و دخترخاله  نیعطر

 نیبودن تا ا ی!! عوضمکنینم یا گهیحساب د وشر

 !!حد نوبره واال

 یبه تلفن و سکوت کردنش، نفس راحت دنشیرس با

و از  دادمیطرف به مامان حق م کی. از دمیکش

ها رو  نیکه هرروز هم ینه..آخه از آوات یطرف

توقع موندن داشت؟!! مگه  خوند،یگوش من هم م یتو

کار رو کرده بودم که بمونه؟!! کاش خود  نیمن ا

 یی.متوجه بشه که من فقط فرار از لحظه هاآوات.

ازم سلب  یکه کنارش بودم و..همه چ خواستمیرو م

شدیم . 

- یشماره  نیا .. 



 دهیمامان باعث شد که نگاهم به سمتش کش دیترد

صاف کرد و جواب دادم ییبشه. با تعجب گلو : 

- د؟؟ییبفرما  

 دونمی. نمدیبه گوشم رس یزنونه ا فیضع یصدا

نقبض شد. هنوز..فکرم رو جمع ..قلبم مکهویچرا 

مامان نشست یابروها نینکرده بودم که اخم ب یبند : 

- جون سهیسالم نف ! 

به  یقدم اریاخت یمامان خشک شد! ب یرو نگاهم

 !سمتش برداشتم..مادر آوات؟

- شما یایممنون..از احوالپرس یلیخ ! 

برداشتم  ی. قدمزدیسرد و طعنه وار حرف م مامان

رها کردم. مامان با  یمبل یو بهت زده خودم رو رو

نداشتم و  یچشم ازم گرفت.حواس ،یچشم غره ا

جون رو هم بشنوم سهینف یصدا شدیکاش م .. 

- انشاا...؟؟ آقا  نی..شما خوبمیستیبله! ُشکر..بد ن

زم؟؟؟یبهادر خوبن؟؟ پسر گلت چطوره عز  



که چقدر از  دادیمامان نشون م یجمع شده  یلبها

 زیمبل کنار م یروو..پسرش حرص داره!  سهینف

رو راحتتر  ظشیتلفن نشست و حاال من اخم غل

دمیدیم . 

- نکرده؟؟؟ یاومده خدا شیپ یاِوا خدا بد نده! مشکل  

دیفهم شدیصداش رو راحت م یطعنه  چقدر ! 

آهان ازون لحاظ! پسر آقا پسرت گرفتار اون -

که تو عکس هست واست آشنا  یعکس شده! دختر

جون؟؟؟ سهینف سین  

و جمع کردم و دستهام رو دورشون حلقه ر زانوهام

نکنه! خدا کنه افکار  کیکردم. خدا کنه من رو کوچ

همون سرش نگه داره یمادرانه ش رو تو !! 

-  یمنه که آوات اونطور نیبله دختر منه! عطر

 !دست دور شونه ش انداخته

دمییکنارم اومد. با استرس لبم رو جو ساغر . 



- تش رو جون! دس سهیناراحت باشه نف دمیبا

شده..عکسش با دختر من همه جا پخش شده..آوات 

گهید شهیم یناراحته؟؟خب باالخره آدم عصب .. 

 یحرف خواستیم سهیکه نف دمیفهمیم خوب

ذاشتیبزنه..مامان نم : 

- که عکس پسر شما با  دی!! ببخشخوامیمن معذرت م

 ثیدختر من پخش شده و پشت پسرت حرف و حد

که واسش بد  یون! آخه استایشده! دختر من مهم ن

  !شده، آواته

. ساغر حرف دلم رو شدیاز دهن مامان جدا نم نگاهم

 :به مامان زد

- گهیم یچ میخاله بذار رو پخش ما هم بشنو .. 

بود و انقدر حواسش فقط به  یمامان انقدر عصب اما

و با اخم چشم ازمون  دیبود که نشن سهیحرف نف

 :گرفت



-  عکسو پخش دی..دختِر من نباگهیآره د

! نه رفتنیم شیپ یپنهان ینطوریهم ذاشتی..مکردیم

هست، نه واسه آوات  یکه رابطه ا دیفهمیم یکس

!! شما به گهید دی..ببخشومدیم شیپ یجان مشکل

دیخودتون ببخش یبزرگوار ! 

دمیساغر رو شن یصدا : 

- شعور؟؟؟یب یکرد یچه آشوب نیبب  

به اطراف تکون دادم تا حواسم رو پرت  یسر تند

 ..نکنه

- م؟؟؟یکردیم یچه برداشت دیثال بام  

سهینف یحرفها دنیاز نشن شدمیم یعصب : 

- گه؟؟؟یم یاه چ  

به گردنش داد یبا حرص قر مامان : 

- !! شما دونهیخودش م یدخترخاله  نویآهان! عطر

حرف؟؟ نیاز رهیگیخنده ت نم یباش  



رو داد سهیجلو رفت..مامان جواب نف ساغر : 

- که  میفکر کن خوبه زم؟؟یعز میفکر کن یپس چطور

 تیمیو از صم دونهیخواهر خودش م نویآوات عطر

تو خونه ش؟؟؟ بردشیم ادیز  

گفت. مامان با حرص  یزیچ سهیکرد و نف یمکث

دیخند : 

- که دور از چشم ما  دونستیآخه اگه دخترخاله ش م

تو خونه ش کشوندشینم ! 

که  کردیبود و اشاره م ستادهیمامان ا یروبرو ساغر

بذاره. مامان با اعصاب پخش  یرو رو یگوش

 سهیو جواب نف دیطرف کش کیخراب ساغر رو به 

 :رو داد

-  یزی..چرا اعصابم خورد باشه؟؟؟ مگه چزمینه عز

 شده که ناراحت باشم؟؟؟



مامان شد. و گوشش  کیو نزد اوردیطاقت ن ساغر

تلفن چسبوند. مامان  یِ رو کنار گوش مامان به گوش

دیلرزیبود و دستش م یعصب : 

- معرفت تو پخش  یخترم تو بغل پسر بعکس د

داره؟؟ یناراحت گهید نیشده..ا   

مامان و ساغِر متعجب جابجا شد نیب نگاهم .  

- ! شما به میهم بدهکار شد یزیچ هیانگار  رینخ

؟؟؟یخاطر پخش اون عکس ناراحت   

زد..مامان جواب داد یحرف سهینف : 

پسرت از اعتماد ما سواستفاده کرده و دختر ساده -

عکس پخش شده،  نی! اگه اهیم فکر کرد خبرمن ی

دختر من تو خطر افتاده خانوم!! دوما  یاول آبرو

دروغ و کلک دختر  هیپسر شما هر روز با  نکهیا

 هیدرس.. یبار به بهونه  هی! رونیب کشوندیمنو م

مراقبت  ی ونهبار به به هی.. یعکاس یبار به بهونه 

که  گفتیهم م ی! هر سرنیو مزاحم داشتن عطر



 نمیمنه و روش تعصب دارم!! ا یدخترخاله  نیعطر

 !از تعصبش

 یتو یاز عرقه! گوش سیتمام تنم خ کردمیم حس

 یو قلب من هر لحظه خال دیلرزیدست مامان م

شدیم .. 

-  سهینف دی! ببخشسین زایچ نیباشه آوات شما اهل ا

 ..جون من کار دارم

که مامان گفت زدیداشت حرف م سهینف : 

- ده..سالم برسون..خدافظدشمنتون شرمن ! 

تلفن گذاشت، با حرص  یشاس یرو که رو یگوش

 :گفت

- یدارن خانوادگ ییچه رو !! 

دیپرس یاز من ساغر بود که با کنجکاو قبل : 

- خاله؟؟ گفتیم یچ  



بود..من داشتم از  ی. عصبشدیاز مامان جدا نم چشمم

دمیلرزیاسترس م .  

- و مسخره یمشت حرف تکرار هی !  

دمیمن..با تعلل پرس بارنیکرد و ا سکوت : 

- ؟؟یمثال چ  

چشم  یکرد و بعد با پشت چشم نازک کردن نگاهم

 :ازم گرفت و به ساغر نگاه کرد

-  نم،یبیشو که م افهیبردار ببر تو اتاق! ق نویساغر ا

بزنم لهش کنم خوامیم ادیکفرم باال م !! 

 نیدرشت شده م ب یاز بغض جمع شد. چشمها دهنم

و ساغر با خنده گفت ساغر و مامان جابجا شد : 

- گفت؟؟؟یم یولش کن اونو خاله..مامان آوات چ  

نگاه گذراش رو که سرشار از نفرت و  مامان

 :نخواستن بود، ازم گرفت



-  یکنه! جا هیپسرشو توج یشعوریزنگ زده بود ب

 یحرف درست حساب هیکنه  یمعذرت خواه نکهیا

رهیبگ شیکه آدم آت گهیم ییزایچ هیبزنه،  .. 

 یاصال جا شد؟؟؟یم هیتوج یمگه چطور آوات کار

هردومون..ناراحت  یهم داشت؟! چقدر برا هیتوج

کدوممون بدتر بود تیموقع قایدق دونمیبودم. و نم .. 

خودتو ناراحت نکن خاله..شمام خوب جوابشو -

یداد ! 

 نییزانوهام گذاشتم و نگاهم رو پا یم رو رو چونه

..به یوسط کس نیجنگ بود انگار! و ا دونی. مدمیکش

رو از دست  زمینبود که داشتم همه چ چارهیفکر مِن ب

و  دادمی..آواتم رو..خود خواسته از دستش مدادمیم

 ..جرات ماتم گرفتن نداشتم

- ! رو کردیدخترت عکسشونو پخش م دینبا گهیم

که!! دختر من دست رو آبروش گذاشته..همه  سین

به  نیاونوخ ا دن،ید کهیدختر منو تو بغل اون مرت

خراب نشدن پسر خودشه فکر ! 



 ریبستم. سه روز..سه روز گذشته بود و من ز چشم

داشتم جون  ال،یفشار و غصه و فکر و خ نهمهیا

دادمیم .  

- عکس  دی!! نباکردیم یا گهیفکر د دینبا نیعطر

و  کردی! آره پخش نمکردیپخش م نشونویب یمیصم

شدیآقا آوات دستش رو نم !  

شدم؟؟یبود؟؟؟ من تنها م رفته  

-  یپشت پسرش نباشه..هرک عهیکه شا نهیبه فکر ا

! شناسمینشناسه من که خوب پسر مارموذ تو تو م

پسر من  گهیاونوقت م ه،یرکیز ریکاراش ز یهمه 

عقل منو  یدختر ب سی!! معلوم نسین زایچ نیاهل ا

که باهاش نکرده ییخر کرده برده خونه، چه کارا !  

د نبود و . تا اون حدیلرزیمامان م یاز حرفها تنم

قضاوت وحشتناک نبود نهمهیفکر کنم حق آوات ا .. 

-  ی..انقدر راحت تو روسیحرفا ن نیآره اصال اهل ا

 برمیدارم م نویکه عطر گفتیدروغ م سادیمیمن وا

که من گفتم چقدر  نهیو مدال رو بب یعکاس یصحنه 



احمق  نیا یبچه رو داره! نگو پس از بچگ نیا یهوا

خودش و یخونه  دهبریم کرده،یسواستفاده م ... 

کرد و من بهت زده چشم باز کردم..پوف  یسکوت

تکون داد یو سرش رو عصب دیکش یبلند : 

 !!الاله اال الله-

و  شدمی.. تنها مدینتونستم تحمل کنم.آخه شا گهید

رو و پشت سرم  یحرف که تو نهمهیاونوقت..من با ا

کردم؟؟یم کاریچ شد،یگفته م  

- مامان سین یکنیکه فکر م یاونطور ! 

دیوار بهم توپ دیتهد : 

 !ببند دهنتو تا بلند نشدم بزنمت-

بغض برگشت دمویگز لب : 

- من و آوات..در حد همون بود که تو  یرابطه 

نیدیعکس د .. 

بود زاریاز حرف زدنم هم ب انگار : 



خاک تو سرت کنم که انقدر راحت اسمتو سر -

یزبونا انداخت !  

از جا چشمم حبس کردم و  یکاسه  یرو تو اشک

 نیجز ا یکه من راه دیفهمینم چکسیبلند شدم. ه

چقدر دردناک بود..انقدر دردناک  طمینداشتم و شرا

آوات بره و با موندنش کنارم هر  دادمیم حیکه ترج

 ..لحظه عذابم نده

- بشه یکه چ سیبرام مهم ن ! 

مامان بلند شد یسمت اتاقم رفتم. صدا به : 

- بعد  ،یهمه مونو برد ی! آبروگهید یعار یب

بشه یچ سیواست مهم ن یگیراحت م !  

و من وارد اتاقم شدم دیحرص خند با : 

- مهم باشه چه  ؟؟؟یبگ یچ ینگ نوی..اگهیآره د

کار  یپ رهیکه م یاون عوض ؟؟یبکن یخوایم یغلط

! مونهیواست م یمونیخودش، توام فقط حسرت و پش

ما هم که باد هوا یآبرو ! 



 شدیکاش مدادم. هیاتاق رو بستم و بهش تک در

نشنوم گهیو د رمیگوشهام رو بگ .. 

- اگه  یعکسشو پخش کرد! حت یبا چه عقل دونمینم

 ؟؟؟چرایزدیهمه جا جار م دیبا یهم داشت یرابطه ا

مادرشم که  نیا ؟؟؟یستیما ن یذره به فکر آبرو هی

 گهیمثل خواهر آواته و آوات فکر د نیعطر گهیم

م خانو نی! چه راحت؟؟؟ عطرکنهیدرباره ش نم

فقط و فقط دودش تو  ،یکه کرد یغلط ؟؟؟ینیبیم

  ..چشم خودت و ما رفت

 ینشستم. سر رو نیزم یُسر خوردم و رو 

. دیچکیمحابا م یکه ب یجمع شده و اشک یزانوها

کار رو  نیکار خودش..من دونسته ا یپ رفتیآوات م

 موندیکرده بودم. با رفتنش حسرت تا آخر عمر م

 ییاگر جا ینبودم؛ حت نموی..نه من پشیمونیپش یول

اگر..هر لحظه با  یخانواده نداشته باشم.حت یتو

مردمینبودنش م .. 

 



**** 

 

و تماس زل زده  امیاز پ یخال یِ گوش یصفحه  به

از سه ساعت بود  شتریو ب دیدینم گهیبودم. چشمهام د

 یزیچ نکهیو بدون ا کردمیم ینگاه هیکه هر ثان

ذاشتمیکنار م نم،یبب .  

که  یعصب کی..تدونمیعادت..نم ایس..وسوا کی مثل

 ..دست خودم نبود

 کی! نیتمام کار من شده بود فقط هم یهفته  کی

هفته  کی..دیهفته گذشت؟! نه ببخش کیهفته!! واقعا 

که ساعت هشت صبح شده، شد  یروز! االن کیو 

هشت روز.. هشت روز انتظاِر مداوم! گفتنش راحته 

و هر  هیر ثانانتظار..ه یاما..هشت روز موندن تو

 هیروح هبمونه و ن ینه قلب گهیکه د یلحظه..جور

 انهیمور الیو فکر و خ شدیم ی..تمام وجودم خالیا

خوردندیوار مغزم رو م .  



لحظه  کی یمونده بود و انگار تو دیروز به ع دو

 یامیکوتاه اونهم..پ یلحظه  کیکرده بودم. فقط  ریگ

که آوات بهم داد یآخر : 

" یانصاف یب یلیخ " 

و بازهم  گذشتمیو م کردمیو تکرار م کردمیم مرور

..هزارا جهی. هزاران نتگشتمیبه همون لحظه برم

 دیدستم به ام گهی..هزاران حدس..چرا دلیتحل

د؟؟یرسینم  

و من با ضربه  شدیداشت خاموش م یگوش ی صفحه

 یخبر چیدوباره روشنش کردم. ه یآروم ی

 !نبود..انگار واقعا..رفته بود

. شدمیگم م ییتنها یجودم رو گرفت. توتمام و خأل

..من گرفتار دادینم یخبر ینبود. کس رمیدستگ یکس

فکر  شتریهمون عکس بودم و هر روز به رفتنش ب

و  شدمیم قیتشو یدی. انگار ناخودآگاه به ناامکردمیم

  ..کنار اومدن با وضع اسفبار



گذاشتم و  یکنار گوش یدکمه  یرو رو انگشتم

 یشد.. و همراهش چشمها خاموش یگوش یصفحه 

از گلوم  ییاز تنها یمن هم بسته شد و..هق زدن

  .خارج شد

 کتریو تار کیتار ایو..دن کشتیمن رو م انتظار

کنار  یبا نبوِد زندگ دیو من با رفتی. آوات مشدیم

اومدم یم . 

پتو رو  دهیکه به در خورد، ترس یآروم یتقه ها با

رو  یگچاریذاللت و ب نهمهی. ادمیسرم کش یرو

 یبرا ی..سوژه اخواستمی. نمنهیبب یکس خواستمینم

که هرروز  نیمامان باشم. هم شتریب یزدنها شین

 یو به خاطر ندونم کار ختیریبر  سرم م یخاک کی

 یبکه به خاطر  یبچگونه م و عکس یدهایو ام

 کرد،یشماتت رو بارم م یایپخش شده بود دن میاستیس

بود یبرام کاف .  

بعد  یا هیتکون نخوردم. چند ثانباز شد و من  در

دیبابا به گوشم رس یصدا : 



- ن؟یعطر یداریب  

پتو.. چشمهام ناخوادآگاه باز شدند. اومدن  ریز

 ریکرده بودم به غ ینیب شیاتاق پ یرو تو یهرکس

کلمه هم  کی یکه روزها بود حت یاز بابا! بابا فرهاد

 ی..من حتیچی. حرف زدن که هزدیباهام حرف نم

هم محروم بودماز نگاهش  . 

انگشتهام  ونیاومد، پتو م نییتخت پا یلبه  یوقت

 نیاتاقم..اون هم ا یفشرده شد. پدرم اومده بود تو

 !وقت صبح

- ن؟؟یعطر  

! کردیآروم و..گوش نواز اسمم رو صدا م چقدر

..از ادیکه..ناخواسته بغض کردم. از کمبود ز یجور

که در حقشون کرده بودم.  ی.. از نامردییتنها

ی..دلتنگاز .. 

- رونیبرم ب یاگه خواب .. 



نتونستم  گهیبره! د خواستمیجمع شدند..نه..نم لبهام

 یخودم رو به خواب بزنم. آخه..دلم برا نیاز ا شتریب

 !حرف زدن هم تنگ شده بود

آب گلوم رو همراه بغض فرو دادم و پتو رو از  

پتو چشم باز کردم  دنی. با کنار کشدمیکش نییسرم پا

بود. نگاه بابا به من بود و من  یچه حس دونمیو..نم

به چشمهاش نگاه کنم.  یا هیاز ثان شترینتونستم ب

 خجالت زده بودم؟؟؟

- ؟؟یخواب نبود  

تخت نشستم.  یو..رو دمیدهنم کش یرو تو لبهام

رنگ یا روزهیف یپتو یرو ییبود. جا نیینگاهم پا : 

 ..نه-

 یکه حس شرمزدگ شدینگاهش باعث م ینیسنگ

بشه شتریب .  

- ؟؟یخوب  

یلیبودم؟؟ خ خوب !!! 



 ..اوهوم-

- ؟؟یکرد هیگر  

..نگاه گذرام به چشمهاش، باعث یبغض لعنت بازهم

 نی..و انمیرو بب شیو ناراحت یشد که نگران

گرفتیرو ازم م یخوددار : 

 ..نه-

دیکش یبلند نفس : 

- دخترم؟؟ یناراحت یاز چ  

" اعماق قلبم نشست. چونه م  یدخترم" گفتنش تو

. و اشک باعث تار شدن پتو شد. دیرزناخواسته ل

به  یتا تونستم کلمه ا دیها طول کش هیسکوتم ثان

ارمیزبون ب : 

- یچیه .. 

تر بود. حرف زدن با  یطوالن یلیسکوت بابا..خ و

مثل من سخت بود نه؟؟ آخه نه اخالق درست  یدختر



بودم که بتونم راحت با  یداشتم، و نه دختر یو حساب

رار کنممادر و پدرم ارتباط برق .  

- تو ندارم..اما  یناراحت دنیکه طاقت د یدونیم

..اگه االن ادیب شیوضع پ نیکه ا یخودت باعث شد

و همه ازت دور شدن، به  یحالت بده و ناراحت

یکه خودت کرد هیخاطر کار .. 

گونه م راه گرفت.  یاجازه رو یاشک ب یا قطره

دمیدست باال آوردم و مشتم رو به صورتم کش .  

- ننک هیگر .. 

 ادیب عتریسر یبود تا اشک بعد یجمله کاف کی نیهم

 دونستیم یبلرزه. ک شتریسفت شده م، ب یو چونه 

که حال داغون من، به خاطر چه استرسها و 

ه؟؟ییانتظارها  

- ؟؟یدیرس یبه چ هیگر نهمهیاز ا  

کوتاه  یلیخ یجز لحظه ا یچی..واقعا به هیچیه به

 .سبک شدن



- یفکر خودت باشحد به  نیتا ا کردمیفکر نم .. 

رمیاز خجالت بم خواستیم دلم !  

- آوات از اعتمادم سواستفاده کرد، اونقدر  نکهیاز ا

خودم بود که اونو مثل پسر  ری. تقصستمیناراحت ن

خودم بود که گذاشتم انقدر  ری. تقصدونستمیخودم م

بود بهیبشه..پسر بهادر بود، اما غر کیبهت نزد .. 

تا کجا  دیبا چارهیب . آواتِ دمیرو باال نکش نگاهم

شدیقضاوت م .. 

-  نیتن خودم..تا ا یدختر خودم..پاره  نکهیاما از ا

 ینطوریدوست و آشنا سرافکنده کنه و ا شیحد منو پ

داره یناراحت یلیجواب اعتماد باباشو بده، خ .. 

. پدرم رو سر افکنده شدمیاز خجالت آب م داشتم

داشته ..خودم آرامش نکهیا یکرده بودم..اون هم برا

 !باشم

- داشت..اما از دختر  انتیتوقع خ شهیم بهیاز غر

 ...خوِد آدم



ناراحتش  یو..چشمها دمیطاقت نگاهم رو باال کش یب

دمیرو تار د : 

- کنم..فقط..فقط  ریشما رو درگ خواستمیبه خدا نم

 ..من

 نیاز ا شتریباعث شد که نتونم ب شیو ناراحت اخم

انداختم و با  نییچشمهاش نگاه کنم. نگاهم رو پا یتو

ادامه دادم یمکث کوتاه : 

-  یکه منو دخترخاله  گفتیبهم م شهیآوات..هم

دونهیخودش م .. 

به خاطر  دی. چقدر بادیپتو چک یاز چونه م رو اشک

دم؟یکشیم یحس بدبخت نیا ! 

- پسرخاله هیمراقبم باشه..مثل  خواستیواقعا هم..م .. 

 شهیکه هم یپدر متعصب یبود گفتنش..برا سخت

سخت  یلیخ کرد،یم یا گهیدخترش حساب د یرو

قبول نداشت چکسیکه ه یبود گفتن از احساس .. 



- ..سختم بود..آوات نه پسرخاله م خواستمیاما من نم

راحت نبودم. اما به  ششیبود، نه مثل داداشم..اصال پ

من  یفکرو درباره  نیخدا اون فقط هم

مراقبم  خوادیکه م کردیم دیهم تاک شهی..همکردیم

وباشه  ... 

از  یکه درک یپدر یبرا گفتمیم یخدا! من چ یا

دختر کم سن و سال نداشت؟؟؟ کیحس   

- ؟؟؟یپس چرا اون عکسو پخش کرد  

بود، خوشحال  دهینپرس یا گهی..سوال دنکهیا از

هم سخت بود. اصال حرف  یکی نیبودم. اما جواب ا

 میشونیپ یکه عرق رو رو یزدن سخت بود! جور

و پر از خجالت  دمیاال نکش. نگاهم رو بکردمیحس م

 :گفتم

-  ینطوریا خواستمی..نمینیبره..  خواستمیم

به عنوان پسرخاله  تونستمینم ی..وقتتونستمیباشه..نم

و نمشیهرروز بب تونستمیقبولش کنم، پس نم ... 

دستم از فشار ناخنم سوخت کف .. 



- ..درک خوامیبهش گفتم که مراقبتشو نم

 هی یر بچگبچه ام و از س کردی..فکر مکردینم

 یخب منو...جد ینی. کنمیبا خودم م ییفکرا

ازم مراقبت  شتریب خواستی..منی. واسه همگرفتینم

نکنم و ییوقت..خطا هیکنه که  ... 

لرزونم رو به  یرو باال آوردم و انگشتها دستم

دمیصورتم کش : 

- باشه تا بزرگ بشم شمیپ خواستیم .. 

دیچک یاشک بازهم : 

- به ذهنم  یا گهی..فکر دتونستمیاما من نم

 فمیراحت بشم..تکل خواستمی..خب..مینی..دینرس

..تا نکهی..بهتر بود تا ارفتیروشن بشه..اگر م

و موندیم شمی..به عنوان پسرخاله پنکهیا .. 

 ی..توچوقتینتونستم ادامه بدم. ه گهیزدم و د هق

سخت و خجالت بار نزده  یطول عمرم انقدر حرفها

از حرفهام  یزیال چاص دونمیکه نم یپدر یبودم. برا

کنار آوات..  دنمیکش ینه! از حسم..از سخت ای دیفهم



 لیبودن و مقصر بودن آوات..اصال دل ریتقص یاز ب

 کارم رو متوجه شد؟؟؟

 بهت زنگ نزده؟؟؟-

 یایدن د؟؟؟یفهمیبستم و آروم هق زدم. من رو م چشم

گفتم یغصه رو داشتم وقت : 

 ..نه-

 یشدم و سعبه خودم مسلط  یکرد. به سخت سکوت

 !کردم محکم باشم

- و امی..کنار بکنمیم یبهتره..دارم سع ینطوریاما ا .. 

و بازهم چونه م  دمیدستم رو به چشمم کش پشت

دیلرز : 

- طول بکشه..اما راهم مشخص  کمی دیشا

هست  یهرجور دیکه..با دونمی..اونوقت مشهیم

 امیبا خودم کنار م یجور هیفراموش کنم..باالخره..

وات..بزرگ بشمتا به قول آ . 



بغضم رو  یآوردم. انقدر جلو ینفس کم م داشتم

گرفته بودم و انقدر بغض شکسته بود که گلودرد 

  .گرفتم

- که برگرده؟؟؟ یستیمنتظر ن ینی  

بهم  گهید ای شدمیخونه حبس م یمهم نبود که تو گهید

مهم  یچیواقعا ه گهی. بعد از آوات دکردیاعتماد نم

 .نبود

- که منم   خوادیو..م دونهیش م اگه منو دخترخاله

 یفکر نکنم..برنگرده واسم بهتره..چون وقت نیجز ا

 ی. اما وقتتونمینم نمش،یبیو هرروز م کمهینزد

که..آوات فقط  کنمیدوره، هرجور شده خودمو قانع م

 ..پسِر دوسِت بابامه

من بود  ینفسها یوسط..فقط صدا نیشد و ا سکوت

اشک و بغض در کنترل  میکردنهام و..سع نیو ف

نبود یکه رفع شدن یبزرگ .  

 کینفر..فقط  کی.کاش دیفهمیمن رو م یکی کاش

که حس آدم دستش خودش  دیفهمیم ایدن نینفر تو ا



نفر من و  کیهام..فقط  یاز دور و بر یکی.ستین

که من  کردیدرکم م یکی.دیفهمیحس سرکشم رو م

و در آخر..به  دمیحس جنگ نیاز دو سال با ا شتریب

 شتمگذا یهمه چ یکه پا رو یینجای! ادمیرس نجایا

 دونستمیکه م یآرامش یحس..برا نیکنترل ا یبرا

نشه، از خودم هم گذشتم بمیتا آخر عمر نص دیشا .. 

- که کارت اشتباه بود؟؟؟ یدونیم  

بابا بودم. اون که  یکردم و من شرمنده  سکوت

من بسوزه یندونم کار شیآت ینداشت تو یریتقص .. 

- یکرد یو خودت باز ما یبا آبرو .. 

دمیانداختم و شرمزده نال نییرو پا سرم : 

- نداشتم یا گهید یچاره  .. 

آغوشش  یو سرم رو..تو دیرو جلوتر کش خودش

که به  نیپدِر عطر چارهی..بنیعطر چارهیگرفت. ب

قابل درک دخترش، آبروش رفت ریخاطر حس غ ! 

- یبه مامانت بگ ایبه من  یتونستیم .. 



 یازشون دور بودم. به اندازه  یلیگرفت. من خ دلم

رو  نیسال! ا یاز س شتریب یعنیسه دهه! 

دونستند؟؟؟ینم  

- شهیبابا..اصال..نم سین یگفتن ییحرفا نیهمچ ! 

سکوت گذشت و بابا سرم رو نوازش  یها تو قهیدق

  .کرد

- از راه  یکه هرک اوردمیمن دخترمو از سر راه ن

که  مگیبرسه، بخواد غصه ش بده! خودم به آوات م

کنه هیتخل نوییواحد پا .. 

شد. رفتن  ریدلم سراز یتو ایدن یغمها تمام

 ای! نه خداهیچ مشیمن بفهمم تصم نکهیآوات..بدون ا

.اون بابا ستیبابا ن یسرسخت نهمهینه!! حق آوات ا

..و من رو..دختِر دونستیخودش م یرو مثل عمو

با  یعموفرهادش! اون که فقط مراقبم بود و..گاه

رو  سمو..ح کردیو..لمسم م کردیم رمیقتح ینامرد

 دیبوسیو..م زدیم شیو..ن گرفتیبه تمسخر م

نکرده بود یو..آوات که کار ! 



- بابا؟؟؟ ینگ شهیم  

سرم برداشت و من از آغوشش  یرو از رو دستهاش

سکوت نگاهم کرد و من اخم  یاومدم. تو رونیب

چشم  ی. با شرمندگدمیرو د شیشونیپ یکمرنگ رو

دمیدزد : 

- بره،  خوادیبشه..اگه م ریاز شما..دلگ خوامینم

 ..خودش بره

رو از نگاه  نیمثل من سخت بود. ا یدختر درک

. صدام اوج خجالتم رو دمیفهمیم ینامفهوم بابا به خوب

دادینشون م : 

- شد ینطوریمن بود که..ا ری..همه ش..تقصدیببخش . 

فرستاد رونیب ینیبلندش رو با سنگ نفس : 

- ون؟؟ریب یبر خوادیدلت نم  

نگاهش کردم. ناراحت بود  یبودم وقت متعجب

لبش آورد یرو ی..لبخندیول : 

- ؟؟یندار یزیچ یدی..خردهیع گهیدو روز د  



ناراحت باشم؟ خجالت زده لب  خواستیبابا نم دیع دم

 :زدم

 ..نه-

گفت متریکرد و بعد..مال یسکوت : 

- چرخ  هی رونیب یبا مادرتو ترالن بر یخوایم

؟؟یبزن  

 نیاتاق موندن رو به ا یرالن؟! ماهها تومادرم و ت با

دادمیم حیرفتن ترج رونیب : 

- ینه..مرس .. 

شد بلند : 

- حال و هوات عوض  کمی رونیبرو ب یاگه خواست

با ساغر  ،یبر یخوایشه..اگه با مامانت و ترالن نم

 ..برو

مانعم  یرفتن دارم و کس رونیب ی..اجازه یعنی نیا

طاقت  نیز اا شتری. چقدر مهربون بود که بستین



رو نداشت.چشم ازم گرفت و من  میناراحت دنید

که هنوز هم از کارم ناراحته دمیفهم : 

- نکن هیانقدر گر گهیبسه د .. 

سمت در رفت که صداش کردم به : 

 ..بابا-

آروم شدنش  یتو دونمیو نگاهم کرد. نم برگشت

بود یچینه..اما بهتر از ه ایداشت  یاثر ! 

- پسرخاله م بودهکه.. گمیاگه رفت..به همه م .. 

حالت صورتش عوض بشه، چشم ازم  نکهیا بدون

 یرفت. با بسته شدن در، آه رونیگرفت و از اتاق ب

 تیناخواسته از گلوم خارج شد. چقدر همه رو اذ

از همه شتری. خودم رو بکردمیم .. 

..که ستی..که انگار رفته بود..که انگار نرفتیم اگر

 دیبعد رفتنش با..من شدمیم دتریانگار هرلحظه ناام

کنم؟؟؟ کاریچ  



رو  نیحسرت ا کردم،یپنجره رو باز م یوقت شهیهم

که چرا اتاق من تراس نداره! اتاق ترالن  خوردمیم

تراس داشت..و اون اتاق هنوز هم با ترالن تعلق 

نشستن و انتظار  یتراس برا کیکه  یداشت..اما من

داشتم، نداشتم ازین نیکشد . 

شده  هیدو طبقه تعب نیه بک ییاز همون تراسها یکی 

نشست و به غروب  یآهن یصندل ی..روشدیبود و م

 شدیو م دیراحت انتظار کش الیبا خ شدیشد. م رهیخ

هرچند  یلحظه ا دی..شادیبود که شا دواریام

 یا هیو ثان رمیانتظار رو بگ نهمهیکوتاه..پاداش ا

نمشی..ببیدزدک . 

 گهی.دهم. یدیهم ندارم. ام یندارم..پاگرد یتراس من

 ی. هر اسم و شماره اشدیبلند م میگوش یندارم. صدا

 یکه برا یجز..اسم شدیم انیصفحه ش نما یرو

لحظه هم از خودم جدا  کیرو  میگوش دنش،ید

 کی یندارم، حت یچیه گهید نروزهای. اکردمینم

 ..اسم



پنجره گذاشتم و نگاه خسته م رو به  یرو لبه  یگوش

و مسخره  یعنم یب یدوختم. چقدر همه چ رونیب

روز سال نی..اولیشده بود. حت .. 

گذشته بود و من  دیسال جد لیدوساعت از تحو فقط

نداشت. نگاهم از پنجره  یکه تراس یاتاق یتنها..تو

لحظه هم  کیکه  یو انتظار رونیباز اتاق به ب ی

  .دست بردارم نبود

. دادیبهار رو نم یرنگ و بو یچیآه شد و..ه نفسم

زده کنار پنجره  خیش سال نو، جنب و جو نیا یتو

..قلبم به دنشیلحظه د کی یبودم و برا ستادهیا

 یا دهیفا گهیالتماسها..د نیالتماس افتاده بود. اما..ا

نبود که من رو وسوسه کنه و قلبم رو  یدینداشت. ام

ها  یوونگیکنه.اصال..من تمام د قیتشو یوونگیبه د

شتوجود ندا گهید نیرو کرده بودم و بدتر از ا .. 

نگرفتم.  رونیاتاق باز شد و من چشم از ب در

 وقت یلینبود نه؟؟ فکر کنم خ نگیپارک یتو نشیماش

رفته بود نجایبود که از ا ! 



- ادیمهمون داره م ایب نیعطر .. 

 رونیمامان هم باعث نشد که چشم از ب یصدا

جمع  ینتونسته بودم تو شتریساعت ب می. نرمیبگ

باعث شده بود  دیجدبودن رو تحمل کنم. شروع سال 

و..چند  ادیبا مِن شکست خورده راه ب یکه..مامان کم

زدن برداره شیدست از ن یا قهیدق ! 

- با تواما ؟؟ییکجا !! 

..نگاهش یپنجره گرفتم ول یم رو از لبه  هیتک

 :نکردم

- بخوابم خوامی..مرونیب امیمن نم .. 

 ..زشته-

و روراست بهش گفتم برگشتم : 

- کنجکاوشونو ندارم ینگاها یحال و حوصله  .. 

داد و چشم ازم گرفت چیپ یلب : 

- یجهنم..انقدر بمون تو اتاق تا بپوس ! 



رفت و در رو با سر و صدا بست. چشم بستم  رونیب

فرستادم. حق ُخرده گرفتن  رونیو نفس لرزونم رو ب

ها گردن خودم  ریاز آوات رو نداشتم که تمام تقص

شده  طاقت یبود. خودم عاشق شده بودم و خودم ب

 شیبودم و..خودم دورش کرده بودم و..خودم راه پ

 نیا شیآت یتو دیروش گذاشته بودم.حاال هم..خودم با

سوختمیانتظار م .  

 ی. مهمون که..صدادیمهمونها به گوشم رس یصدا

ترالن واضحتر بود. انقدر دلم ازش شکسته بود که 

..برگشتم و دوباره از پنجره نمشیبب خواستمینم یحت

 یروز معمول کیشدم. امروز هم  رهیخ رونیبه ب

لباس نو  دیبود که با ی..فرقش چگهید یمثل روزها

مگه  نشوندم؟؟؟یلبم م یو لبخند رو کردمیبه تن م

کرده بود؟؟ یمن فرق یبرا  

 یکه..صدا گذشتیاتاق نم یاز تنها بودنم تو یساعت

دمیشهرام رو شن : 

- کجاس؟؟ نیپس عطر  



فشرده شدند. ازش هم  یسفت شد و دندونهام رو فکم

ترالن رو انقدر ازم دور کرده  نکهیمتنفر بودم..از ا

من و ترالن رو نسبت به هم انقدر  نکهیبود..از ا

 لیدل یو ب لیبا دل نکهیمتنفر و سرد کرده بود.. از ا

 یمرد که تو نی..اصال من از ازدیپشتم حرف م

بودم زاریبخانواده مون وارد شده بود،  .  

داد بود که جواب بابا : 

- دیخواب کرد،یسرش درد م .. 

من بشنوم نکهیا یبرا دیبلند جواب داد..شا ترالن ! 

-  دیروز ع نیاول ی! کترکهینم خوابه،یم نهمهیخوبه ا

آخه؟؟؟ خوابهیم  

. من باعث دمیفهمیصداش م یرو تو نهیک هنوز

مزخرف شوهرش  یخانواده  یخجالت ترالن تو

 !بودم

که  یل از پنجره اانتظار خسته شدم و..باالخره د از

 یرو از لبه  یگرفتم. گوش شدیباز م ابونیرو به خ



پنجره برداشتم و صفحه ش رو روشن کردم. 

بغض کردن  یبود و اجازه  دی..امروز عیچیه

من سخت بود؟ یبرا ینداشتم. اما چرا انقدر همه چ  

از پنجره دور نشده بودم که در اتاق باز  یقدم هنوز

..ترالن نباریشد و ا دهیکش اراده باال یشد. نگاهم ب

 ی..که تودنشی. با ددمیچهارچوب در د یرو تو

 زیو تم میمال شیو آرا دیجد یلباس نو و مدل موها

. تا به حال دیکش ریناخودآگاه قلبم ت کرد،ینگاهم م

بودم دهانقدر از خواهرم متنفر نش .. 

- مبارک دتیخانوم! ع نیسالم عطر کیعل !! 

جوابش  نکهی. بدون ازدیوار و طلبکار حرف م طعنه

 یمبل دونفره  یرو بدم، چشم ازش گرفتم و رو

اتاق نشستم یتو .  

- به  یاینم یکشی! خجالت نمسیماشاال رو که ن

؟؟یبگ کیتبر دویخواهر بزرگت ع  

رو هم شهرام بهش گفته بود؟!  ترالن انقدر  نیا

بودنش عادت  ینطوریبه ا گهیعوض شده بود که د



 نیهم گهیترالن د گفت،یمکرده بودم. شهرام هم ن

 !بود

 یفضا یتو یخودیدادم و ب یرو به گوش نگاهم

به چشمم خورد..همون  یچرخ زدم. عکس نستاگرامیا

ها پست  جیپ نیاز هم یکیآشنا.. یعکس دونفره 

گهیکرده بود د .. 

- یشیم شعورتریب یروز به روز دار .. 

 یاومد! آوات هم که حرف یهم از من بدشون م چقدر

 یو تکرار یداشت عاد گهی. اما دزدینمدرموردم 

 یکه کنجکاو ییاونها یمن، هم برا ی. هم براشدیم

کردندیم .. 

-  ایواقعا که!! سالم کردنت بخوره تو سرت..الاقل ب

بگو زشت نباشه کیتبر دویبه شهرام ع .. 

بودنش  نطوریانگشتهام فشرده شد. از ا ونیم یگوش

خوردمیحرص م : 

- رونیبرو ب ! 



دمینگاه پرنفرتم رو باال کش کرد و من سکوت : 

- از  م؟؟؟ینداشته باش یباهم کار گهیمگه نگفتم د

رونیاتاق من برو ب ! 

جا خورد..دهن باز مونده ش رو بست و  یا لحظه

 :طلبکارانه دست به کمر شد

- دلت  یهر غلط ه؟؟؟یچ ایلوس باز نیا گهیبسه د

؟؟؟یطلبکارم هست ،یخواست کرد  

دمییهم سا یرو دندون : 

- کردم، فقط به خودم مربوطه یهر غلطمن  ! 

 نترییتنگ کرد و جلوتر اومد.تُن صداش پا چشم

 :اومد

- ..تو گهیتموم شد د یکرد یزیچه مرگته؟؟؟ آبرو ر

ه؟؟؟یچ گهیاتاق موندنت د  

کردن من  ریازش گرفتم. بعد از اونهمه تحق چشم

خواست؟یم یشوهرش، حاال ازم چ یجلو ! 



- که اصال  مکنی..حساب مدمیند یازت خواهر

میداشته باش یباهم کار خوامینم گهیخواهر ندارم..د .. 

دادیرو نشون م رتشیاوج ح یصدا : 

- ن؟یعطر !! 

گلوم جا خوش کرد یکردم و بغض تو اخم : 

- شوهرت بردم! اگه فکر  یکه آبروتو جلو دیببخش

 گهید ،یندار نیبه اسم عطر یخواهر گهیکه د یکن

نه به خاطر  ،شهینه کارام به تو و شوهرت مربوط م

سرش به کار و  ی..هرکیحفظ آبرو کن یمن مجبور

خودش باشه یزندگ .. 

کنار گذاشتن کدورتها  یبود برا یخوب یبهونه  دیع 

کار رو  نیها..اما ترالن..با من بدتر یو دلخور

شهرام  یکرد. من و آبروم رو..به خاطر خوشحال

آوردم که  یم ادیبه  یبگذرم..وقت تونستمیفروخت. نم

از  یمحکم یلیترالن چه س یخاطر حرفها به

از  ،شهرام خوردم یچشمها یمامان..اون هم جلو

شدمیدل شکسته تر م شهیهم . 



- کار  ینکنه آوات قالت گذاشت و رفت پ ه؟؟؟یچ

 خودش؟؟

 یکه خواهرش بودم ب یگرفتم. چرا انقدر با من شیآت

 !!رحم بود؟

- رون؟؟؟یخودم بندازمت ب ای رونیب یریم  

و پر  یراحت بودند..اما صداش عصباننا چشمهاش

نهیک : 

- که بدبخت یندار اقتیل !  

تار شده م، چشم ازم گرفت و از  یچشمها یجلو

شدن در اتاق، درجا  دهیرفت. با کوب رونیاتاق ب

موندم.  رهیخوردم و اخم کرده به در بسته خ یتکون

 ایهمه بد بودنها جواب داشت  نی..انهایا دونمینم

شهرام..اما اگر  چارهیت که..بنه..اگر جواب داش

بود شدهجواب نداشت..حق من همه جا ازم گرفته  . 

 یمغازه ا نیتریدستم رو گرفت و به سمت و ساغر

دیکش : 



- چقدر قشنگه؟؟ نیدستبنده شدم..بب نیعاشق ا نیعطر  

انگشتش رو دنبال کردم و به دستبند  یاشاره  رد

 نیکه ب ی. دستبند اسپرتدمیرس یفیظر ییطال

 یداشت. سر یکیکوچ نیپرنگ یتوپها رهاش،یزنج

تکون دادم دییبه تا : 

- قشنگه یلیآره خ .. 

ذوق زده ش به دستبند بود نگاه : 

- نگاش  شم،یرد م نجاینشونش کردم..هروقت از ا

دو روز  یکیوقت فروخته نشده باشه.. هیکه  کنمیم

خرمشیم امیم گهید .. 

دستبند و ساغر جابجا کردم.  نیرو ب نگاهم

به خاطر  نکهیشد.به ا می.به لبخندش حسودراستش.

داشتنش تالش  یاومد و برا یدستبند سر ذوق م کی

..چقدر خواسته هاش قشنگ و نکهی. به اکردیم

چقدر خوشحالش  نهایهستند و ا یافتنیو دست  یمنطق

کنهیم . 



- گه؟؟یدو روز د یکیچرا   

دستبند به حالت  یباال داد و دستش رو برا یا شونه

ون دادتک یخداحافظ ! 

- که  ادیباهام ب تونهیبابام نم یو مهمون دیبه خاطر ع

که سرش خلوتتر شد، باهم  کمی..قرار شده مشیبخر

واسم بخره نویکه ا میایب .. 

برداشت و همراهش شدم قدم : 

- ؟؟یخریخب چرا خودت نم  

به روم زد یلبخند : 

- شترهیبابام بخره مزه ش ب ! 

ام ..تمگهیهم طرز فکر خودش رو داشت د ساغر

که محبت پدرش رو داشته باشه و  کردیتالشش رو م

جوره ازش دور نشه. گفتم که خواسته هاش  چیه

هستند یو منطق یدوست داشتن یادیز .  

خدا مرکز مواخذه و  ی شهیکه...هم یمن برعکس

 ریاحمقانه و غ یخواسته ها یسرزنش بودم و برا



خواسته  نی. و اشدمیشماتت م دیبا شهیهم م،یعقالن

و کم  شدیقابل قبولتر م ریغ گذشت،یهرچقدر مها..

باعث  نیمورد قبول نبودم. هم گهیکم خودم هم د

نزنم و  یحرف یکه کم کم درمورد اهدافم به کس شدیم

بهشون تالش کنم دنیرس یبرا ییخودم تنها .  

مهم  گهی..دیو حت کردمینم یتالش گهی..دنروزهایا

. رمینبود که مورد تمسخر و سرزنش قرار بگ

رو رو کرده بودم  میزندگ یخواسته  نیزرگترب

بزرگم بودم یوونگید نیا ی جهیو..فقط منتظر نت . 

- میبخور یزیچ هی شاپیکاف میبر .. 

نشسته بودم و به هفت روز  یزیساغر پشت م همراه

. کردمیاتاقم گذشت، فکر م یکه فقط..فقط تو یدیع

..حتما از فرط فکر و رفتمیم شیپ نطوریاگر هم

شدمیون مداغ ال،یخ . 

دیقهوه ش رو مزه مزه کرد و رو به من پرس ساغر : 

- آموزشگاه خوب ثبت نام  هی میبر یایم دیبعد ع

واسه کنکور نمونده ها یوقت گهید م؟؟یکن .. 



 نیتر تیکنکور کم اهم م،یذهن یهایریدرگ نیا یتو

شده  تیاهم یبرام ب یبود. چطور شده بود که همه چ

ا هر لحظه برام سخت بود؟؟ دنبال آرامش بودم و چر

شد؟؟؟یتر م  

 ..باشه-

رو چک  میاراده گوش یشد و من ب یطوالن نگاهش

تر  دیو هربار ناام کردمیم قهیکه هر دق یکردم. کار

شدمیم .  

- نشد؟؟ یاز آوات..خبر  

 یگرفتم و به چشمها یگوش یرو از صفحه  نگاهم

کلمه نجوا کردم کیمنتظر و..ناراحت ساغر دادم.  : 

 ..نه-

. سخت دیکش نییجمع شد و نگاهش رو پا دهنش

 یسخت بود. به رو یلیبود..فکر نکردن بهش خ

..و لبخند ایکار دن نیطاقت فرسا تر اوردن،یخودم ن

ممکن ریبودن، غ تیاهم یزدن و ب .. 



- یکردیکارو نم نیکاش ا .. 

نبودم.  گرانیدنبال قانع شدن د گهیندادم و..د یجواب

! خودم بودم دیفهمیهام رو نم یوونگید لیدل یآخه کس

قابل قبول..خواستن آوات  ریغ یخواسته ها یایو دن

ساغر صدها بار بهم گفته  نیاز همونها! هم یکیهم..

حس به درد نخور رو کنار بذارم و خودم  نیبود که ا

نکنم.  یافتنیدور و دست ن یخواسته  نیا ریرو اس

ها گفته بودند یلیخ . 

س زودگذر رو ح نیبار..آوات بود که گفت ا نیآخر 

اون هم  یعنیبذارم لب کوزه و آبش رو بخورم!! 

 نیمن بزرگتر یقبولم نداشت و قبول نداشتن اون برا

 .شکست بود

 به نظرت اصال ازون روز تو ساختمون اومده؟؟- 

. کارش زدمیسرد شده رو هم م یهدف قهوه  یب

 ...اونجا بود اما

- ..فکر نکنمدونمینم .. 



بابا بتونه برگرده.  یحرفهاممکن بود که بعد از  ریغ

داشت و حاال  یستیرودربا یادیمن ز یآوات با بابا

که بابا گفته بود بره و پشت سرش رو هم نگاه نکنه، 

بمونه تونستیآوات نم ! 

- رو  یلیخ ینیبا اون اتفاقا عمرا اگه برگشته باشه..

که واسه عمو  یتو ساختمون ادیکه باز ب خوادیم

دش برسهفرهاده و راحت به کار خو ! 

و  کردیم دمیو ناام دادیمن رو عذاب م نی..همنیهم

 یاحترام یکه آوات رفته! اون اهل ب کردیمطمئنم م

 ینم نیحرف بابا رو زم چوقتینبود و ه

 یحرف قضاوت ناعادالنه ا نیاگر ا یانداخت..حت

که به قول  یانتیکردنش به خاطر خ رونیباشه و ب

 ..خودش مرتکب نشده

- گردهیبرنم گهیاحتماال..د .. 

 کیشدم.  رونیرو گفتم و خودم از غصه و نیا

تنم نفوذ کرد. رفته بود نه؟؟؟  یتو یبیعج یسرما

تماس و  یب یانتظارم پشت پنجره..نگاهم به صفحه 



بود و انگار از اول  دهیفا ی..همه ش بیگوش امیپ

داد و  امیکه پ یکه رفته! درست از وقت دونستمیهم..م

تهم کردم یانصاف یمن رو به ب .  

ساختمان خونه مون نگه داشت.  یآژانس جلو نیماش

 شهیاز هم شتریرو ب نیآوات رفته بود. ا

حس  نییپا یطبقه  ی.حضورش رو تودمیفهمیم

که با  یجون! با تماس سهیو مادرش..نف کردمینم

مامان داشت، بهم فهموند که آوات واقعا شوکه ست. 

که  یتمن..از برخورد بابا..از نظرا یوونگیاز د

که  ی. از من! از مندادندیعکس پخش شده م رددرمو

رو قبول کنم نیدخترخاله ش بودم و نخواستم ا . 

سوم،  یطبقه  یلمس دکمه  یآسانسور، به جا یتو

نگفت،  یزیرو فشردم. ساغر چ نگیپارک یدکمه 

دنبال  نگیپارک ی. تودیفهمیرو م دیمِن ناام دیشا

 دنشیا ندرنگ بودم و در آخر..ب یمشک یپرادو

هم فشردم. رفته  یبغض غلبه کرد و چشم رو

یراحت نیبود..به هم ! 



- نیعطر میبر ایب .. 

انداختم. توقع موندش رو داشتم؟؟؟  نییرو پا سرم

..همون شب رفته بودگهیرفته بود د !  

 یساغر تو یدور شونه م حلقه شد و صدا یدست

دیچیگوشم پ : 

- میبر ایب .. 

با خودم  دی. باردمکیرو با تمام وجود لمس م باخت

؟؟؟یاومدم..اما چطور یکنار م  

جوره  چی. اما هدمیکش یقیدر خونه نفس عم پشت

 یکم زیخودم رو جمع و جور کنم. مگه چ تونستمینم

. پشت سر باختمیرو م میبود؟؟؟ من داشتم زندگ

 کی دی. شاخواستی..زمان میبدبخت نیگذاشتن ا

خره که ..باالدونمیهم..نم دیده سال..شا دیسال..شا

نه؟؟ ایاومدم  یکنار م دیبا ؟؟؟یچ   

- نکن تی..خودتو اذنیعطر گهیبسه د .. 



تار شد. کنار اومدن با  دمیبه پاگرد افتاد و د نگاهم

ممکن بود ری..غیکی نیا . 

- به بزرگترت سالم  ینگرفت ادیتو آخر  زدانی

؟؟؟یبد  

من  یکی نیساغر چشم از پاگرد گرفتم. ا یصدا با

کشتیرو م ! 

 ..سالم-

هدف قدم داخل خونه گذاشتم یب .  

- تپل؟؟ یسالم..چطور کیعل  

آروم جواب ساغر رو داد زدانی : 

 ..خوبم-

آروم گفت زدانیآوردم که  یرو از پام درم کفشهام : 

- میمهمون دار یآبج .. 



من و  نیزده بود..نگاهش رو ب جانیکردم. ه نگاهش

به  یدرشتش اشاره ا یساغر جابجا کرد و با چشمها

دیرد..ساغر زودتر از من پرسداخل ک : 

- ؟؟؟یکنیم یشکل نیتو ا افهیچرا ق  

ابروهاش رو باال فرستاد بچگونه : 

 !آخه مهمون مخصوصه-

و مسخره!! کنجکاو شدم لیدل یزد! چرا؟! ب قلبم : 

- ه؟؟یک  

رو جلو آورد و پچ پچ کرد صورتش : 

- نانیعمو بهادر ا .. 

خشک شد. ناباورانه  زدانی یچشمها یرو نگاهم

رو به اطراف تکون دادم سرم : 

- ؟یچ !! 

تر از قبل گفت جانزدهیه زدانی : 

- جون اومدن سهیعمو بهادر و خاله نف .. 



 یجدا شد. نفسم برا زدانیدرشت شده م از  یچشمها

 چیکه ه ییحبس شد و با دهن باز به جا یلحظه ا

 یخنده  ینداشت، نگاه کردم. صدا ییرایبه پذ یدید

دیساغر به گوشم رس : 

- زدان؟؟؟ی هیجون چ سهینفخاله   

 ی. صدادیرسیاز داخل خونه به گوشم م ییصداها

 ..بلند عموبهادر

- زنداداش..زحمت نکش یمرس ! 

 نجاینبود..توهم هم..انگار نبود! ا ایزدم. رو پلک

 !!بودند

- دیی..بفرماکنمیخواهش م .. 

 نیما بودند! ا یخونه  یاز اون جنجال..حاال تو بعد

بود؟ یواقع !! 

- کنن؟یم کاریچ جانیا نایا ! 

جون  سهینف ی. اما صدادمیشنیساغر رو نم یصدا

گوشم نشست یواضح تو یلیخ : 



- نیبش ایجون..ب یدستت درد نکنه مهر .. 

 کیداشتم. یا گهیحس د کی..یاز ناباور شتریب

مثل سرما یحس ! 

 کیعکس من و آوات رو که..انقدر به هم نزد اونها

 یمامان عصبان یهم اندازه  سهیبودند. نف دهید م،یبود

پخش شدن اون عکس اعتراض  یبود؟؟؟ آخه برا

 !کرده بود. من هم که..مثل خواهر آوات بودم

  چه خبر داداش؟؟-

و دنبال  دمیترسیشد. من..م دهیکش نییکم کم پا نگاهم

بودنشون بودم. بابا بود که آروم  نجایا یبرا یلیدل

 :جواب عمو بهادر رو داد

- یمتبگم؟؟ سال یواال خبر که..چ .. 

ی. بابا مهمون نواز بود ولختیریم قلبم .. 

- ن؟؟یعطر  

حبس شده م برگشت. دست ساغر رو گرفتم و  نفس

دمیقلبم نال یهول زدگ ونیم : 



- کنم؟؟؟ کاریچ  

 یچشمهام جابجا کرد. مثل من نیمتعجبش رو ب نگاه

جا ثابت نگه دارم کی تونستمیکه نگاهم رو نم . 

- گهیتو د میبر .. 

دیپرس بهادر بازهم عمو : 

 بچه ها چطورن؟؟-

ساغر رو فشردم..بابا جواب داد دست : 

- رسوننیخوبن..سالم م .. 

دمیبه ساغر نال رو : 

- اومدن؟ یبه نظرت..واسه چ !! 

زدیحرف م آروم : 

- میفهمیکه نم میتا داخل نر .. 

 ریوقت ز کی نکهی! از ادمیترسینگاههاشون..م از

رار ف شدینم ینگاه معنا دارشون آب بشم..وا یگنیسن

دیکنم؟؟ ساغر دستم رو کش : 



- میبر ایب .. 

جلوتر از ما رفت و بلند گفت زدانی : 

- و ساغرن نیعطر .. 

لحظه ها سخت بودند نیرفت. ا یاهیس چشمم .. 

 عه دخترمه؟؟-

خدا! من هنوز مثل دخترش بودم! قدم برداشتم و  یوا

به  یادی. ظاهرم چطور بود؟؟ زدمیکش یقینفس عم

فکر کنند که از نبوِد  نبودم؟! نکنه ختهیهم ر

شدم؟؟ مگر..نشده بودم؟ چارهیآوات..ب ! 

و هر لحظه قلبم  میکرد یکوتاه رو ط یراهرو

 میدیبزرگ خونه رس ییرای. به پذزدیمحکمتر م

! سخت بود آروم دیو..نگاهها به سمت ما چرخ

شد؟یبودن..اصال م ! 

 ..سالم-

ساغر، من هم زبون چرخوندم یصدا دنیشن با : 

 ..سالم-



جور..عمو بهادر با لبخند و  کی..هرکدوم ههانگا

هم  دیو..شا یو معمول رهیجون..خ سهی..نفیمهربون

..اما بابا معذب بودیچی! مامان که هیناراض یکم .. 

 ..سالم دخترم-

..بهم شجاعت داد. نگاهش یعمو بهادر کم یصدا

مهربون بود که  یمعنا دار بود اما..هنوز همون عمو

دمشبو دهیجشن تولدم د یتو .. 

قدم برداشت و من هم کنارش..سالم و  ساغر

شدم کتریها باال گرفت و من نزد یاحوالپرس : 

- دیخوش اومد .. 

بهادر دستم رو فشرد عمو : 

- ما  یخونه  یدنید دیباشه ع ادتی..طونیش یا

ایومدین ! 

چشمم کنار  یزده بودم. اون عکس از جلو خجالت

و..چقدر بد..چقدر شرم آور رفتینم ! 

- .سال نو تون مبارک.دیببخش .. 



دیبه سرم کش یدست پدرانه : 

 ..سال نو توام مبارک دخترم-

 یشدنم بلند شد، روبوس کیکه با نزد یا سهینف با

زن مقتدر و..آروم نیا دادیم یخوب یکردم. بو .. 

- جون سهیسال نوتون مبارک نف .. 

به روم زد یکمرنگ لبخند : 

- زمیعز یمرس .. 

. دمیخجالت کش یاز کم شتری..بیبرخوردش کم از

. خب کردمیاون عکس رو پخش م دیگفته بود که نبا

نبود که پشت پسرش اونهمه  یزیحق داشت..چ

زود چشم ازم گرفت و  یلیدرست بشه! خ عهیشا

نگاهم نکرد. ته  گهیپا انداخت و د ینشست. و پا رو

 سپ د،یرسیبه نظر نم یراض دنمیشد.. از د یدلم خال

 !چرا اومده بود؟

 .کردیبه بابا افتاد که بدون لبخند نگاهم م گذرام نگاه

 :و بعد به بهادر نگاه کرد



- یسرد نشه حاج تییچا .. 

 یبودنم راض نجاینفسم گرفته شد. بابا هم از ا راه

سکوت به  ینبود..مثل مامان که اخم کرده بود و تو

شده بود رهینامعلوم خ ینقطه  کی .  

کردمیفرار م دیو..با دمیلبم کش یرو یلبخند ! 

- با اجازه دیببخش .. 

رو به من کرد عموبهادر : 

 !کجا دخترم؟-

سکوت شد. چقدر امروز مرکز توجه  یا لحظه

  !!بودم

- خدمتتون رسمیبعد م کنم،ی..لباسامو عوض مرمیم .. 

بهم انداخت ییبود که نگاه گذرا سهینف : 

- زمیعز میکنیرفع زحمت م میدار گهیما که د .. 

تبابا گف یتعارف نکرد، ول مامان : 

- دیکجا زنداداش؟؟ شما که تازه اومد .. 



ذاشتیسرد، اما احترام م هرچند .. 

- میشیمزاحم نم گهیآقا فرهاد..د یمرس .. 

زد، هرچند آروم یلبخند بابا : 

- میشام درخدمت .. 

بهادر گفت عمو : 

-  گهی..دیدنید دیواسه ع میقربونت داداش..اومد

میدیواسه شام زحمت نم .. 

جوابش رو داد بابا : 

- میخوریم یزیچ هیدور هم  دی..بمونسین یزحمت .. 

به تعارف کردنهاشون  گهیکنارشون گذشتم و..د از

اومده بودند! جالب بود  یدنید دیع یگوش ندادم. برا

و  دونستینه؟!! انگار عموبهادر آوات رو مقصر م

..من رو مقصر سهیاز بابا خجالت زده بود..اما نف

دونستیم . 



ر رو که بستم، با دهن همراهم به اتاق اومد. د ساغر

 :جمع شده گفت

- اومدن یدنید دیانگار واسه ع .. 

 میشونیپ یتخت نشستم و دو کف دستم رو رو یرو

! با وجود نخواستن مامان موندند؟یشام م یگذاشتم.برا

جون؟ سهیو نف !! 

کنارم نشست ساغر : 

- نجا؟یا انیروشون شده پاشن ب یچجور ! 

دمبه اطراف تکون دا یاعصاب خراب سر با : 

- کنم؟؟؟ کاریچ ای..خدادونهیمن بود..بابا م ریتقص  

کردینگاهم م ساغر : 

- اد؟یبه نظرت آوات هم م ! 

حرف مسخره  نیزده نگاهش کردم. چطور ا بهت

که رفته بود..رفته بود!! آوات  ی! آواتزد؟یرو م

دمیوحشت زده نال شیادآوریهمون شب رفته بود..با  : 



- کنم؟ کاریحاال من..چ !! 

نگاهم کرد دهیترس ساغر : 

- د؟؟؟ی! چرا رنگت پرن؟یشد عطر یچ  

.هر لحظه دمیرسیباور م نیبود. تازه داشتم به ا رفته

 یکیتار یتو کردمیو وحشتناک تر.. حس م شتریب

کرده م. تنهام گذاشته بود..حق داشت..حق  ریگ

نداشت..رفته بود و راه رو برام باز کرده بود! 

ن حق..اشک بودند و م نجایحاال..پدر و مادرش ا

و  ییحجم بزرگ تنها نیا رینداشتم! ز ختنیر

حق ناراحت  یو حت دادمیداشتم جون م یچارگیب

  !بودن هم نداشتم

- ؟؟؟یخوب ن؟؟؟یعطر  

. و زدمی. به شدت بغض رو پس مدمیکشینفس م بلند

. لباس زدمیچنگ م یزیآروم شدن، به هر چ یبرا

هم  یو چشم رو دمیانگشتهام کش ونیساغر رو م

زدمیلبخند م دیدم. رفته بود و من بافشر ! 



 رونیمرتب از اتاق ب یربع نشد که..با لباسها کی

از  یخال یاز اشک..و گلو یخال یاومدم. با چشمها

درحال انفجار  یبغض..فقط..قلبم از شدت ناراحت

 سهیکردم.نف یسرخ رنگم نقاش یلبها یبود. لبخند رو

که پسرش رفته دونستیبهتر از همه م !  

-  خوامیندارم..نم ید من به بچه ها کارفرها

کرده، پاش  یخراب بشه..آوات هر غلط مونیبرادر

 گهینکرده..م یکه نامرد خورهی! اما قسم مسهیمیوا

باشه نیمراقب عطر خواستهیفقط م .. 

بند کردم. حرف درمورد من و  واریرو به د دستم

آوات بود! بابا سکوت کرده بود و من به نبودن آوات 

نکرده بود و حاال هم رفته  ی. نامردمکردیفکر م

با  سهینف یاصال نباشم! صدا خواستمیبود. آخ که م

همراه بود تیلبخند و جد : 

- ! من سیحرفا ن نیآخه اصال آواِت من اهل ا

باشه با من  ی..آوات هرچدیرس نجایچرا به ا دونمینم



که  ینبوده که به من یزی..البد چذارهیم ونیدرم

 !مادرشم، نگفته

گوشم  یآروم ساغر تو ی. صدادمیرو کش مپاها

دیچیپ : 

- نیعطر کنهیم هیمامانش داره کار آواتو توج ! 

نبوده که قبول کنه!! من مقصر  یزیداشت! چ حق

 یبه لحظه ا دنیرس یعکس رو برا کیبودم که 

  .آرامش پخش کرده بودم

نداشت یلبخند یبود..و فکر کنم حت یعصب مامان : 

- رو نشون داد!  زایچ یلیجون اون عکس خ سهینف

دختر خاله  یبود که..معن نیهم ا نشیبزرگتر

میدیپسرخاله رو هم قشنگ فهم ! 

 یشد و رو یعموبهادر خاکستر یشرمنده  یصدا

 :سرم آوار شد

-  یاندازه  نوی..آوات عطرسیحرفا ن نیزنداداش ا

کرده  ییخواهر نداشته ش دوست داره..حاال اگه خطا



ازش سر زده،  یغلط هی یو جوون یو از رو نادون

شما و داداش  یرو یجوابشو بده..من شرمنده  دیبا

 چوقتیه دونست،یبچه نم نویشدم. آوات اگه عطر

 یلیخ ی. رو مسائل ناموسکردینم یخبط نیهمچ

از ناموِس فرهاد سواستفاده  یبا نامرد ادیحساسه..نم

  ..کنه

..اما حرفش رو زدزدیهم با خجالت حرف م مامان : 

- بچه  نیآقا بهادر..درسته که عطر دیگیشما درست م

آوات اونو مثل خواهر خودش بدونه..اما  دیست و شا

چرا به بهونه  رون؟؟یب دیکشیم نویچرا با دروغ عطر

مراقبت، سر از خونه ش ی ... 

و..من از خجالت ُمردم دیکش یبلند ینفس ! 

 !!ال اله اال الله-

گفت یبهادر پر از شرمندگ عمو : 

- آوات بد  دونمیزنداداش! محرفا رو نزن  نیا

 گهی..تو رو خدا دمیاهیکرده..دروغ گفته..ما رو س



..آوات گفت دیما رو شرمنده نکن نیاز شتریب

 نی..ادونمیبده..واال نم نویتولد عطر یکادو خواستیم

 ستیبچه ن نیپسر ما اشتباه کرده..عطر

که  کردیبا خودش م یآوات چه فکر دونمی..نمگهید

و دونهیبچه م نویعطر گفتیم ... 

دیبلند کش پوف : 

- که آوات  یی..غلطادیحق دار د،یشما بگ یهرچ

نداره هیکرده، توج .. 

دست و پا  یچه حس بد ی. تودمیکش نییرو پا نگاهم

رو به همه هم  نی..اگهی. آوات قبولم نداشت دزدمیم

قصدش سواستفاده نبود.  گفتیگفته بود. خودش که م

..اون یزورک یاما اون بوسه ها..اون بغل کردنها

رحمانهیب یموندنها .. 

همراه بود یبا لبخند پر معن سهینف یصدا : 

- جان  نیعطر دینکرده که آقا بهادر! شا یآوات کار

 !اشتباه برداشت کرده



بد غلبه کرد. قدم جلو  یحقارت به تمام حسها حس

! ؟یبه عقب برگردم و..چ شدی. کاش مدمیکش

شت! من وجود ندا یبرا ی..کاش اصال آواتیچیه

 نیاز هم یکی..ایبودم مثل ساغر  یکیکاش 

دور و برم یدخترها .. 

نداشت یآرامش چیمامان ه یصدا : 

- جون؟!! با آبرو و اعتماد  سهینکرده نف یآوات کار

ه؟؟؟یکم کار نیکرده! به نظرت ا یما باز  

برداشتم. ساغر دستم رو گرفت و آروم  یقدم بازهم

 :پچ زد

- ؟؟؟یکه اصال نر سیبهتر ن  

خوب  یهم قفل شده بودند. من برا یهام رو وندند

خوب  ای..و چقدر نا بلد بودم.خداکردمیبودن، تالش م

دم؟؟؟یرسیبه نظر م  

با اون آرامش تو صداش، حالم رو بدتر  سهینف یصدا

کردیم : 



-  یبوده مهر نیعطر شتریمقصر ب یکنیفکر نم

 !جون؟

و ناسزا رو  نینفر یایمامان..حق داشت که دن حاال

بودم، نه؟! دستم  شیسرافکندگ ی هیکنه. من مابارم 

دمیکش رونیدست ساغر ب یرو از تو : 

 ..برم بهتره-

 زد،یصداش موج م یکه تو یبهادر با خجالت عمو

 :گفت

- آواته که با ندونم  ریآواته..همه ش تقص ریتقص

خودتون  یما رو شرمنده کرد! شما به بزرگ ش،یکار

دیایکوتاه ب .. 

 یبه خاطر من و آوات از روعموبهادر که  چارهیب

 چارهیساله ش شرمنده شده بود. و ب نیدوست چند

خطاها قرار داشتم نیمرکز ا یکه درست تو یمن . 

بودن رو  یعصب یآروم بود اما، کم سهینف یصدا

داد صیصداش تشخ یتو شدیم : 



-  نیآقا بهادر..آوات فقط خواست مراقب عطر

 تیئولباشه.چون درقبال دختر آقا فرهاد احساس مس

 یشرمندگ ینبوده که جا یبد زی. فکر کنم چکردهیم

وسط بوده، آوات حتما به  نیا یزیداشته باشه..اگر چ

 یو رو کش ریکه اهل ز یدونی..مگفتیما م

کردیعکسشونو پخش م دیجان نبا نی..عطرسین !  

 دی. نبادمیکشیآه م دیبود. نبا یهم مکافات دنیکش نفس

رو  میر زندگتظاه نی. امروز بزرگتردمیلرزیم

. رفته رفتیو رفتن آوات از ذهنم نم کردمیم

نه به خواست من..به اجبار من نباریبود..ا ! 

- رفتار کرده که  یجور هیخانوم حتما پسرمون 

بکنه ییفکرا هیخودش  شیپ نیباعث شده عطر ! 

اومد و پدر من  یبه چشم م یادیبابا ز سکوت

ون به زب یکلمه ا یکه حت کردیفکر م یاالن..به چ

آورد؟؟؟ ینم  



خودم  دیبودم و..اونطور که با ومدهیبه خودم ن هنوز

عمو بهادر  یرو جمع و جور نکرده بودم که صدا

دمیرو شن : 

- ن؟؟یمگه نه عطر  

شد. تمام نگاهها..به من  دهینگاهم باال کش کبارهی به

که االن عزادار بودم. عزادار  یبود! به من

حرف  یو عاد زدمیلبخند م دیرفتنش..حاال..چطور با

و آرامشم رو  زدمیم یعار یو خودم رو به ب زدمیم

نگاهها..جون  ری! من داشتم زکردم؟یحفظ م

..و..خشک شده لب زدمدادمیم : 

- ..عمو؟؟؟یچ  

دیپرس متریمال عموبهادر : 

 ..دخترم-

دیکش نییکرد و رو به بابا نگاهش رو پا یمکث : 

-  یمثل بچه  نیکه عطر یدونیداداش..م دیببخش

خار تو چشمم بره، اما تو  می..راضزهیاسم عزخودم و



 یپسِر ب نیبدونم که ا خوامینره..فقط م نیعطر یپا

کرده یدرک و فهم من چه غلط .. 

ش داد. سکوت هیمبل تک یو به پشت دینفس بلند کش بابا

داشت و عموبهادر با تعلل نگاهم کرد.  یهزار معن

هرچند  کرد،یلبخندش من رو به آرامش دعوت م

صال آروم نبودخودش ا : 

- هست؟؟؟ یزیتو و آوات چ نیدخترم..ب  

بازم  ی. لبهاکردیبابا هم منتظر نگاهم م ی.. حتحاال

بود  ایسوال دن نی..سخت ترنی. اخوردندیتکون نم

جون  سهی. نفدونستمیخودم هم جوابش رو نم یو..حت

طاقت گفت یب : 

- عکسشونو پخش  دیهم باشه..نبا یزیاگه چ یحت

هر دو خانواده به  یشد که آبرو باعث نی..اکردیم

فتهیخطر ب .. 

جون نکرد و همچنان  سهیبه نف یبهادر توجه عمو

 :منتظر نگاهم کرد



- ؟؟؟یدیخوشگل عمو جوابمو م  

. آوات شدمیم کتریهم کوچ نیآره..از ا گفتمیم اگر

..راهم رو مشخص کرده بود. یعنیرفته بود. 

 دی..من رو به حال خودم رها کرده بود و..شایعنی

بود..ازم  یجور کیراحتم گذاشته بود! نگاه بابا 

رو مشخص کنم. ازم..دختر بودن  فمیتکل خواستیم

حرف  بهنگاه..فقط  نهمهیا نی..و خودم..بخواستیم

کردمیکه به بابا زده بودم، فکر م یآخر .  

" که پسرخاله م بوده گمیاگه رفت..به همه م !" 

نبود؟؟؟ نی..وقت گفتن هماالن  

- ؟؟؟یبگ یزیچ یخواینممادر  نیعطر  

به  تیاز عصبان ییمامان بود که رگه ها یصدا

بابا و عموبهادر جابجا  نیهمراه داشت. نگاهم رو ب

پشت کردم یکردم و..به زندگ : 

- منه یآوات..پسرخاله  ! 



و  ییعمر تنها کی..من بودم و گهید حاال

. راه مشخص شد. قلبم دیرس انیحسرت..انتظار به پا

دن و گلو پاره کردن خواست..مو ُمرد..دلم نعره ز

حاال دلم اشک  نی..تو سرم زدن..من همدنیکش

و ماتم گرفتن خواست ختنیر .. 

جون با تعجب همراه بود سهینف یصدا : 

- زم؟یعز یپس چرا اون عکسو پخش کرد !! 

 نهمهی. پدرم بعد از اشدیاز بابا جدا نم نگاهم

خجالتش  ی هیما گهیآرامش گرفت! د یمدت..کم

دختِر بِد بابا نبودم؟؟؟ گهینبودم؟! د قشیرف یجلو   

- حد..باعث جنجال بشه نیتا ا کردمیفکر نم .. 

یهم متعجب بود..متعجب و عصبان مامان ! 

- ن؟یهم نیعطر !! 

دوختم. به کجا؟؟  نییرو از بابا گرفتم و..پا نگاهم

. پاهام دونمی. کور شده بودم؟ اون رو هم نمدونمینم



 کیکه  دمیترسیم و فقط شدندیهرلحظه سست تر م

فتمیوقت ب .  

- نیهم .. 

کرده بود.  اری..عموبهادر هم مثل بابا سکوت اختحاال

و هرلحظه  کردمیم یخوددار یتمام تالشم رو برا

فشار ُخرد  نهمهیا ریز خواستمی. مشدیسخت تر م

پر تعجب گفت یجون بود که با لبخند سهیبشم. نف : 

- حرف و و  عهیکه مردم دنبال شا یدونیم زمیاوا عز

اون عکس بدجور همه مونو شوکه کرد ثن؟؟یحد .. 

 یاز مامان دارم. جلو یکتک حساب کیکنم  فکر

 ینجابت یجون کم آورد، هرچند دخترش از ب سهینف

کرد دایپ یخالص ! 

هم قفل کردم و به شدت فشردم.  یرو تو دستهام

 دایپ ایدن نیا یتو چکسی..هچکسیکه ه شدیچطور م

 !نشه که من رو بفهمه؟



- بود..اگه باعث  یعکِس..دخترخاله پسرخاله ا

واسه آوات شد، از طرف من ازش معذرت  یدردسر

دیکن یخواه .. 

شمیم یخدا دارم متالش ی! ایکی نیآه..فقط هم کی ! 

- که معذرت  ینکرد یدخترم؟؟ کار هیحرفا چ نیا

یکن یخواه .. 

عمو بهادر..آروم و مهربون بود.اما با  یصدا

..از نییگاهم رو از پاهمراه بود. ن یناراحت

فکر  د،یقفل شده م نگرفتم. جنجال خواب یانگشتها

  !کنم

- بابا؟؟ ن،یعطر  

پدرم تنم رو جمع کرد. لب بستم. حاال  یصدا

رو که داشتم نه؟!  یکی نی..بغض داشتم. حق اگهید

بغض  کی گهیبود! د ادیواقعا ز مردم،یکه نم نیهم

نبود یزیناقابل که چ .. 



! پلک زدم. دمیو بابا رو..تار د دمیرو باال کش نگاهم

بغض فرو دادم. و منتظر نگاهش کردم. لبخند 

که با  ییبه روم زد. از همون لبخندها یمهربون

همراه بود یناراحت : 

- زمیعز دیبه کارتون برس دیبا ساغر بر دیتونیم .. 

کش بدم  ی! فقط تونستم لبپاشم؟یکه دارم از هم م دید

که..با حالت  یا هیزم. بقبندا هیبه بق ییو نگاه گذرا

کردندینگاهم م یخاص .  

 ..با اجازه-

..فرار کردم! با تمام وجود از جمع فرار کردم و و

چشمم  یاشک از کاسه  یکه برگشتم. قطره ا نیهم

..به قدمهام سرعت دادم. یبعد ی. و بعد قطره دیچک

محابا از هم سبقت  یسرکش، تند و ب یقطره ها

وار  وونهیم و..نفسم رفت..د. وارد اتاقم شدگرفتندیم

  .هق زدم

دیچیگوشم پ یساغر تو یدر رو بست. صدا یکس : 



- یخواهر یحرفو زد نیبهتر .. 

کار بود  نیافتادم. بهتر نیزم یشدم و..رو سست

نه؟؟ اون رفته بود و من به همه گفته بودم که 

شد؟یم نهمیمنه..بهتر از ا یپسرخاله  ! 

به  یآغوشدست دور شونه هام حلقه کرد.  یکس 

روم باز شد. چشم بستم و خودم رو به آغوشش 

و من با  دیچیمشامم پ یتو ریخاله من یسپردم. بو

هام، به آغوشش پناه بردم ییتمام تنها . 

بودم  نیزم یدختر رو نیو شجاعتر نی..بهترامروز

خانومانه گذشتم یلیکه از عشقم..خ ! 

 ..دوسش ندارم خاله..دوسش ندارم-

 یمامان تو یساعت صدا کیاز  شتریبعد از ب هنوز

وار..درست از  دیبلند و تهد یی. صدادیچیپیگوشم م

که مهمونها از خونه رفتند. مهمونها!  یوقت

شام  یبا تعارف بابا، برا زمونیعز یمهمونها

نموندند. و من خدارو شکر کردم. تحمل نشستن پشت 

و  سهینف یچشمها یو خوردن غذا جلو زیم



ال ممکن نبود که بتونم رو نداشتم.اص هادرعموب

برم رونیب .  

بودم..عزادار بودم. چه وقت آروم  دهید بتیمص من

بودن و بگو و بخند با مهمونها بود؟! همون پدر و 

ها گمیمادِر پسرخاله م رو م ! 

هم  دیاصرار نکرد.شا ادیز نیهم یکنم..بابا برا فکر

دو  نیب تیمیبه خاطر کم شدن نا خودآگاه صم

ن و آوات مشخص شده بود خانواده! نسبت م

رو  نیشده بود. ا یا گهیجور د کی..رابطه ها یول

فرو رفته بودم،  ییتنها قیگودال عم یکه تو یمن

دمیفهمیبهتر م . 

بلند شد گهیمامان بار د یصدا : 

- با  گهیبار د هی..فقط گهیبار د هیمن فقط بفهمم که 

! نی..به خدا بفهمم عطریزنیپسره حرف م نیا

!! حق کنمیبار جفتتون م ادیدرب از دهنم یهرچ

 ی! بفهمم باز پنهونیاز کنارش رد بش یحت یندار



و کبودت  اهیس ،یکنیم کیباهاش سالم عل یحت

کنمیم !  

که تمام دار و ندارم  یپوزخند زدن نداشت؟؟ من یجا

من رو رها  ینحو کیرو گرو گذاشتم تا اون..به 

و هم داشت؟! اون رفته بود  دیتهد یکنه..حاال..جا

 دنشی..خب فهمدندیفهمیبه خواست خودم بود. نم نیا

 !هم سخت بود

- دو رو بخواد به  یپسره  نیآقا فرهاد به خدا اگه ا

! هر نمیشیساکت نم گهیبشه، د کیدختر من نزد

دخترخاله م  گهیبعد م کنه،یم خوادیدلش م یغلط

!! دخترخاله یموذ یپسره  یبوده! تو غلط کرد

داره دختر  ی! چه معنداره! یهم حد یپسرخاله گ

بده؟منو بکشونه ببره خونه ش که بهش کادو تولد  !! 

نبود. اهل  یمادِر من! آوات که پسر بد الیخیب

از  یکیکردن هم نبود! فقط  ییسواستفاده و دو رو

سربه سرش  یکه گاه خواستیها م نیعطر نیا

بخواد حسش رو بفهمه  نکهیبذاره و لذت ببره! بدون ا



شد؟؟  غیهم ازش در نیاره..او بهش احترام بذ

رحم و نامرد یب نِ یعطر !! 

-  هی خوامی! فقط مدمیبه بعد نشونت م نیحاال از

ازشون سر  ییخطا هی! فقط منتظرم نمیازش بب یزیچ

 یزیبزنه..فرهاد فقط به خاطر تو و آقابهادر چ

که  سیپسره اصال قابل اعتماد ن نینگفتم! وگرنه ا

ه گور به گور شده از بمونه! حاال هم ک نجایبخواد ا

غلطاش هیترسش مامان باباشو فرستاده واسه توج !! 

گناه  یکه انگار موافق ب یبود..و از من یعصبان

داشت آرومش  یبودن آوات بودم، متنفر! ساغر سع

سکوت..آغوشش رو به  یکه ساعتها تو یکنه..ساغر

پناه باز گذاشته بود تا خودم رو  یمِن ب یرو

آماده کنم یمه چاز ه دنی..دل بریبرا .. 

- که  نیها..عطر شهیخاله آروم باش، حالت بد م

خوب کرد گفت که آوات  یلینزد..اتفاقا خ یحرف بد

که  دیخانوم فهم سهینف ینطوریمثل پسرخاله شه..ا

 یچیاز پخش اون عکس نداشته..ه یقصد نیعطر



بخواد اشتباه برداشت  نینبوده که عطر نشونیهم ب

  !کنه

به نگاه و آرامش  دیبود و شا یفعال عصبان مامان

آروم بشه تونستیکه نم کردیفکر م سهینف . 

 صیتشخ ینه..من کال تو ایحق داشت،  دونمینم

درست و غلط بودن حرفها و کارها، عاجز بودم. 

 ی قهیکه..ده دق یامی. مثل پدنشونیفهم یتو یحت

بود دهیرس میبه گوش شیپ ! 

فکر کنم تخت افتاده بودم و.. یراستم رو یپهلو به

هم هق زدن  دیرو تموم کرده بودم..شا هیگر

جون  یفقط نگاهم تار بود و از خستگ گهیرو..حاال د

تکون خوردن هم نداشتم. فقط مردمک چشمهام بودند 

چشمهام عقب  یو...کلمات جلو خوردندیکه تکون م

شدندیو جلو م : 

"  یدختر خوب یمن پسرخاله تم..خوبه..دار

سرش به کار و  یرکقراره ه گهی..حاال دیشیم

خودش باشه؟؟ آره خوبه! چرا بد باشه؟؟  یزندگ



ندارم، توام  یخوشم اومد!! باشه پس من با تو کار

یشیجلو راه من سبز نم گهید !" 

. از دمیلبم کش یبلند..زبون رو یآروم و بازدم یدم

به کارم نداشت.. بعد  یکار گهیبود. د یکارم راض

لش خوب داده بود. پس حا امیاز هفته ها پ

..اما دادینم امیبود که بهم پ یبود..دلخور و عصبان

با مِن دختر دوست پدرش  یمشکل گهیحاال..د

 !نداشت

تک تک کلمات  ی. نگاهم رودیرس یدوباره ا امیپ

سر خوردند. همون نگاِه تار شده و خسته م رو 

گمیم ! 

- به من  گذره،یتو سرت م یباشه که هرچ ادتیفقط 

مقصرش  ،یبکش یسختهم  ینداره..هرچ یربط

! شهیبه من مربوط نم س،ی..اگه حالت خوب نیخودت

کن که خوب  یکار هیبه جهنم! خودت  ،یاگه ناراحت

 ریخودته! خب؟؟ فقط و فقط تقص ری! تقصیبش

 یخوایم س؟؟یخودته! به من چه که حالت خوب ن



..ساده یشیم تی..اذیرون..مزاحم داریب یبر

سواستفاده  تیَخرت کنه و از سادگ یکی دی..شایا

نداره!! بهتر که دست از  یبه من ربط شکدومیکنه..ه

منو  یکه بخوا یهست ی! توئه بچه چیسرم برداشت

نه رفت و آمدت واسم  ؟؟؟یبنداز میاز کار و زندگ

مهمه، نه مزاحم داشتنت! نه اصال خودت!! ولم کن 

یبابا همه ش دردسر بود ! 

شده  یوجود نداشت و انگار واقعا خال ییآرزو گهید

بودم. چقدر بد بودم که انقدر ازم حرص داشت! 

. شدیفقط به خودم مربوط م یخدارو شکر که همه چ

کنارم نبود که بخواد نگرانم باشه..اون هم از همون 

که با تعصب مسخره تر و  یمسخره ا یها ینگران

خودم  گهید المسخره تر همراه بود. حا یلیمراقبت خ

یچیبودم و..ه ! 

- ..فکر یدیم ییجا هی ،یکه کرد هم یجواب غلط

 ینی ،یمامان بابات جمعش کرد ینکن چون جلو

! دعا کن دردسرت کال از دمتیکارت درسته و بخش

مونده  نیسرم رفع شده باشه خانوم کوچولو..هم



عوض کنم..آخه  یوجب مین هیمو به خاطِر  یزندگ

که یارزششم ندار !" 

د. هم گذاشتم. کلمات پشت پلکم ظاهر شدن یرو چشم

که تن زخم خورده م رو تکه تکه  یرحم یکلمات ب

کردندیم . 

. فقط دادیروز بهم استراحت م کیروز..فقط  کی

و اجازه  ذاشتیروز من رو به حال خودم م کی

. نکرد؟؟ نتونست؟رمیکه با درد خودم بم دادیم !  

..قابل ستیمرد مراقب ن نی..اگفتیراست م مادرم

اف و صادق هم ..صستی..پسرخاله هم نستیاعتماد ن

بود؟ ینسبت به من چ ی! اصال آواِت مردانستین ! 

اتاق نگاه کردم.  کیباز شدم و به سقف تار طاق

 دمیرسیم جهینت نیبه ا شتریب کردم،یفکر م یهرچ

 یکه دخترخاله  ی.. و منفهیمرد بالتکل نیکه..ا

هستم رو قبول نداره..براش دردسر سازم و  زشیعز

ودش، و نه با ..نه با خستیاون روراست ن

..خودش ی! نگرانمه ولچکسیمن..اصال با ه



 دونهی..من رو دردسر مزنهین زخم ها رو میبزرگتر

چرا دنبال دردسره! کاش دردسِر من تماما  دونمیو نم

از  یبرا یچیه گهیاز سرش رفع شده باشه که من..د

 ..دست دادن ندارم

 یلبخند کاشت.. جا کیهر بغض  یجا شدیم کاش

 ی..جایتموم نشدن یِ خوشحال کی ،یهر ناراحت

 شتریآرامش.. من به آرامش ب کی ،یذهن یآشوبها

چرا راهش رو  دونمیداشتم و نم ازین یزیاز هر چ

گرفتمینم ادی .  

و  کردمیخودم رو سرگرم درس خوندن م روزها

. با شدمیم یمجاز یغرق فضا تونستم،یشبها تا م

ه که حواسم رو از طبق کردمیرو م میتمام وجود سع

پرت کنم. اصال بود؟!! نه فکر نکنم! آوات  نییپا ی

 یآرامش..ب یلحظه ا ینبود..و تمام تالش من برا

بود دهیفا . 



کنار  یبرا ینیگزیبودم. جا نیگزیدنبال جا نروزهایا

غِم  ینبودنش..برا یحال خراب. برا نیگذاشتن ا

 .تموم شدن

 نیگزیجا کیآدمها رو..با  یخال یجا شدیم کاش

 ینیگزیجا چی..هیرد. اما آواِت مردانپر ک گهید

 دهیرس جهینت نیوقت بود که به ا یلینداشت و..من خ

گونه م  یرو یکه..بوسه ا یبودم. درست از زمان

ها  نیگزیگذاشت و من رو وادار کرد تا به تمام جا

 نیگزیجاپشت کنم.پشت کردم! به خدا من دنبال 

 ...نبودم

 یظاهر یلبخندها نیمن..با هم یوارونه  یایدن

که به  یآروم. با سکوت ینگاهها نیشروع شد. با هم

دادمیم حیتمام حرفها ترج .  

.مامان دمیدزدی. من با لبخند چشم مکردینگاهم م بابا

بودم..دنبال خراب  یآرومتر بود. من دختِر خوب

آموزشگاه  کی یکردن اعصابش نبودم. با ساغر تو

ر و من به ظاه میثبت نام کرده بود گهیکنکور د



بدتر از  یدوستها گهیغرق درس خوندن بودم.د

دمیدیدشمنم رو هم نم . 

خوب بود..کال انگار اوضاع خوب بود.. اما  نیا

 گهینبود و من د یخبر جانیاز اون شور و ه گهید

..نه ی..نه ترفندیرو نداشتم. نه نقشه ا دمیام

شروع نشده، تموم شده بود و من  ی..همه چیفکر

 کبارهیگوش بدم. و به  رمیننتونستم به حرف خاله م

رو از دست داده بودم مییکل دارا . 

انداخت. از  یمن رو به خنده م بهشتیماه ارد شروع

و ناباور..جالب بود که  رتیپر ح یهمون خنده ها

ماه کیماه گذشته بود!  کیاز  شتریب !!  

 یبه فراموش یمجاز یفضا یپخش شده تو عکس

. شدمیرده مسپ یو من هم..به فراموش شدیسپرده م

! آوات با سکوت و من با یلیو دل حیتوض چیبدون ه

و حاال  میجواب گذاشت یرو ب عاتیدور شدن..شا

شده بود تیاهم یها ب یلیخ یبرا گهید .  



بود و هزاران دوست و آشنا  یعکاس معروف آوات

و  یمیصم یاز همون دوستها یکیداشت. من هم 

عد به باهاش بود و ب یکه چند روز یهم دختر دیشا

 تیکه فقط به کارش اهم یاز آوات مردان نیهم زد. ا

..دور از باور هم نبود! باالخره یبود ول دیبع داد،یم

و خوش  بایز یهاکه با انواع و اقسام زن یمرد یبرا

اومد..هرچقدر هم  یم شیاندام سر و کار داشت، پ

کله  نِ یکه مراقب بود! چه آواِت محتاط و چه عطر

یخراب ! 

 

 میدزدیچشم از اون قسمت م شهی. همدمیندرو  پاگرد

 ی. و بعد..توشدمیسوار آسانسور م میو مستق

وارد  ی..وقتشهیاومدم. . هم یم رونیب نگیپارک

و..من  دیچرخیناخودآگاه نگاهم م شدم،یم نگیپارک

رنگ رو  یمشک یهم..پرادو کباریماه  کی نیا یتو

دمیند .  



از  اطیرو با احت درنگیسف یِ و شش اس د ستیدو

. روندمیدرآوردم.با سرعت کم م نگیپارک یتو

بود که گرفته بودم و  ینامه م رو چند روز یگواه

آژانس نداشتم نیبه ماش یازین گهیحاال د .  

- دم خونه تونم گهید قهیساغر ده د .. 

دیچند روز پرس نیا مثل : 

- ؟؟یایخودت م نیبا ماش  

به پشت سرم نگاه کردم یجلو ی نهیآ از . 

 ..آره-

- ..آروم بِرونگهیراقب باش دپس م .. 

گفتم و تماس رو قطع کردم یا باشه . 

نگاه رو به ساختمان خونه مون انداختم. فکر  نیآخر

ش نزده بود!  هیسر هم به خونه ش و آتل کیکنم 

بابا شرمنده بود؟؟؟ یهنوز از رو  

م از  هیاون ترس اول گهیو حاال د دمیچیرو پ ابونیخ

بود. انگار دو  یحس کیبود. فقط.. ختهیر یرانندگ



از  یناخودآگاهم ترس ی. توکردیدنبالم م شهیچشم هم

 یحام کی. دلم..دونمی..نمیکس ای..یزیچ ای..ییجا

وجود نداشت نیگزی..جاخواستیم . 

 

**** 

 

توش  ریخاله من یکه خونه  یابونیخ چیبه پ دهینرس

 :قرار داشت، رو به ساغر کردم

- باهام؟؟ یای..مدیبرم خر خوامیم  

دیخودش رو کش یا ازهیبا خم ههمرا : 

- رفتنه؟؟ دیاالن چه وقت خر  

 ی. روزهادیباریبود که م یبه نم بارون منظورش

 نیبود و ا یماه خشک و آفتاب بهشتیارد ریاخ

خرابم رو  ی هیروح یکم دیبارون، هرچند نم نم، شا

کردیعوض م . 



- نبرمت خونه  ،یایچرخ بزنم..اگه م هی خوادیدلم م

 ..تون

گفت یو با انگشتهاش فشرد و با خستگر چشمهاش : 

- دمیصبح نخواب یکایتا نزد شبی..دنیعطر تونمینم .. 

از  یرو روشن کردم و خال نیپاک کن ماش برف

دمیحس پرس : 

 چرا؟؟-

از نفرت، مچاله شد صورتش : 

- بهونه  هی نجایا ادیحرفم شد! هروقت م کهیزن نیبا ا

چهیمن بپ یکه به پر و پا کنهیم دایپ .. 

خاله  یرو به مقصد خونه  ابونیبودم و خ رتحواسپ

دمیچیپ ریمن : 

- که؟؟یکدوم زن  

بهم انداخت و چشم ازم گرفت یچپ نگاه : 

- یستین ایدن نیتوام که کال تو ا ! 



نبودم و  ایدن نیا ی. نبودم..واقعا تودمیکش یبلند نفس

کردمیتوجه نم یچیبه ه . 

- خب برو استراحت کن لهیخ .. 

نگه داشتم و..نجوا  خونه شون یرو جلو نیماش

 :کردم

- سالم برسون رمیبه خاله من .. 

داد یجواب کی..دینشن ای دیشن : 

- بارون شدت گرفت یدید هویتوام زود برو خونه.. .. 

تکون دادم یسر : 

- چرخ تو  هیندارم..دور و بر  خونه مون  یکار

خونه رمیبعد م زنم،یمغازه ها م .. 

رو فشرد و بعد در رو باز کرد دستم : 

- پس خدافظ باشه .. 

 ابونیخ کیکردم.  تیرو به سمت خونه هدا نیماش

پارک  ابونیرو کنار خ نیمونده به خونه مون..ماش



 یشوخ پسر یشدنم، صدا ادهیشدم. با پ ادهیکردم و پ

دمیرو شن : 

- ؟؟؟ینیپشت فرمون بش یکوچولو تو اصال بلد  

توجه بودم. دوستش با  ینکردم و درواقع ب نگاهش

 :خنده اضافه کرد

- وروجک؟؟؟ رسهیپات به گاز و ترمز م  

از کنارشون رد شدم.  الیخیرو قفل کردم و ب نیماش

خلوتم  یتو یحت گهی..گذشته بود. من دیاز دلتنگ

هم نداشتمش..نگاهش پشت در  یهم..نداشتمش! دزدک

که بابا در رو به روش  یخونه مون موند وقت

 دیبست.مِن بدبخت خودم رو محروم کردم و حاال با

رمیحسرت بم یتو . 

بودم که  دهی. شنکردمیمغازه ها نگاه م نیتریو به

پرت شدن  ی. براکنهیحال آدمها رو عوض م دیخر

و..نگاه آخرش  زدمیچنگ م یزیحواسم، به هر چ

 شی. زندگشدیآخرش فراموش نم امیو..بدتر از اون، پ



و من ارزشش رو  کردیرو به خاطر من عوض نم

 .نداشتم

ر . دختستمیباعث شد که با نیتریپشت و یقشنگ یگو

 کرد،یبرف که با لبخند به باال نگاه م یتو یموبلند

موهاش  یشده بود. برف رو ریاس یبلور یِ داخل گو

به تن داشت.  یکوتاه قرمز رنگ راهنِ ینشسته بود و پ

 ..قشنگ بود

جوون به  یشدم. دختر یفروش کیآنت یمغازه  داخل

 :سمتم اومد

- دیخوش اومد .. 

دیمجسمه ها چرخ نیب نگاهم : 

 ..ممنون-

شون قشنگ بودند همه .  

- در خدمتم دییبفرما .. 

بزرگ آب نما گرفتم و به  یرو از مجسمه  نگاهم

 :فروشنده دادم



- د؟یاریب دیلطف کن شهیم نویتریپشت و یِ اون گو  

به روم زد یمحترمانه ا لبخند : 

- خدمتتون ارمیاالن م .. 

به  هیشبقفسه  یو از تو ستادیا یا هیچهارپا یرو

قشنگ و  یِ آورد. نگاهم از گو نییرو پا یهمون گو

 شخونیپ یرو رو ی. گوشدیدخترک توش جدا نم

 :گذاشت

- دییبفرما .. 

کردم نگاهش : 

- یمرس .. 

 دیسف یداشتم و برعکسش کردم. دونه برفها برش

 یگو یبراق باال یِ نقره ا یها لیرنگ، همراه با اکل

معلِق  یرو صاف کردم و برفها یجمع شدند. گو

موها  یاومدند و رو نییآب، آروم و رقصان پا یتو

و صورت دخترک نشستند. قشنگ بود..آرامش 

دادیم .. 



- توئه هیشب ! 

 نیتریو یاز دستم رو ی! گودمیدر جا پر کبارهی به

داد. با نفس گرفته برگشتم  یبد یافتاد و صدا

شرور و  یچشمها یو..شوک زده شدم. نگاهم رو

موندلبخند آروم و ترسناک  .  

رو با آرامش ازم گرفت و دستش رو به  نگاهش

عقب رفتم و فاصله  یدراز کرد. به آن یسمت گو

رو برداشت و برعکسش کرد. نگاه  یگرفتم. گو

 یتمام دونه ها یخشک شده م روش مونده بود. وقت

جمع شدند، صافش کرد و به  یگو یبرف باال

نگاه کرد.  خت،یریسر دخترک م یکه رو ییبرفها

کردیتنم راست م بهندش مو لبخ : 

- ..فقط یافتادم که تو برف مونده بود یاونروز ادی

یبود یتو عصبان خنده،یم نیا .. 

که  یبه عقب پرت شدم. روز هیثان کیکمتر از  یتو

ساعت  کیاز  شتریب یزمستون برف یمن رو تو

بودم.  یکاشت و من چقدر عصبان ابونیخ یتو



ه من داد. و دخترک گرفت و ب ینگاهش رو از گو

از حد کوتاه کرده  شیکه ب یی..با موهاختیقلبم ر

تر از گذشته به نظر  رهیکه ت یبود، و پوست

که ترسناکتر از قبل شده  کنمی..اعتراف مدیرسیم

 ...بود! نگاهش

درشت شده م رو با تعلل ازش گرفتم.  یچشمها

! داشتم میقدم کی ی..درست تونجایبود. ا اریسام

شد؟ داشیاز کجا پ وکهی. کردمیفراموشش م !! 

- من؟؟ نِ یعطر یخوب  

 یروز ادیچرا انقدر وحشت زده بودم. به  دونمینم

بهم زد.. و بعد به زور خواست  نیافتادم که با ماش

 .باهام حرف بزنه

- ی..اما همه جا هستیریگینم یخبر .. 

 دیبودم. با ینگاهش دنبال راه فرار ینیسنگ ریز 

و بعد سوار  زدمیم رونیمغازه ب نیحاال..از ا نیهم

. شدمیو بعد..با سرعت ازش دور م شدمیم نمیماش



و ازش درخواست کمک  زدمیزنگ م ی..به کسای

؟ی..مثال به ککردمیم ! 

- حساب کن نویخانوم ا .. 

پولش رو  فیکرد و ک بشیج یکه دست تو دمید

دیکش رونیب : 

 رمزتون؟؟-

 کی ی..وقتش بود؟؟؟ دستم رو مشت کردم و طاالن

با فاصله از کنارش رد شدم! دو  ،یآن میتصم

دستم رو  یکردم..وقت ریقدم..گ کیهم  دیقدم..شا

تفاوت  یو اون ب دمیکش یبلند نیاراده ه یگرفت، ب

فروشنده خوند یکارتش رو برا یرمز چهار رقم .  

که متعجب داشت رمز رو وارد  یدختر نیب نگاهم

که نگاهش به دختر بود، جابجا  یاریو سام کردیم

 .شد

- مو ول کندست ! 



انگشتهاش فشرده شد. دختر کارت رو  ونیم دستم

گذاشت و من از تعجبش  شخونیپ یرو شیهمراه با ف

 :استفاده کردم

- به  ،یاالن ولم نکن نی! اگه همسیبه پل زنمیزنگ م

زنمیزنگ م سیجرم مزاحمت به پل ! 

 ی سهیبا آرامش ک اریدختر باز موند و سام دهن

رو برداشت دیخر : 

- یمرس .. 

 ریمن رو اس یباز وونهید کیهربار با  نکهیا از

از خودم دفاع کنم،  تونستمینم چوقتیو من ه کردیم

گرفتیحرصم م .. 

-  نیا د؟؟یبزن سیزنگ به پل هی شهیولم کن! خانوم م

 ...آقا

حرفم با خنده گفت ونیم : 

-  گرونیمن و تو به د یدعوا ؟؟یباز شروع کرد

داره خانومم؟؟؟ یچه ربط  



و از  دیدختر، دستم رو کش یزده نگاه بهت  ریز

 یمن توجه یاومد. و به اعتراضها رونیمغازه ب

  .نکرد

- زنمیم غیج ،یبخدا ولم نکن !  

 یبهم انداخت..با همون چشمها یو نگاه برگشت

 :شرور و نگاه آروم

- ؟؟؟یترسیانقدر از من م  

بودم و حق داشتم  دهیازش خطر د شهی! همدمیترسیم

 .که بخوام فرار کنم

- که  یفهمی!! نم؟یداریا دست از سرم برنمچر

نمت؟یبب خوامینم !!  

کرد و با آرامش گفت یاخم : 

- مشکل تو با من  نمیبب م،یزنیباهم حرف م قهیچند د

هیچ ! 

 یفرار. هوا یو تقال کردم برا دمیرو عقب کش دستم

خلوتتر از  ابونیباعث شده بود که خ یبارون



داختم، ان یو داد راه م غیباشه. ج گهید یروزها

 !خوب بود؟

 ..بذار برم! دستمو ول کن-

برداشت یو قدم دیرو کش دستم .  

- هیالش ارویعکست همه جا هس! با اون  ! 

تنم منجمد شد. منظورش آوات بود؟ یتو خون ! 

 !!خفه شو-

بود.  یجور کی یگذراش و لبخندش..آروم ول نگاه

ترسوندیداشت و من رو م نهیک . 

- ؟؟باالخره به خواسته ت رسوندت؟  

داشتم کنارش قدم  ی. از کِ دمییهم سا یرو دندون

به خودم اومدم، تکون خوردم ی! وقتزدم؟یم : 

- از  ی..چگهیکارت د ی!! برو پ؟یکنیچرا ولم نم

؟؟؟یخوایجون من م  

- نه؟؟ ِدتیبوس  



سوال  نیا ینبود..ول یباز موند. کال آدم نرمال دهنم

مسخره بود یادیز گهید ! 

- سیبه پل ایبرم  یذارینداره! م یبه تو ربط .. 

و حسرت همراه بود یصداش..با دلخور نباریا : 

- کرده طرف یچه حال !  

دمش؟یفهمیهم فشرده شدند. چرا نم یرو لبهام ! 

- حتما!  یش کرد وونهید ی..واااذارمیخودمو جاش م

تجربه ت بود نه؟؟؟ نیاول   

دمینال : 

- ولم کن یروان ! 

بهم چشم دوخت میمستق : 

- ؟؟؟یباهاش یجد  

دمیغر نهیک پر : 

- ؟؟یگیم یآره باهاشم! حاال چ  



 یایدن کی ی..انگار تویرو ازم نگرفت ول نگاهش

بود گهید : 

- اون حرومزاده شد نه؟ بیتجربه هات نص نیاول ! 

دمیتوپ بهش : 

 !!درست حرف بزن-

صورتم گردوند یتو یو نگاه دیخند : 

- س؟؟؟ی..مسخره نکنمیم یدارم به اون کثافت حسود  

بود. همه ش چند قدم ازش چشمم  یجلو نمیماش

..دستم رو از یجور کی تونستمیفاصله داشتم. اگر م

بکشم رونیسفت شده ش ب یانگشتها ونیم .. 

- ن؟؟یعطر  

گرفتم نمیگلوم رو فرو دادم و چشم از ماش آب : 

- از من؟؟؟ یخوایم یچ  

شد یچشمهام طوالن یتو نگاهش : 



- فکر  نهمهیمن دنبالت بودم..ا نهمهیانصافه آخه؟؟؟ ا

که داشته  دمیذکرم مشغولت شد..هزارتا نقشه کش و

افتادم..از خواب و خوراکم  میاز زندگ یباشمت..کل

حالشو برد؟ گهید یکیافتادم..اونوخ  ! 

و لبخند همراه بود،  نهیطرز حرف زدنش که با ک از

انداخت ی. من رو به وحشت مگرفتمیم یحس بد . 

- ؟؟؟یراحت نیبه هم  

رو تکون دادم دستم : 

- یکنیم تمیذا یدار .. 

رو باال داد ابروهاش : 

- ؟؟؟یشدیم تیاونم اذ شیپ  

با خنده جواب سوالش رو داد خودش : 

- هم خوش گذشته البد یکل ه؟؟یچ تینه بابا اذ ! 

گفتمیم دیبابا با به .  

 ..بذار برم-



برداشت قدم : 

- زنمیحرفا نم نیاز گهیخب د لهیخ .. 

پس . میبود ابونیخ یبه اطراف نگاه کردم. تو کالفه

من نبود. اما اگر ازم  یاز جانبش برا یفعال خطر

میبر یی..باهم جاایبشم  نشیسوار ماش خواستیم ... 

  دلش اومد بهت دست بزنه؟؟-

شدم یعصب : 

- ؟؟؟یگیم یچ  

آرومش با حرص همراه شد نگاه : 

-  هیبگذره؟؟ اونم از  تونهیم یک اد؟؟؟یچرا دلش ن

درشتش ترس  یخوشگل که از چشا یجوجو

بارهیم .. 

زده م  خیاز تنم گذشت. دست گرمش دست  یلرز

خط قرمز راه  یو من داشتم رو فشردیرو م

هم  یلیخطرناک بود! خ یعوض نی.ارفتمیم

 !!خطرناک



- گذشتمیش هم نم هیثان هیمن بودم از  ! 

کردم دیترس تهد با : 

- کشدتی..میاگه بفهمه مزاحمم شد .. 

نگاهش رو نشونم داد یتو حرص : 

- و رو ازم گرفتبکشمش! ت دیمن با !!  

باز کردم. نذاشت حرف بزنم دهن : 

-  ییزایرو خراب کرد..تازه داشتم به چ یهمه چ

من  دیکه اصال جزو عقا کردمیفکر م

که..من که  کردمیداشتم فکر م ؟؟؟یفهمی..مسین

 شهی..توام که همارمیبه دستت ب تونمینم ینطوریهم

 شهیم یفکر کردم که چطور ی..کلیکنیفرار م

ل تو رو به دست آوردمث یدختر .. 

داد رونیب ینفس : 

-  هی! توام که مثل بقشهیتو نم یشکیه ؟؟؟یدونیآخه م

از دستت  خواستمی..نمومدمیاز راهش م دی..بایستین

 ..بدم



که از  زدیم یی! بازهم از همون حرفهادمیفهمینم

عاجز بودم. نگاه بهت زده م بهش بود که  دنشونیفهم

گفت یبا لبخند خاص : 

- ناموس  یتجربه هاتو خرج اون ب نیاولاگه تو 

اد؟؟؟یچرا باز من از نگاه کردنت خوشم م ،یکرد  

صورتم  یاجزا یتلخ شد و نگاهش رو تو لبخندش

 :جابجا کرد

-  التیخیب تونمیمن..خانوِم من..چرا نم نِ یعطر

 بشم؟؟؟

دمیبود..عاجزانه نال وونهیآدم د نیا ایخدا : 

 !تو رو خدا ولم کن-

یاهش جدسفت شد و نگ فکش : 

- اونه، نه؟؟؟ شیفکرو ذکرت پ یهمه   

ش جابجا شد و لحظه  وونهید یچشمها نیب نگاهم

که اصال نبود، فکر کردم.  ی..به آوات و رابطه ایا

 نکهیکه من ندارمش! من آوات رو..بدون ا دونستینم



از  ینداشتم. حت گهیداشته باشم، د یازش تجربه ا

نقش  نهمهیخودم و ا یاول هم نداشتمش..دلم برا

سوخت یخودیکردِن ب یباز .. 

- بود نیآره..از اولم هم .. 

 یرو تو تیشد. عجز و عصبان یطوالن نگاهش

. چشم اوردمی..کم ننباری. اما انمیبب تونستمیچشمهاش م

ست. من  دهیفا یکه تالشش ب دیفهمیم دی. بادمیندزد

که  یبودم که نداشتمش..اون از من یکس ریخودم اس

 یرابطه  کی خواست؟؟یم ینداشتم، چ یچیه

 نهمهیبهش خوش بگذره؟! ا یزودگذر که کل

..چرا از من؟خترد !! 

-  یبرم..فکر نکنم درست باشه مزاحم کس خوامیم

تعلق داره گهید یکیکه به  یبش .. 

زد و من حرص نگاهش رو خوندم یپوزخند : 

-  یب کهی!! اون مرتیتعلق دار گهید یکیتو به 

؟؟شه؟یخوش خوشانش نم یادیارزش ز  



کرد و بعد..ادامه داد یمکث : 

- یچیه گهیمنم که د ! 

باال دادم یچشمهاش شونه ا یتو رهیخ : 

 ..دوسش دارم-

 یچشمهام نگاه کرد. و بعد چشم رو یتو یها هیثان

 یتسلط به اعصابش، نفس بلند یهم گذاشت و برا

 ی. عصبدیکش گهید یداد..نگاهش رو به جا رونیب

دستم  یرو بود..من از فشرده شدن انگشتهاش

. از حالت صورتش..و من..واقعا از درک دمیفهمیم

 ستمدت..چرا د نهمهیمرد عاجز بودم. بعد از ا نیا

 !بردارم نبود؟

- اونجا مینیبش میبر ایب .. 

 یسبز ینگاهش رو دنبال کردم و به فضا رد

. اخم کردمدمیرس : 

- باهات حرف  خوامی!! نم؟یفهمیچرا نم

نمتیبب خوامیبزنم..نم !  



کرد نگاهم : 

- ؟؟یترسیهنوز ازم م  

ته دل گفتم از : 

- ترسمیآره ازت م !!  

لبش نشست یرو یمحو لبخند : 

- ازت بگذرم تونمینم نیواسه هم ! 

که ته  شدیحرف زدنش باعث م نطوریشدم. ا خشک

بود  وونهی..دبردیبشه..از ترس من لذت م یدلم خال

 !نه؟

 ..بذار..برم-

 ید خنده اموند و بع رهیبه چشمهام خ یا هیثان چند

لبش آورد یرو : 

- کردم ی! شوخینکن چشاتو اونطور .. 

و فکرم مشغول فرار کردن شد دمیدزد چشم .  

- ایب .. 



 کی..بازهم من رو کردمی. اگر فرار مدیرو کش دستم

 تمیاذ شتریب خواستیانداخت و بعد م یم ریگ ییجا

 یا دهی..بازهم فاگفتمیاگر به بابا هم م یکنه. حت

نه  یبود که از کس وونهینقدر دآدم ا نینداشت. ا

 یکس یبه خواسته  یداشت، و نه احترام یترس

ذاشتیم . 

بازهم سر و کله ش  ت،یبعد از اون دعوا و شکا 

که  کردیحاال با خودش فکر م نکهیشده بود. با ا دایپ

بازهم  م،یدار یکیمحکم و نزد یمن و آوات رابطه 

 دامیپ ییجا کی..یروز کی.پس بازهم دادینم یتیاهم

و کردیم .. 

- خانومم ایب .. 

تا متوجه بشه که  زدمیباهاش حرف م یچطور دیبا

رم؟؟یگینم یحس خوب چیاز بودن باهاش ه  

سبز نشست و من هم به  یفضا یتو یمکتین یرو

 کی دی. بادمیکش نییاجبار، کنارش. نگاهم رو پا

شدیم دایپ یراه .. 



- کنمیوقته که دارم بهت فکر م یلیخ .. 

و  کردیمانتوم کردم. دستم رو رها نمرو بند  ناخنم

شدیَسرسختش کم کم ِسر م یانگشتها ونیدستم م .. 

-  یراسته  نیهرروز ا ،یاوال که خطتو عوض کرد

کنم داتیتا بتونم پ کردمیم نییباال پا ابونویخ . 

تا بتونم  موندمیپاگرد م یهم..هرروز ساعتها تو من

نمیآوات رو بب یلحظه ا .. 

رو تکون داد دستم : 

- ؟؟؟یچرا خطتو عوض کرد  

هم ندادم. مسخره بود اگر  ینکردم و جواب نگاهش

! دستم رو محکمتر تکون داددونستینم : 

- کنم؟؟ داتیکه نتونم پ یخطتو عوض کرد  

صدام آوردم یبودن تو نجایرو از ا میتینارضا : 

- اومد..مزاحم داشته باشم یآوات خوشش نم .. 



ر مور بلند همراه شد..تنم مو یبا صدا پوزخندش

دمیترسیباز هم ازش م یفضا نیا یتو ی. حتشدیم . 

- کنه؟؟ینم یفوضول یادیز  

و دروغ گفتم تیواقع نیاخم نگاهش کردم و ب با : 

 !روم حساسه-

رو درشت کرد و  شیعصب یمنطق بود..چشمها یب

دیبا اخم غر : 

- باشه که بخواد بهت دستور  یغلط کرده! سگ ک

 بده؟؟؟

د؟؟؟یفهمی! خودش مگفت؟یم یچ  

- باهام کار داشته  یکس ادی! خوشش نم؟یفهمیچرا نم

 !!باشه..حق نداره؟

کردمیحس م یرو به خوب شیکالفگ : 

- منم  ؟؟یدیمنم روت حساسم! به حرف منم گوش م

 الشیخیباهات کار داشته باشه!! ب یکس ادیخوشم نم

دستتو بشکنم  دیدستش بهت خورده! با ؟؟؟یشیم



تَنِتو  یهمه  دیآره؟؟؟ بغلت کرده..بوست کرده! با

ن؟؟؟یپاره ت کنم عطر کهیپاره کنم آره؟؟؟ ت کهیت  

از ترس بند اومد. دستم رو تکون دادم نفسم : 

 !!تو رو خدا ولم کن! ولم کن بذار برم-

دیجلو کش مکتین یرو رو خودش : 

- ناموس؟!!  یتو بغل اون ب یولت کنم که باز بر

که  ؟؟یخرج اون آشغال کن تویآره؟؟؟ که همه چ

 یو اون هرکار یچشات نگاش کن نیز با اهررو

؟یدلش خواست باهات بکنه؟؟؟ پس من چ !!  

دمیکردم و با درد نال بغض : 

- ؟یهمیدوسش دارم..چرا نم !! 

دیبلندتر از من نال اون : 

- ؟یفهمیمنم دوِست دارم! تو چرا نم !! 

..من دمیفهمی. نمدیرو گاز گرفتم و چونه م لرز لبم

منطقم نسبت به  یجز عشق ب یچی..هیچیاصال ه

دمیفهمیآوات، نم . 



- تیخواستگار امیم .. 

رو تکون دادم..انگشتهام درد گرفته بود دستم .. 

- !! دست از سرم بردارخوامینم ! 

- دو  ت،یخواستگار امیرو ولش کن! م یاون الش

میهم باش شیپ شهیهم ینفر .. 

گرفتم فاصله : 

- ..بفهماریدارم سام یحس بد ِشتیپ ! 

دیحرص خند با : 

-  یحس خوب دارم..کل یکل ِشتیمن پ عوضش

برنامه دارم که بهمون خوش بگذره..مطمئن باش 

ارزشم یباحال تر از اون سگ ب یلیخ .. 

افتاده بودم و راه فرار رو  ری..گشدمیم یعصب داشتم

کردمینم دایپ .. 

- تونستمی..از اولم نمتونمیبه خدا نم .. 

سرم فرود اومد یرو شیعصبان یصدا : 



- ؟یزدپس چرا بهم زنگ  !!  

دمیکش نییرو پا نگاهم : 

غلط کردم بهت زنگ زدم! غلط کردم شمارتو -

گرفتم..غلط کردم باهات اومدم سر قرار..تو رو خدا 

  !ولم کن

دیخند یوونگید با : 

- ؟یراحت نیبه هم !! 

زنگ  کیبود؟! چند ماه بود که به خاطر  راحت

نبود؟ ی. کافکردمیم یترس زندگ یزدن، تو ! 

- که  یتباه کردم..خوبه؟؟ جون هرککنم؟! اش کاریچ

خودم یِ بدبخت یبذار برم پ ،یدوست دار ! 

ختمیچشمهام ر یکرد و من التماس رو تو سکوت : 

- ناراحتت کنم..اما به خدا من بدون آوات  خوامینم

تونمیاصال نم ! 



باعث شد که نگاهم رو  شیو نگاه طوالن سکوتش

فهموندم؟؟؟یبهش م دیچطور با گهیبکشم. د نییپا  

- که با هزار تا دختره؟؟ یدونیم  

 نهی. چشمهاش..کدمینگاهم رو باال کش کبارهی به

  .داشتند

- سین یشکیبه خاطِر..شغلشه! وگرنه با ه .. 

خنده ش کم از زهرخند نبود تک : 

- کن دواریخودتو ام .. 

دیرو جلو کش صورتش : 

- یستیکه مطمئن ن یدونیوگرنه خودتم خوب م ! 

م. مطمئن نبودم؟! ذهنم جمله ش رو تکرار کرد یتو

 یبه اسم شهرزاد تو ینه خب..من از بودن دختر

داشت؟؟  یا دهی! اما حاال..چه فادمیترسیم ش،یزندگ

 ایداشتن  نانیاطم نیخودش رو هم نداشتم، ا یوقت

خورد؟؟؟یم ینداشتن، به چه درد  

سکوت و فکر مشغولم استفاده کرد و نرمتر گفت از : 



-  ؟؟یکن یدگزن یخوایم یآدم نیبا همچ یچجور

 یکه هر روز کل کنمیم یکار هیولش کن..خودم 

 !بهمون خوش بگذره

 رهیبفهمه..خ خواستیبه اطراف تکون دادم. نم یسر

دمیچشمهاش نال یتو : 

-  تونمینم ینی! ستمین یخوایکه م یبه خدا من اون

به کس  تونمیمن شده آوات! اصال نم یِ باشم..کل زندگ

فکر کنم گهید .. 

 دیبا یشد. شرمنده بودم..ول یا گهیجور د نگاهش

کردمیتمومش م : 

- بود  نیاون موقع هم که بهت زنگ زدم، به خاطر ا

کنم. اگه باهات اومدم سر  یآواتو تالف یمحل یکه ب

 الیخیآوات خودمو ب یبود که جلو نیقرار واسه ا

..اگه نگاهت کردم، فقط امینشون بدم و..به چشمش ب

..کال..همه کردمیت م سهیتو ذهنم داشتم با آوات مقا

نهیمن هم یِ ! کل زندگنهیش هم !  



نمونده بود.  یحرف گهیکرد..سکوت شد. د سکوت

 یداد و..باالخره با فاصله ا هی..تکشدیمتوجه م دیبا

. صداش آروم بوددمیکش یکه گرفت، نفس آسوده ا : 

-  یتونیکارات م نیبا ا یکنیچه جالب! فکر م

؟؟؟یخوشبختش کن  

دوختم چشم ش،ینگاه گوشه ا به : 

 !کدوم کارا؟-

ربط گفت یب : 

- مو  یکل زندگ خواستمی..مادیاما من ازت خوشم م

 !خرجت کنم تا داشته باشمت

نگفتم. دستم رو  یزیبه اطراف تکون دادم و چ یسر

رها کرد..آه خدا! چشم بستم و..قلبم آروم گرفت. 

  تموم شد نه؟؟؟

- ؟؟؟یبر یخوایم  

 یلیکنه، خ مریدوباره اس دمیترسیم نکهیخاطر ا به

  .زود از جا بلند شدم



- نیبش ! 

بهم گفت رهیکنارش رو برداشت و خ ی سهیک : 

- نداره دوباره به زور نگهت  یکه واسم کار یدونیم

نیدارم! پس بش ! 

نشون ندادم..دلم فرار کردن  یالعمل عکس

شد؟ی..نمخواستیم ! 

- نیبشن عطر ! 

 سهیک یتعلل و به اجبار دوباره نشستم. دست تو با

. جعبه رو به دیکش رونیرو ب یگو یو جعبه کرد 

 :سمتم گرفت

- یفرار شهیخانوِم هم رشیبگ .. 

کردم به  یموند و..سع یفانتز ی سهیک یرو نگاهم

که بهم داده، فکر نکنم ینسبت .. 

- خوامشینم .. 

و دوست  بایز یجعبه رو باز کرد و گو خودش

و  یبلور یِ رو درآورد. نگاهش به گو یداشتن



رو وارونه کرد. برفها  یبود. گو یگو یدخترک تو

جمع شدند. دوباره به حالت اول  یگو یباال

سر دخترک خندون  یبرگردوند. برفها آروم رو

ختندیر .. 

- من  یایو تو دن یشدیاگه عروسک من م

 یچیه گهید ،یدیخندیو م یموندیم ینطوریهم

خواستمینم .  

 یگو یدخترک موند..انگشتهاش رو رو یرو نگاهم

دیکش : 

- و جمع و  کیکوچ یگو نیمنم مثل ا یایدن

هم مهم  یدینخند ؟؟یتوش بمون یتونیجوره..نم

که من داشته باشمت، واسه جفتمون بسه نی..همسین !  

داشت یحسرت کیکرد و..نفس بلندش  نگاهم : 

- ازت  یلذت هیبودم که  نیاولش فقط دنبال ا

که از  نیواسم جالب بود..هم یلیببرم..آخه کارات خ

 یتجربگ یو ب یتت بچگحرکا یهمه 

 خوامی..اما االن فقط مگهید ومدی..خوشم مدیباریم



 نی..همستمین لشمیچرا..دنبال دل دونمیداشته باشمت..نم

کنهیم میراض ،یکه باش ! 

شده  ختهیر یبرفها یدادم و نگاهم رو رونیب ینفس

موند یکف گو .. 

- تونمینم .. 

 یاز دستش رو یگذشت و بعد..گو یلحظه ا چند

. دمیکش یبلند نیه دهیتاد!با شکستنش، ترساف نیزم

 یاز وسط نصف شد و آب گو یگو یدخترک تو

 گهیداد و د هیپخش شد.اون با لبخند تک نیزم یرو

 :نگاهم نکرد

- یبر یتونیخراب شد..م .. 

روش موند. اون  یبهت زده م چند لحظه ا یچشمها

 ..سرش رو باال گرفت و چشم بست

- یندختره نشک نیمراقب باش مثل ا ! 

 یچرا! از جا بلند شدم..دستم رو دونمیو نم دمیترس

فشرده شد و..با تعلل چشم ازش گرفتم. و  فمیبند ک



تند و بلند ازش دور شدم. کم کم  یبعد با قدمها

و  دمییدویبه خودم اومدم، م یشد و وقت شتریسرعتم ب

از پشت من رو  کهوی نکهی. از ازدمینفس نفس م

 یلیخ دم،یرس هک نیوحشت داشتم! به ماش ره،یبگ

پشت سرم رو هم نگاه  گهیزود سوار شدم و د

چشمم محو  ینکردم. دخترک شکسته شده، از جلو

از تنم  یو هربار با فکر کردن بهش، لرز شدینم

خراب شده بود و دخترک شکسته  اشی. دنگذشتیم

 دمیخالص شدم؟؟ خند اریبود. من از دست سام

 یبرا نمکر ک. فدمیکش یترس، نفس آسوده ا ونیو..م

تموم شد شهیهم ! 

بزرگ و  ی..به خنده دیخندیعکس م یتو  دخترک

 یتلخ..مثل روزها یاز ته دلش لبخند زدم. لبخند

گذشتندیهدف م یکه ب یتلخ . 

 ی. به روزدمیبابا م یکه به رو ییمثل لبخندها 

 یآرومتر شده بود. هرچند گاه نروزهایکه ا یمادر

افتاد  یه گذشت مک یتلخ یپارسال و خاطره  ادیکه 

 شتری. فکر کنم اعصابش بختیریاعصابش به هم م



و  لیدل چیُخرد بود که آوات بدون ه نیاز ا

ازش نشد! مامان توقع  یرفت و خبر ،یحیتوض

از آوات نداشت و آوات..خجالت زده  ینامرد نطوریا

 یها ینیب شیبود.راستش..من با تمام پ

م..خوب رو نداشت یدور نی..بازهم توقع انروزهایا

کردمینم یزندگ گهیبود..بد بود..من که د .. 

دمیعکس کش نییپا ینوشته  یرو رو انگشتم .  

" من یِ تولدت مبارک لپ چال " 

رو  نیا یزدم و با لبخند بغض کردم. چقدر وقت پلک

عکس نوشت، به عکس العمل  نییبه اصرار من پا

مامان و بابا فکر کرده بودم. مامان که اون روزها 

همون نوشته باهام  دنی. اما بابا با دفتگینم یزیچ

  .سرد شد

آوات  یبودم..از پسرخاله بودِن مسخره  یراض من

عوض بشه. و  یهمه چ خواستیاومد و دلم م یبدم م

عوض کردن اوضاع بود یاقدام من برا نی..اولنیا .  



عوض شده..انقدر از اون  یهم که..انقدر همه چ حاال

به اون لحظه ها جوره دستم  چیروزها دورم که ه

و  انهیموذ ی. به اون لمس ها..لبخند هارسهینم

 یو تعصب ها یمعن یب یها یمهربون. هوا دار

که ازش دو حس  یش! و بوسه ا یدوست نداشتن

شدمیو متنفر م گرفتمی..من عشق مگرفتمیمتضاد م . 

که به در خورد، چشم از عکس  ییتقه ها با

نشستم.  مبل یو رو دمیبه صورتم کش یگرفتم..دست

دستم گرفتم یرو تو یاضیر یهدف جزوه  یو ب : 

 بله؟-

چهارچوب در ظاهر شد. با  یباز شد و بابا تو در

افتادم که من رو از نگاهش  یچند روز ادی دنشید

  !محروم کرده بود.چقدر سخت بود

به روش زدم یلبخند : 

- ییسالم بابا ! 

جواب داد یرو با مهربون لبخندم : 



- ؟؟یخونیدرس م یرسالم دخمل بابا..دا  

گذاشتم زیم یرو رو جزوه : 

- ؟؟یکارم دار  

بست یداخل گذاشت و در رو به آروم یقدم : 

- سر به دخترم بزنم هیندارم..اومدم  ینه کار .. 

رو وسعت دادم و به کنارم اشاره کردم لبخندم : 

- نجایا نیبش ایقربونت برم..ب .. 

اتاقم گردوند. و به  یتو ینگاه نه،یبش نکهیا بدون

. سکوت کرده بود. دیکِس بزرگ از دخترش رسع

مونده بود،  رهینگاهش که به عکس خ ینگاهم رو

 وارید یموند و دلم خواست اون عکس رو از رو

  .بردارم

- نجایا یچه خوشگل افتاد .. 

دمیشده خند هول : 

- گهیدختر بابامم د ! 



سرش رو به سمتم برگردونه، نگاه گوشه  نکهیا بدون

رو بهم داد شیا : 

- ؟؟ینگهش داشت یسه چوا  

تا بتونم خودم  دیسوالش جا خوردم. و طول کش از

بزنم، ادامه  یحرف نکهیرو جمع و جور کنم. قبل از ا

 :داد

- خوشگلتر نمیعکس بهتر بنداز..از ا هیبرو  .. 

بابا و عکس دخترک خندون  یچشما نیرو ب نگاهم

داشتم؟؟یعکس رو برنم نیجابجا کردم. چرا ا   

و  عیوس یخنده  نیرو با ا دختر نیمن..ا خب

 یاز اون، از جمله  شتریدوست داشتم.. و ب شیواقع

 یکی نیعکس نوشته شده بود.از ا ریکه ز یکوتاه

بود یو خواستن یبگذرم. برام واقع تونستمینم . 

دمیکش نیینگاهم رو پا یزده بودم وقت خجالت :  

 ...دوسش دارم -



. کردیکه من رو شرمنده م یسکوت کیشد.. سکوت

رو  نیکه دچارش بودم و بابا ا یبه خاطر حس

شرمزده بودم دونست،یم .. 

- یشیم تیاذ .. 

لبخندم رو حفظ کردم. حرف  زدن با بابا  یسخت به

که  یآوات بود..و حس ی هیعکس که هد نیمورد ا

ازش خبر داشت، سخت بود شیبابا کم و ب .. 

- شمینم .. 

. و دیفرستاد، به گوشم رس رونیکه ب یبلند نفس

همراه بود یکه با مهربون یناراحت یصدا : 

 اوضاع چطوره؟؟-

که  یسوال هرچ نیو خب..جواب ا دمیباال کش شونه

 ینبود. نگاهم رو از جزوه  «بد»چوقتیبود، ه

 تونستمیحس سخت م نینگرفتم که من با ا زیم یرو

 :دروغ بگم

 ..خوبه-



اون  ی.انگار برازدیهم با مکث و تعلل حرف م بابا

حسش سخت  دنیدخترش و فهم هم حرف زدن با

هجده ساله و پر اشتباه کجا، و  نیبود.آخه منه عطر

دادن رفتار قابل  ادیدنبال موعظه و  شهیکه هم یپدر

 میبود دهیرس یقبول بود، کجا! اما حاال..به نقطه ا

میزدیمدر آرامش حرف  یکه..هردو سخت ول !! 

- نکن الیفکر و خ ادیز .. 

 یب یادیخواسته ز نیکه ا دیکنم خودش هم فهم فکر

وحشتناک  یبعد از اون دور شدیبود..مگه م یمعن

نداشت؟؟؟ الیفکر و خ  

 ..باشه -

دور از تعصبات، دخترش رو  کردیم یمن سع پدر

 یجمالت کوتاه بودند و گاه نیدرک کنه..هرچند ا

حرفها آرامش  نیبا اداشتم. ازیاما من ن شد،یم بمینص

گرفتمیم . 

 ..به درسات برس-



اتاقم  یدر بسته  یرفت و نگاه من رو رونیببابا  

 یسع ده،یاختالف نظر و عق نهمهیموند.پدرم با ا

با ارزش  نیمن رو داشته باشه..ا یداشت هوا

تمام بودن هاشون شتریبود.ب ... 

فرو  ییو گردو رو با چا رینون و پن یلقمه  نیآخر

 :دادم و از جا بلند شدم

 ..دستتون درد نکنه-

 یعاد یگذاشتم و صدا نکیس یتورو  مییچا فنجون

دمیمامان رو شن : 

 ..نوش جون-

شکر داشت. بعد  یمن جا یبود، برا یکه عاد نیهم

و  کردیباهام بد رفتار نم گهیبه سه ماه د کیاز نزد

آرامش داشته باشم. البته  یخونه کم یتو دادیاجازه م

که  نیداشتم و هم ازین یآرامش ظاهر نیکه من به ا

سکوت و  نیا یون سکوت کنم و کسکنارش تونستمیم

خدا رو  دیبا گرفت،یخودم بودن رو ازم نم یتو

کردمیشکر م . 



بسته شده م مرتب کردم  یموها یرو رو شال

 یگرفتم. انگار برا یو..چشم از خرس عروسک

 یخرس عروسک کیجمع کرده بودم!  هیخودم سرما

عکس از دختر  کی ریدستخط ز کیبزرگ و 

رو برداشتم و با  میآخرش..گوش امِ یخندون.. و چند پ

 یکی نیروشن کردنش، عکس دونفره ظاهر شد. آخ ا

 ی..با ارزش تر از همه یکی نیرفته بود. ا ادمیرو 

هاست هیسرما نیا .  

 دنیشده خارج شدم و با د ویو عکس س یگالر از

به خودم  داد،یرو نشون م قهیساعت که هشت و ده دق

شدیم رمیاومدم. داشت د ! 

دوشتم انداختم و از اتاق  یرنگم رو رو دیسف ی کوله

 یدانشگاه شیبه امتحانات پ یزیخارج شدم. چ

کنکور فشرده تر شده بود.  ینمونده بود و کالسها

هم بود. اما درس خوندن  ادیبود..ز الیفکر و خ

پرت کنه یحواس ذهنم رو گاه تونستیم .. 



زود جواب  یلیآسانسور به ساغر رنگ زدم. خ یتو

 :داد

 ..سالم-

نگاه کردم شد،یم یطبقه ها که داشت ط به : 

- دم در باش گهیربع د هی..امیسالم ساغر دارم م .. 

نگیپارک .. 

 ..باشه-

گذاشتم رونیآسانسور باز شد. قدم ب در : 

 ..خدافظ-

رنگم سر دادم. دو  دیسف یمانتو بیج یرو تو یگوش

و با  دمیهم کش یبلند و راسته رو رو یطرف مانتو

 ن،یرفتم. و در همون ح نمیسمت ماش بلند به یقدمها

رو زدم. پشت فرمون نشسته  نگیدر پارک موتیر

  .بودم و منتظر باز شدن در بودم

چرا!  دومیحس آشنا که..نم کیداشتم.  یحس کی

و  دیرسیبه گوشم م نیپخش ماش یاز تو میآهنگ مال



رو  جایدهنم بود. حس مسخره و ب یپشت دستم جلو

گاز گذاشتم یمل در، پا روپس زدم و با باز شدن کا . 

مونده بود  نگیبه در پارک یمتر کی هنوز

..فقط ینی! ماشدیچیپ نگیداخل پارک ینیکه..ماش

 ی! پرادویچیترمز بذارم و بعد..ه یتونستم پا رو

من بود. ناباورانه  یرنگ درست روبرو یمشک

بار رو..فقط نگاه  نیبار..دوبار..سوم کیپلک زدم. 

  !کردم

 یآشناتر! ب یرنگ آشنا و..راننده  یمشک یپرادو

م گذاشتم. خودش بود! نگاهش  نهیس یاراده دست رو

که به  ی. نگاهدمیدیم نشیماش ی شهیرو..از پشت ش

..تمام هیثان کی یمن زنده ام؟!! تو ایمن بود! خدا

چطور  ایچشمم اومد. خدا یخاطرات پارسال جلو

  !ممکنه؟

ه بود! ..برگشتگرفتیمطلقش رو ازم نم یها یاهیس

چرا؟ ای! خدا؟یمن!! واقع یحاال..درست روبرو !! 



انصاف  نیاشاره کرد که عقب برم. آخ قلبم! ا بهم

توقع  ستم،یزنده ن یحت کردمیکه فکر م ینبود..از من

 یجمع و جور شدن داشت؟! من از خودم توقع چ

ندادن؟!  تیبودن؟! گذشتن؟؟؟ اهم الیخیداشتم؟؟؟ ب

شد؟؟؟یمگه م  

اره ش..اتصال نگاهمون رو به دوب یاشاره  با

. به دمیفهمیکردم. اصال خودم رو نم یچیق یسخت

پدال  یعقب نگاه کردم. چقدر همه جا تار بود. پا رو

نکنم!  یبود که خرابکار نیا میگاز گذاشتم و تمام سع

بودن کرده بودم. االن  یعاد یمن تمام تالشم رو برا

 .وقت هول شدن نبود

نگاه نکردم! نگاهم رو  هگیعقب رفتم و..د یمتر دو

که  یکه رد بشه..تمام آرامش یتا وقت دمیکش نییپا

دست و پا کرده بودم.  یچند ماه..به سخت نیا یتو

که با خون دل خوردن رفع  ییها یتمام دل گرفتگ

رو راحت  یهمه چ شهیکرده بودم. نامرد بود. هم

خودم رو ی..حتگرفتیازم م !  



 کینارم رد شد. نزدکه از ک دمیبود و د نییپا نگاهم

چند متر و  یبود! با فاصله  نجایبه سه ماه!! حاال..ا

بغض  نی! چشم بستم. بزرگترنیدو مانع به اسم ماش

از  یرو داشتم. بغض ایدن

..اون رد شد و بازهم ی..ناباوری..دلخوریدلتنگ

و رو کرد ریز یمن رو با خودخواه یایدن .  

ز که..با سرعت ا دمینگاهم رو باال کش یوقت

..به بودنش فکر ریمس یخارج شدم. تو نگیپارک

ستیمنصفانه ن نینه! ا ایکردم. برگشته بود؟!! خدا !!  

دور بشم..از  خواستمیکردم. انگار م ادیرو ز سرعتم

اون نگاه..از حضورش..از بودنش..چونه م 

..من بازهم خودم رو گم کردمدیلرز ! 

فرمون گذاشتم.  یدر آموزشگاه سرم رو رو یجلو

برسم.  نجایبود تا به ا دهیطول کش قهیاز ده دق کمتر

 نمیتا..نگاهش رو بب دیطول کش هیثان کیکمتر از 

که با جون کندن درست  یکج و کوله ا یایو..دن

بشه رونیکرده بودم، به کل و !  



چشم  خواستمینم یبلند شد. حت میزنگ گوش یصدا

نه؟ شدمیم چارهیباز کنم. اگر برگشته باشه..ب ! 

باعث شد که به اجبار سر از  میگوش یه دوبار زنگ

فرمون  یرو از جلو میفرمون بردارم. گوش یرو

 یبلند نیساغر، ه یشماره  دنیبرداشتم و با د

..دنبالش نرفته بودمدمیکش ! 

اعتراض ندادم یبه ساغر اجازه   : 

- دنبالت امیاالن م .. 

 یکاش رحم ایموندن برنگشته باشه! خدا یبرا کاش

خودم بمونم. همون  یایدن یتو بهم بکنه و بذاره

نگاهش، با خاک  کیکه با  یکج و کوله ا یایدن

نداشته م رو بکنم.  یِ کرد. بذاره همون زندگ کسانشی

ندارم..تو  یجون گهیهستم..د یفیمن آدم ضع ایخدا

امیبذار من بدون جنگ از پسش برب ! 

نگاهم کرد و همون اول تعجب کرد ساغر : 

- شده؟؟ یچ  



. هر لحظه قلبم دمیشده م کش لب خشک یرو زبون

شدیم یخال .. 

- یچیه .. 

آموزشگاه ریهمون مس دوباره .. 

- ؟؟ی..صبحونه خورددهیرنگت پر  

تکون دادم یسر فقط . 

- ؟؟یکرد ریپس چرا انقدر د  

فکر  یکم ذاشتیو م زدیساغر حرف نم کاش

بکنم یچه غلط دیکه با نمیکنم..فکر کنم و بب ! 

 ..حواسم پرت شد-

 !چرا؟-

..چرا انقدر به هم هیبود..فقط چند ثان لحظه کی

بودم؟ ختهیر ! 

- دمیآواتو..د ! 

دادیرو نشون م شیاوج جاخوردگ صداش : 



- ! کجا؟؟یجد !! 

دمیخند ناباور : 

- خونه مون نگیتو پارک ! 

دیمکث کرد و بعد متعجب پرس یا هیثان : 

- برگشته؟؟؟ ینی  

. تمام تنم از فکر کردن بهش ختیفرو ر قلبم

دیلرزیم : 

- مدونینم .. 

- داره! چرا برگشته؟ ییوااا چه رو !! 

کردم  یدادن بلد نبود..خودم سع یکه دلدار ساغر

 :خودم رو آروم کنم

خونه ش اونجاس..کارش اونجاس..باالخره -

گشتیکه..برم .. 

پر از نخواستن گفت ساغر : 

- رونیب نداختشیم دی..عمو فرهاد باشیا ! 



گرفتم؟یآروم نم چرا ! 

- ؟؟؟یکن کاریچ یخوایحاال م  

 یاز دستم برم ی! اصال چه کارکردم؟یم کاریچ

اومد؟؟ سکوت که کردم، ساغر کامل به سمتم 

 :برگشت

- ها یش الشیخیتو رو خدا ب ! 

بودم که برنگشته باشه دواریام فقط !  

- سر  هی خواستی..مدیاصال برنگشته باشه..شا دیشا

از خونه  خواستیم یزی..چدمیبه خونه ش بزنه..شا

نداشت..خونه شه،  یه..کارش برداره..با من ک

 یخودش..به من ربط یدوست داره برگرده خونه 

 ..نداره که

گفت یجد ساغر : 

- یباهاش داشته باش یکار دیبه هرحال تو نبا ! 

شده بود اون نگاِه  مینداشتم..فقط کار و زندگ یکار

آخرش که..بابا در رو به روش بسته بود. 



 ی. عادبود یچطور دونمینگاه..نم نیحاال..امروز ا

ایبود؟؟  ... 

! تمام فکرم پر از اون دمیاز تست زدن نفهم یزیچ

من سخت بود. اما  ینگاِه رنگ شبش برا لینگاه..تحل

..من موندی..اگر مرفتینبود! اگر نم یاون نگاه عاد

.اون گفته بود که جواب دیرسینم ییفکرم به جا گهید

. جواب کارم رو داده بودم. به خدا که دمیکارم رو م

 شتریب یلیخ ختن،یر اشکو  یهمه شب زنده داراون

از جواب کارم بود. من تمومش کردم. کاش دوباره 

رو ندارم یچیتوان ه گهیشروع نکنه که من د . 

ترمز کردم..تمام وجودم  نگیدر پارک یجلو یوقت

رو استرس گرفته بود. ساعت سه بعد از ظهر بود و 

 یبرا یتمرکز ابونها،یبا وجود خلوت بودن خ

نداشتم. لرزش دستهام و زانوهام مانع از  ینندگرا

تنم راه  یکه تو یعرق یو  دونه ها شدیم میخونسرد

در  پشت. حاال هم که..کردیم تمیگرفته بود، اذ

که پر از  یو ذهن دیکوبیکه م یبودم، با قلب نگیپارک



موندن  یخوب و بد بود. و اگر..اگر برا یحدس ها

 ...اومده بود

 رونیو که با درد همراه بود، بر یبستم و نفس چشم

! شدمیم چارهیمن با موندنش ب موند،یفرستادم. اگر م

کنه و به حسابم  یمحل یو ب رهیبگ دهیکاش الاقل ناد

و..من رو به حال خودم رها کنه ارهین . 

دلتنگ  بیرو زدم و چشم باز کردم. من عج موتیر

وجود نداشت..اما کاش نباشه و من  یبودم و فراموش

هر لحظه م بذاره یدلتنگ نیهم یرو تو ! 

کردم. چشمهام  تیهدا نگیرو داخل پارک نیماش

 یدنبال پرادو نها،یماش نی. بدندیچرخیناخودآگاه م

 یخودخواه و..ب یراننده  کیبودم که  یرنگ اهیس

 کیمعرفت داشت. نفسم تنگ شده بود. هنوز فقط 

حال و روز افتاده بودم. با  نینگاه بود و من به ا

نفس بکشم؟؟؟ گهید تونستمیم بودنش  

 یهم افتاد و سرم رو ینبود! چشمهام رو نشیماش

 ایکه قراره باشه  دونستمیفرمون. نبود و من نم



شدم و دوباره نگاه کردم. واقعا  ادهیپ نینباشه. از ماش

بغض  یلبم نشست و با آسودگ ینبود! لبخند رو

کردم. به سمت آسانسور رفتم و لبم رو با شدت گاز 

 داد هیآسانسور تک قکاتا واری! به دگهیتم. نبود دگرف

کف آسانسور  یانداختم.قطره اشک نییو سرم رو پا

 ..افتاد. کاش برنگرده

 

**** 

 

. دو گذشتیم دنشیروز از اومدنش که نه..از د دو

لحظه  کیخونه موندم و به اون  یکه من تو یروز

سردرد  ی. به بهونه کردیفکر کردم که نگاهم م یا

دوباره ش  دنینرفتم و خب..من از د رونینه باز خو

 ای..ادیب شیپ نمونیب یبرخورد نکهی! از ادمیترسیم

از بودِن آوات  من... ینگاه دوباره ا یحت ای..یحرف

ها  یکینزد نیکه هم دمیترسی..مدمیترسیم یمردان



لحظه ها به  نیا یتو شدی..منییپا یطبقه  نیباشه..هم

هم فکر کرد؟ یا گهید زیچ ! 

. زدینبودنش نم ایاز بودن  یحرف چیه چکسیه

 چیآورد. ه ینم رونیب یمن رو از سردرگم چکسیه

حرف درمورد آوات  یبرا یکس..اصال عالقه ا

 ادی شیاز مردونگ شهیکه بابا هم ینداشت! همون آوات

هم جرات  زدانی یو مامان از معرفتش! حت کردیم

باج  ابهم بگه و ب یزیچ انهیو موذ یکه پنهون کردینم

اون هم  دیبذاره..شا یاتفاق انِ یمن رو در جر ،یریگ

نداشت و آوات فقط اون روز اومده و رفته  یخبر

 !بود

 سردردت خوب شد؟؟-

ناخنهام برداشتم و جواب مامان رو  دنیاز جو دست

 :دادم

 ..بهترم-



-  یای..مثل آدم منجایا ادیفردا ترالن واسه شام م

 یچه معن..یکنیم کیبا خواهرت سالم عل رونیب

 داره آدم با خواهر بزرگش قهر باشه؟؟؟

! من داشتم از گفتیم یمن کجا بود و مامان چ فکر

و مامان به فکر ناراحت  ُمردمیاسترس بودن آوات م

 !نبودن ترالن بود

- باهاش ندارم یقهر نکردم..فقط کار .. 

کرد اخم : 

- که از خودت  هیچ ایمسخره باز نیا ؟؟؟یچ ینی

؟یدرآورد ! 

ع نشدن بحث بهونه آوردمشرو یبرا : 

-  رمیفردا تا هشت شب کالس دارم، بعدشم احتماال م

نایا ریخاله من یخونه  ! 

گرفت حرصش : 

- ..خودشون ستنیفردا خونه ن ر؟؟یکدوم خاله من

ساغر دعوتن یعمو یخونه  ! 



مامان و اخِمش موند. فردا پنج شنبه  یرو نگاهم

  بود؟؟

- ؟یدیاز کجا فهم !! 

 زیم یدستمال رو دنیغول کشازم گرفت و مش چشم

 :شد

-  ادی..بچه م ترالن مادیبهش زنگ زدم گفتم فردا ب

هم  هیکه  رهیالاقل دورش شلوغ باشه دلش نگ نجا،یا

 یو خونه  ستشیصحبت نداره! اونم که گفت ن

 ..عموش دعوته

 یمحبت ها نیحسادت داشت؟؟؟ من که به ا یجا

از حد مامان به دختِر بزرگش عادت کرده  شیب

ودمب . 

- بوده،  یتو اتاق! هرچ یبِچپ یحاال فردا باز نر

دوتا خواهر باهم قهر  سیتموم شده رفته..درست ن

 ..باشن

شدم یعصب لیو با دل لیدل یجا بلند شدم و ب از : 



- حق نداره  ی..کسامینم رونیفردا من از اتاقم ب

 !صدام کنه

صداش رو باال برد تیهم با عصبان مامان : 

-  گهی...دیدلت خواسته، کرد یر! تو که هرکاخودیب

 ؟؟یطلبکار یاز ک ه؟؟یقهر کردنات واسه چ نیا

بهت برخورده؟ گفتیچون ترالن صالحتو م !  

ازش گرفتم و به سمت اتاقم رفتم. اصال  چشم

بحث کهنه رو نداشتم. به  نیباز شدن ا یحوصله 

 یمشغله  یکاف یخصوص حاال که خودم به اندازه 

داشتم یفکر . 

- رو  یبچه باز نی! فردا انیعطر نمیبب سایابا توام! و

..خجالت ی! ترالن ناراحته که باهاش قهرایکنیتموم م

گهیرفتارت؟؟ بسه د نیبا ا یکشینم !  

 نهیرو بستم و با اعصاب خراب قفلش کردم. ک در

. اما گرفتمیبه دل نم نهینبودم. به خدا من اصال ک یا

 یبود با دخالت ها یحرف زدن با ترالن، مساو

شیخودش و شوهر عوض یرروزه ه !  



 

***** 

 

فرار، از همه  نینداشت. ا یا دهیخونه فا یتو موندن

تا  تونستمیمسخره تر بود. اگر قرار بود باشه، نم یچ

خونه حبس کنم. من با بودن  یآخر عمر خودم رو تو

گفت نداشتم! مشکل داشتم  شهی..نمیآوات مشکل

خودم بودم یاما..مشکل اصل .  

کنترل ذهن و قلبم عاجز بودم و هر  یکه تو یمن

 ی. آخه من توکردمیخودم سخت م یلحظه رو برا

موفق باشم؟؟ یکی نیا یموفق بودم که تو یچ   

کنم تا  جادیا نمونیب یفقط تونستم مرز پررنگ من

ازم  خواستیرو هم م نی. ارمیبتونم به حال خودم بم

افتادم یحتما از پا م نباریمن ا ره؟؟؟یبگ . 

از  یسخت بود.لحظه ا شیآب و آت ونیم یزندگ

فکر  یبعد، تو یا هیو ثان زدمیم خیشدت استرس 



 نیفقط به ا دمی. اگر بود..امسوختمیبودن و نبودنش م

شدن کینزد یمرز بود و اجازه نداشتنش برا .  

رنگ رو پام کردم و با  یصورت یها یکتون

بندشون رو بستم. نگاه  د،یلرزیکه م ییانگشتها

کنترل کردم تا به سمت پاگرد  یه سختسرکشم رو..ب

یچارگیب نهمهینگاه بود و ا کینره.  .. 

لحظه هم باال  کی ینگاهم رو حت نگیپارک یتو

نه!  ایبدونم که هست  خواستمی. اصال نمدمینکش

 نگیشدم و با سرعت از پارک نیسوار ماش میمستق

زدم. امروز پنج شنبه بود و تا ساعت چهار  رونیب

تا آخر  خواستیس داشتم. اما دلم مبعد از ظهر کال

خواست و یترالن رو م دنیباشم. نه دلم د رونیشب ب

و نه..هزارن تصور از طبقه  نگیاون پارک دنینه..د

دوم ساختمان خونه مون ی .. 

 یعنی..گفتمیبه خودم هم دروغ م ی..اما من حتاما

 کیبا خودم مشخص نبود. در اوج نخواستن،  فمیتکل

و من..دلم  کردیغلبه م یا وسوسه کی..یخواستن



 کردمینه! فرار م ایبدونم که..هست  خواستیم

به  ینگاه خواستی..با وجود فرار کردن، دلم میول

نگاهم  یکه کس نمیپشت سرم بندازم و بب

اصال حضور داره؟ یکنه؟؟..کسیم ! 

 یخودیمن ب گذشت،یساعت از هفت شب م یوقت

 یا . امروز..قلبم لحظهزدمیپرسه م ابونهایخ یتو

 ی. من بشدیتر م یو قو یقو یآروم نگرفت و حس

جهت.. و با وجود دوست نداشتن..با وجود 

که گم شده بودند، به سمت  یی..با چاره هایکالفگ

رو من  ی..حسی. مسخره بود ولرفتمیخونه م

اما...دنبال  دمیدینم یدیوقت بود که ام یلی.خدیکشیم

 ابونیخسته شدن از خ یبودم برا یبهونه ا

برگشتن به خونه یدن..برامون ! 

شد  تیداخل هدا نیباز شد و..ماش نگیپارک در

لبم نقش  یرو یو..نگاهم مات موند.تک خنده ا

بود، بدون  دمید یرنگ تو یمشک یبست. پرادو

بهم  چوقتینگاهم رو بگردونم..حس من ه نکهیا

گفتیدروغ نم .. 



 نگیپارک یپارک شده تو یرو از پرادو نگاهم

که کم کم رنگ استرس و  ی. نگاهمریبگ تونستمینم

 نیبود! ا دهیفا ی. آه که تمام فرارها بگرفتیترس م

 نجای! االن اکردیم تیاسترس داشت به تمام تنم سرا

بودم ریکه من از صبح باهاش درگ یبود..حس .  

. دهن بسته و ستادیپرادو ا ی..درست روبرونیماش

 اینشسته بود. خدا میشونیپ یکه رو ینفس..با عرق یب

گلوم چنگ  ی! دست روکردم؟یم کاریچ دیبا نباریا

از جون من  نباریکردم. من تموم کرده بودم و اون ا

خواست؟؟؟یم یچ   

. کشوندیدو حس متضاد، آدم رو به جنون م داشتن

و  یرو به مرگ بش یو از دلتنگ یدلتنگ باش نکهیا

 یآروم و قرار نداشته باش دنشید یلحظه ا یبرا

دوباره ش  دنیمرگ آور رو به د یِ دلتنگ نی..ایول

از جنون هم بدتر بود نی! نه..ایبد حیترج !! 

. شدیم یشدم و هر لحظه قلبم خال ادهیپ نیماش از

ها، تمام وجودم رو به  یکینزد نیهم یبودنش تو



با  ،یوونگیانداخت. و در اوجِ د یوحشت م

 یکه ما باهم کار دادمیم یبه خودم دلدار یمسخرگ

نداشته  یار شده که اون با من کار..قریعنی! میندار

مثل  دیراه اون سبز نشم! پس با یباشه و من جلو

انداختم  یم نییدختر خوب و خانوم، سرم رو پا کی

سوم  یطبقه  یتو می. و مستقشدمیو سوار آسانسور م

رفتمیو به خونه م شدمیم ادهیپ !  

دندونم شد و پوست بلند شده ش،  ریاس نمییپا لب

 نشیماش یاهیشد. نگاهم به س دهیکشدندونهام  ونیم

انداخت، دوخته  یبراقش م اهینگاه س ادیکه من رو 

  .شه بود

برداشتم. چرا برگشته بود؟؟؟ سرم رو چرخوندم.  قدم

 ینداشت! اما نگاهم جدا نشد..ما کار یبه من ربط

..پسِر دوست ایست.. هی! اون فقط همسامیباهم ندار

مثل پسرخاله  یتیاهم یهم..نسبِت ب دیبابام!! شا

هم مثل برادر بزرگم باشه! نه نه..اون  دیبودن..اُه شا

 یبرا ییجا گهیبودن، د بهیبود! و غر بهیفقط غر

میبش کیتا بازهم به هم نزد ذاشتینم یبهونه ا .  



هم گذاشتم و باالخره نگاهم رو از  یرو چشم

گرفتم. قدم تند کردم و نگاهم رو..به روبرو  نشیماش

!! نفسم از شدت ترس و..جا یو..وا دادم. به روبرو

! دمیکش یبلند نیبرگشت و با دهن باز ه ،یخوردگ

و من  دی! لحظه ها..طول کشستادمیناخودآگاه ا

 اهشیس یاچشمه ی! نگاهم روامینتونستم به خودم ب

خشک شده بود و نگاه رنگ شبش..فقط به من 

دوخته شده بود! بدون لبخند.. بدون آرامش..بدون 

متیمال .. 

سخت تر شد  یلحظه ها! وقت نیبود گذروندن ا ختس

خمارش رو با  یبه سمتم برداشت و چشمها یکه قدم

تنگ کرد نهیک : 

- خوشگلم یخانوم..دخترخاله  یعطر .. 

 نهینگاِه پرک نیا یم..برا چارهی! قلِب بدیلرز قلبم

هم  یلب رو ی!! به سختدیمرد لرز نیو..وجوِد ا

. آخه رمیبگ گذاشتم و..نتونستم نگاهم رو ازش



 یب نیبودم! و هم ایعاشِق دن نیجنبه تر یمن..ب

من رو وادار به فرار کرد یجنبگ ! 

- ؟؟ی..خوبدمتیوقته ند یلیخ  

دمیفهمیداشت. و من نم یحس کیآرومش.. یصدا !  

- دهی..رنگت پریستیخوب ن ! 

تنگ تر شیعوض یآرومتر شد و..چشمها صداش : 

- ؟؟یدیترس یاز چ  

. دمیو چشم ازش دزد دمیسخت با نگاهم جنگ یلیخ

 یا گهیمن! قدم د یجا بود..روبرو نیاون هم

بود،  نجایشد. االن که ا وونهیبرداشت و قلب من د

اصال  زدم؟؟؟ینم یبودم؟! چرا حرف ستادهیمن چرا ا

خودم رو جمع و جور کنم؟؟ تونستمیچرا نم  

 !دلم برات تنگ شده بود خانوم کوچولو-

رو کردم که خودم  میهم گذاشتم و تمام سع یرو چشم

نکرده بودم که  ییآبرو یکنم! من اونهمه ب دایرو پ



برسم. چشم باز کردم و با حال خراب  نجایباز به ا

دمیغر : 

- ؟؟؟یبرگشت یواسه چ  

دیخند یو متعجب و ظاهر دندیباال پر ابروهاش : 

- گشتم؟یبرم دینبا !! 

برداشت..و  یا گهیسکوت شد و اون قدم د یا هیثان

 یکیبه عقب برداشتم. انقدر نزد یدماراده ق یمن ب

گرفتیجونم رو م ! 

- برگردم؟؟؟ دیخونه مه! چرا نبا  

اخم کردم یچارگیو با ب دمیگز لب : 

- یباهام نداشته باش یکار گهیقرار شد د ! 

دیرو برداشت و آروم خند یبعد قدم : 

- یقرار شد جلو راه من سبز نش ! 

شد! انقدر  کینزد یلیرو که برداشت، خ یبعد قدم

! با ترس عقب دیرسیبهم م ،یکه با قدم بعد کیزدن



رنگ خورد! خشک  اهیس یرفتم و پشتم به..پرادو

صورتم گردوند یش رو تو نهیشدم..نگاه پرک : 

- یسادیجلو راه من وا ! 

انداختم.  نشیماش یبه بدنه  یبرگشتم و نگاه دهیترس

 دیبا یکنم..چ کاریچ دونستمیهول شده بودم.اصال نم

چطور برخورد کنم!  ،یکینزد نهمهیر ادربراب ایبگم! 

جدا کردم و در همون  نشیزود تنم رو از ماش یلیخ

دمیغر نیح : 

- ستمیمن جلو راه تو ن !  

 نیبازوم گذاشت و..ا یمنتظره، دست رو ریغ

که  یبود! جور یقو یِ برق گرفتگ کیاتصال مثل 

کرد تیلرز از قلبم شروع شد و به تمام تنم سرا .  

- یمنجلو راِه  شهیهم !  

چشمهاش نگاه کردم. اخم کرده جلو تر  یتو دهیترس

نبود یفاصله ا چیاومد و حاال..ه !  

- یخانوم لپ چال یدیم اتویجواب بچه باز ندفعهیا ! 



پناهم!  یمن ب ایو..خدا یچارگیو..ب یو..دلتنگ ترس

اومد، نفس گرفته خودم رو  کیصورتش که نزد

 :جمع کردم

- باهام کار نداشته باش یعوض ! 

پچ پچ  یدستش پهلوم رو لمس کرد. صدا کف

 :وارش، با حرص همراه بود

- باهات  گهیکه د یداد یکه کرد یمگه جواب غلط

 کار نداشته باشم؟؟؟

مِن  یبرا هیتنب نیبدتر نی! به خدا استیانصاف ن نیا

ست دهیدلتنگ و به آخر خط رس ! 

 پسرخاله تم آره؟؟؟-

صورتم گذاشت و با  یش رو رو گهید دست

دیگونه م کش یکف دستش رو رو خشونت : 

-  یِ چلوندن یمن که دوس دارم! دخترخاله 

هم  یلیبده؟؟؟ خ شی..چزونیآو یلپا نیخوشگل..با ا

  !خوبه



ش  نهیس یطاقت رو یرو باال آوردم و ب دستم

. دستم ادیبه وجود ب نمونیفاصله ب یگذاشتم.. تا کم

 !رو با خشونت پس زد و تنش رو به تنم چسبوند

- کارت چقدر واسم دردسر درست  نیبا ا یدونیم

؟؟؟یکرد  

سر دادم ینفس یو..ب یچارگیاز سر ب یا ناله : 

 !برو کنار-

آورد و..با تمام ممانعت من،  کیرو نزد صورتش

هم فشردم. نامرد ی. چشم رودیگونه م کش یلب رو !  

- کنمیولت نم ،یتا جواب کارتو ند ندفعهیا ! 

کار رو  نیراه گلوم رو گرفت. داشت بدتر بغض

موندیازم نم یچیه ینطوری! اکردیباهام م ! 

- نزدم غیکثافت!! برو کنار تا ج ! 

دیگونه م رو بوس یرو یصدا..چند بار یو ب آروم ! 

- یکنیم کاریچ یآش..غال!! دار ! 



مردونه ش درد گرفته بود  یانگشتها ونیم دستم

کف  ی. کاش لحظه اکردیم ینیتنم سنگ یو..تنش رو

! بغض کرده داشتیوم برمپهل یدستش رو از رو

 :صدام رو باالتر بردم

- ! برو کنارادیازت بدم م !! 

 یرحمیو با ب دیصورتم کش یگرمش رو رو یلبها

دیخند : 

- کنم هیتنب ینطوریدخترخاله مو ا  خوادیمن دلم م ! 

 کیگونه م سر خورد..صورتم رو به  یرو اشک

فرار دست و پا زدم یو برا دمیطرف کش : 

-  یچ ؟؟؟یخوایاز جوِن من م یکارت!! چ یبرو پ

؟؟؟یذاریآوات؟! چرا راحتم نم یخوایم  

 ینامردش تو یرو به گوشم چسبوند و صدا لبهاش

دیچیگوشم پ : 

- دوس  نویمن! مگه هم یِ شششش آروم عطر

؟؟؟ینداشت  



م تن نیاز ا شتریتا نفسش ب دمیکش نییرو پا صورتم

از قبل لبش  شتریرو گرم نکنه! اون اجازه نداد و ب

ه گوشم چسبوندرو ب : 

- جاها  یلیکردم که خ یبابات بهم گفت نامرد..نامرد

 ارمیو همه جوره در اخت یکه دم دستم بود ییاز تو

گذشتم، نه؟؟؟ یبود  

لرزونم رو باال تر  یو صدا دمیکوب نیزم یرو پا

 :بردم

- ! تو رو خدا بذار یکنیم ینامرد یبذار برم!! دار

 !برم

به جون دادنم، نگهم داشت و بدون توجه  محکمتر

گوشم گذاشت یالله  ریدرست ز یبوسه ا : 

- کنمیم یدارم نامرد !  

توجه  ختنمیپهلوم فشرد و به اشک ر یرو رو دستش

 نهیو ک یخش گرفته ش، با ناراحت ینکرد. صدا

 :همراه بود



-  کاریچ گهی! دکنمیم یدارم نامرد ؟؟؟یعطر ینیبیم

 یرکاعتبار و آبرو که افتادم..ه ؟؟؟ازیبکن یتونیم

چه  گهید ندفعهیدلش خواست، بارم کرد..ا یهرچ

که منو جلو چشم همه کثافت  ادیاز دستت برم یکار

؟یو سواستفاده گر نشون بد !! 

و به لباسش چنگ زدم دمیش کوب نهیرو به س مشتم : 

- نمتیبب خوامیگمشو آشغال!! نامرد! نم !  

 موتیر یپهلوم برداشت و صدا یرو از رو دستش

دیرس به گوشم نشیماش : 

- یخودته! خودت اول سر راه من سبز شد ریتقص !  

رفتیهر لحظه باالتر م م،یسرشار از ناراحت یصدا : 

- یکثافت! از اولم مراقبم نبود !!  

رو باز کرد نیو در ماش دیرو کنار کش تنم : 

- که بشه ازش مراقبت کرد! فقط  ینبود یدختر

 یادیجاش هم ز نی..تا همیکردن بود یدنبال دلبر

حقته اد،یسرت ب یکردم..هرچ گذشت ! 



شونه م  یوجود ممانعت و فرار، دستش رو رو با

 :محکم کرد

 !سوار شو-

از قبل تقال کردم شتریوجودم رو گرفت! ب وحشت : 

  !!ولم کن-

دمیُهلم داد..با ترس نال نیسمت ماش به : 

  !!کثافت ولم کن-

و  دیبا حرص گونه م رو بوس ،یوونگیاوجِ د در

 :نفس زد

- یشو عطرسوار  ! 

هام و زور کردن  هیدست و پا زدنهام و گر ونیم

دیبه گوشم رس یبلند و ناباور یاون، صدا : 

- آوات؟ یکنیم یچه غلط یدار !!! 

رفت! صدا به  جیشد..خشک شدم! سرم گ خشک

از حرکت  یعمق مغزم نفوذ کرد. همه چ



درشت شده ش رو به من  ی..آوات چشمهاستادیا

..شوک دیآوات پر دوخت. من انگار ُمردم! رنگ

بود.نگاهم رو از آوات جدا کردم و..آوات با  یبد

تارم عمو بهادر رو  یترس فاصله گرفت. چشمها

شده بود رهیو وحشت به ما خ یکه..با ناباور دید ! 

 ی!! واختندیسرم ر یآب داغ رو یکاسه ا انگار

عمو بهادر  یمن رو یعمو بهادر!! نگاه شوک زده 

من و آوات یاون رو ی وونهیو نگاه د ! 

- نمتیبب !! 

زدم و به  خی..من ستادیآوات با وحشت صاف ا 

 دنشیُگر گرفتم. عمو بهادر..اصال انتظار د کبارهی

 کی یرو..اونهم حاال..نداشتم و نداشت! هر سه..تو

حالت ممکن! از  نیبدتر یعنی..میبود یحالت بد

 ستادهیسر پا ا یو به سخت رمیبم خواستمیخجالت م

زدمیکنم..آروم هق مبودم. و فکر  ! 

- ش؟؟؟یبردیم یکجا به زور داشت  



و انگار حال اون  گرفتیآوات نگاهش رو ازم نم 

از من هم بدتر بود. اون هم..اصال انتظار ظاهر 

نداشت تیموقع نیا یشدن عموبهادر رو..تو ! 

- هم  یشکیه ،یکنیم خوادیدلت م یهر غلط گهید

فرهادو مونده بود که دختر  نی!! همست؟یجلو دارت ن

نامرد؟ یخفت کن !! 

 تیو عصبان یبلند عمو بهادر از فرط ناباور یصدا

. صورتم از شدت دمیکش نیی. نگاهم رو پادیلرزیم

خجالت داغ شده بود. آوات باالخره..چشم ازم گرفت 

 یو به سمت پدرش برگشت! اعصاب داغونش تو

 :تمام حرکاتش مشهود بود

- میزدی..حرف ممیداشت ! 

خونسرد  خواستیمسخره م یلیخو  دیلرزیم صداش

 :باشه! متوجه شدم که عمو بهادر جلوتر اومد

- !! یزدیحرف م یکه داشت یدیتو به قبر بابات خند

 یکنیول نم ،ینُکش یو شرمندگ ییآبرو یتا منو از ب



که منو  یاریباال ب یچه گند یخواستیم ندفعهینه؟!! ا

؟؟؟یبکن اهیرو س  

 دهیضم کنم. ترسلحظه ها رو ه نیا تونستمیاصال نم 

آوات  یبودم. تمام تنم به رعشه افتاده بود و بوسه ها

 خواستیگونه م رو داغ کرده بود . من رو کجا م

  !!ببره؟

- که دختر خفت  یشرف شد یانقدر ب یاز کِ 

!! اونم ناموِس داداِش منو؟یکنیم !!  

اومد. آوات  یسرم فرود م یعمو بهادر تو یحرفها

رف زدن براش سخت داشت که انقدر ح یچه حال

  بود؟؟؟

- بابا؟ هیِخفت چ !  

 یخودم حس کردم و..ب یعمو بهادر رو رو نگاه

از نگاه شرمزده  یوونگی. ددمیباال کش یاراده نگاه

 یصورتش به سرخ تیو از عصبان دیباریش م

..نگاهش رو ازم گرفت و به آوات دادزدیم : 



- نشده نیببند دهنتو تا بدتر از ا !  

 چیبا ما فاصله نداشت و من ه شتریسه قدم ب دو

زود نگاهم رو  یلی. خرمیآروم بگ تونستمیجوره نم

هم قفل  یلرزونم رو تو یو دستها دمیکش نییپا

ی.. چه کابوس وحشتناکیبد یکردم. چه لحظه ها ! 

پسر بزرگ کردم! دزد ناموس! کالهمو بذارم -

 ی! تو خونه یشرف یپسِر ب نیباالتر با داشتن همچ

! کارت به یکنیر خودشون رحم نمخودشون به دخت

 ،یشد یانقدر عوض یپسِر بهادر؟! از ک دهیکجا رس

م؟یما خبر ندار !! 

به اعصابش  تونهیکه نم دادیبلند آوات نشون م پوف

 خواستیم ی..و با دست خالیخودیمسلط بشه..ب

کنه هیتوج : 

- سین ینطوریا !  

شد و آرومتر و پرحرصتر  کتریبهادر نزد عمو

دحرفش اوم ونیم : 



-  یدختربچه قلدر هیکه واسه  دهیرس ییکارت به جا

!! ؟یکنیدختر فرهادو به زور سوارش م ؟؟؟یکنیم

به  ،یستیکجا رفته؟!! به فکر خودت ن رتتیپسر غ

از  شینطوریهم ؟؟؟یستیما هم ن یفکر آبرو

تو  یاومد ییسرم تو خشتکمه! با چه رو یشرمندگ

؟یکنیبه ناموسش تعرض م یخونه ش دار !! 

و کالفه بود یآوات، عصبان یشرمنده  یصدا : 

- گهید سین ینطوریا گمی!! مه؟یبابا تعرض چ یاَ  !  

عمو بهادر باعث شد با وحشت در جا تکون  یصدا

 :بخورم

- که گند  یبگ یخوایم یچ گهی! درتیغ یخفه شو ب

 گهیامشبت د یِ آخه کثافت کار ؟؟؟یامشبتو جمع کن

باال  سرمو تونمیمگه م گهی!! ده؟یمگه جمع شدن

و تو چشم فرهاد نگاه کنم؟ رمیبگ !! 

 زد،یم نیماش یمشت آروم آوات که به بدنه  صداش

نداشت و  ی. عمو بهادر حال درستدیرسیبه گوشم م

بود یبه شدت عصب : 



- ..منو یقبلت آورد یواسه غلطا هیاون همه توج

عار پاشدم  ی! مِن بیپول کرد هی یجلو فرهاد سکه 

کردم! گفتم حتما اگه  هیجتو رو تو یرفتم کثافت کار

 یعقل یو ب یکرده، از سر نادون ییپسره خطا

!! نهیبیبچه رو مثل خواهر خودش م نیبوده..حتما ا

نقشه  بچه نیا یکه واسه سادگ دونستمیاز کجا م

؟؟؟یدار  

سرم رو  نکهیآوات هم بلند شد و من جرات ا یصدا

 :بلند کنم، نداشتم

- اره؟؟؟ دو کلوم دختر کار د نیبا ا ی!! که؟ینقشه چ

میحرف بزن میخواستیم ... 

دیبهادر با تمسخر خند عمو : 

- یزدیحرف م ! 

دیتر از قبل غر وونهیاومد و د جلوتر : 

- یمدل نیا !! 

رو مخاطب قرار داد من : 



-  زدیداشت بهت م یبابا..پسر من چه حرف نیعطر

ببردت؟؟؟ خواستیکه من مزاحمش شدم؟؟؟ کجا م   

باز و  یخودی..دهنم بتنم دست خودم نبود و ی رعشه

 یبسته شد و نتونستم نگاهم رو باال بکشم..چ

گفتم؟یم !! 

- کرد؟! پسر من چه  تتیاذ ؟؟؟یدیچرا انقدر ترس

جا بند  هیباهات داشت که از صبح  یکار مهم

شد؟؟ینم   

آوات بلند یعصب یصدا : 

-  نیبود ب یزیچ هیبزرگش نکن!  یخودیبسه بابا ب

یمنو عطر .. 

از دهنش خارج نشده بود جمله ش کامل  هنوز

 !دیچیپ نگیپارک یفضا یتو یلیضرب س یکه..صدا

  !قلبم از جا کنده شد

که عمو بهادر با  دمیسرم رو بلند کردم و د دهیترس

 یو آوات..با اخم ها کنهیحرص به آوات نگاه م



چونه و صورتش  یدستش رو  رو کیدرهم 

خدا ی! وااایگذاشته! وا !! 

و  زدینفس م آوات با اعصاب خراب نفس 

. حس دیکشیانگشتهاش رو با حرص به صورتش م

 یکه رو یعرق ی! دونه هاشهیداره منفجر م کردمیم

..و من دید شدیصورتش راه گرفته بود، راحت م

کردمیم یقالب ته شتریداشتم هر لحظه ب . 

بهادر با تاسف و نفرت سرش رو به اطراف  عمو

دیو آرومش، لرز یعصبان یتکون داد و صدا : 

-  یب نیبگم همچ شهی! شرمم میرافکنده م کردس

پسر منه ،یشرف !! 

! نتونستم بمونم..نتونستم خجالت دمیترس چشم دزد با

.. نمیبب نیاز ا شتریپدر و پسر رو ب نیا یزدگ

خورده بود و  یلیآوات..به خاطر من از پدرش س

متهم شده بود! حقش بود؟!!  یناموس یبازهم..به ب

دونمینم ..  



که حاکم  ینیسکوت سنگ یردم و..توهم فش یرو لب

اراده قدم تند کردم و..به سمت آسانسور  یشده بود، ب

سوار آسانسور بشم،  نکهیفرار کردم. و قبل از ا

! به دیبه گوشم رس نشیشدن در ماش دهیکوب یصدا

دادم و چشم بستم. داشتم خفه  هیآسانسور تک ی وارهید

!! در بود؟ یها چ هلحظ نیشد؟!! اصال ا ی! چشدمیم

ماشنش  دنیزوزه کش یو..صدا شدیآسانسور بسته م

گوشم پر شد یتو !  

هم  یو چشم رو دمیصورتم کوب یدستم رو رو دو

رفتار  لی!! تحلشد؟یهم م نیفشردم. بدتر از ا

عمو  ییکهویشدن  دایآوات..بوسه هاش..پ

ییخدا! چه حرفها یبهادر..حرفهاش..وا !!  

 یصدا صورتم فشردم. یرو محکمتر رو دستهام

صورت آوات  یضرب دست عمو بهادر که رو

! دنشیو..خجالت کش شدیفرود اومد، تو سرم تکرار م

! گشتمیوحشتناک عموبهادر..کاش برنم یِ شرمندگ

مونده بودم ابونیخ یکاش امشب رو تو !! 



در خونه، نگاهم رو به پاگرد داده بودم و حس  پشت

اتفاق  نهمهی. چطور اکنمیهرلحظه سقوط م کردمیم

بود و دنبال  یافتاد؟! آوات از من عصبان ییکهوی

ببره؟!! اگر عمو بهادر  خواستی..من رو کجا میتالف

بدتر از  یچقدر بد شد!! همه چ ی...واشدینم داشیپ

 ..قبل

بار نفس  نیچندم یم گذاشتم و برا نهیس یرو دست

به  دی! زنگ رو فشردم. باشدمی. آروم نمدمیکش قیعم

نیچشم ببندم و..بخوابم..هم دیاتاقم پناه ببرم! با ! 

در رو باز کرد..سالم نداد..مهم نبود و حواسم  زدانی

خونه بهم فهموند که ترالن و  یتو یهم نبود. صداها

هستند. ماتم گرفتم و امشب اصال کشش  نجایشهرام ا

 یرو نداشتم. صحنه ها جلو یحرف و نگاه چیه

چشمم بودند و ناباورانه هرلحظه داشتم مرور 

کردمیم . 



 ینگاه کنم، سالم دادم و با قدمها یبه کس نکهیا بدون

 یآروم، صدا یجوابها ونیبلند به سمت اتاقم رفتم. م

دمیمامان رو شن : 

- شام  ایسالم..زود لباساتو عوض کن، ب کیعل

میبخور .. 

جواب دادم کوتاه : 

- ندارم لیم .. 

دیبود که مامان پرس یم چطور افهیق دونمینم : 

- ؟یشد یشکل نیوا چرا ا !! 

 یبا نگران دمیبهش کردم که د یمشت شد..نگاه دستم

جواب دادم یشده..سرسر رهیبهم خ یو کنجکاو : 

- ؟؟یچه شکل  

- س؟؟؟ی! حالت خوب ندهیرنگت پر  

لبم آوردم یرو یمسخره ا لبخند : 

- شمیاستراحت کنم..خوب م کمینه  .. 



ازش گرفتم و با سرعت به سمت اتاقم رفتم.  چشم

 دمیقم برسم، از دِر باز اتاق بابا دبا اتا نکهیقبل از ا

چرا بغض  دونمی. نمستادهینماز ا یکه بابا سر سجاده 

کردم. چشم ازش گرفتم و به اتاقم رفتم. و در رو از 

بسوزه؟ شتریب یک یدلم برا ایپشت قفل کردم. خدا !!  

خودم مچاله شده  یداده بودم و تو هیتاج تخت تک به

. دمیلرزیت سرما، ماز شد یبودم. گرمم بود.. و گاه

 ییو لحظه ها دادمیدستهام رو دور زانوهام فشار م

 بستم،ی. چشم مرفتینم رونیکه گذشت، از ذهنم ب

و صحنه ها  کردمی. چشم باز مدمیدینگاهش رو م

گوشم پر شده  ی. صداش تورفتندیچشمم رژه م یجلو

رحم شده بود!  یبود؟!! ب یبود و آوات..عصبان

من رو به اوج ببره و بعد کنه که  کاریچ دونستیم

بکوبه نیبه زم یدرکمال نامرد .. 

من رو  خواستیآوردم که به زور م یم ادیبه  یوقت

هم فشردم و بوسه  یبکنه...چشم رو نشیسوار ماش

چطور  نیذهنم تکرار شد. ا یآخرش بارها تو ی

 گهیبود که انقدر با حس همراه بود؟! د یهیتنب



اگر عمو بهادر  یکنه؟!! وا کاریباهام چ خواستیم

 کهبا مِن خطاکار  خواستی..آوات مدیرسیسر نم

کنه؟ کاریداشت، چ نهیازش ک !! 

 ارهیسرم ب ییبال دیشا نکهیبودم! از ا دهیترس

شکل ممکن بده،  نی..جواب کارم رو به بدترای

 یلیعمو بهادر خ یوحشت کرده بودم. اما... حرفها

ضرب دست عمو  یبود. آوات ِله شد! صدا نیسنگ

با اعصاب  د،یچیپیگوشم م یهادر هربار که توب

. فشردمیو م ذاشتمیگوشهام م یخراب دست رو

بشه! به خدا من  نطوریا خواستمیمن بود؟!! نم ریتقص

 ینطوریتموم بشه..چرا ا یفقط خواستم همه چ

 !!شد؟

آوات  یوونگیدر اتاقم اومد و د ی رهیدستگ یصدا

داشت؟ یرو تصور کردم. االن..چه حال ! 

- ن؟؟؟یرعط  



که در  کردمیمامان بود. و من خدارو شکر م یصدا

وحشتناکم رو  یِ ختگیبه هم ر یاتاقم قفله و کس

نهیبب تونهینم .. 

- ؟؟یداریب نیعطر  

چنگم فشرد و آب گلوم رو به  یرو تو یروتخت

فرو دادم یسخت : 

- مامان ادیخوابم م .. 

به در زد یا تقه : 

- شام بخور، بعد برو بخواب ایب .. 

که به  یکه شکست و اعتبار یت! با غروررف آوات

رفت نیکل از ب ! 

- نیعطر ! 

رفتیم جیگذاشتم. سرم گ سمیخ یشونیپ یرو دست : 

- خوردم یزیچ هی رونیب .. 

آرومتر شد صداش : 



-  یریبعد م ن،یبش قهیده د هی رونیب ایزشته..ب

یخوابیم .. 

..چرا مردمیخوب نبود..داشتم از استرس م حالم

ذاشت؟یراحتم نم ! 

- کن مامان تورو خدا ولم !  

دیبه در کوب آروم : 

-  شیپ یایب قهید هی یریمی..میریدرد بگ یا

؟؟؟ینیخواهرت بش  

تموم کردن بحث ناله وار گفتم یبرا : 

- سی! االن حالم خوب نامیخب بعدا م لهیخ !  

دمیشنیغر غر کردنش رو م یصدا : 

-  هیگرفته! فقط بلده  یچه مرض سیباز معلوم ن

 چارهی!! بسیو بگه حالم خوب ن رو بهونه کنه یزیچ

 یخواهرو داره، اونم انقدر ب هی نیترالن همه ش هم

یا نهیمحبت و ک ! 



مهم  یچیمامان..مهم نبودند! االن اصال ه یحرفها

نبود جز..اون بوسه ها و..اون لمس ها و..اون 

خدا  یو..وا دیسر پسرش کوب یکه تو یپدر یحرفها

. رفتمینم رونیکاش نبودم! کاش اصال از خونه ب

کاش ساغر خونه بود. کاش..انقدر وحشتناک من رو 

 مریتحق تونهیم ینطوریکه ا دونستی! مکردینم هیتنب

رهیکنه و حسم رو به ُسخره بگ .. 

طرف خوشحالم  کیعمو بهادر از  دنیرس سر

 دهیترس ش،یوونگی. خب من..از آوات و حس دکردیم

 و اون یلیکه اون س گفتمیبا خودم م یبودم و..حت

کرده  یدور شهیهم یحرفها حقش بود! من که برا

 !بودم..چرا تمومش نکرد؟

آوات  یدلم برا ی..آه خدا از طرفیاز طرف و

! نامرد بود، درست..روراست نبود، سوختیم

بود  فیدرست! اما..بالتکل کرد،یدرست..سواستفاده م

 ی نهیپرک یِ فیبالتکل ونیانگار! عموبهادر درست م

 یها هیتر برادرش رو از تنبشد و..دخ داشیآوات پ

نجات داد شتریب !  



آخرش که با حرص و خشونت  یبوسه  چقدر

 یاسمش رو چ دونمیکه نم یا گهیحس د کیو..

سوزوندیبذارم! همراه بود، گونه م رو م ! 

 

****** 

 

هم قفل کردم  یدر اتاق کار بابا..دستهام رو تو پشت

بود.  دهیحالم رو پرس شبی. ددمیکش نییو نگاهم رو پا

 یقدم یمن بعد از پنج روز..هنوز خوب نبودم! حت

 یاز خونه نذاشته بودم و از حضور آوات تو رونیب

که من رو  ی! همون آواتدمیترسیم نییپا یطبقه 

شده  نشیداغون سوار ماش یبود و با روان دهیبوس

زده بود رونیبود و ب !  

فرستادم. مامان به خاطر خونه  رونیب یبلند نفس

از  م،یدانشگاه شیترض بود و..امتحانات پموندنم مع

خونه  یمن برا ی! بهونه شدیفردا شروع م



 یامتحانات بود و حبس شدنم تو نیموندن..فقط هم

درس خوندن یاتاق، به بهانه  !!  

..سکوت دمیدزدیچشم م کرد،یبابا..نگاهم که م اما

اتاق موندنم،  یتو ایخونه بودنم.. یو برا کردیم

بود،  دهیکه حالم رو پرس شبی. دکردینم یاعتراض

چشمهاش خونده بودم. دخترش به  یرو تو ینگران

اصال قابل پنهان کردن نبود نیشدت داغون بود و ا ! 

و قلبم  دمیگونه م کش ینفس گرفته، دست رو با

 یچارگیمن رو به اوجِ ب دنشیبوس نطوری. ادیلرز

رسوند و آوات حقش بود که اون حرفها رو از 

 پدرش بشنوه؟؟؟

 یرو با شدت به اطراف تکون دادم و چند تقه  سرم

زود صداش رو  یلیآروم به در اتاق بابا زدم. خ

دمیشن : 

- تو ایب .. 

که از حسم  یرو فشار دادم و با خجالت رهیدستگ

کارش  زیوارد اتاق شدم.پشت م گرفت،یسرچشمه م



رو باال و  یسند اینشسته بود و حتما داشت قولنامه 

کردیم نییپا .. 

- ییم باباسال .. 

زد یکرد و لبخند نگاهم : 

- بابا؟؟ یبَه دختر خوشگلم..چطور  

با زبون تر کردم و قدم جلو گذاشتم یلب : 

- ی..خسته نباشیمرس .. 

دستش بود،  یکه تو یسبز رنگ بزرگ یها برگه

نگاهم کرد میگذاشت و مستق زیم یرو : 

- ؟؟یخوایم یجونم بابا..چ  

 یبرا رفتم،یآوردم که هروقت به اتاقش م یم ادی به

درخواست بود. و در نود و نه درصد مواقع،  کی

 رونیب یو بعد هم..اجازه برا یدرخواست مال

نباریرفتن!ا ... 

- سر کالسم؟؟ یمنو برسون یاممم..فردا..وقت دار  



که چرا  نیا دنیو کنجکاو نگاهم کرد. پرس قیدق

بود. اما بابا فقط  ینیب شیقابل پ یادیز رم،یخودم نم

نگاهم  یظاهر یگاهم کرد. با لبخندسکوت ن یتو

شدم رهیانگشتهام خ یو به باز دمیکش نییرو پا : 

- ..تنها برمخوامینم .. 

نگاهش کردم.  یرچشمیفرستاد و من ز رونیب ینفس

به چونه و دهنش  یداد و دست هیتک شیصندل یبه پشت

دیکش : 

- ؟؟یساعت چند کالس دار  

آرامش گرفتم د،ینپرس لیکه دل نیهم !  

 ..ده صبح-

کرد و بعد دستش رو به حالت ندونستن باال  یفکر

 :گرفت

- با مامانت  یتونیساعت ده کار دارم دخترم..نم

؟؟یبر  



به ساغر بگم که به دنبالم  دیبا دیکردم. شا سکوت

..لبخند زدمی. ناراحت شدم ولادیب : 

- میباهم بر نجایاز ا ادیب گمیولش کن..به ساغر م .. 

بودم  دهیز به در نرسازش گرفتم و برگشتم. هنو چشم

دمیکه صداش رو شن : 

- آماده باش که زود  میخب ساعت نه و ن لهیخ

 ..برسونمت و برگردم به کارم برسم

بود. با وجود  یلبخندم واقع نباریبستم و ا چشم

دختِر لوسش رو داشت یبازهم هوا ،یگرفتار . 

- ییبابا یمرس .. 

مهربونش رو به عمق قلبم فرستادم و از اتاق  لبخند

خودم  یحام تونستمیپدرم رو م نباریزدم. ا رونیب

 !!حساب کنم، بعد از سالها دور بودن

بود و به نبودن  رونیبه ب نیماش ی شهیاز ش نگاهم

. کردمیفکر م نگیپارک یرنگ تو یمشک یپرادو



هم برنگشته  گهیهمون شب رفته بود و د دینبود..شا

 !بود

بهتر  نی! آره ایآواِت مردان د،یمن...ببخش آواتِ 

 نیوجود نداشت و من ا یتیمالک چیه گهیبود..د

بود که قطع کرده بودم. آوات  یاتصال رو چند ماه

..به دونمیچه م ایبه خاطر کار خودش.. نباریا یمردان

بد موقعِ پدرش  دنیهم به خاطر رس دیخاطر من! شا

 یاالن چه حال دونمیبه شدت ُخرد شده بود و نم

شتم با هرلحظه مرور داشت..نگرانش بودم؟؟؟ من دا

شدمیم وونهیاون لحظه ها، د ! 

- ن؟؟یعطر یدار یامتحان چ  

گرفتم و به بابا نگاه کردم رونیاز ب چشم : 

 ..زبان-

بهم کرد ییگذرا نگاه : 

- ؟؟یخوب خوند  



به همون  دمینداشتم که بخونم! فقط ام یتمرکز اصال

..قبل از اون اتفاق بودیخوندنها . 

 ..اوهوم-

دیو پرس مکث کرد یا هیثان : 

- ؟؟یومدیچرا خودت ن  

 یجواب دادن موندم. چ یو تو دمیکش نییرو پا نگاهم

شد، صداش آروم  یسکوتم که طوالن گفتم؟؟؟یم

 :و..مهربون شد

- شده دخترم؟؟ یچ  

که سکوت  یی..شبها..وقتهایم جمع شد. گاه چونه

 چی..و خودم تنها..تنها بدون هیکیو تار شدیم

ه بود اما امان از شبها هر لحظ الی.. فکر و خیدیام

..اون وقت بود که ییو تنها یکیو سکوت و تار

شدیم یمتالش ال،یمغزم از هجوم فکر و خ . 

 بهش بگم بره؟؟-



 د،یفهمی. اگر حالم رو نمدمیکش رونیرو به ب نگاهم

بود که آوات  دهیشک داشت! حتما بابا هم د یجا

برگشته..حاال..با برگشتن اون، دخترش به شدت به 

بود.فقط برگشتنش نبود..بابا از کجا  ختهیهم ر

ش اومده! و  چارهیسر دختر ب ییکه چه بال دونستیم

من و  یچه وضع یبدتر از اون، عموبهادر تو

دهیپسرش رو باهم د .. 

- ن؟؟؟یعطر  

نکردم. کوتاه و پر  یمخالفت نباریدادم و ا رونیب نفس

 :بغض گفتم

- دونمینم .. 

و من رفتنش رو  رفتیموند. آوات م رونیبه ب نگاهم

. دادمیم حیترج ش،یوونگیپر از د یبه اون موندنها

..از شی. از عکس العمل بعددمیترسیراستش..ازش م

نشد و..با وجود عمو بهادر انگار  یکه خال یا نهیک

ماجرا من تا چه حد  نیا یتو دونمیبدتر شد. نم



به  شهیهم یردانبا آوات م یریمقصر بودم،اما درگ

شدیضرر من تموم م ! 

 

رفتن به خونه، با ساغر همراه شدم و بعد از  یجا به

 ی. بودن تومیبه خونه شون رفت ،یکوتاه دیخر

آرامش از دست رفته م رو  دیشا ریآغوش خاله من

 یاون بوسه ها شدیاگر م گردوند؛یبهم برم یلحظه ا

کرد رونیاز ذهنم ب هیثان کی یوار رو برا وونهید ! 

- گه دارمواسه خودم ن دمویام یبهم گفت .. 

شونه ش گذاشتم و پر حسرت ادامه دادم یرو سر : 

- از خودم روندم دمویمن ام .. 

مادرانه  یها یو مهربون دینوازش به سرم کش دست

 :ش رو نثارم کرد

- یتو تالشتو کرد .. 

دمیگز لب : 

 ..حماقت کردم-



- کنمیمن بهت افتخار م .. 

گلوم نشست یتو بغض : 

- خونواده ام ییآبرو یب ی هیمن ما .. 

مهربونش به جونم نشست یصدا : 

- درسته یکه فکر کرد یرو کرد یتو کار .. 

و  شهیبود که هم یتنها کس رمی..خاله منکردیم درکم

دختر پر اشتباهش رو درک  یطیدر هر شرا

کردیم .. 

- هیاز دستم عصبان .. 

 ..فکر کنم حق داره-

آروم و مهربونش نگاه کردم یچشمها یتو : 

- ترسمیازش م .. 

زد لبخند آروم : 

- ییحرفا نیشجاع تر از ا .. 



دست گرم و  یدستم رو تو ریکردم و خاله من سکوت

 :مهربونش گرفت

دختر شجاع من..ازت انتظار ترس ندارم..از پسش -

 ی! تو کار بدیچون واسه حست احترام قائل ،یایبرم

 یو نخواست ی..فقط از عشق پاکت دفاع کردینکرد

رامش تا آ ی..از خودت و اون گذشتیمسخره بش

تا خودتو  یهست تالشتو کرد ی..هرطوریداشته باش

 ارک گرانید یو خوشحال ی..به ناراحتیثابت کن

کن که دوست  یزندگ ینداشته باش..همونطور

یدار .. 

 

*** 

 

و حواسپرت  جیساغر نگاه کردم و گ یچشمها به

 :گفتم

- بپرس گهیبار د هی..دمیسوالو نفهم .. 



رو نشونم  شیفگکال ،یداد و با نگاه طوالن چیپ یلب

دستش  یکه تو یفلش کارت یداد. و دوباره از رو

و من به دو  دی. اون پرسدیرو پرس یمیبود، سوال ش

گذشت، فکر کردم.  یخبر یب یکه تو یهفته ا

بهش گفته بود؟ یزینبود..نبود؟؟ بابا چ !  

- نیعطر !! 

و سرم رو به اطراف تکون دادم دمیپر درجا : 

- ..حواسم پرت شددیببخش .. 

به روم کرد یپررنگ خما : 

 حواست کجا پرته؟؟؟-

دادم.  رونیب ینیاز ب یهم فشردم و نفس یرو لب

بهش  یزیآوات اصال برنگشته بود که بابا چ

داشت؟؟ هنوز  یبگه..عمو بهادر..اون چه حال

 یرابطه  نیکال ا گهیبابا بود؟! نکنه د یشرمنده 

لعنت  یبه خاطر من و آوات قطع بشه؟؟؟ وا یبردار

نداشت یچیکه تا االن جز دردسر، ه یحس به ! 



دیبه بازوم کوب ساغر : 

- تو هپروت؟؟؟ یریم هوی!! چرا ایاَه کالفه م کرد  

 گهی.با اون اتفاق وحشتناک، ددونمی..من مگشتیبرنم

و به فلش  دمیکش نیی. نگاهم رو پاگشتیبرنم

چشم دوختم نیزم یپخش شده رو یکارتها : 

 ..با آوات دعوام شد-

دیجبش، بلند و ناباور به گوشم رسمتع یصدا : 

- ؟ی!! کِ ؟یچ ! 

به اطراف تکون دادم و به بوسه هاش فکر  یسر

 وونهید یبود که با بوسه و لمسها ییکردم. چه دعوا

 !!کننده همراه بود؟

- شیدو هفته پ .. 

- ش؟یدیکجا د !! 

طاقت به پام زد یکردم و ساغر ب سکوت : 

- برگشت؟ ینی ! 



کردم نییباال و پا یسر : 

- رگشته بودب .. 

ساغر شد دنِ یمامان مانع از سوال پرس یصدا : 

- شام حاضره د،ینیبچ زویم دیایب دیپاش ن؟؟؟یعطر .. 

به ساغر انداختم. ساغر پر از نخواستن گفت ینگاه : 

- ایکن فیبعد واسم تعر ! 

جا بلند شدم از : 

 ..باشه-

مبل  ی. بابا رومیاومد رونیساغر از اتاق ب همراه

لم داده بود و اخبار نگاه  ونیتلوز یجلو یِ راحت

اتاقش به  یاز تو زدانیفوتبال  یباز ی. صداکردیم

و مامان درحال هم زدن خورشت  دیرسیگوش م

  .کرفس بود

- یراه انداخت ییدستت درد نکنه خاله جون..چه بو ! 



 نطوریا تونستمیبه ساغر انداختم. چرا من نم ینگاه

  راحت با مادرم حرف بزنم؟؟؟

- ..فقط به خاطر تو خورشت کرفس فدات شم مادر

 .درست کردم

گفت یو پر از انرژ دیمامان رو بوس یگونه  اون : 

- تکه لیقربونت برم که دستپختت تو کل فام ! 

شد. چشم ازشون گرفتم و  دهیور کش کیبه  لبم

از من هم بود که  رادیا دیشدم. شا زیم دنیمشغول چ

با  یانقدر دور بودم. آخه من حرف به خصوص

که  کردمیبا خودم فکر م ینداشتم و گاه مادرم

 یحضور ای یچطور مامان و ترالن ساعتها باهم تلفن

 یدارند که تموم ی! اصال چه حرفزنند؟یحرف م

 !!نداره

گذاشت و بلند  زیظرف خورشت رو وسط م مامان

 :گفت

 ..شام حاضره-



گذاشت و قبل از  زیم یرو رو ونیتلوز موتیر بابا

به صدا در اومد. مامان  شیشبلند شه، زنگ گو نکهیا

 :تذکر وار صداش رو باال برد

- شام ایپاشو ب زدان؟؟؟ی ! 

چونه زد زدانیجواب تماس رو داد.  بابا : 

- امیم گهید قهید هیدست تموم شه،  نیا ! 

 خکوبیمن رو م یاسم دنیهمهمه ها..شن نیا ونیم

 .کرد

- ؟؟یحاج یسالم بهادر..چطور  

اراده  یشد و ب دهیناخودآگاه به سمت بابا کش نگاهم

که  شتریبهادر ب کیگذاشتم.  زیم یرو رو وانیل

 گهیبابا و..پدِر آوات د یِ میقد قی! همون رفتمینداش

 !نه؟

  الحمدالله! سالم دارن..زنداداش چطوره؟؟-

دمیمامان رو از کنارم شن یصدا : 

 !آقا بهادره؟-



به سمت اپن برداشتم. نگاهم فقط به بابا بود که  قدم

 دونمی. نمزدیحرف م یالن داشت با گوشس یگوشه 

چرا سراپا گوش شده  دونمی. و نمدیلرزیچرا قلبم م

به من و  یربط کیتماس  نیا کردمیبودم و..حس م

  !!آوات داره

- داره که  یی..چه روشعورشیبا اون پسِر ب شششیا

کنهیباز زنگ زده حال و احوال م ! 

د که رو بند اُپن کردم. بابا در حال قدم رو بو دستم

ستادیا کهوی : 

 پنج شنبه؟؟؟-

ساغر  یشونه هام گذاشت و صدا یدست رو یکس

دمیرو از کنار گوشم شن : 

- آواته؟ یبابا ! 

جواب داد یتیمن مامان با نارضا یجا به : 

 ..آره انگار-



شد و..من از نگاهش  دهیبابا به سمت ما کش نگاه

رو خوندم یتعجب و جاخوردگ : 

- ..قدمون سر چشمکنمیخواهش م .. 

 ونیبلوزم رو م نی. آستدیکوب یشتریبا شدت ب قلبم

..مامان هم متعجب بوددمیانگتهام کش : 

- نجا؟یا انیب خوانیم !! 

تنم راه  یکه داشت تو یگلوم رو همراه با استرس آب

بابا آرومتر و بهت زده  یفرو دادم. صدا گرفت،یم

 :تر شد

- ؟یواسه ک !! 

 زد و نگاه سرشار از یبهادر پشت خط حرف عمو

شده بود.  یزیچ کیمن موند.  یبابا رو رتیح

من بود یمطمئنم که درباره  !!  

دیبا تعجب خند بابا : 

- دونمی! نمشهیداداش آخه..االن که..نم .. 

ازم گرفت و پشتش رو بهمون کرد چشم : 



- ! به فکر خونهیاالن بچه ست..داره درس م نیعطر

سین زایچ نیا .. 

. شدیجدا نم گرد شده م و دهن بازم از بابا یچشمها

و به سمت بابا  شدیازم دور م کهیمامان درحال

گفت یزیبهت زده چ رفت،یم : 

- نا؟یا گنیم یچ !!  

دیخندیخجالت زده داشت م بابا : 

- که  سیبحث قابل دونستن ن ه؟؟؟یحرفا چ نینه بابا ا

یحاج !  

لب  یبود و به طرز نامفهوم ستادهیبابا ا یجلو مامان

دیخندیم رتی. ساغر با حزدیم : 

- هییخبرا هیانگار  !! 

بود  شیدو هفته پ نی!! من هم؟یچ یعنی!! ؟ییخبرها

 یب نیعموبهادر به خاطر داشتن همچ یکه شرمندگ

! حاال..کدوم خبرها؟دمیرو د یشرف !! 



مامان به حالت صبر کردن  یکف دستش رو جلو بابا

 :باال گرفت و جواب عمو بهادر رو داد

-  ین حرفواال اگه بچه ها موافق باشن که م

بهتر از شما؟؟ یندارم..ک   

کرد و با خجالت ادامه داد یمکث : 

- داره یچه نظر نیعطر دونمیاما آخه..من نم .. 

دیخندیهام فشرده شدند. ساغر م شونه : 

- گه؟یم یآوات چ یبابا نیعطر یوا !! 

 ینبودم..نظر من!! برا نحایبودم و انگار اصال ا جیگ

؟یچ !! 

وتاه اومدک ایبابا..موافقت کرد.  انگار ! 

-  د،یاریب فی..هروقت تشرکنمیخواهش م ینه حاج

چشم یقدمتون به رو .. 

هضم کنم!  تونستمی. اصال نمدمییاسترس لبم رو جو با

گفتند؟یم یانگار هنگ بودم..چ !! 



-  یقسمت چ مینیخدا بخواد..بب یچشم چشم..هرچ

..به زنداداش سالم برسون..خدافظشهیم .. 

بودم.  ستادهیپا ا سر یقطع شد و من به سخت تماس

 یپر انتظار تو یو سکوت شدینگاهم از بابا جدا نم

 یحرف یکس نکهیخونه حاکم شد. قبل از ا یفضا

از اتاق، سکوت رو شکست زدانیبلند  یبزنه، صدا : 

- ن؟؟؟یعطر یِ خواستگار انیب خوانیم  

وا رفتم! پاهام تحمل  ،یخواستگار یکلمه  دنیشن با

اپن افتادم.  یجلو یِ صندل یوزنم رو نداشت و رو

؟یمن؟!! ک یخوستگار !! 

دیخند ساغر : 

-  ی..چطوریکردیم یباز ی! تو که داشتطونیش یا

؟؟؟یدیشن  

بابا نگاه کردم. نگاهش به من بود و انگار اونهم  به

دیطاقت پرس یناباور بود. مامان ب : 

- فرهاد؟ گفتیم یچ !! 



هوا تکون داد و  یتو یبه حالت ندونستن دست بابا

بود  نیفرستاد. قلبم از جا کنده شد! هم ونریب ینفس

 !نه؟

- نجا؟یا انیب خوانیم ! 

ک دن و بازهم  نییباال و پا یدست به کمر سر بابا

 :به من نگاه کرد

- انیپنج شنبه م .. 

 مینیشد. تمام نگاهها به بابا بود که بب شتریب سکوت

 ادی. خودش هم انگار زگهیتماس م نیا یدرباره  یچ

رو هضم نکرده بود..مامان  عمو بهادر یحرفها

سکوت رو شکست یکنحکاو بود وقت : 

- ان؟؟یم یواسه چ  

خودش رو انداخت وسط زدانی بارهم : 

- گهید یخواستگار انیم .. 

دیکش یپوف آروم بابا : 

- و آوات حرف بزنن نیعطر یدرباره  انیگفت م .. 



بود. فقط..نگاه  یچه حس دونمی. نمستادیا زمان

 عمو یو شرمندگ چشمم اومد یش جلو وونهید

 یمن و آوات؟!! برا یبهادر..حاال..حرف درباره 

؟یچ ! 

- و آوات؟؟؟ نیعطر یچ یدرباره   

گفت یوقت کردیفقط به من نگاه م بابا : 

- یکسب اجازه کرد واسه خواستگار .. 

 یشوخ کی..مسخره بود! دمیکشینفس هم نم گهید

 مزهیب یها ی..از همون شوخدمیمسخره..خند

.ترسناکو. ! 

- ؟یگیم یجد ! 

با تکون داذن سر جواب مامان رو داد بابا : 

- رهیگیباز اجازه م زنهیخانوم زنگ م سهیگفت نف .. 

پر از تعجب، لبخندش رو جمع کرد مامان : 

- دن؟؟یرس جهینت نیشد به ا یچ هویعجب!!   



گفت ینگاهم کرد و با حالت خاص بابا : 

- دونمینم ... 

به بازوم زد یسقلمه ا ساغر : 

- ن؟؟یکرد دعوا یمطمئن  

 یوونگیگذاشتم. اون با تمام د میشونیپ یرو دست

 !رفته بود..االن چه خبر بود؟

- خواهرشه..حاال که  یجا نیعطر گفتیآوات که م

طاقت رسه،یدستش بهش نم   

اورده؟؟؟ین   

 ،ی. حرف خواستگاردادیحرفها من رو خجالت م نیا

..اما انقدر ذهنم کردی!! و نگاه بابا من رو آب مشتریب

دمیفهمیبود که خودم رو هم نم ریدرگ .  

-  ندش،یبه بهونه مراقبت بب تونهینم گهیحاال که د

 یراحت بشه! ا الشیکه خ یخپاستگار ادیب خوادیم

هستا ییزایچ هی دونستمی!! من میمارموذ ! 



 نجایبه ا یممکن نبود..چطور از اون تالف نیا

به جز  کردمیفکر م یزی!! به هر چد؟یرس

 یکی نی. ادمیبهت زده خند..بازهم یخواستگار

قابل باور نبود؟ ریو غ نیسنگ یادیز !! 

- که  رهیزنگ بزنه اجازه بگ خوادیجون م سهیپس نف

دختر من! حتما آوات  یخواستگار ادیواسه پسرش ب

واسش خواهر و  نیروشن کرده که عطر فشویتکل

 گهی..خودشو که دزدی.. ما رو گول مسیدخترخاله ن

گول بزنه تونهینم ! 

چم شده بود. بغض داشتم..ممکن بود آوات  ونمدینم

زده باشه؟! اون  یدرمورد من با پدر و مادرش حرف

که اصال من رو قبول نداشت ؟! همون  یهم.. آوات

و  گرفتیکه من و حسم رو به مسخره م یآوات

 خواستیکه م یکه حسم رو کنترل کنم؟!! آوات گفتیم

به شدت  االنبه عنوان پسرخاله فقط مراقبم باشه و.. 

کارم بود؟ یدنبال تالف !  

- ن؟؟یعطر  



و حواسم هنوز هم پرت بود.  دمیبابا رو شن یصدا

 یرو بهم دوخته بود. مکث قشینگاهش کردم.. نگاه دق

دیکرد و آروم پرس : 

- ه؟؟ینظرت خودت چ  

دیخند یبا حالت خاص مامان : 

- دونمیمن م نوینظر عطر .. 

پر  یو بعد نجوا دمیساغر رو هم شن یخنده  یصدا

طنتشیش : 

- هیاالن تو ما تحتش عروس ! 

بدون توجه به مامان و ساغر، فقط به من نگاه  بابا

 نیا یبود. آخه من..تو یو منتظر جواب کردیم

! دادم؟یم ی..چه جوابیرونیو ح یسردرگم

 نیبزرگتر نیاالن..ا یکال..حت یعنی..یروز

 یجور کیچرا  دونمی..نمیمن بود ول یزندگ یآرزو

  .بودم



-  ی..اگه تو راضیواسه خواستگار انیج شنبه مپن

ینباش .. 

دیبا تعجب خند مامان : 

- هینظر دخترم چ دونمینباشه؟!! من م یچرا راض ! 

بازهم منتظر نگاهم کرد. چشم ازش گرفتم و با  بابا

صادقانه گفتم یکالفگ : 

- دونمینم .. 

مامان بلند شد یصدا : 

- ن؟یعطر یچ ینی دونمینم ! 

حال من رو  ی. کدمیشک میشونیرو به پ دستم

گفت طنتی! ساغر با شد؟یفهمیم : 

-  یچ دونهیاالن شوکه شده، نم نی..عطردونمیمن م

 !بگه

 م؟؟یشدیم دهیبه کجا کش میبودم.. از کجا داشت شوکه

 خواستیچرا آوات..به خودم زنگ نزده بود؟! م



از  دی.. شاگفتیمامان راست م دیکنه؟؟ شا رمیغافلگ

طاقت شده بود.  یب د،یرسیدستش بهم نم گهید نکهیا

بودم  دهیبوسه هاش.. د یآوات رو تو یطاقت یمن ب

بودم دهیرو هم د شیوونگیو د تی..عصبانیول .  

از  یخواستگار یبهادر زنگ زده بود و برا عمو

چرا اون نگاه  دونمیمن کسب اجازه کرده بود!!نم

کنم رونیاز ذهنم ب تونستمیشرمنده ش رو نم . 

- اتو بکنپس تا پنج شنبه فکر .. 

من بودند.  یصفت درست روبرو طانیش یها اهیس

بود که  یپر حرف. ساعت یو سکوت رهیخ یبا نگاه

 نهمهیبهش زل زده بودم. برگشته بود؟! بعد از ا

شده بود بهیبود نه؟! چقدر برام غر دیوقت؟؟ ام .. 

- ؟؟یبرگشت یواسه چ  

بود که بهم  یرو نشکست. و نگاهش جور سکوتش

! دونمیبرگشتنش رو م لیبهتر دل خودم فهموند،یم

 یزانوها یو چونه م رو رو دمیکش نیینگاهم رو پا

  .جمع شده م گذاشتم



- ..من که..تموم یخوایم یاز جون من چ دونمینم

؟؟یکنیشروع م یکرده بودم..چرا دوباره دار  

. حضور داشت..و کردمیرو حس م نگاهش

 دی..چه امدادیبودن من رو نشون م فیحضورش ضع

یمسخره ا داشتن ! 

- یکن تمیاذ یخوایباز م .. 

 یعنیحس کردن  نیو ا دمشیدیمن بعد از مدتها م 

 دیکه ترد ییکنم. درست حاال هیبه حال خودم گر دیبا

...با تمام کلنجار یوجودم رو گرفته بود و از طرف

باورش کنم و نه..به نفس خودم  تونستمیرفتنها نه م

 کیبود با  دیغلبه کنم و مخالفت کنم! حاال هم که ام

وسوسه ایدن .. 

- باور  تونمی..نمسین یشدن نمیبی..مکنمیفکر م یهرچ

واسه  یخوایکه م یمنو دوست دار یکنم که.. انقدر

میهم باش شیپ شهیهم !!  

دمیچند روز باهام بود،خند نیکه ا یبهت با : 



- که تو..بعد  سیخنده دار ن شه؟؟؟یانقدر!!!آخه مگه م

 یدار  هویگرفتن من.. هدیاونهمه قبول نداشتن و ناد

؟یخواستگار یایم ! 

دادیخنده م هنگ بودن مغزم رو نشون م تک : 

-  یبه عنوان شوخ نویا تونمی..من فقط مهیبد یشوخ

 !باور کنم

سین - ... 

قلبم رو لرزوند و با اخم چشم بستم صداش : 

-  ایباز نیمن طاقت ا یدونی..میکنیم ینامرد یدار

کردنم بس  هیبواسه تن دنایرو ندارم..همون بوس

 نبود؟؟

کرد یینجوا بازهم : 

- سین یباز .. 

 یخوب ی.دلگرمکردیدلگرمم م یرحمیبا ب داشت

آقا من رو از پدر و  کیاومد و مثل  یبود..فردا م



! اون هم درست بعد از کردیم یمادرم خواستگار

نگیپارک یاون جنجال وحشتناک تو ! 

- یستیباهام رو راست ن .. 

- یخودم باش شیپ خوامیم .. 

 یو بعد ادعا گفتیرو م نیهم شهیکردم. هم بغض

میآدم زندگ نیتر بکاریمراقبت داشت! فر !! 

-  یخوایو م یدونی! منو بچه میکنیمسخره م م یدار

یو لذت ببر یکن حیسر به سر گذاشتنام تفر نیبا ا ! 

خودم  یسرم رو نوازش کرد. دلم برا یرو یدست 

. شدمیداشتم غرق م یسردرگم نیا یکه تو سوختیم

سوختیم دهیمِن ترس یهم برا دیانگار دل ام . 

- من نِ یعطر ... 

آه شد و کامم رو تلخ کرد نفسم : 

- تا  یزنیبهم نم یچرا حرف ؟؟یچرا بهم زنگ نزد

آروم شم؟؟؟ کمیبتونم   



از  یخال یهم نداشت. به گوش ینگفت و جواب یزیچ

زد؟ینم یحرف چیو تماسم فکر کردم. چرا ه امیپ !  

- خواد؟؟یممو  یدلت ناراحت  

- خوادیم دنتویدلم بوس .. 

 شتریب یچارگیدستهام گذاشتم و ب یرو رو میشونیپ

 :شد

- تو  یزیچ هی کنمیدلمو صاف کنم..احساس م تونمینم

  ..سرته

سکوت موهام رو نوازش کرد. سرم رو بلند  یتو

شدم رهیپر نفوذش خ یاههایس یکردم و تو : 

- عمو بهادره؟؟؟ یبه خاطر شرمنذگ  

زد لبخند : 

- خوامیمن فقط تو رو م .. 

به روش کردم یاخم : 

- یگیدروغ م یدار ! 



آورد کیرو نزد صورتش : 

 !فقط به خاطر تو-

 بایبود و ز دیو پر از وسوسه..ام بایبود.. ز قشنگ

یجلوه دادن همه چ ! 

- خوامیاگه به خاطر عمو بهادر باشه، نم ! 

رو گرفت دستم : 

- که دوست  یمنو مجبور به کار تونهینم یکس

، بکنهندارم .. 

بود که به  ی. آوات کسگرفتیفکر م نیاز ا نفسم

رو  شیپدرش مجبور بشه زندگ یخاطر شرمندگ

که دوست نداشت؟!!  یعوض کنه؟! اونهم جور

.. من آوات و صادق بودنش رو باور نداشتمدونمینم ! 

یواسم دار ینقشه ا هی - .. 

جواب داد الیخیو ب آروم : 

- هیحرف نمیهوممم ا .. 



دمیحرص غر با : 

- یازم سواستفاده کن دمیاجازه نم ! 

تو نگاهش رو به رخ  یو بازهم وسوسه  دیخند

دیکش : 

- یهست یخوردن یادی..تو زکنمیمن سواستفاده نم !! 

ذهنم تکرار شد. ماتم  یو بوسه هاش تو دیلرز قلبم

  زده

دمینال : 

- یبخوا ینطوریمنو ا خوامینم .. 

- ؟؟؟ینخوا یتونیم  

آورد ناراحت  یروم مبودنم رو به  فیضع نکهیا از

که انقدر به  یینخوام؟! اونهم حاال تونستمی. مشدمیم

نخوام؟ شدیبودم. م کیآرزوم نزد !  

-  یخوایکه م یگفتی..کاش بهم مترسمیمن ازت م

یکن کاریباهام چ ..  



که  یقراریبودم و به دخترک ب ستادهیا نهیآ یجلو

 رهیخ زد،یکرده ش دو دو م شیو آرا اهیس یچشمها

مشده بود . 

و چشم  دمیدهنم کش یرنگم رو تو یصورت یلبها 

فرم دورم رو احاطه کرد یگرفتم..و موها نهیاز آ . 

- سنجاقو بزنم پشت موهات نیبذار ا .. 

نشستم و ساغر سنجاق  یصندل یبودم. رو حواسپرت

بازم زد.  یموها یرو یرنگ ینقره ا کیسر کوچ

گوشهام  یباال بود که تو یضربان قلبم به قدر

و  ختیریم نییپا ی..قلبم هری. و هر از گاهدمیشنیم

لحظه ها انگار خواب بودم نیا !  

- رمیمیآخ خدا دارم م !! 

نگاهم  نهیآ یبه سرشونه م زد و با خنده از تو ساغر

 :کرد

- گهید هیخواستگار هیانقدر استرس نداشته باش.. ! 



و رو  ری" من رو زیکلمه "خواستگار کی نیهم

تنم کرده بودم. سر  یبلند نیآست دِ ی. بلوز سفکردیم

بلوز، کش دار بودند و مدل  ی قهیها و دور  نیآست

تنم نشسته بود. شلوار  یرو ییبایبلوز به ز یفانتز

رو  پمیپاشنه دار ت یرنگ و صندلها دیسف یراسته 

کردندیم لیتکم .  

هم چلوندم یزده م رو تو خی یانگشتها : 

- دارم یحس هیچمه.. دونمینم .. 

 شیآرا زیو پشتش رو به م ستادیروبروم ا ساغر

و انگار  خواستمیداد. نگاهش کردم. کمک م هیتک

دیفهمیمن رو نم یکس .. 

- واسه  یروز هیآوات  یکردیبسکه فکرشو نم

خونه تون، مخت هنگ کرده ادیب یزیچ نیهمچ ! 

 یو حت کردمیبودم. آره خب فکرش رو هم نم هنگ

 ...حاال هم



- نکن..تو که  ..انقدر تو ذهنت بزرگشالیخیبابا ب

 نمی..ادیکیبه هم نزد یلیو خ دیباهم دوست یگفته بود

گهیآخرش د .. 

و  یبه اطراف تکون دادم..کدوم دوست یسر

چند روز انقدر به باور و  نی! انقدر ا؟یکینزد

اتفاقات فکر کرده بودم که ذهنم خسته شده  یناباور

بود. با تمام فکر کردن ها..و تمام مرور 

و حرف  یبزرگ نیروز به ا نستمتویکردنها..اصال نم

 هسیبزرگترها رو هضم کنم. نف نیگفته شده ب نیسنگ

جون زنگ زده بود و با مامان هماهنگ کرده بود. 

 ...حاال ساعت هشت شب بود و..من سراپا استرس

- خوبه؟؟؟ پمیبه نظرت ت  

کرد نییباال و پا یسر دییبه تا ساغر : 

- فکر، تو  یری..میزنیم جیگ کمی..فقط یآره خوب

شهیچشات چپ م ! 

 نیا میدادم و تمام سع رونیگره خورده م رو ب نفس

شد؟یآروم باشم..آخه م یبود که کم ! 



- ام؟؟ ختهیبه هم ر یلیخ  

جمع کرد یلب : 

 ..نه! وسواس نداشته باش-

از  یخال یگوش ریو تصو دمیبه صورتم کش یدست

چشمم اومد یتماسم جلو : 

- چرا بهم زنگ نزد دونمینم .. 

دیخند طنتیشبا  ساغر : 

- کنه زتیسورپرا خواستهیخب آقا دوماد م !! 

!! اون هم درست بعد از اون یبزرگ زیسورپرا چه

گذاشتم و بازهم  میشونیپ ی! دست روهایباز وونهید

 دی..من ترس و تردلیبا دل ای لیدل ی. بختیقلبم ر

 ..داشتم

شد. با  دهیاتاق باز شد و نگاهم به سمت در کش در

ارد اتاق شد، ناخودآگاه صورتم ترالن که و دنید

پر تعجب داخل شد و در  یجمع شد. اون با خنده ا

 :رو بست



- عنتر خانوم! باالخره  ی! اشهیاصال باورم نم یوا

؟؟؟یمخ آواتو بزن یتونست  

نگاه کردم. شهرام  نهیازش گرفتم و بازهم به آ چشم

 :هم بود؟! اه چقدر بد!! ساغر با خنده جوابش رو داد

- !! چطور دل آواتو برد، خدا یمخ زدناونم چه 

دونهیم ! 

شد کتریترالن نزد یزده  جانیه یصدا : 

- .. کردمی! فکرشم نمیخواستگار انیدارن م یجد

 !چه غلطا

بود. چقدر ترالن  نهیآ یبه دخترک اخمالود تو نگاهم

زدیپررو بود که بازهم باهام حرف م ! 

-  ریهنوز تو شوکه! بچه بدجور غافلگ نمیخوِد عطر

هشد .. 

با آرنجش شونه م زد. نگاه پرحرصم به سمت  یکس

زد یشد و اون با خنده چشمک دهیترالن کش : 



- تو شوک باشه! آخه آوات کجا، خواهر زشت  دمیبا

 !!من کجا

حرف نزنم و محل ندم، عطر رو  نکهیا یبرا

  .برداشتم و به خودم زدم

- با خودش فکر  یبعِد اون ماجرا، حتما کل

 زونیآو نِ یعطر نیاز شهیره نمجو چیه دهیکرده..د

نکرده و  یکه نامرد فهمهیبابا هم م ینطوریدل کند! ا

ینطوریخدا چقدر خوب شد ا ی..واخوادتیواقعا م !! 

کج کردم و فقط به اومدنش فکر کردم. چرا  یلب

واقعا؟ ادیب خواستیم !! 

-  ادیآره بابا آوات نامرد نبوده..االن که داره م

دوست داشت نویعطر یانگار واقع ش،یخواستگار .. 

 نی. آخه اسوختیچرا دلم به حال خودم م دونمینم

 لیمن پر از معما شده بود. دل یبرا یخواستگار

اومدنش برام مشخص نبود و من فقط اون نگاه سخت 

آوردم یم ادیشده رو به  ریو تحق .  



- خورهینم یپسره به درد زندگ نیا گهیشهرام م .. 

حرفش رو با  یامه ..ترالن اددمییهم سا یرو دندون

 :خنده گفت

-  نویعطر یکه آبرو نیخوبه! هم میلیخ گمیاما من م

که  دهینشون م کنه،یما رو داره جمع م یخونواده 

مرده میلیخ .. 

شده بود و  داشی. بعد از سه ماه پدیقلبم لرز بازهم

حسم،  قیداشت از طر یکردنم، سع هیتنب یبرا

به زور خلوت من رو  یکنه. مرد بود و تو رمیتحق

آوردم که به زور  یم ادیبه  ی!! هنوز وقتد؟یبوسیم

بکنه، تمام تنم  نشیمن رو سوار ماش خواستیم

دیلرزیم .  

نگاهم کرد نهیآ یاز تو ترالن : 

- ن؟؟؟یعطر یپوشیشال نم  

دختِر  یبرا ینگاهش کنم، پشت چشم نکهیا بدون

نازک کردم نهیآ یتو .. 



-  نیدم که اشال سرم کر نایجلو عمو بهادر ا یمن کِ 

 باِر دوم باشه؟؟؟

 زیم ی. عطر رودیزنگ خونه به گوشم رس یصدا 

زد یافتاد. ترالن حرف .. 

- بهتره ،یبه نظرم سر کن .. 

 زیبه حرفش نکردم. دست لرزونم رو بنِد م یتوجه

امشب رو..کنارم باش ایکردم و از جا بلند شدم. خدا ! 

 یکمرم راه گرفت و من عصب یعرق..رو ی دونه

بازهم آشفته  شیکه با وجود آرا یا افهیاز ق شدم. هم

 یبرا میو هم به خاطر ناتوان د،یرسیبه نظر م

یخوددار .. 

 ونی. مدیرسیبه گوشم م یسالم و احوالپرس یصدا

بودم. همون  ییمردونه و آشنا یصداها..دنبال صدا

و..ازم  کردی" خطاب میکه من رو "عطر ییصدا

داشت؟ نهیک !! 



! مییایرو یکابوسها بودند..درست وسطِ  اومده

و من  شدیدورتر م یبودند..هرلحظه ناباور

. ساغر دستم رو دمیشنی..بلند عمو بهادر رو میصدا

 یتو ریگرفت. نگاهم رو بهش دادم. با نگاِه خاله من

 :چشمهام نگاه کرد

- یآروم باش خواهر .. 

خجالت  یادآوری! اما خواستمی..به خدا مخواستمیم

 ی. سرذاشتیآوات، نم تِ یعموبهادر و عصبان یِ زدگ

 :تکون دادم و دست ساغر رو فشردم

- بدم ی..قراره چه جوابدونمیهنوز نم . 

 شیزدگ رتیبه وضوح جا خورد. چشم از ح ساغر

که آوات  دمیفهمیم دیگرفتم و به سمت در رفتم. من با

..ترالن با تعجب گفتخوادیم یاز من چ : 

- نیعطر یناز نکن ادیز !! 



به  دیبا دیسخت بود. شامثل من  یدختر دنیفهم

که آبروشون  دادمی.بهشون حق مدادمیهمشون حق م

و درکم نکنند رندیاز من درنظر بگ شتریرو ب ! 

 ییکه من و آوات چه برخوردها دونستندیاز کجا م 

چند وقت  نیطول ا یتو ییو چه حرفها میباهم داشت

کرده  دیکه بارها تاک یرد و بدل شده؟ آوات نمونیب

خونه  ینوان پسرخاله مراقبمه، حاال..توبود فقط به ع

چرا دونمیما بود و من نم ی ! 

در اتاق  قیعم یگذاشتم و با نفس رهیدستگ یرو دست

شب  نیا یبودم که تو دواریرو باز کردم. ام

 .سرنوشت سازم، حرف نگاهش رو بخونم

 یکنارم بود و حضور ترالن رو هم تو ساغر

 دیتم. نبا. ازشون..فاصله گرفکردمیحس م میکینزد

با خوب و بِد  دیو باالخره که با شدمیبه اونها م یمتک

اومدم یامشب کنار م ! 



. سالن دندیلرزی..اما زانوهام مداشتمیقدم برم آروم

فشرده شده و بدن  یکردم و..با لبها یرو ط منینش

رفتم ییرایخشک شده، به سمت سالن پذ . 

ته دلم  دن،ی..تک تکشون رو..و با هر ددمشونیدیم

معرفت  ی..بیِ ..اون عوضدنهاید ونی. مشدیم یلخا

نشسته بود و با سر  لیتک مبِل است یکه رو دمیرو د

ر که ه یقلب چارهی. بکردینگاه م نییباال گرفته، به پا

 یپا انداخته بود و لبخند ی. پا رودیلرزیلحظه م

جذابش  یادیرنگش..ز اهیس یِ رسم پینداشت. و..ت

از ششصد  شتریکه ب ی..مردیکرده بود! آوات مردان

ما بود و  یخونه  یبودند، تو جشیپ یهزار دختر تو

 !!انگار..به خاطر من! واقعا به خاطر من؟

- ؟؟؟یسادیچرا وا  

و  امیپچ زدن ساغر باعث شد که به خودم ب یصدا

 ی. دو پله رمیبگ کرد،یکه نگاهم نم یچشم از کس

صندلهام  یپاشنه  یکوتاه سالن رو باال رفتم و..صدا



ث شد که نگاهها به سمتم برگردند. تمام نگاهها باع

رحم یب اهِ یاز..همون دو گودال س ریبه غ ! 

لبم آوردم یرو ییرو حبس کردم و لبخند گذرا نفسم : 

 ..سالم-

بهادر بود که زودتر از همه جوابم رو داد.  عمو

 یمحکم یلیکه از خجالت، س یهمون مرد شرمنده ا

صورت پسرش زده بود یتو .. 

- بابا؟؟ یدختِر خودم..چطورسالام   

" : گفتیم شهینبود؟! هم یجور کیبابا" گفتنش 

عمو ی"چطور !"  

رو  یلبخند لعنت نیکردم ا یسمتش رفتم و..سع به

 !حفظ کنم

- نیخوش اومد یلیعمو..خ یمرس .. 

به سرتا پام انداخت و  ییگذرا یلیجون نگاه خ سهینف

چشمهام مکث کرد..خب اون هم لبخند  یدر آخر تو

 :زد



- زمیسالم عز .. 

فشرد یدستم رو به گرم عموبهادر : 

 ..قربون دختر خوشگلم-

پرت کرد.  شیپ یبا نگاهش..من رو به دو هفته  و

دیهمون لحظه که ازم پرس : 

"- کرد دخترم؟؟؟ تتیاذ " 

. خجالت دمیگلوم رو فرو دادم و..چشم دزد آب

از مرور اون لحظه ها. آخه..وضع  دمیکشیم

رو حس  ی..من نگاهبود..و حاال یوحشتناک

کردمینم ! 

قابل نفوذ  ریکردم.. آروم وغ یجون روبوس سهینف با

نداشت؟ نیدرمورِد مِن عطر ینگاهم کرد. نظر ! 

 حالت خوبه؟؟-

خبر داشت؟؟؟ از نگاهش که  نگیپارک یاتفاق تو از

دیفهم یزیچ شدینم .. 

- نیی..بفرمانیممنون..خوش اومد .. 



که  یِت مرد..دو قدم کوتاه به سمخواستمیم یوقت

کار  نیبردارم، انگار داشتم سخت تر کردینگاهم نم

. تمام کردمی. نگاهها رو حس مکردمیرو م ایدن

نوع  دنیمنتظر د ینگاهها! و مطمئنم..هر کس

 کیو عمو بهادر  ،یجور کیبرخورد ما بود. بابا 

گهیجور د ! 

.اما نه دیو..اون نگاهش رو باال کش ستادمیا روبروش

به چشمهام نگاه کنه. حس بد و  که بخواد یدر حد

. به دیجوشیو دلم م دیکوبی. قلبم مشدیم یخوب قاط

 ریدرگ یتیو نارضا تیرضا نیآروم بودم و..ب یسخت

 :بودم

- یخوش اومد .. 

و..من با برق نگاهش ُمردم!  دیرو باالتر کش نگاهش

بود. و  زیکه آروم و ت یلبخند داشت..لبخند

ترسوندیرو منوع نگاه، من  نی..لبخند و انیا !  

- خانوم یعطر یمرس .. 

. اون چشم تنگ کرددیلرز پشتم : 



 حالت چطوره؟؟-

لب زدم یسخت به : 

 ..خوبم-

زود ازش دور بشم. هنوز  یلیفقط تونستم خ و

ببرم و حاال با  ادینتونسته بودم بوسه هاش رو از 

شد. هنوز ازم  ینگاه، هموم لحظه ها برام تداع نیا

داشت نه؟؟؟ نهیک  

و  دمیکش یخال یو به سمت مبل دونفره ر خودم

باعث  نیروش نشستم. نگاه جمع به من بود و ا

فرم  یبا انگشتهام، چند تار مو یخودیخجالتم بود. ب

 یظاهر یکردم و با لبخند تیرو پشت گوشهام هدا

انداختم نییسرم رو پا . 

رو بروم بود و حضور ساغر  یعسل زیبه م نگاهم

..اعتماد به نفس شهیرو کنارم حس کردم. ساغر هم

 نشستیجمع م یراحت تو کهیداشت. طور یباالتر

بزرگتر،  کی.و مثل کردیو راحت برخورد م

خاله ش یخونه  یتو یحت کرد،یم یزبانیم ! 



-  تونیی..چادییبفرما ی..خانوم مردانوهیم دییبفرما

شهیسرد م .  

جرات بلند کردن سرم رو  یو جالب بود که من حت 

 یحس کیز نگاه کردنش هم نداشتم. راستش..ا

گهیحس د کیو از نگاه نکردنش،  گرفتمیم !  

- میخوریم زمیعز یمرس .. 

آدم، فقط  نهمهی..و با وجود ایبزرگ نیسالن به ا یتو

 دونمیبرام مهم بود و..نم وونهیعکس العمل اون د

 یِ واقعا هدفش خواستِن واقع دیدل نبودم. شا کیچرا 

 دیرا انقدر ترد! چشهیهم یمن باشه و داشتِن من برا

 !داشتم؟

بود که..اون رو مخاطب قرار داد ترالن : 

- بفرما وهیآوات م .. 

ناسزا رو باِر  یایبود که دن یترالن همون ترالن نیا

احترامات و خوشحال  نیآواِت نامرد کرد! حاال ا

بود  یزیبودنش، مسخره نبود؟! خب اون هم دنبال چ



تر از به یشوهرش رو ببنده و چ یتا دهن خانواده 

 یکی نیا یازدواج من و آوات؟!! ازدواج؟! درباره 

وقت هپروت رفتن  اقعافکر کنم که حاال و دیبعدا با

ستین ! 

کوتاه جواب داد آوات : 

- خورمیچشم م .. 

گذرا به روبروم  یلیخ یرو بلند کردم و..نگاه سرم

 دنیمن بود. با د یروبرو بایانداختم. آخه آوات تقر

لبم رو از داخل گاز  یشه بود، گو نیینگاهش که پا

. چقدر دمیکش گهیطرف د کیگرفتم و نگاهم رو به 

 قیدق ی. از همون نگاههاکردیدلشوره! بابا نگاهم م

. از اون کردیحواله م همچند روز ب نیو کنجکاو که ا

شهرام رو که به آوات  میو نگاه مستق دمیهم چشم دزد

 یمنف یپر از حسها یکی نی. ادمیدوخته شده بود، د

 ..بود و کاش حضور نداشت

بهادر بلند و با خنده گفت عمو : 



- ..از هم میستین بهیندارم فرهاد..ما که غر یمن کار

عروِس خودمه،  نی..عطرمیهم دار یشناخت کاف

که  دیبگ د،یدار یهر حرف و هر شرط گهیتموم! د

بشه و دخترمو ببرم ریختم به خ ! 

!! من بند شلوارم شد. واقعا حرف از من بود انگشتم

؟یو..آواِت مردان !! 

- ندارم..دختر  یمن که حرف یواال حاج

هینظر خود بچه ها چ مینیبب دیخودته..فقط..با .. 

شد. و بازهم با  دهینگاه سرکشم به سمتش کش بازهم

 ی. نظرش چدمیکش نیینگاهش، نگاهم رو پا دنیند

نشسته بود؟ نجایبود که ا ! 

جون بود که با لبخند و آرامش گفت سهینف : 

- به توافق برسن!  دیدوتا جوونن که با نیبله اصل ا

 یانشاا...اگه قسمت بشه و نظراتشون مساعد باشه، ک

 بهتر از گل دختِر آقا فرهاد؟؟



خنگ و بچه" نبود؟!  یِ آقا فرهاد همون "عطر دخترِ 

پر غرور گفت یمامان بود که با لبخند : 

- واسش  کمی..خونهیفعال داره درس م نیآخه عطر

 ..زوده

رو به عمد و فقط  نیمطمئنم..به خدا که مطمئنم ا و

گفت. وگرنه مادِر من از  سهینشون دادن به نف یبرا

 !همه موافقتر بود

داد یبهادر جواب مامان رو با احترام و شوخ عمو : 

-  یکار نیزنداداش ما که با درس عطر

. دهیراحت درسشو ادامه م الی..انشاا... با خمیندار

 ..واسه زود بودنشم

خنده ادامه داد اب : 

- صبر نداره نیاز شتریب گهیواال پسر ما د !  

و  زیکه کردم، نگاه ت یگرفت! با نگاه دوباره ا نفسم

 خیکه به من دوخته شده. تمام وجودم  دمیبراقش رو د

پشت گوشهام راه گرفت. آوات  ییزد و بعد..گرما



 یا گهیطرف د کیانداخت و من به  نییسرش رو پا

داشتن من صبر نداشت؟!  یآدم برا نینگاه کردم. ا

ای ... 

زدیحرف م قشیآروم و پر احترام با رف بابا : 

- داداش..ما که رو حرفت  یشما بگ یبازم هرچ

من  خواد،ی..آواتم اگه دختر منو واقعا ممیزنیحرف نم

 دیدخترم..بازم با یندارم جز خوشبخت یشرط چیه

باهم  یدارن و چه حرف یخودشون چه نظر مینیبب

 ..دارن

باعث شد نگاهش کنم.  نیکرد و ا یمکث عموفرهاد

 :نگاهش به آوات بود و باالخره گفت

- نداره..نظرشم صددرصد مثبته که  یآوات که..حرف

میینجایما االن ا .. 

!! به من نگاه کردگفت؟ینم دروغ : 

- جواب بده  دی..باالخره اونه که بانهیاما اصل عطر

 ..به ما



جواب دادن  یتو. عموبهادر کردیمعذبم م نگاهش

 یمن تو ی هیمن مطمئن نبود و انگار ترس و گر

 یذهنش نگه داشته بود. برا یرو تو نگیاون پارک

تو  یکه چ دونستمینبودند؟! کاش م نجایهمون اتفاق ا

..به خصوص تو سر اون پسِر گذرهیسرشون م

شیو موذ یعوض ! 

انداختم. و عمو   نییازش گرفتم و سرم رو پا چشم

ل گفتبهادر با تعل : 

- مونده باهم  یدوتا هر حرف نیپس با اجازه ت ا

از آوات  یهر شرط و خواسته ا نیبزنن و..عطر

زده بشه،  نشونیداره، بهش بگه..باز حرف آخر ب

همه راحتتره الیخ ..  

شد. تنها شدن  دهیجمع به سمت من و آوات کش نگاه

چرا  دونمی! نمندهیبا آوات و حرف زدن درمورد آ

به  شتریبود. من ب بیواسم دور و غر یانقدر همه چ

 یتو یفکر اون عکس پخش شده بودم و بوسه ها

کرد؟؟یفکر م ی! آوات به چنگیپارک  



 دنیشد. بابا با د دهیمعذب شده م به سمت بابا کش نگاه

هم گذاشت و من  ینگاه سردر گمم، آروم چشم رو

 :رو هم به آرامش دعوت کرد. و بعد گفت

- هر خواسته و  د،یرفاتونو بزنح دیبر دیدخترم بلند ش

که  یا جهی..بعد به هر نتدیبه هم بگ دیدار ینظر

دیبذار انیما رو در جر یسیبدون رودربا د،یدیرس .. 

از جا بلند شدم. و با  د،یلرزیکه م یتعلل و با قلب با

. هنوز دمیبلند شدنم، نگاهم رو به سمت آوات کش

پا انداخته بود و  ینشسته بود و هنوز پا رو

مغرور و  یِ بود. آواِت مردان نیینوز..نگاهش به پاه

 !ترسناک

لباسم  یبه گوشه  یهدف دست یتر کردم و ب یلب

دمیکش : 

- دییبفرما .. 

 نیشد. و در همون ح ریخ مینکرد و فقط ن ینگاه

 :رو به بابا گفت



- حاج عمو یبا اجازه  .. 

کوتاه جواب داد بابا : 

- کنمیخواهش م .. 

 کرد،یم ادیعنوان نامرد ازش بابا هنوز به  دونمینم و

که نتونست حسش رو  یبه عنوان مراقب از دختر ای

 !کنترل کنه و اون رو کنار خودش تحمل کنه

 یبهش م یادیکه ز یو کت جذب یرسم پیاز ت چشم

 یبدم م د،یلرزیقلبم براش م نکهیاومد، گرفتم و از ا

اومد. جلوتر قدم برداشتم و حضورش رو پشت سرم 

 ییرای. از سالن پذشدیم مور مور محس کردم. کمر

 شدیرفتم. م منیو..به سمت سالن نش میاومد رونیب

و حرف  تنشس یراحت یمبل ها نیاز هم یکی یرو

 زد؟؟؟

 مش،یخمار و نگاه مستق یچشمها دنیو با د برگشتم

ختیر نییپا یقلبم هر .  

- مینیجا بش نیهم .. 



ز ما با یکه مامان درش رو انگار برا یاتاق نیاول به

گذاشته بود، نگاه کرد و به سمت همون اتاق قدم 

 :برداشت

- ایب .. 

 یاگر نقشه ا ایمشت شد و نفسم گره خورد. خدا دستم

باشه..آخه به من  شتریب یدنبال تالف ایداشته باشه..

داره که پدرش اون حرفها رو بهش زد؟ یچه ربط ! 

 یو به سمتم برگشت. تو ستادیچهارچوب در ا یتو

د و با نگاهش بهم فهموند که سکوت نگاهم کر

منتظرش نذارم. به ناچار قدم برداشتم و به قلب 

توجه نکردم. با قدم برداشتنم، برگشت و  قرارمیب

خودش داخل اتاق شد. و من هم..با تعلل پشت 

 ..سرش

شدم..در رو آروم بست! و حاال..فقط من بودم  وارد

اتاق  یکم..تو یو اون..درست کنار هم..با فاصله 

با مبلها و  ش،یو طوس دیگ مهمان، که رنگ سفبزر

داشتم  یست بود. و من چقدر ناش ونشیدکوراس



! خنده دارن نبود که کردمیحواسم رو به اتاق پرت م

تنها شده  ندهیحرف زدن درمورد آ یمن و آوات..برا

م؟یبود ! 

 نکهیو راستش..جرات ا کردمیرو حس م نگاهش

 کی. فقط سرم رو بلند کنم و نگاهش کنم، نداشتم

برداشتم یقدم : 

- نیبفرما بش .. 

 دیو سف یطوس یها یخودم رو به سمت راحت و

.اما هنوز دو قدم برنداشته بودم که صداش رو دمیکش

دمیشن میکیاز پشت سرم..از نزد : 

- ادیبهت م دیلباس سف .. 

تقال  دنینفس کش یهم افتادند و برا یرو چشمهام

من  یِ عمولو م دیسف پیاون کجا و ت اهیس پیکردم. ت

 !کجا

ذاشتیبگذرونم، اگر قلبم م یکردم عاد یسع : 

 ..ممنون-



از  یو لرز دیآرومش به گوشم رس یخنده  یصدا

به سمتش برگردم و تعارف کنم  خواستمیتنم گذشت. م

صداش رو  ام،یبه خودم ب نکهی..اما قبل از انهیتا بش

دمیدرست از کنار گوشم شن : 

- نجایا میدیباالخره رس ! 

فشرده شده، خودم رو جمع کردم و ازش  یلبها با

 یبرا نباریکنه و من ا تمیاذ خواستیفاصله گرفتم. م

 ینگاهش کردم، چشمها ی! وقتکردم؟یم کاریفرار چ

 انهیمغرور و موذ یبراقش، تنگ شده بودند. و لبخند

لبش بود یرو : 

- ؟یکنیباور م ! 

!! به سوال پر ابهامش فکر کنم؟یرو باور م یچ

بود یجور کیکردم و نگاهش  . 

- و؟؟یچ  

دیسرتاپام رو کاو نگاهش : 

- میرسیم ییجاها هیبه  میدار یجد یجد نکهیا .. 



باال  یسکوت شونه ا ینه؟!! تو ایبود  یراض

بودم  یهفته بود که غرق در ناباور کیانداختم. من 

که خوابم کردمیو هرلحظه فکر م ! 

- خودمم تو کف موندم م،یدیرس نجایبه ا یچطور !  

پرتعجب که  یش موند. اون با خنده ارو نگاهم

ادامه داد کردم،یم ریمن..پرتمسخر تعب : 

- یوجب مین یهست یعجب بچه زرنگ ! 

دمیغر رتیاخم کردم و با ح ناخواسته : 

- ه؟یمنظورت چ !! 

بود و مثال پر تعجب  رتیبهت و ح یتو مثال

بود! قدم  نجایا نکهیو مثال ناباور بود از ا دیخندیم

ون حالت که اصال به دل جلو گذاشت و با هم

گفت نشست،ینم : 

- آخرش  مینیبب ای!! بای..بنیبش ایندارم..ب یمنظور

بشه یچ خوادیم ! 



نگرفته بود نه؟! اون  یبود؟!! جد ییجنا لمیف مگه

که هنوز به خودم  یبه من یمبل نشست و نگاه یرو

نگاه  کیبودم، انداخت.  ومدهین

..موشکافانهقی..دقیطوالن : 

- عروس بشه خوادیکوچولو م یعطر ! 

بودند. عروس  یجور کینبودم..حرفهاش.. راحت

 !شدنم با آوات..مسخره نبود؟

ادامه داد یبا لبخند کج اون : 

- شه؟؟؟ینم تیادیز  

بود  یباز موند و ناخودآگاه بغض کردم. عوض دهنم

  !به خدا

- که ییبشه؟! تو میادیز یچ ... 

حرف بزنم نذاشت : 

- خهآ یستیحرفا ن نیا یقد و قواره  !  

حرف زدن نداد و کف دستش رو به سمت من  مهلت

مثل وجب زدن،  یجور کیچشمش گرفت.  یو جلو



انگشت  نیسر تا پام رو نگاه کرد و در همون ح

و دوباره باز  چسبوندیو شستش رو به هم م یوسط

کردیم : 

- ! اوف همه ش سه وجب ی..دو..سه تا و.. نصفکی

حرفا؟ نی! تو رو چه به ایمیو ن !! 

درشت شده  رتیو ح تیاز فرط عصبان مچشمها

مبل  یو خواستم رو دمیبودند. خودم رو جلو کش

نمیبش : 

 !!فکر نکن من از خدام بوده-

بدون توجه به جمله م، گفت اون : 

- نینَش ! 

رو بپرسم، دستش  لشیدل نکهیخوردم..قبل از ا جا

رو دراز کرد و دستم رو گرفت..و من رو به سمت 

لم رو حفظ کردم و.. به تعاد ی.به سختدیخودش کش

شد یتمام وجودم خال کبارهی : 

- ؟یکنیم کاریچ !! 



- نجایا ایب .. 

 یروبروش نگهم داشت و..دو دستم رو تو درست

صورتم  یتمام اجزا زیو ر قیدستهاش گرفت. و دق

 یو جا دیکش نییرو نگاه کرد. و بعد..نگاهش رو پا

تنم رو از نظر گذروند. با هر نگاهش نفسم بند  یجا

به  شد،یم دهیکش نترییاومد. نگاهش که داشت پا یم

دادم یخودم تکون : 

- ولم کن ؟؟یکنینگاه م یبه چ ! 

دستهام رو محکمتر گرفت و..از شکمم نگاهش  اون

سر داد نترییرو پا : 

- که قرار هر شب تو بغل من  یدختر نمیبب خوامیم

 یبخوابه، هرروز جلو من راه بره..قراره خواسته ها

اسیچجور کنه، نیمنو تام !  

 یزدند. زبونم برا رونیاز فرط تعجب ب چشمهام

 یحرف زدن بند اومده بود و اون سواستفاده گِر خوب

 یبود! دستهام رو رها کرد و دو کف دستش رو رو

خدا!! خودم رو جمع کردم یپهلوهام گذاشت. وا : 



 !!!نکن-

و  دیبدون توجه به ممانعتم، دستش رو پشتم کش اون

دآور نترییبعد..پا : 

- روت حساب  شهیآخه! م هیبه چ یچ نمیبب سایوا

نه ایکرد،  !! 

خودم رو عقب  یکه بند اومده بود، به سخت ینفس با

دمیکش : 

- یکثافِت روان !! 

فرستاد.  رونیب یآورد و..نفس بلند نییرو پا دستش

 هیمبل تک یبه پشت یحالت کیکه نه..با  یو به راحت

 :داد

-  هیشمزه س..بق! لپات خویا زهیر کمی..فقط یخوب

 ،یتپل بش کمیامتحان کنم. دیدور با هیجاهاتم  ی

 یو بچه باز ی! لوس بازیبزرگ بش کممیبهتره..

ادیخوشم نم !  

تنگ شده، به چشمهام نگاه کرد یچشمها با : 



- یبچه ا یادیگفته بودم که ز !! 

بزرگتر شد. ازش بدم اومد! به خاطر خوِد من  بغض

بود نه؟ ومدهین !! 

- نه؟؟؟ یادر اومدبه زور عموبه  

خنده ش آروم و پرتمسخر بود تک : 

- فکر  ؟؟؟یزنیدوساله حرف م یبا بچه  یمگه دار

بتونه منو زور کنه..فقط توئه سه  یدرصد کس هیکن 

رو دسِت کم گرفته بودم یمیوجب و ن ! 

مبل روبروش افتادم. هنوز تنم از رد دستهاش،  یرو

سوختیم ! 

- ها یستگارخوا یتو اومد نکهی! مثل ا؟یطلبکار !! 

دیخند آروم : 

 !اومدم به آرزوت برسونمت-

متنفر بودم ،یخودخواه نهمهیا از !  

- دارم؟ ییآرزو نیمن همچ یچرا فکر کرد !! 



باال داد یشونه ا نرم : 

- به فکر کردن نداره ازین .. 

از حرص مشت شد دستم : 

- سین نیهمچ چمیپسرخاله!! ه یدییچا ! 

دیخند : 

- دور امتحانت  هی دیباحتما  کنم،یحاال که فکرشو م

  !کنم

 ظتریاخمم رو غل د،یلرزیکه هر لحظه م یقلب با

 :کردم

- میبرس یا جهیفکر نکنم به نت ! 

و متفکرانه نگاهم  دیرو به چونه ش کش انگشتهاش

تر و آرومتر  یجد نبار،ی! ایطوالن ه،یکرد. چند ثان

گفت یبود وقت : 

- ؟؟؟یعطر یدونیم یاز زندگ یچ  



...نداشتم! یکی نیا یراب یموندم! جواب مات

 رونیب یبگم..اون نفس یچ دونستمی..اصال نمیعنی

 :داد

-  نی! در حد اشهینم کنم،یفکر م ی..هرجورشهینم

نه عقل  ،یدار ی! نه اخالق به درد بخوریستیحرفا ن

 ی..کسیحیو تفر ی..فقط دنبال سرگرمیدرست حساب

و  یکنیتو نباشه، باهاش لج م یهم که به خواسته 

 یمشترک چجور ی..تو زندگشیبزن نیزم یخوایم

؟؟یرفتار کن یخوایم  

از  شتری. و بختندیریتنم م یمثل زهر تو حرفهاش

و  شدمیم یبدم، عصبان یچه جواب دونستمینم نکهیا

کردمیبغض م .  

- ! یخواستم کال بر ی!! حتیایمن که نخواستم ب

؟یاومد یواسه چ !! 

جواب داد یآروم و ظاهر یلبخند با : 

- اومدم ید نمبو ینامرد ! 



!! نامرد بود خودش خبر نداشتیعوض ! 

-  یهم جلو بابا گه؟؟ید شدیگندش جمع م دیباالخره با

خودم که بهم گفت  یتو که بهم گفت نامرد، هم بابا

ناموِس نامردِ  یشرِف ب یب رتِ یغ یب ... 

و من دلم  گفتیصداش م یتو یرو..با حرص نهایا

کنم هیو به حال خودم گر نمیبش خواستیم .. 

- نبود! اما بدم نشد نهمهیهوففففف..حقم ا .. 

لبش کش اومد ی گوشه : 

-  تونهیهم نم یخودم، کس ِش یپ ادیخودم م یِ لپ چال

بگه نامرد و دروغگو و سواستفاده گر! منم هرچقدر 

چلونمشیکه دلم خواست، م ! 

م جمع شد و با نفرت چشم ازش گرفتم. حس  چونه

که زده  یگند خواستی. اون مکردمیم یحقارت بد

 دیبودم. شا یا گهیشده، جمع بشه و من دنبال حس د

زدنهاش، من  شیبه خاطر خودم هم اومده باشه، اما ن

 :رو ُخرد کرد



- راحت التی..گندش جمع شد! خیکه اومد نیهم .. 

از جا بلند شم که گفت خواستم : 

- یخودم باش شیپ خوامیم .. 

بازهم  ام،یح یو قلب ب سوختیاز بغض م گلوم

ودب قراریب . 

- بهت گفتم رابطه واسم مهمه؟؟؟ ادتهی  

در اومد!  انیدخترونه م به غل یمسخره..حسها یلیخ

گفت یخواستم بلند شم و درواقع فرار کنم. اون جد : 

 !هنوز حرفم تموم نشده-

دمیتوپ بهش : 

- نمونده یحرف گهید ! 

 دیبهم کرد و با نگاهش بهم فهموند که با یطوالن نگاه

دادم. اون  رونیب یدادم و نفس هی! به ناچار تکنمیبش

و آرنجهاش رو به زانوهاش  دیخودش رو جلو کش

داد هیتک : 



- یعطر نیبب .. 

تموم  دیبهش کردم. قلبم شکسته بود. با ییگذرا نگاه

شدیم ! 

- ام! رابطه واسم مهمه..نوع رابطه  یمن پسر هات

از  ی.. تو بلدیهم مهمه! دنبال آرامشم، نه بچه باز

؟؟؟یایعهده ش برب  

گرفتم و حس کردم صورتم سرخ شده. دندون  رگ

از قبل به هم  شتریو اعصابم ب دمییهم سا یرو

لحظه هم برام  نیا ی..حرف زدن توی. و حتختیر

و..دست دراز کرد و  دیسخت بود. اون آروم خند

 :دستم رو گرفت

- توام  یبه ادا اطوارا ی..بستگشتریب یهر شب..گاه

  !داره

و من از خجالت  دیشدستم ک یشستش رو رو انگشت

شدمیآب م ! 

- ؟؟یکن یهمه جوره زنونگ یتونیم  



گفت یو به حس خاص دی. خنددمیرو عقب کش دستم : 

-  اد؟؟یبا تو بخوابم؟!! دلم م خوامیم یآخه من چطور

؟؟؟یاریمن دووم م ریاصال ز  

 .دمینتونستم تحمل کنم و..دستم رو به شدت کش گهید

به سمت در و بدون توجه بهش، از جا بلند شدم و 

 یحرف گهیبرنگشتم. د گهیصدام نکرد. د گهیرفتم. د

..بس بودگهینمونده بود. د ! 

 رونیوحشتناک ب یرو باز کردم و از اون فضا در

و  زدمیقلبم گذاشتم. نفس نفس م یاومدم. دست رو

.حرفهاش از ذهنم پاک دادیبغض به شدت آزارم م

تنها باشم خواستیو دلم م شدینم .  

خودش باشم! اون هم با اون طرز  ِش یپ خواستیم

 دمیکش قینفس عم یبرخورد و اون حرفها!! چند بار

آروم بشم. قدم برداشتم.. نه اخالق درست و  یتا کم

! صداش یدارم، و نه عقل درست و حساب یدرمون

دمیرو از پشت سر شن : 

- میصبر کن باهم بر .. 



از سر  ییراینکردم و راهم رو به سمت پذ توجه

نبود و  ی..اصال شدنگفتی! راست مشدیگرفتم. نم

که زده شده بود،  یجمع کردن گند یاون فقط برا

اومده بود! حضورش رو پشت سرم حس کردم. 

صورت ُگر گرفته م از حرص جمع شده بود. من 

کنه رمیبچه نبودم و اون حق نداشت انقدر تحق !  

- دمیم حیکه هس، بودنتو ترج یهرجور .. 

. ازش دلخور خواستیصداش رو نم دنیشن دلم

من رو به آرزوم برسونه؟ خواستیبودم..م !! 

- خودم  شیکه پ نی..همیبلد نباش یزیهرچقدرم که چ

 یکه زندگ یریگیم ادیفعال بسه..بعد کم کم  ،یباش

 یلی! خسین یهمه ش دوست داشتن و خواستن خال

یایاز عهده ش برب دیام هس که با گهید یزایچ ! 

دم و قدمهام رو شدت سرم رو به اطراف تکون دا به

تند کردم. بره گمشه با اون هات بودن و هرشب 

  !!خواستنش



از دو پله  نکهیقبل از ا دم،یرس ییرایبه سالن پذ یوقت

کوتاه باال برم، تمام نگاهها به سمتم برگشت. به  ی

کم پشتم  یکه انگار با فاصله  یسمت من و..آوات

کاو، نگاِه منتظر و کنج نهمهیحجم ا ریبود. ز ستادهیا

آوات به  یانداختم. حرفها نییُگر گرفتم و سرم رو پا

 نیتحمل ا گهیآور بود..د خجالت یکاف یاندازه 

 .نگاهها، فراتر از توان من بود

بود که آروم گفت بابا : 

- دخترم نیبش ایب .. 

"نه" محکم و بلند  کی خواستمی. مخواستمینم نشستن

ت قدم بگم و بعد به اتاقم پناه ببرم. لب فشردم. آوا

 یاون چه حال دونمیجلو گذاشت و حاال کنارم بود. نم

داشت، بعد از اونهمه حرف مربوط و نامربوط! اما 

و..حقارت  یداشتم..امشب به مسخرگ هیمن حس گر

شدیگذشت و داشت تموم م . 

- د؟؟یسادی...چرا سر پا وادینیآوات جان بش  



از  شیمامان رو دوست نداشتم. تا چند روز پ یصدا

 یاومد و حاال چه "آوات جان" یش مآوات بد

کردیم ! 

به خودم دادم و جلو رفتم. و به  یناچار تکون به

که قبال روش نشسته بودم، قدم  یسمت همون مبل

کنار ساغر نشستم، کنجکاوانه و آروم  یبرداشتم. وقت

دیپرس : 

- شد؟ یچ  

ندادم. عمو بهادر بود  یو جواب دمیور کش کیبه  یلب

دیکه بلند پرس : 

- د؟؟یشد؟؟ حرفاتونو زد یدخترم چخب   

نگاه کردن بهش امتناع کردم. ازش خجالت  از

همون  یاز همه..چرا؟!! آوات تو یعنی. دمیکشیم

جا گرفت و من آروم لب زدم یمبل قبل : 

 ..بله-



لرزش باعث شد که چند لحظه  نی. و ادیلرزیم صدام

دیبابا پرس نباریسکوت بشه. ا یا : 

- د؟؟؟یدیخب؟؟ به توافق رس  

دیطاقت پرس یندادم. عمو بهادر ب یجواب : 

- د؟؟؟ینظرتونو به ما هم بگ دیخواینم  

نگفتم و آوات جواب داد یزیچ من : 

- ..خانوم نیمن که..از اول نظرم مساعد بود. عطر

نظرشو بگه دیبا ! 

 دمینگاهم رو باال کش ی! به سختشعوریب یِ موذ

 . نه تنها اون،کنهیداره نگاهم م میکه مستق دمشیو..د

کردندیبلکه همه داشتند نگاهم م .  

- بابا؟؟؟ نیعطر  

شد. فکر کنم به هم  دهیبه سمت بابا کش نگاهم

از صورتم مشخص بود م،یختگیر .  

- دخترم؟؟ هینظرت چ  



لبم رو به دندون  ی. گوشه دیو مهربون پرس آروم

ن گفت ی..تویگرفتم و لب بستم. جوابم مثبت نبود ول

هم از  یودم. از طرفافتاده ب دیبه ترد ،یجواب منف

. نگاه آوات دمیکشینگاِه منتظر عمو بهادر خجالت م

 ..هم که

بهادر رو بهم گفت عمو : 

- بدون  ،یدار یخجالت نکش دخترم..هر نظر

بهمون بگو یسیرودربا .. 

افکار کشنده م، آوات گفت ونیم : 

- هس، در خدمتم یاگه شرط و خواسته ا .. 

که از وارش؟! من  یلعنت یهمون خواسته ها از

آوردم یدووم نم رشیاومدم و..ز یعهده ش برنم !! 

گفت یبهادر با شوخ عمو : 

 !حاال بذار عروست بله رو بگه-

رو به من گفت و : 



- بگو دخترم یدار یهر نظر ،یجز جواب منف ! 

جمع بلند بشه. و  یخنده  یباعث شد صدا نیا و

دارم معطل  یادیبازهم..سکوت شد. حس کردم ز

جون گفت سهیبزنم. نف یحرف دیو با کنمیم : 

- جان مبارکه؟؟؟ نیعطر  

 یزیبتونم چ نکهیبه دوران افتاده بود. قبل از ا سرم

 :بگم، ساغر گفت

-  یچند روز فکر کن یخوای..میانگار دو دل

ن؟؟؟یعطر  

خوب بود! دستهام  یکی نیکردم. آخ خدا ا نگاهش

به جمع انداختم. و  یهم قفل کردم و..نگاه یرو تو

با نگاه کردمدر آخر، به با : 

- چند روز فکر کنم؟؟؟ شهیم  

لبش  یرو یجا خورد و بعد..لبخند یلحظه ا بابا

 :آورد

- زمیآره عز .. 



عمو بهادر نگاه کردم و با خجالت گفتم به : 

- که..زده شد،  ییدرمورد حرفا کمیعمو.. دیببخش

دمیو..بعد جواب م کنمیفکر م . 

کال  یعنیبهادر هم مثل بابا بهت زده بود.  عمو

حرف رو نداشت و منتظر  نیانتظار ا یانگار..کس

 یجواب مثبت از طرف من بودند. نگاه گرد شده 

. زدیچشم م یاز همه تو شتریجون، ب سهینف

چشم ازم گرفت یفقط..آوات بود که با اخم کمرنگ . 

عمو بهادر آروم و متعجب بود یصدا : 

- که زده شد ییحرفا ! 

نگاه منتظرم زود جواب داد به : 

- عمو..تا هروقت که دلت خواست،  کنمیمخواهش 

بعد جواب  ر،یجوانبو درنظر بگ یفکر کن! همه 

 دِ یپسر ما رو معطل نذار..به ام نیا ادیبده.. فقط ز

 !گرفتن جواب مثبت اومده



 یشمیبه فرش ابر یخودیو ب دمیکش نییرو پا نگاهم

حاال  نیکه وسط سالن پهن بود، نگاه کردم. از هم

پسِر  یو..بهتر که چند روز دونستمیجوابم رو م

رو بدم یمعطل بشه و بعد جواب قطع شیعوض . 

 ..چشم-

بهتر شدن اوضاع،  یشد و..مامان برا سکوت

 :خجالت زده گفت

- دییبفرما وهیم ! 

 یهم ناراض ادیکه..ز دمیفهمیمادرم م یصدا از

گذاشته  یسه،کالسینف یبه نظرش جلو دی. شاستین

بودن  یبه منف شد! اما مطمئن بودم که اصال فکرش

و  دادیدرصد هم احتمال نم کی. اصال دیرسینظرم نم

چند روز فکر کردن رو به حساب ناز  نیا دیشا

رو  رفک نیکردنم گذاشته بود. کال انگار همه هم

به خاطر ناز کردنم، جا خورده  شتریو ب کردندیم

رو  تمیرضا یاول کار نیبودند!! انتظار داشتند هم



من  یبرا یر از آوات مردانبهت یو ک کردمیاعالم م

شد؟یم دایپ !!! 

 گهیو د دادیفضا هرلحظه من رو عذاب م ینیسنگ

. به خصوص که عمو بهادر و ارمیدووم ب تونستمینم

مثل اول جلسه، گرم نبودند. و آوات  گهیجون د سهینف

پا انداخته،  یهم که..غرق سکوت شده بود و پا رو

 یعلومنام یدست به چونه ش زده بود و به نقطه 

 داد،یم ونپاش رو تک یعصب یشده بود. وقت رهیخ

زد، افتادم شیپ ی قهیکه چند دق یحرف ادی : 

" دمیم حیکه هس، بودنتو ترج یهرجور " 

که چقدر دلم گرفته بود. من  رو قبول  آخ

نگرفته بود.  به خواست خودش اومده  ینداشت..جد

و حسش  نینکرده! عطر یبود تا نشون بده که نامرد

!! اشکها پشت پلکم نشسته یچیتنش هم که هو خواس

 قهیدق کیبودند و منتظر اشاره بودند، تا ببارند. اگر 

 زدمیم ،یتگحتما از فرط دل شکس نشستم،یم گهید ی

هیگر ریز !  



جمع رد و بدل  یکه تو یربط یب یحرفها ونیم

از جا بلند شدم شد،یم : 

- ..با اجازهدیببخش ! 

که به  یم و..به آواتگرفت دهیبهت زده رو ناد ینگاهها

سرش رو به سمتم برگردوند، نگاه نکردم.  کبارهی

بلند از سالن  یانداختم و از با قدمها نییسرم رو پا

  .خارج شدم

- ن؟یعطر !! 

بود که صدام کرد. نگاهم تار شده بود..حتما  مامان

تو ذوق  یادیلرزش صدام ز زدم،یم یاگر حرف

به سمت بود.  ی. پس سکوت بهتر از هر جوابزدیم

رو نداشتم.  یچکسیاتاقم رفتم و انتظار درک از ه

آوات  دیکه دوست دارند، بکنند. شا یبذار هر فکر

جمع  یو تو یخوددار ی. من کمگفتیراست م

 یاز عهده  خواستمیرو بلد نبودم، چطور م نشستن

ام؟یآوات برب یمشترک و..خواسته ها یزندگ !  



شم کرد. سکوت نواز یپناه بردم. تو دیآغوش ام به

آوات رو مرور  یو حرفها ختمیمن فقط اشک ر

 کردیآوردم که چطور نگاهم م یم ادیبه  یکردم. وقت

دلم  داد،یو نظر م دیکشیو چطور دستش رو به تنم م

کرد..اون هم با  رمی. تحقرمیاز غصه بم خواستیم

برخورد نیبدتر .. 

که  خواستمیو من نم شدیدورتر م دیسرِد ام ینوازشها

 ی. صداخوردمیم نیزم یدیتم بازهم با ناامبره..داش

دیرسیمامان به گوشم م یعصبان : 

- ! مثل آدم ن؟یچه طرز برخورد بود عطر نیا

 یبکن یستیبلد ن یخدافظ هی ؟؟؟یرفتار کن یتونینم

خجالت  ی هیما دیبا ی!! تا کِ ؟یما رو نبر یکه آبرو

؟؟؟یمن باش  

و اون دورتر  زدمیچنگ م دیتمام وجود به ام با

..ساغر پشت در بود و در زدی. مامان حرف مشدیم

و از  دادیتا در رو براش باز کنم. ترالن نظر م زدیم

. شهرام دیترسیبدم، م یوقت جواب منف کی نکهیا



 یرو یبیع کی خواستیگرفتن بود و م رادیدنبال ا

 .آوات بذاره

"  یبهتر یلیخ یتایموقع تونهیم نیبه نظرم عطر

! اصال حس نهیشیبه دل نم دایپسره ز نیداشته باشه..ا

بهش ندارم یخوب " 

بار مخالفت کرد نیاول یبرا ترالن ! 

" که! به نظر من که از  نهیبه دل تو بش سیقرار ن

 دیدخترخاله ت تا فهم نیهمه لحاظ قابل قبوله! هم

دو متر  ن،یعطر یخواستگار ادیب خوادیآوات م

حسادتشو  یچطور دونستیدهنش باز مونده بود! نم

 چیه گهید یشکیه! اگه باهم ازدواج کنن، هنشون بد

بزنه تونهینم یحرف !!" 

گذاشتم.ساغر دوباره  نیزم یزدم و سرم رو رو هق

 :در زد

- ؟؟؟یکنیدرو باز نم نیعطر  



بود و همه جوره  یمامان بلند و عصبان یصدا بازهم

گرفتیآرامش رو ازم م : 

- ادا  نیا گهی! دنیعطر یدیتو که به خواسته ت رس

 وونهیباز چرا د نمیباز کن بب ه؟؟یواسه چ درآوردنا

 یاونام قبول کردن..واسه چ ،یکنیفکر م ی! گفتیشد

 نیبا ا یگینم ؟؟؟یرفت یبدون خدافظ یبلند شد گهید

آداب  کمیکه  زننیکارات فردا سرت سرکوفت م

 ادی یچیه اباتب یو تو خونه  یستیمعاشرت بلد ن

؟؟ینگرفت  

بلد بودم  ی. من چخودم مچاله شدم ی..توییتنها یتو

 که آداب معاشرت بلد باشم؟؟

-  شهیعمو بهادر نم یاز خونواده  م،یبگذر یاز هرچ

ان یخوب یخانواده  یلیگذشت..خ !  

. من به زدیم یو حرف کردیم یاظهار نظر هرکس

. فکر کردمیاتاق گذشت فکر م یکه تو ییلحظه ها

. تمام شدمیاز قبل ناراحت م شتریو هربار ب کردمیم



 کیسوالهاش،  یبرا میجواب یطرف..ب کی حرفها

گهیطرف د ! 

" ؟؟یعطر یدونیم یچ یتو از زندگ " 

سوال فکر  نیگذشته بود و من هنوز به ا ساعتها

نکرده بودم.  دایبراش پ ی. و هنوز هم جوابکردمیم

 یکه اجازه  یمن خالصه شده بود به حس یزندگ

 یچه برسه به زندگ داد،یهم بهم نم دنینفس کش

 ..کردن

کردیدلگرمم م یکم ،یاهیس همهیان ونیبابا م یصدا : 

- واسه خودتون نگه  د،یدار یهرکدوم هر نظر

فکراشو بکنه و نظرشو  دیکه با نهی..اصل عطردیدار

اون مهمه تیاونه، پس رضا یِ بگه..زندگ ! 

بود تیاهم یب مامان : 

- هیاون که راض .. 



حقارت رو  یایدن شدم،یم یبودم؟! اگر راض یراض

..آه خدا شدمینم یبودم. و اگر راض دهیربه جون خ

نه؟؟؟ گذشتمیم میزندگ یآرزو نیاز بزرگتر دیمن با  

 کیعوض کردن نگاهم.  یبودم برا یراه دنبال

کنم.  یزندگ یا گهیجور د کی..نمیبب یا گهیجور د

رو درست کنم امیدن یا گهیجور د کی .. 

" رمیرا در آغوش بگ یدوست دارم زندگ  

حضور یها هیثان  

انتظار یها هلحظ  

هولناک یشدن ها دور  

وار ایرو یها بودن  

وسط باشد نیا ییاگر "تو" باست،یلحظه ها ز ی همه  

قصه باشم نیدارم آغاز ا دوست  

را نشانم نده انیپا تو " 

 



****** 

 

خونه رو  یبود که کل فضا یمامان چند ساعت یصدا

یو ناباور تیسرشار از عصبان ییگرفته بود. صدا .. 

-  نوی!! مگه همن؟یگته عطرآخه چه مر

االن چه دردت گرفته؟ ؟؟؟یخواستینم !! 

 یخودم رو جمع کرده بودم و ب یمبل راحت یرو

شده بودم.  رهیخ ونیخاموِش تلوز یهدف به صفحه 

مامان،  یو داد کردنها غیبه خاطر ج زدانی چارهیب

رو جمع کرد و به اتاقش رفت شیبند و بساط باز .  

- !! ؟یدیخواب بد د ؟؟یشد یجن ؟؟؟یشد وونهید

ان، تو مسخره  یاالن که اونا اومدن..همه راض

گل کرده؟ تیباز !! 

بود که کال سکوت کرده  یساعت کیندادم و  یجواب

که نظرم رو گفتم و مامان و بابا  یبودم. همون اول

کردن بلد نبودم، پس  یرو شوکه کردم. من که زندگ



 گهید رمیمیپر حقارت..فوقش م یآرزوها الِ یخیب

 نه؟؟؟

-  هیدختر! فرهاد تو  نیخدا دق کردم از دست ا یوا

 یساز هیبهش بگو!! دختره هر روز  یزیچ

!! ه؟یواسه جواب رد دادن چ لتی..اصال دلزنهیم

ن؟یعطر هیچ لتیها؟؟ دل ! 

من رو به آرزوم  خواستی! چون آوات ملم؟یدل

 دیاومد..چون با یبود اگر نم یبرسونه..چون نامرد

که..باعث  گهید لیو هزاران دل ..شدیگندش جمع م

بود  نیهم ا نشی.. بزرگترمیبه هم وصل نش شدیم

 یآوات، احساس ناتوان یکه..من دربرابر خواسته ها

که  نیها..هم گمیکردن رو نم ی. زنونگکردمیم

و  ستین یفقط دوست داشتن و خواستِن خال یزندگ

که در  نی! همامیبرب زهایچ یلیخ یاز عهده  دیبا

که نی..همستمیحدش ن .. 



-  هیگرفته که  ادی نوی! الل شد!! فقط همایب

 هی نهیدردسر درست کنه، بعد بش هیبکنه.. یخرابکار

 ..گوشه نگاه کنه

از تماس و  یخال یو من به گوش زدیحرف م مامان

..البد نبود ستینامرد ن گفتی. مکردمیفکر م اممیپ

! بابا بود که آروم گفتگهید : 

- صبر کن قهید هیخانوم  .. 

. دلم دمیدیرو م گهید یمن نگاه کرد و..من جا به

. در حق خودم ظلم شدی..اون دستها تنگ میبرا

جمع  ی. گند کارکردمیدر حق اون لطف م کردم؟؟یم

ندارم یتی..من هم که اهمستینامرد ن گهیشد و د ! 

- ن؟؟یعطر  

خبر  چکسیو ه مردمینکردم. داشتم م ینگاه بازهم

 یحال وحشتناک جواب، چه نینداشت که من با ا

 .دارم

- ه؟؟یچ لتیدل یگیچرا نم  



تا صبح چشم  شبی. ددمیرو به سمتش کش میخال نگاه

تموم شدن، شام  یهم نذاشته بودم و..برا یرو

گرفته بودم بانیغر . 

- ! هیو سرگرم حیکه همه ش دنبال تفر نهیا لشیدل

 حیتفر هیبره سراغ  خوادیخسته شده، م نیاز

فکر  یچیهبه  یدم دم ی..دختره گهید

ما هم که باِد هوا ی..آبروکنهینم !! 

 یو به حرص خوردنها کردیمنتظر نگاهم م بابا

. زنگ خونه به صدا در اومد. کردیمامان توجه نم

چشم ازم گرفت یبابا با نفس بلند : 

- برو درو باز کن ایب زدانی ! 

دیدوباره نگاهم کرد و ازم پرس و : 

- ؟؟؟یجواب رد بد یخوایچرا م  

..اما بابا دونستندیهمه م یعنیم خبر داشت. از حس بابا

. درد داشت دونندینم هیکه بق دونستیم یا گهیجور د

لب زدم یبا تمام بدبخت یوقت : 



- شهینم .. 

داد زد تیمن موند. مامان با عصبان یبابا رو نگاه : 

- اونا اومدن  شه؟؟؟یکه نم یچ ینی!! شه؟ینم یچ

 یگیم عزت..احترام..اونوقت تو نهمهی..ایخواستگار

آخه؟؟؟ یخوایم یچ گهی!! دشه؟ینم   

دیمتعجب ترالن به گوشم رس یصدا : 

- شه؟؟؟ینم یشده مامان؟؟ چ یچ  

دیبا نفرت غر مامان : 

- جواب رد بده خوادیخواهرت م .. 

 یترالن من رو برا یزدگ رتیشد. و بعد ح سکوت

جمع خسته کرد ینشستن تو . 

- !! چرا؟؟؟؟یچ ینیوا   

بش رو دادبا اعصاب خراب جوا مامان : 

-  یداره چه غلط دونهیدلش..نم ریزده ز یخوش

کنهیم .. 



ستادیشد و روبروم ا کمینزد ترالن : 

- ؟یجواب رد بد یخوایم ی!! جدن؟یآره عطر ! 

شدم تا از جا بلند بشم. ترالن دستم رو  زیخ مین

 :گرفت

- نه؟ یکنیم یشوخ !! 

.اون بازوم رو دمیکش رونیدستش ب یرو از تو دستم

 :گرفت

- جواب  یخوایکه م یچ ینی! اریدرن یه بازمسخر

گرفته؟؟؟ تی!! باز؟یرد بد  

 یشون رو نداشتم. راستش ازشون بدم م حوصله

مامان رو هم  دنید یاومد.. دلخور بودم.حت

. هرکدوم به فکر خودشون بودند و خواستمینم

کنندیم تمیحرفها اذ نیکه چقدر با ا دندیفهمینم .. 

 یدستش رو از روبه خودم دادم تا ترالن  یتکون

 یبازوم برداره. بدون توجه به ممانعتش و چشمها

ستادمیدرشت شده ش روبروش ا : 



- من دخالت نکن یِ تو زندگ ! 

مات موند و ناباور دهن باز کرد یا لحظه : 

- ه؟یدخالت چ !! 

 تیاز عصبان یاز حس..خال یجلو گذاشتم و خال قدم

 :گفتم

- ه من ب یِ ! زندگدیتو و شوهرت..حق دخالت ندار

نداره یشما ربط ! 

رو با حرص داد میجواب گستاخ مامان : 

-  ی! هگهیشده د نیکه وضعت ا میدخالت نکرد نیهم

! چه یشیبدتر م یروز به روز دار م،یگینم یچیه

به بختت؟!! حاال  یلگد بزن یخوایمرگت شده که م

تو سر  یزنیکه شانس در خونه تو زده، چرا م

  شانست؟؟؟

خب واقعا شانس  !!گفت؟ی! آوات رو مشانس؟

 ی! اما...کمیشانِس زندگ نیبزرگتر یعنیبود.  یبزرگ

رو  یکه من چقدر ُخرد شدم و چه حقارت دیفهمیم



 یتحمل کردم و تا چه حد غرورم شکست؟؟؟ نه کس

 ریتا مجبور شدم از خ دمیکش یکه من چ دیفهمینم

بگذرم میشانس زندگ نیبزرگتر . 

م و از از مامان و صورت برافروخته ش گرفت چشم

 :کنار ترالن رد شدم

- خودم  خوادی..دلم مدیبه کار من کار نداشته باش

رمیبگ میتصم میواسه زندگ .. 

- که  یمگه عقل دار شه؟؟؟یم تیحال یآخه تو چ

؟یریدرست بگ میتصم یبتون !  

ترالن  یعصب ینداشت.صدا یا دهیبا مامان فا بحث

 :با خواهش همراه شد

- !! مگه ؟یکنیکارو م نیا یچرا دار نیعطر

نبود؟ نیتو از اول هم یخواسته  ! 

پر  یمتفکرانه..با سکوت یبه بابا افتاد. نگاه نگاهم

من رو  یمعنا..ازش شرم داشتم. ترالن خواسته 

 نکهیو من آوات رو به خاطر ا گفتیبابا م یجلو



نتونستم به خواسته م غلبه کنم، از خودم روندم. حاال 

کرد؟؟یم یبابا چه فکر  

و به سمت اتاقم رفتم. کاش  دمیکش نییرو پا نگاهم

هم مثل بابا اگر قدرت درک من رو نداشتند،  هیبق

دادندیو انقدر آزارم نم کردندیالاقل سکوت م . 

- !! کنه؟یم ینطوریدختره چرا ا نی..افهممیمن نم

شده؟ وونهیخورده؟؟؟ د ییسرش به جا ! 

بلند مامان باعث شد چشمهام  یاتاقم رفتم. صدا به

رده بشندهم فش یرو : 

- جونه یکه..بال سیشانس منه واال! دختر ن !  

زانوهام گذاشتم.  یدر نشستم و سرم رو رو پشت

و  ونیتا صبح ش شبیکردن نبود. د هیگر یبرا ییجا

  .ناله هام رو کرده بودم

- با خودت بد  ی!! دارنیکارو نکن عطر نیا

داره؟! همه از خداشونه  یبی...مگه آوات چه عیکنیم

؟؟؟یکنیم ینطوریشن..چرا اتو با یجا  



تا صبح هزار بار ُمرده بودم و زنده شده بودم.  شبید

حسرت خورده  د،ینداشتن ام یتا صبح برا شبید

مونده  رهیخ یگوش یتا صبح به صفحه  شبیبودم. د

و..اگر  خواستمیم یدلگرم کیبودم. آخ که من فقط 

انقدر حقارت من رو از خودم  دادم،یجواب مثبت م

کردیدل زده م . 

 

****** 

 

! ادیهم ز یلیفقط به بابا بود. خسته بودم..خ نگاهم

که فقط با فکر کردن  یمعن یب یِ و زندگ یفشار روان

 دی. تموم کرده بودم و نباگذشتیپوچ م ی ندهیبه آ

 یبا بوسه ها ی. شروعشدیدوباره شروع م ینطوریا

تموم  نباریو حرفهاش...ا یو بعد..خواستگار یزورک

گ هم سخت تر بودکردن از مر . 

- دخترم؟؟ یخوب فکراتو کرد  



بابا فقط تکون دادن سر بود جواب .  

 ن،یهفته ناسزا گفتن و ناله و نفر کیمامان بعد از  

با حرص و نفرت نگاهم  گهیخسته شده بود و حاال د

کردیم : 

- کنهیم کاریداره چ فهمهی.. به خدا نمفهمهینم !!  

 یفس بلنددستش گرفت و با ن یرو تو شیگوش بابا

 :بازهم نگاهم کرد

- ؟؟یهم فکر کن گهیهفته د هی یخوایم  

 گهید یهفته  کی. دمیم کش دهیلب خشک یرو زبون

ده روز  زدم؟؟؟یحال وحشتناک دست و پا م یهم تو

 !بس نبود؟

 ..نه-

- ؟؟یپس مطمئن  

 ینداشتن؟! برا دیام ینداشتن؟؟ برا یزندگ یبرا

؟؟؟میزندگ یخواسته  نیپشت کردن به بزرگتر  

 ..هوم-



دیلب غر ریز مامان : 

- احمق یبش مونیپش گهینکن دو روز د یکار هی ! 

قدم  کی. آخه فقط شدمیم دی..شادونمینم ؟؟یمونیپش

  !کوتاه مونده بود تا بهش برسم

ازم  یزیچ گهیرو از بابا نگرفتم. انقدر که د نگاهم

نگاه کنه شیگوش ینپرسه و با تعلل به صفحه  .  

- یدونیباز خودت بهتر م .. 

- فرهاد فهمهینم نیا !! 

نگرفت یگوش ینگاهش رو از صفحه  بابا : 

- ..حتما ستیباشه که ن یراض دیخودشه..با یِ زندگ

داره واسه خودش لیدل .. 

- لگد به  ینطوریا شهیمسخره باعث م لیآخه کدوم دل

بچه جز مسخره  نیخدا ا یبخت خودش بزنه؟؟؟ ا

فهمه؟؟؟یم یچ یباز   

 یسکوت باال گرفت و گوش دستش رو به حالت بابا

شلوارم  یرو کنار گوشش گذاشت. دستهام رو رو



چنگ کردم و زانوهام رو فشردم. چقدر بغض 

 ..داشتم

- بهادر؟؟ یسالم..چطور  

تار شد. از نبودنش دلخور بودم..نامرد نگاهم ! 

- ..زنداداش چطوره؟؟میالحمدالله..ماهم خوب   

ش و به کردمیشدم! کاش تحمل م مونی! پشخوامینم

دمیرسیم ! 

نگاهم کرد بابا : 

- ..خوبهنمیعطر !  

بود. به عنوان عروسش  دهیبهادر حالم رو پرس عمو

بود  یدخترش؟؟؟ عروس عمو بهادر بودن هم نعمت ای

کردم بینص یکه من خودم رو ب .. 

- یراستش حاج .. 

و من  دیکشی. از برادرش خجالت مکردیتعلل م بابا

و بهادر رو چقدر همه رو خجالت زده کرده بودم. عم



جور..مادرم رو..ترالن  کیجور..آوات رو  کی

رو زمیعز یرو..بابا .. 

- که نشده..نه همه خوبن خدارو شکر یزیچ .. 

 کردم،یم هیزانوهام گذاشتم. اگر گر یم رو رو چونه

کرد؟؟؟یمامان دعوام نم  

- سین یراض نیراستش زنگ زدم بگم که..عطر .. 

دیکش نییاشد و..بابا نگاهش رو با خجالت پ یسکوت .  

- گهید دونمینم .. 

-... 

. البته دمیشنیعمو بهادر رو هم م یصدا کاش

کردیم میعصب شتریاون ب یناراحت . 

-  نیفکر کرده و به ا یکل گهیآره فکراشو کرده..د

دهیرس جهینت .. 

شرمزده ی. از همون خنده هادیخند بابا : 

- دونمیمن نم گهی..دنهیا مشیقربونت داداش..تصم .. 



بودم و چه راحت از  کیبه آرزوم نزد که چقدر آه

 ..دستش دادم

- بهادر!  یشما تاج سر ه؟؟؟یحرفها چ نینه بابا ا

 ..اصال بحث شما جدا

عمو بهادر نگاه  یتو چشمها ییبا چه رو گهید

ارتباط رو از  نیانگار ناخواسته داشتم ا کردم؟؟؟یم

کردمیقطع م شهیر ! 

- شون من شرمنده ام بهادر..بحث بچه ها جدا..خود

 یِ زندگ گهی..درنیبگ یمیکه چه تصم دوننیم

 ..خودشونه

چقدر بدهکار همه  یو مِن دست خال دمیکشیم خجالت

 .بودم

 ..فکراشو کرده-

 یکم پشتش کرد و من دلم برا یموها یرو ال دستش

شد شیپدِر شرمنده م ر . 

- درس بخونه و..واسش زوده خوادیم گهیم .. 



 لیدل تونستیت مبودم و چقدر بابا سخ اوردهین یلیدل

 ..جفت و جور کنه

- ..اما گفت فکراشو کرده..فکر گمیچشم..من بهش م

 ...نکنم

کرد و اجازه داد تا عمو بهادر حرف بزنه.. و  یمکث

 :بعد دوباره گفت

- داشته  تیرضا نیعطر دی..بادونمیآخه من که نم

 ..باشه

 گهید د؟؟؟یرسینداشتنم به گوش آوات م تیرضا

بود و اومدم تا  یاومدم نامرد یکه "اگر نم گفتینم

 "!!به آرزوت برسونمت؟

-  ی..انشاا... هرچگمیچشم داداش..باز من بهش م

خوادیم یخدا چ مینیقسمت باشه..بب .. 

تا  کردمیم یخوددار دیمامان با ی. جلودیم لرز چونه

بودن متهم نشم. سخت  یو دمدم یعقل یبازهم به ب

 !بود به خدا



- ..خدافظیسالمت باش .. 

گونه م  یسرکشانه رو یقطع شد و قطره اشک تماس

زود با سر انگشتم پس زدم. بابا  یلیراه گرفت. خ

داد.  رونیب ینیاز ب ینگاهم کرد و با دهن بسته نفس

بزنه، رو به من گفت یبابا حرف نکهیمامان قبل از ا : 

- اقتیل یب ریماتم بگ نیحاال بش ! 

وم آب گلوم رو فرو دادم. بابا رو به من آر یسخت به

 :گفت

-  ترشی..گفت بکردی..عمو قبول نمیستین یگفتم راض

نظرت عوض شد دیشا ؛یفکر کن .. 

درمورد  دیو وجودم تلخ شد. با دمیکش یناخواسته ا آه

 ریدووم آوردن ز کردم؟؟یفکر م شتریکدوم قسمت ب

..تپل شدن و ادا اطوار اومدنم؟؟؟ من بچه ایآوات 

ل بود که اص نی..اخوردمینم یبودم و به درد زندگ

کردیشده رو دلسرد م ریمِن تحق . 

 ..فکر نکنم نظرم عوض شه-



-  ..چند جلسهدیباهم آشنا بش شتریبهتر باشه که ب دیشا

؟؟س؟یبهتر ن د،یحرف بزن شتریو ب دینیرو بب گهیهمد  

. آخه پدِر گفتیعمو بهادر رو م یکه حرفها مطمئنم

داشت.از جا بلند  یسیرودربا یادیمن با برادرش ز

داشتم و  یدیشد یرفت. دل ضعفه  جیو سرم گشدم 

 نیبهتره بگم ب ای...یداریخواب و ب نیب یهمه چ

در گذر بود اهیس تِ یکابوس و واقع . 

 ..نه-

دوباره گفت بابا : 

- ..هر دیباهم حرفاتونو بزن یچند بار حضور هی

 دیبهش بگو..اونم حرفاشو بزنه..شا یدار یخواسته ا

یریبگ میتصم یبهتر تونست .. 

. از دمیترسیم دنهاشیآوات و بوس دنین از دم 

شتریزدنهاش، ب شیحرفهاش و ن .. 

- نمشی..ببخوامینم .. 



سواِل امتحان از جا بلند  نیجواب دادن به آخر بدون

خونده بودم و حاال هم در حد  یشدم. فقط در حد قبول

 شتریبرگه رو پر کردم.کشش ب یقبول یهمون نمره 

از مغزم کار  یدایهم ز شینطوریرو نداشتم و هم

بودم دهیکش . 

مراقب دادم و بدون توجه به اشاره  لیرو تحو برگه

 یساغر، از سالن خارج شدم. رو یِ رکیز ریز یها

که تک  ییهدف به بچه ها ینشسته بودم و ب مکتین

نگاه  شدند،یتک و باهم از سالِن امتحان خارج م

کردمیم . 

 یِ من به آواِت مردان یسه روز از جواب منف 

 فیبه ضع شتریگ گذشته بود و من هرروز ببزر

مثل من انقدر  یکیکه  شدی. چطور مبردمیم یبودنم پ

به  دنیرس یِ قدم کی یخر و احمق باشه و تو

 یآرزو نیبشه و به بزرگتر وونهیخواسته ش، د

پشت پا بزنه؟ شیزندگ !! 



 مونیگفت نه! آره من پش شهیبودم؟؟؟ نم مونیپش

 دیشا ایتحمل کرد!  شدیم دیکه شا کردمیبودم. فکر م

فکر کرد. فوقش  شتریخواسته هاش ب یرو شدیم

کنار  یجور کیهم  دینه؟؟؟ شا گهید شدمیم ریتحق

اومدم یم !  

ذهنم اون اتاق و اون مرد و اون حرفها  یتو یوقت و

 جهینت نیبازهم به ا کردم،یو لمسها رو مرور م

تر از اون هستم که بتونم  فیکه من ضع دمیرسیم

 کیتحمل کنم. در برابر آوات من فقط  ای امیکنار ب

 وونهیو د ی..اون هم حس افراطدونستمیرو م زیچ

خوب و بد و  نوارم رو! بدون توجه به در نظر گرفت

 ..عواقبش

آوات باشه و..اون از بودن من  خواستمیفقط م من

خواسته هامون هم  یای! آخ که دنخواست؟یم یچ

م با جواِب به ه دی..شادونمیمتفاوت بود. نم یادیز

زد که من رو مجبور به  یی..حرفهادیخواسته ش رس

 یچکسیچشم ه یتو گهید ینطوری"نه" گفتن کرد. ا



داشتن من  یهم برا یو اجبار شدینامرد نم

معرفت یو..ب استینداشت.آواِت پر س ! 

 یاومد، از رو یساغر که از دور به سمتم م دنید با

شدم. کاش  امتحانات بلند یحوزه  اطیح یتو مکتِ ین

نزنه و از من هم حرف نکشه یحرف ! 

- ن؟؟یعطر یچطور داد  

شدیهم که نم ینزدن خشک و خال حرف . 

 ..بد نبود-

گفت یخوشحال با : 

- آسون بود یلیخوب دادم..خ یلیمن خ .. 

بهش کردم. خوش به حالش که  ییگذرا نگاه

 ایعمو محسن بود،  ایدغدغه ش،  نیبزرگتر

 ..امتحاناتش

- جمع  م،یخوند یهرچ دینکوره..باک گهیماه د هی

میکن یبند .. 



به خونه  دی. بارفتمینگاه به روبرو، فقط راه م با

و بعد به خواب  خوردمیم یزیچ کیو  دمیرسیم

فراموش کنم و تکرار و  کردمیم یو سع رفتمیم

 ...تکرار و تکرار

-  یگذاشته..آمادگ یشیاستاد فالح باز کنکور آزما

؟؟یدار  

باال دادم یا شونه : 

 ..فکر کنم-

بود بگم که "فکر نکنم بهتر "! 

- ن؟؟؟یعطر  

 ..هوم-

رو گرفت دستم : 

- ؟؟یچرا جواب رد داد  

. هر دیپرسیسوال رو م نیبار بود که ا نیچندم نیا

زدیموج م یلحنش تعجب و ناباور یبار هم تو .  



- دمیرس جهینت نیگفتم که..فکرامو کردم، به ا .. 

دیاز تعجب خند پر : 

- ؟یزیچ نیمچه شهیآخه مگه م ! 

ندادم. دستم رو تکون داد یجواب : 

- زدن آخرش جواب رد  شیبعد اون همه به آب و آت

؟یبد !!  

که  ییلحظه ها خواستیندادم. دلم نم یجواب بازهم

بگم.  یمن و آوات گذشت رو به کس نیاتاق ب یتو

پس درست نبود به  دونستم،یمن که هدف آوات رو نم

قضاوت بدم یاجازه  گرانید . 

- نیعطر گهیو دبگ ! 

شدمیم کالفه : 

- ساغر گهید الیخیب .. 

متفکرانه گفت ساغر : 



- ..احتماال جادو جنبِلت گهیخاله راست م دیشا

واست دعا نوشتن! نکنه کار مامانش  ایکردن..

 باشه؟؟؟

 یما گاه یها لیفام نیبهش انداختم. خب ب یچپ نگاه

.اما صد درصد مطمئن بودم شدیحرفها زده م نیاز ا

جون برسه،  سهیبه گوش نف یزیچ نیهمچکه اگر 

که چه  دونستیم ی! آخه کخندهیبهمون م یکل

اومده؟؟؟ شیمن و آوات پ نیب ییماجراها  

- نیعطر یچقدر الغر شد .. 

رو گفت. الغر شده بودم؟؟؟  نیا یناراحت با

..و رو بهش گفتمستادمیا : 

- الغر شدم؟ یجد !! 

تکون  یسر یبه سرتا پام انداخت و با ناراحت ینگاه

 :داد

 ..آره فقط لپ مونده ازت-



آوات  یحرفها شدیکه م یجمع شدند. چرا هرچ لبهام

اومد؟ یسرم م یتو ! 

- هینطوریمدرسه ا یاز رو مانتو دیشا .. 

- ینه الغر شد .. 

جابجا کردم کلمیه یرو رو نگاهم : 

- اد؟؟؟یبه نظرت تپل بشم، خوبه؟؟ بهم م  

برداشت کرد یا گهیجور د اون : 

- ..کم غصه بخور یتپِل تپل بش دخوایحاال نم

یخواهر .. 

و چشم ازش گرفتم. و دوباره شروع  دمیبلند کش پوف

به قدم زدن کردم. اگر تپل دوست داشت..پس چرا 

داد؟؟؟ عکس اونها  حیو شهرزاد رو به من ترج وندیپ

 ییعکسها نیب ییجا کیآوات و عکس من  جیپ یتو

شدندینم دهیکه د . 

- تپل بشم خوامینم ! 



نقص شهرزاد بودم. چقدر بهش  یر اندام بفک یتو

متر و هشتادش! من  کیبه خاطر قِد  شدیم میحسود

متر و شصت و هفت سانت بودم.  کیهمه ش 

متر و نود بود،  کیبه  کیکه نزد یدربرابر آوات

اومدم یبه نظر م زهیر یادیز . 

- نیعه عطر !! 

 یا دهیفا سهیمقا گهیجمع تر شدند. االن که د لبهام

 ..نداشت

 ..هوم-

رو تکون داد دستم : 

- س؟یآوات ن هیاون شب !! 

 رتیح یشد و چشمها دهیشدم! نگاهم باال کش جیگ

زل  یا گهید ی. ساغر به جادمیساغر رو د یزده 

و  هیذهنم تجز یجمله ش رو تو کهیزده بود. درحال

رد نگاهش رو دنبال کردم کردم،یم لیتحل .  



 کی.تکرار شد. یهام رفت. خواب هیدرون ر ینفس

ذهنم تصور کرده بودم و..آرزو  یکه بارها تو ایرو

بودم و دهیکرده بودم و..به خودم و افکارم خند .. 

که با کاله اسپرِت  یرنگ..و مرد دیام ِو سف یب کی

عمو  نِ یداده بود. ماش هیرنگ بهش تک یسرمه ا

به  ازین یاون آدم..حت یبهادر رو با تعلل شناختم، ول

 کینزد اهامیبه رو یادیشت.زفکر کردن ندا یا هیثان

خنده دار..که دوست داشتم  یبود. به همون آرزو

رو که نگاِه براق و  یپام سبز بشه!! کس یجلو کهوی

کاله، به من دوخته شده بود یلبه  ریاز ز اهشیس .. 

دست ساغر شل  یاراده کند شدند. دستم تو یب قدمهام

  .شد

 خودشه؟؟؟-

. و شدیباز مونده م بسته نم دهن

کرده بودند. پلک  ستیگاهم..نفسم..قلبم..تماما ان

دمشیزدم..دوباره د . 

 ..آره..انگار-



 ادی! اصال..چرا؟!! فاصله مون ز؟یبود..چطور نجایا

فاصله  نیمتر..اما از هم ستیاز ب شتریب دیبود..شا

چشمها که به من زل زده بودند،  یاهیهم اون س

تمام وجودم رو به لرزه بندازند تونستندیم .  

گرفت، قلبم از به تپش  نیش رو که از ماش هیتک

بودم انگار!! به سمتم  دهیصادقه د یایرو شبیافتاد. د

دمیساغر رو شن یقدم برداشت.. صدا : 

- ادیداره م !! 

خنده دارم  یبهتره بگم..آرزو ایشده بود  ریتعب خوابم

  !برآورده شده بود

 لشیداشت. دل یلینبود. حتما دل یبودنش اتفاق نجایا

 یقدمها داشت،یکه به سمتم برم ین بودم؟! هر قدمم

بودنش رو..باور  نباری. راستش..اشدیمن سست تر م

داشتم. به  ییاعتقاد باال اهامی. من به روکردمیم

بودم دهیخوابش رو د شبیکه د یدیام .  

؟ نیاومده عطر یواسه چ - ! 



که قابل باور نبود، اومدنش بعد از تموم  یزیچ اما

بود که فکر کنم..خودش هم بدش  یشدِن درد آور

تموم  ینه..اما تو ایخودش خواست  دونمی. نمومدین

نبود! اما  یهم ناراض دینبود. شا ریتقص یشدن، ب

گشتمیم لیبود و من دنبال دل نجایحاال..ا .  

- دونمینم .. 

 کی کهوی دم،یرسیم یدیبه ته نا ام یوقت شهیهم

 شدیم داشیپ کردم،ی..که اصال فکرش رو نمییجا

از سر گرفته بشه یهمه چ شدیو..باعث م .. 

- همون موضوع  یدرباره  خوادیحتما م

باهات حرف بزنه یخواستگار .. 

حواسم به ساغر نبود. نگاهم رو از آوات گرفته  ادیز

دور چشم دوخته بودم. انگار  یبودم و به نامعلوم ها

هم  دیمن وجود نداشت. شا یبرا یانیبا آوات.. پا

 یبه سخت یبود و گاه شهیکه هم یبراس حس یانیپا

از  یبود باشه..حت ی. اما کافکردمیخاموشش م

شعله ور  یشتریبدور..اونوقت بود که حسم با شدت 



مرد دچار ترس و  نیحس و ا نیو من..با ا شدیم

. درست..مثل حاالشدمیم یسردرگم ! 

 ستیمن ا یو قدمها ستادی..درست روبروم ایوقت

نگاهم از  د،یاه رسکرد و..فاصله به دو قدِم کوت

و پر  اهیجدا شد و به سمت دو گوداِل س ینامعلوم

شد دهینفوذ کش .  

 ..سالم-

مواقع نطقم  نیدر ا شهیساغر بود و من که هم یصدا

داد یی.جواب ساغر رو با نگاه گذراشدیکور م : 

 ..سالم-

که پر شده بودم از فکرها و حدس  یدوباره..به من و

..با همون یطوالن یمختلف، نگاه کرد. نگاه یها

که با  یدخترونه ا ی..حس هایبراق و لعنت یها اهیس

 نیا یهمراه شده بود.راستش..تو یغم و دلخور

. مقتعه دمیکشیخجالت م یمدرسه ا پیاز ت ها،یریدرگ

 یساده..و کتون یِ طوس یِ و روپوش و شلوار پارچه ا

شیاز آرا یخال یآل استار..با صورت یها .. 



. و دمیدیکاله هم م ریاخم کمرنگش رو از ز 

از لبخندش یو خال یصورت جد .. 

- ؟؟؟یخوب  

 نیبودم؟! خوب بودن چطور بود؟؟؟ اصال ا خوب

وقت بود که خوب بودن  یلیخ یعنی..دونستمیرو نم

 .رو فراموش کرده بودم

 ..هوم-

از شناخته  یبه اطراف انداخت. آواِت مردان ینگاه

بود  که پر یانتفاع ریآموزشگاِه غ کی یشدن جلو

. و من..از دیترسیهمسن و ساِل من، م یاز دخترها

 یهر دختر یکه آرزو یخودش..از خوِد آوات مردان

 یبودم که آرزو یا وونهید ی! ترسودمیترسیبود، م

 !داشتنش رو داشتم

- یعطر .. 

و  شدیتلفظ م خواست،یمن..همونطور که اون م اسم

رو از سر گرفته بود یقلب من باز : 



 بله؟؟-

 یو با کالفگ دیلب باالش کش یگوشه رو  زبونش

 یچشمها گهیکه د یانداخت. جور نترییسرش رو پا

 یعطِر مردونه  ی..بودادینشد. بو م دهیپر حرفش د

که من بارها دلم خواست باهاش نفس بکشم.  یمیمال

 یادیاومد و من ز یرنگ بهش م اهیجذب س شرتیت

بودم؟ زیدر برابرش کم و ناچ !! 

بودِن  ی آورد و با همون عصبسرش رو باال باالخره

دیطرف کش کیبه  یمشهودش سر : 

- قهید هی ایب .. 

فرو دادم یُغل زده رو به سخت قلبِ  : 

 کجا؟؟-

دراز کرد و دستم رو گرفت دست : 

- کارت دارم ایب .. 

 کیقلِب سرکش آروم بشو نبود. بازهم آوات با  نیا

کرده بود شی"ُهش" وحش . 



- کار؟؟؟یچ  

دیرو کش دستم : 

- یفهمیم ایب .. 

نخوردم. کارم داشت..از کدوم کارها؟ تکون !! 

- جا بگو نیهم .. 

نگاهم رو  د؟؟؟یکرد. لرزش صدام رو فهم نگاهم

 گمیو دلخور رو م تابیازش نگرفتم. همون نگاِه ب

اتاِق خونه مون  یکه از تکراِر لحظه ها دیفهمیها! م

 یندارم؟! پوف آروم یحس خوب نگیو..اون پارک

هش رو به اطراف گردوندو بازهم نگا دیکش : 

- شهیکه نم نجایا .. 

. عکس من و آوات پخش کردندینگاهمون م حتما

خونه ش..حتما بچه ها  یشده بود. همون عکِس تو

 یتیوقت بود که اهم یلیو من خ کردندیم یکنجکاو

دادمینم : 

 ..کارتو بگو، برو-



- ن؟؟یعطر  

. رمیساغر باعث شد که..نگاه از آوات بگ یصدا

وش کرده بودم که اون هم هستراستش فرام ! 

آورد و دم گوشم آروم گفت کیرو نزد سرش : 

- ..باهاش برو..بچه ها دارن سیکه درست ن نجایا

کننینگاهتون م .. 

گره  یآوات نگاه کردم که با همون ابروها به

دستش مونده بود و  ی. دستم توکردیخورده، نگاهم م

 بود. یبدنم، کاف یسست شدن تمام اعضا یبرا نیهم

هم که میعطر مال یبو نینگاه پر جذبه و ا نیا ... 

دستش فشرد ونیرو م دستم : 

- باهات حرف بزنم خوامیم ایب .. 

دلم  زد،یکه آروم و با جذبه حرف م نطوری! ایلعنت

 یجونم رو هم بدم تا باشه!! من دمدم خواستیم

ام؟ وونهیکه د گفتیبودم؟؟؟ مامان راست م !  

بلند گفت ساغر : 



- نیرعط دیشما بر .. 

. آخه من..باهاش کجا برم شدیاز آوات جدا نم نگاهم

بشنوم؟؟؟ من از خوِد آوات که نه..از  یو چه حرف

دست  ی. دستم رو تودمیترسیشدِن دوباره م م ریتحق

 :آوات تکون دادم

- برم دیاالن که..کار دارم..با .. 

 انینما شتریب شیرو محکمتر فشرد و کالفگ دستم

 :شد

- میحرف بزن میخوای..فقط مزمیعز ایب .  

گلوم  یناخواسته تو یشد و بغض دهییسا قلبم

رو  یبود که دِل شکسته م، هر حرف دهینشست.فهم

خوادینم .. 

- بده که من ببرم  نتویماش چیی..فقط سونیبرو عطر

 ..خونه

من  یآرزو یخدا..اگر دوستم نداشت..اگر فقط برا آه

 یثابت کنه که نامرد خواستیاومده بود..اگر م



 ی! من که همه چخواست؟یم یچ نجایه..االن انکرد

بود و  نجایرو به نفع اون تموم کرده بودم..حاال چرا ا

 یوقت زدیصدام موج م یتو یدلخور کرد؟؟؟یم تمیاذ

 :با اخم گفتم

- آوات؟؟؟ یدار کاریچ  

 یشدند و بعد..با لحن خاص پیهم ک یرو لبهاش

 :گفت

- میبده، بر چوییسو .. 

. گفته بود حرف..در دادمیم نییپا یرو به سخت بغض

بگذرم. نه  نیاز ا تونستمی..نمیدیو..ناام یکیاوجِ تار

و اون اومده بود تا  خواستمیم ی.. من دلگرمشدینم

 دی..شانهیاز ک یخال دی..شایمنطق دیحرف بزنه. شا

قانع کردنم  یبرا دیفقط به خاطر خودم و خودش..شا

که  ی...هرچدونمیهم..نم دیناراحت نبودن..شا یبرا

تاب و نا کام از قبول نکردن و  یمِن ب یبود،برا

گرفت  دهیناد شدیساده گذشتن، بهتر بود.اصال مگه م

 !!و گذشت؟



مانتوم  بیج یرو از تو چییتا باالخره سو دیکش طول

زود  یلیدرآوردم و..به سمت ساغر گرفتم. ساغر خ

رو ازم گرفت و گفت چییسو : 

 ..من رفتم..خدافظ-

ون داد و من به تنها شدنم با براش تک یسر آوات

 چارهیحس، ب نیآوات فکر کردم. به خدا که من با ا

بودم نیزم یآدم رو نیتر . 

. قدم برداشت. قدم برداشتم. کناِر اون! دیرو کش دستم

و  انایک یکه تمام نگاهها دنبالش بود. لحظه ا یکس

بودم و اون ها  ی. من کنار آوات مرداندمیمهلقا رو د

کردندینگاهم م میقو مست زیچه ت . 

- ؟؟؟یامتحان داشت  

 خواستیهم م نباریدستش بود و اگر ا یتو دستم

حق نداشت! به خدا  نباریپسرخاله باشه و مراقب..ا

رو نداشت یکه حق انقدر نامرد .. 

 ..آره-



- ؟؟یخوب داد  

جواب دادم صادقانه : 

 ..نه-

عمو بهادر رو زد و..دستم رو رها  نِ یماش موتیر

 :کرد

- میبر نیبش .. 

..از حس خودم گذشته یو حت یمن از همه چ نباریا 

کنه و حسم رو به باد  رمیتحق تونستینم گهیبودم. د

رهیتمسخر بگ . 

هم گذاشتم و  یکه بسته شد..دستهام رو رو نیماش در

بسته و من  یفضا کی. بازهم دمیکش نیینگاهم رو پا

 ینداشت که خونه  یو آوات! فقط من و اون..فرق

 ایما.. یاتاِق مهماِن خونه  ای..نگیپارک ایاون باشه..

خلوِت دو نفره  کیبود  ی..کافیاتاقِک آهن نیهم

بشه.  یا گهیجور د یباشه تا..همه چ



حد با  نیحسم..خواستنم..قلبم..چطور تونستم تا ا

 !!خودم بد باشم و..ازش بگذرم؟

نگاه تمام وجودم رو  نی..و اکردمیرو حس م نگاهش

انداخت یبه تالطم م . 

- یبا لباس مدرسه بامزه شد .. 

. اما کردمیگرم بود..من حس م نگاهش

یلحنش..عاد .. 

- یزنیجوجه م یادیز پیت نیبا ا .. 

قفل شده  یم سفت شد و باالخره چشم از دستها چونه

خمارش با  ینگاهش کردم، چشمها یم گرفتم.وقت

لززوندیقلبم رو م نیبه من بود..و ا یحالت خاص .. 

- ؟؟یگیکارتو م  

 یرو ییگردوند. لبخند گذرا ی. نگاهدیکش یبلند نفس

لبش آورد و..نگاهش رو پرنفوذتر از قبل به چشمهام 

 :دوخت



- خوشگلت  دهیاز اون لباس سف شتریب پیت نیا

ت مظلوم شده افهیکرده..چقدرم ق ! 

 دیتاب؟؟ شا یب ای! دلتنگ بود؟؟ دمش؟یفهمینم چرا

یا نهیهم ک ! 

گونه م  یرودراز کرد و پشت انگشتهاش رو  دست

زود و..ناخودآگاه عکس العمل نشون  یلی. خدیکش

 یلی. تک خنده ش خدمیدادم و صورتم رو عقب کش

 :آروم بود

- ؟؟؟یدیازم ترس  

بود نه؟؟؟  یچشمهاش موند. لعنت یرو نگاهم

ترس  نیشتریندارم و ب یکه من ازش ترس دونستینم

 من از درک نشدن و مسخره شدنه؟؟

- ؟بترسم؟ دیتو با یِ از چ  

کرد نییباال و پا یرو باال داد و آروم سر ابروهاش : 

-  نی! واسه همترسهینم یچیخانوم از ه یعطر

ارهیرو درم ایباز وونهید نیبزرگتر .. 



ابروهام  نیب یکرد و اخم دنیشروع به تپ قلبم

کنه؟ تمیاذ خواستینشست. م ! 

- نداره که ازت بترسم یلیدل ! 

ده و لبخند محو ش یسرکشش و..صورت جد نگاه

آدم!  نیاز حضوِر ا گرفتمیخدا چقدر حس م یش..وا

رو روشن کرد نیماش ره،یچشم ازم بگ نکهیبدون ا : 

- واسه  یلیشجاع! دنبال دل یهوممم خانوم کوچولو

دن؟؟؟یترس  

تر گفتم یجد : 

 ..حرفتو بگو-

که قلبم  یبه سرعت از جا کنده شد. جور نیماش

اراده خودم رو جمع کردم یو ب ختیر . 

- ؟؟؟یام فکر کردبه حرف  

 یشد. اما سع قیوجودم تزر یاز لحنش تو یشرم

جواب بدم یکردم عاد : 

 !فکر کردم که جواب دادم-



دیبهم انداخت و آروم خند ییگذرا نگاه : 

- یدیپس ازم ترس ! 

بازهم حرف رو به اون  خواستیچرا م یعوض

 سمت و سو بکشه؟؟؟

- دمیمن نترس !! 

و پر حرص گفت آروم : 

- ؟؟؟یشد یهمه چ الیخیب دتایپس از شجاعت ز  

 شیشد..اما لحِن لعنت شتریشدند. سرعتش ب پیک لبهام

 :آروم بود

- م؟؟یبخور یزیچ هی میبر یدوست دار  

یخونسرد یبودم و دنبال کم یعصب : 

- ندارم لیم یزیچ .. 

نگاهم کرد یمعنا دار یخنده  با : 

- که؟؟؟ یپک! دوس دار سیآ  



دست شد. اون  دهیلبم از حرص باال کش ی گوشه

زده از مقنعه م   رونیب یدراز کرد و چند تار مو

دیرو آروم کش : 

- پک  سیلوس!! ادا درآوردنت موقع آ یِ مو فرفر

رفتن با تو بد و  رونیب یِ خوردن قشنگه..هرچ

خندم  اد،یم ادمیهروقت  یکی نیمسخره باشه، ا

رهیگیم .. 

بهم کرد ییموندم..اون نگاه گذرا مات : 

-  سیآ یتو یها وهیرده م..خُ یتُخس بش خوادیدلم م

بشه تو دهنت..با لوس  کیو شل یپکو هورت بکش

و بهم  یریدست منو بگ یی..بعد با پررویبخند یباز

یبچسب .. 

جلو نگاه کرد و پر حرص آروم ادامه داد به : 

-  ی..دنبال بچه بازیاز خوب بودنم سواستفاده کن

و منو به همه  یخودت گولم بزن الی..به خیباش

ینشون بد !! 



از تنم گذشت. ازم حرص داشت..من  یرزل

دمیفهمیم ! 

- مو کال به باد  یو مردونگ تیثیبعدم که آبرو و ح

یبد ! 

 تیشد. با خجالت و عصبان ریدندونهام اس ونیم لبم

 :جواب دادم

- یخودت بود که ولم نکرد ریتقص ! 

باال و  یبلندش با حرص همراه بود. سر دنیکش نفس

به جلو گفت رهیکرد و خ نییپا : 

- گذرهیپوکت م یتو اون کلّه  یاگه من بدونم چ !! 

دیفهمیم دی..باالخره که بایبود گفتنش ول سخت ! 

-  خوادیهر جور که دلت م نی...واسه همیفهمیمنو نم

یکنیباهام رفتار م ! 

ابروهاش پررنگ شد. سرعت سرسام  نیب اخم

آورش من رو دچار استرس کرده بود. حرفهاش هم 

 ...که



- خانوم قبولت ندارم دختر !! 

شدم یکردم و عصبان بغض : 

- یکنیمسخره م م شهیهم نیواسه هم ! 

چشمهام پرت کرد یرو تو شیعصبان نگاه : 

  !مسخره ت نکردم-

زانوم فشردم یمشت شده م رو رو دست : 

- و..هر دفعه  یحس منو مسخره کرد شهیچرا!! هم

یبا حرفات ناراحتم کرد یجور هی ! 

دیخند یو مسخرگ تیعصبان با : 

- که تو   یحس نی! به نظر من اگهیسخره س دخب م

چرت و مسخره س خیکال از ب ،یدار !! 

 دم،یکشیکه م یبلند یهزار تکه شد. با نفسها قلبم

گلوم رو فرو بدم یداشتم بغض جمع شده تو یسع : 

- !! من که خواستم ی..مسخره م کنیحق ندار

و از دستم  یباش یدادم که راض یجواب ی..حتیبر



نامرد، نه  گهیبهت م ینه کس گهی..دیراحت بش

..االن یشیدختر بچه م هی یاالف احساساِت مسخره 

؟؟؟یشیمن نم الِ یخیچرا ب  

نگه داشت. نگاهم تار  ابونیکنار خ یا گوشه

رو زد. برگشتم و  یبشم..قفل مرکز ادهیبود.خواستم پ

 :با حرص و نفرت نگاهش کردم

 !!فکر کنم حرفات تموم شد-

دیخند یسختاون با صورت درهم، به   : 

- نزدم که یهنوز حرف .. 

دست خودم نبود  تمیآزار دهنده بود..عصبان چقدر

دمیغر یوقت : 

 !!زودباش حرفتو بزن-

 یصندل یش رو از پشت هیو..تک دیکش یآروم پوف

  .گرفت

- س؟؟؟یمسخره ن  

دیلبم از جرص پر ی گوشه : 



- برم خوامیباز کن م !! 

دراز کرد و دست مشت شده م رو گرفت دست : 

- ؟یفرار کن یخوایحاال؟؟ باز م هیچ ! 

. دستم رو دمی. دستم رو عقب کشدیبدبختم لرز قلبِ 

 :نگه داشت و آرومتر گفت

- خب ثابت کن ؟؟؟یعطر سیمسخره ن ! 

 دهیاز دست مردونه ش، به سمت چشمهاش کش نگاهم

دوباره گفت تیشد. اون با اخم و جد : 

- ! ثابت کن، تا منم قبول کنمگهیثابت کن د .. 

رو تکون دادم دستم : 

- دادمیجواب رد نم ،یقبول کن خواستمیاگه م .. 

دیو..بامزه خند آروم : 

 ..اون که از ترِست بود-



 یذهنم اومد و..لمس دستها یتو حرفهاش

 د،یدستم کش یانگشت شستش رو رو یسرکشش..وقت

دمیناخودآگاه خجالت کش . 

- بخورمت نه؟؟؟ یهمون اول کار یدیترس   

م حرکاتم مشهود بود، اخم تما یکه تو یخجالت با

 :کردم

- دمینترس زایمن ازاون چ ! 

صورتم گردوند یو..نگاهش رو تو دیلذت خند با : 

- ؟؟؟یهمه ش هست ی هیخوب!! پس پا میلیخ  

 یشتریبزنم. با لذت ب یخجالتم نتونستم حرف از

دیخند : 

-  رم،یازت بگ یلِب مشت هیاالن  ینیش!  افهیق نیبا ا

؟؟یکنیاز ترس سکته نم  

! نگاه اون ختیتنم ر یتو ایدن یها یتمام داغ گاران

..چقدر دمیلبهام بود و من با خجالت چشم دزد یرو

بود یعوض ! 



-  نی..با ایایخوشمزه تر به نظر م شیاالن بدون آرا

 یکج و کوله ت! اگه رو حرفت هست یمقنعه 

..بوسم کنیحّستو ثابت کن یخوایو..م یترسیو..نم ! 

باعث شد  یطانیش یاومد..گرما کترینزد صورتش

بکشه ریدلم ت ریز .. 

 ..مثل اون دفعه شجاعت به خرج بده و بوسم کن-

چشمها و لبهام جابجا شد نیب نگاهش : 

- خوامیکه من م یهمونطور یسر نیاما ا ! 

خوش فرم  یلبها یدرشت شده م..رو یچشمها

..از دمیزود چشم دزد یلیو..خندونش سر خورد و..خ

جوشش دراومده بود، وحشتناک به  نطوریکه ا یحس

شرم من رو به فرار  نی.و اکردمیاحساس شرم م

کردیوادار م : 

- هم فکر  یا گهید زیبه چ زا،یچ نیواقعا که!! جز ا

؟؟؟یکنیم  

آرومش کم از پوزخند نداشت لبخند : 



- ؟؟؟یکنیفکر م یتو به چ  

به سمت چشمهاش  یخجالت زده م لحظه ا نگاه

اون ادامه داد..دمیشد و بعد دوباره چشم دزد دهیکش : 

- که ازش حرف  یحس نیبدونم ا خوامیم یجد

شه؟؟؟یم ایشامل چ ،یزنیم  

رو تکون داد و وادارم کرد تا نگاهش کنم..اخم  دستم

داشت اما آروم بود یکمرنگ : 

- پز دادن به  ای ؟؟؟یفقط دوست داشتِن خشک و خال

اون؟؟؟ نوینشون دادن به ا ایهمسن و ساالت؟!    

 یبرا یشدند. بازهم جواب پیهم ک یرو لبهام

نکردم. اون ابرو باال داد دایش پ یِ در پ یسواالت پ : 

-  یبه درِد زندگ یفقط دوست داشتن و خواستِن خال

خانوم کوچولو خورهینم ! 

اراده بود که با اخم گفتم یب : 

- دونمیخودم م ! 



از خنده بود یخنده ش خال تک : 

- ؟؟؟یدونیم یخودت چ  

گفتم؟یم یدهن باز کنم..آخه چ نتونستم ! 

- ! گهی! بگو د؟یدونیم یمشترک چ یِ از زندگ قایدق

؟؟؟یوجب مین یدونیم یاز شوهر دار یتو چ   

 ینگرفته بود..با اخم و دلخور یمن رو جد بازهم

 :گفتم

-  یهمه چ الِ یخیداره؟؟؟ حاال که کال ب یتیچه اهم

شدم..البته رو خواسته هات فکر هم کردما! اما 

خوامینم !!  

و دستم رو رها کرد دیشک یآروم نفس : 

- یکنیم یلجباز .. 

ست؟ین یکه لجباز دیفهمیبودم. چرا نم ناراحت ! 

- بشم  ریتحق نکهیمشکل ندارم..از ا زایمن با اون چ

ترسمیو..مسخره بشم، م ! 



بهم انداخت یگوشه ا نگاه : 

- ترسمیکردن با تو م یمن از زندگ .. 

به  یشدم..اون دو کف دستش رو با کالفگ خشک

و خش گرفته ادامه داد دیشصورتش ک : 

- اعتماد ندارم شه،یکه ادعات م یبه حس .. 

. از اول هم حسم رو شدندیخود به خود جمع م لبهام

منعم  ای یجور کیهربار  نیهم یقبول نداشت. برا

دیمسخره! نگاهش رو به سمتم کش ای کرد،یم : 

 اعتماد ندارم..فکر کنم حق دارم نه؟؟؟-

که نه..حق  کردمیفکر م ناخواسته بود و داشتم اخمم

 !نداشت

- شهیبه خودت مربوط م نیا گهید .. 

کش داد یهدف لب یب : 

-  یزیچ هیدختر لجباز..حسود..لوس..امروز 

 یچسبیم شیریمثل س ای! گهید زیچ هی..فردا یخوایم

 نکهی..به خاطر ایریم یذاریم یّکنیکال م ایبه آدم، 



از آبرو و خواستن خودتم  یحرف خودت باشه، حت

که بخوام  دمیازت ند ی..تا االن رفتار درستیگذریم

 ..قبولت کنم

اون من رو درک  ایانقدر وحشتناک بودم؟!!  من

کرد؟؟؟ینم  

- دارن لیمن دل یرفتارا ! 

نگاهم کرد یمسخرگ با : 

- بچگونه تو  یهم که باشن، رفتارا یهرچ التیدل

کننینم هیتوج ! 

 ی! داشت من رو مقصر همه چشدمیم یعصب

کردیم : 

- آرامش  خواستمینظر تو بچگونه س..من فقط مبه 

یذاشتیداشته باشم..تو نم ! 

ابروهاش  نیب یشد و اخم کمرنگ زیآرومش ت نگاه

شد انینما : 



- غلطا  یلیخ ،یآرامش داشته باش نکهیواسه ا

بدون فکر،  ینطوریهم هم یتو زندگ ترسمی! میکنیم

جلو یبر یُشخم بزن ! 

کردیم جواب دادنهاش، واقعا کالفه م نطوریا : 

- من بهت گفتم  ؟؟؟یخودت تا حاال کار اشتباه نداشت

 یبه حال خودم؟!! خوشت م یبرو..تو چرا ولم نکرد

 یبشم؟؟؟ من چه گناه تیباشم و اذ شتیپ یاومد هِ 

اونم با  کردم؟؟یتحمل م دیکرده بودم که همه ش با

تو یایاون..نامرد !! 

 یب دیاز حرص، شا دی. شادیاخم درهم لپم رو کش با

 !هدف

 !من فقط خواستم مراقبت باشم-

م  ینیب یرو نیشد و چ دهیاز حرص باال کش لبهام

 :افتاد

- آره؟ یدلت خواست بکن یبه اسم مراقبت هرکا !! 

تنگ کرد چشم : 



- کردم؟؟ کارتیچ  

هاش و بوسه  یکیبگم که چطور با نزد خواستیم

 گرفتیم دهی! چطور حسم رو نادکرد؟یم تمیهاش اذ

رو کنترل کنم؟که خودم  گفتیو م !! 

- شم جواب بده! خب؟؟  هیبق ،یزیریزبون م ن؟؟؟یبب

کردم کارتیبگو چ .. 

که داره  کردمیچرا فکر م دونمیداشتم..نم یحس کی

!! برهیو لذت م کنهیم حیبا حرف زدن باهام، فقط تفر

واقعا برام ناراحت کننده بود نیا . 

-  ِشتیمن که پ ؟؟یبد کردم خواستم ناراحت نباش

بود؟؟ یدردت چ گهیبودم..د  

 یتر حرف بزنم تا من رو جد یکردم جد یسع 

رهیبگ : 

- به پسرخاله  ازیبه مراقب ندارم! ن ازیمن ن

 یو به بهونه  یباش شمیندارم پ یازیندارم..ن

..خوشم یریخودت بگ یمراقبت، منو تحت سلطه 



و  یکنیباهام رفتار م خوادیکه دلت م یهرطور ادینم

یکنیسخره مکه دارمو م یآخرش منو حس ! 

داد و آروم گفت رونیب یبلند نفس : 

- حسش گفت یباز درباره  ! 

. رو بهم کرد و ادامه شدیباعث نفرتم م یعوض نیا

 :داد

- باهات کردم که ناراحت  یمن چه رفتار زمیعز

؟؟؟یشد  

با حرص همراه شده بود نفسهام : 

- ؟یدونیخودت نم !! 

لپم رو  یشتریبا حرص ب نباریدراز کرد و ا دست

فشرده شده و  یبا دندونها نیرد..و در همون حفش

 :لذت گفت

- خودته!  ریتقص ؟؟؟یبه خاطر دوتا بوس ناراحت

اگه  ندفعهی!! اینباش یانقدر بامزه و چلوندن یخواست

رمیگیگازت م ،یجوجه ها بش هیو شب یبغض کن !  



لپم جمع  یو درد تو دیکش ریت جانیاز فشار ه قلبم

صدام از درد و دستش گذاشتم و  یشد. دست رو

باال رفت تیعصبان : 

- وونهیآخ! نکن د !!  

صورتم گذاشت و فشار داد یدستش رو رو کف : 

-  کاریولت کنم خانوم کوچولو..چ تونمیمن که نم

بگذره و  کمیتا  میبر شیپ یهمونطور شدیکنم؟؟ نم

شه؟؟؟یم یچ مینیبب  

داشتند،  یبراقش که حس خاص یچشمها یرو نگاهم

و من به  دادیتش لپم رو ماساژ مموند. اون با کف دس

ولم کنه؟ تونستی. نمکردمیجمله ش فکر م !! 

داد و نرمتر لپم رو نوازش کرد رونیب ینفس : 

- شد..همه ش هم به خاطر ندونم  ییهوی یهمه چ

توئه یایکار ! 

بهت زده نجوا کردم د،یکوبیکه به شدت م یقلب با : 

- کنم؟ کاریمن چ ! 



چشم ازم صورتم برداشت و  یرو از رو دستش

به  یخودیدرهم، ب یسکوت و اخمها یگرفت. تو

که کالفه  دمیفهمیراحت م یلیشد.خ رهیروبرو خ

تا  دیبود؟! طول کش فیست..اون هم مثل من بالتکل

ادیدوباره به حرف ب : 

- قبولت داشته  تونمیبشه..نم خواستمیانقدر زود نم

 ی..هم از لحاظ عقلیباشم..هنوز انقدر بزرگ نشد

 ینتون ترسمی..میندار یکال..آمادگ..هم یبچه ا

 یهمه  ی..نه که فکر کنیخواسته هامو برآورده کن

ام  گهید یزایچ یلیخواسته هام فقط رابطه س..خ

 ایلجباز ورفتارا نیدو نفره با ا یهس..کال زندگ

 ..سخته

طرز فکرمون  نیفاصله..ا نهمهیاز ا گرفتیدلم م 

دکرده بو جادیفاصله رو ا نیا نمونیبود که ب . 

- کنم؟ کاریمن چ یگیخب م !! 

فرمون زد یمشت شده ش رو آروم رو دست :  

- ؟؟؟یبکن یتونیم کاریچ  



در هم شد یاز ناراحت صورتم : 

- و..تو  یخب..من که..گفتم نه! تا تو راحت باش

یاجبار نباش .. 

دیطرف کش کیدهنش رو به  یمشهود یکالفگ با : 

- ؟یفهمیولت کنم..نم تونمی! گفتم نمیتو چقدر خنگ !! 

کالفه ش موند.  یچشمها یمات شده م رو یچشمها

در  یبود؟! دست خودم نبود وقت یگفت؟!! واقع یچ

لب زدم یاوجِ بهت زدگ : 

- ؟ی..چیعنی !! 

فکر یبود و تو یعصب : 

-  یبچه  هی ؟؟یچ ینی دونمی! چه میمسخره باز ینی

فکر و ذکرم یشده همه  شیریس .. 

 کی. شد دهیکش ینامعلوم یبه سمت نقطه  نگاهم

 شدیذهنم تکرار م یبار..دو بار..ده بار..جمله ش تو

 یای..همون روایرو کی. ختیریو هربار قلبم فرو م

خدا من خواب  ی! وادمید شبیکه د یصادقه ا



 یجمله  کی..نی..با همبافتمیم ای!! داشتم روستم؟ین

زده نجوا کردم رتیلب زمزمه وار و ح ریکوتاه! ز : 

- ؟ی..عاشقم شدیعنی !! 

من.  دِ یسف یاهایو رو نیسکوت سنگ کیشد.  سکوت

دیناخواسته لبهام رو از هم کش یخنده ا : 

 !کثافت-

که چطور با  دمیشد و..د دهیبه سمتش کش نگاهم

بودم.  نجای. اکنهیبهت زده نگاهم م یچشمها

گفتم؟!  یچ یگفتم؟!! وا ی..چنشیماش یکنارش..تو

باز شده م رو بستم.  یو لبها دمیکش یآروم نیه

..کاش بلند نگفته باشمدمیلت کشخجا !  

شد هانهیمتعجبش،عاقل اندر سف نگاه : 

- ها یکال تو توّهم !! 

شد و اخم کردم. اون  شتریبود! خجالتم ب دهیشن پس

دست دراز کرد و با دو انگشتش دو لپم رو فشرد. و 



 لیکارش باعث شد که لبهام جلو متما نیا

پرلذتش بود یصدا یبشند..حرص قاط : 

- گهیفکر منو خراب کرده د اتیباز ونهوید نیهم !! 

 یرنگ یهم با جمالتش غرق هپروتها هنوز

 یو من چقدر تو گرفتی..چقدر لپم درد مشدمیم

 یبودم! عاشقم شده بود نه؟!! برا یا گهید یایدن

 یبود! وا نجایا نیهم یولم کنه! برا تونستمینم نیهم

شه؟یم !! 

- یپس عاشق من شد !! 

لپهام  یر انگشتهاش روهم متعجب بود و فشا هنوز

دیخند رتیشد. و بعد در اوج ح شتریب : 

- وقت؟؟؟ هی!! کِمت نشه ؟یعاشِق توئه لپ چال  

کردم از سوراخ  یدستش گذاشتم و سع یرو دست

دیخند یکنم..اون با حس خاص یریشدن لپهام جلوگ : 

- از دستت خالص  یجور هیکه  نمیمن فقط دنبال ا

 !!شم



!! دستش رو به شدت گفت؟یم یمرد چ نیخدا ا یوا

دمیپس زدم و..ناله وار غر : 

- ؟؟؟یکنیپس چرا ولم نم  

دیهدف خند یو ب دیکش یبلند پوف : 

- شهی..اما نمخوادیدلم م یلیخ !! 

نگاه کردم و با دستم لپم رو  زیچشمهاش ت یتو

 :ماساژ دادم

- شه؟یچرا نم ! 

 نیهزارم یتنگ شدند و قلبم برا اهشیس یچشمها

دمیآروم و دوباره پرس یوقت ترفی. نفسم مدیبار لرز : 

- شه؟؟یخب چرا نم  

رو روشن کرد. جوابم رو  نیازم گرفت و ماش چشم

نداد و راستش..انتظار جواب هم نداشتم..چون 

!! و من تونستیچون نم شدی! نمشدیو نم خواستیم

چرا! چون خودش هم چراش رو  دونمینم



انقدر سرگردان و  دونست،ی..که اگر مدونستینم

دکالفه نبو .  

 یلیشد و با ورودش خ یباغ مانند یمحوطه  وارد

که  هیهمون رستوران سنت نجایزود متوجه شدم که ا

میبا هم اومده بود یدوبار .. 

- شو ادیفعال پ .. 

؟یچ ی..برانباریا ! 

 کجا؟؟-

چشم ازم گرفت کرد،یرو باز م نیدر ماش کهیدرحال : 

-  نی..منم که ازیکه خواستم، نموند یتو که اونطور

 هیبه  اتویخرابکار نی! امروز اادیخوشم نموضع 

الاقل میبرسون ییجا .. 

 میبرسون ییجا کی..به دمیفهمیرو نم منظورش

ای می..کال تمومش کنیعنی ... 

- نییپا ایب .. 



 دیزده م، دچار ترد جانیبه شور افتاد و قلب ه دلم

!! خب ؟یو بُن تموم کنه چ خیاز ب خواستیشد. اگر م

نمونده بود یزیچ گهی.دمن که تموم کرده بودم. .. 

وجودم نشست، از  یچرا تو دونمیکه نم یترس با

خوب و بد  یحسها نیشدم. من هنوز ب ادهیپ نیماش

 ییجورا کیدر رفت و آمد بودم و اومدن آوات 

تصور کرد شدیبود که م ییفراتر از تمام خوب ها !  

 یرنگ اسپرت رو رو یکه کاله سرمه ا دمشید

. دهیکش نییرو پا رشیسرش گذاشته و آفتاب گ

شدن با مِن  دهیچرا دهنم جمع شد. هنوز از د دونمینم

اومد؟؟؟ یخوشش نم نیعطر  

. و لبخند دیسمتم اومد و..نگاهش سرتا پام رو کاو به

لبش اومد یرو یکمرنگ : 

- ییکوچولو یادیز گهید پیت نیبا ا .. 

به  یآوردم و نگاه ادیمدرسه م رو به  پِ یت تازه

گشاد انداختم..چقدر  یِ لوار پارچه اگشاد و ش یمانتو

  !زشت



-  نیتو هم ،یدار یداخل؟؟ هر حرف مینر شهی..میوا

گهیبزن د نیماش .. 

بازوم گذاشت یرو دست : 

- میبر ایب .. 

ساعِت  یبه اطراف انداختم. تو یو نگاه دمیگز لب

معذب  نحالیشلوغ نبود..اما با ا ادیصبح ز ازدهی

 :بودم

- امیب ینطوریا کشمیآخه خجالت م ! 

کرد تمیخنده دستش رو پشتم گذاشت و به جلو هدا با : 

- یبامزه شد میلیخ .. 

نگاه  کردند،یکاله نگاهم م ریکه از ز ییها یاهیس به

 :کردم

- میَ بچه مدرسه ا کننیزشته..االن فکر م یلیخ .. 

پر تعجب نگاهم کرد یخنده ا با : 

- ؟؟یستیمگه ن  



اومد یبودن خوشم نم یبچه مدرسه ا از .  

- ..فقط واسه رمیاز پارساله که مدرسه نممن 

 پیت نیمجبور شدم ا یدانشگاه شیپ یامتحانا

 ..مسخره رو بزنم

حوصله ش  دیشد و..شا دهیکش یلبش کم ی گوشه

 :سر رفت

- باز همون سه وجب و  ،یکن یبابا..هرکار الیخیب

گهید یخودمون یِ نصف ! 

چشم ازش  یوجب کردنش افتادم و با اخم کمرنگ ادی

 ..گرفتم

 یپشت رستوران..رو کِ یهمون بهشت کوچ یتو

 یباز و سرسبز یکه رو به فضا یهمون تنها تخت

و دلم  شدیم دهیکش ی.نگاهم به هر سمتمیبود،نشست

نجا؟ی. بازهم اخواستیمحابا م یب یلبخند زدن !!  

حس  یطراوت و سرسبز نهمهیخرداد ماه و ا اواخرِ 

 کیکوچ یگوشه  کی..نجای. ادادیبه آدم م یزندگ



من و آوات..  یدونفره ها ی..که انگار فقط براایدن

 لیدل نیبزرگتر تونستیم نی! آخ که ایآواِت مردان

لحظه ها باشه نیا یموندن تو یمن برا ! 

آورد.  یم نجایبار بود که من رو به ا نیسوم نیا

 نحالیزمستون نبود و..با ا یاز سرما یخبر گهید

لحظه ها  نیااز  شدیجا و بازهم با اون! م نیباز هم

 !!گذشت و کنار گذاشت؟

سرسبز روبروم  ینگاهم به فضا یاراده بود وقت یب

 :دوخته شده بود

- قشنگه یلیخ نجایا .. 

کردمیرو حس م نگاهش : 

- یگفت نویقبال هم ا .. 

بازهم قشنگ  گفتم،یبودم؟؟؟ اگر هزاربار هم م گفته

بکر و کشف  یجا کیبود. با بودن اون..شده بود 

ط مخصوِص من و اون باشه! کاش نشده. کاش فق



وجب  کی نیا یجز من و اون، پاش رو تو یکس

یممکن ریو غ کیکوچ یبهشت نذاره..چه آرزو ! 

- یعطر نیبب .. 

با زبون تر کردم و..نگاهش کردم یلب : 

- ؟؟؟یایم یلیخ نجایا  

دیموهاش کش یال یرو برداشت و دست کالهش : 

- یآره گاه .. 

 ی!! اما به سخت؟یوجودم خواست بدونه که با ک تمام

 ریهمونطور غ کمیکوچ یزبون به دهن گرفتم. آرزو

ستیمن ن یبهشت فقط برا نیممکن موند و ا .. 

- رو دوست دارم نجایا .. 

دمیخند آروم : 

- یقبال گفت نمیا .. 

و  کیمن چقدر کوچ یکه آرزوها دونستیم اگر

از بودن  گهی..ددیخندیبهم نم گهیناقابل هستند، د



. من فقط اون رو دیترسیم نمباها یباهام..زندگ

جا..که فقط خودم و  نیمثل هم ییجا کیو  خواستمیم

بود که انقدر  یبزرگ یخواسته  نی..امیخودش باش

گرفت؟؟؟یسخت م  

- یعطر .. 

فقط مخصوص  یکی نیلبم اومد..ا یرو یلبخند

 گفتیجز من، نم چکسیخودم بود و اون به ه

ی"عطر " 

- ؟؟یخندیم یبه چ  

و لبخندم رو فرو دادم دمیخجالت لب گز با : 

- یچیه .. 

من موند..چند  ی رهیخ نگاهش

شدم می..باالخره تسلی..طوالنهیثان : 

- نه؟؟؟یکه اسمم عطر یدونیم  

دیخند یالیخیبا ب اون : 

- یحاال هرچ .. 



 امیها، دن تیاهم یب نیو من با هم گذشتیم راحت

ساختمیرو م .. 

رو گرفت دستم : 

 ..حواستو بده به من-

هم بود؟!  یا گهید زیاون به چ من مگه جز حواس

نداشتنم، نبود  یمن شده بود اون و زندگ یِ کل زندگ

 !اون

دستش فشرد و..با مکث  یکردم. دستم رو تو نگاهش

فرستاد رونیب ینفس بلند : 

- کنمیم کاریچ نجایا دونمیخودمم نم .. 

 یبازهم دختر خوب ،یرنگ یایدن یتمام طلبم برا با

 :بودم

- می...بریخوایم .. 

گفت..فکرش مشغوله شهیداشت و م یکمرنگ اخم : 

- اومدم یبرم، اصال نم خواستمیاگه م .. 



کردم. اون اومده بود..اون حرف داشت..پس  سکوت

موندمیمنتظر م دیبا .  

تا به حرف اومد دیطول نکش ادیز : 

- زمیعز نیبب .. 

ازش نگرفتم و اون..به اتصال دستهامون نگاه  چشم

دستش  یستم رو توو د دیخند یکرد. با اخم کمرنگ

 :نوازش کرد

 !چقدر دستات کوچولوئه-

شد و به دستهامون  دهیکش نیی. نگاهم پاختیر قلبم

 یدستها ونیکه م ینگاه کردم. به دست دختر

کوتاه و  ی. با ناخنهاشدیداشت نوازش م یمردونه ا

 ییناخنها نیداشتن همچ یاز الک..چقدر برا یخال

بلندشون خجالت زده بودم و چقدر سخت  شهیهم

رو  دهیکش ی. و چقدر..حسرت داشتن انگشتهاکردمیم

  داشتم و چرا انقدر انگشتهام کوتاه بودند؟؟؟

- چند سالت شده؟؟؟ ی..گفتینقش زیکال ر  



لب زدم ینبود نه؟؟؟ به سخت ادشی : 

 ..سال 18-

شد رهیخ ینامعلوم یتنگ کرد و به نقطه  چشم .. 

یسال تفاوت سن2 ینیسال... 18- .. 

گفتم اراده یب : 

 !هشت سال-

رو بهم داد شیگوشه ا نگاه : 

- نُه سال شهیم گهیدو ماه د !! 

. اون دمیهم فشردم و با خجالت چشم دزد یرو لب

نگاهم کرد میمستق : 

- آخه ی..اما تو اونقدر بزرگ نشدسین ادمینُه سال ز ! 

ثابت  دیکه قبولم نداره! چطور با گفتیداشت م بازهم

 دیلغم؟؟ اصال چرا بادختر عاقل و با کیکه  کردمیم

!! من که گفتم نهکردم؟یثابت م ! 

دستم رو نوازش کرد بازهم : 



-  نیمن اصال تو فکر ازدواج و ا یراستشو بخوا

تو برنامه م  یزیچ نیاصال همچ یعنینبودم.. زایچ

تعهد یعنینبود..آخه ازدواج  .. 

آرومتر شد صداش : 

- ستمین یآدم متعهد ادیمن ز ! 

. کردیاشت به چشمهام نگاه م. ددمیرو باال کش نگاهم

ادامه داد یداشت وقت یلبخند کمرنگ : 

- سخت  میزندگ خوامیآدم متعهدم!! نم هیاما دنبال 

 م،یدیرس نجایاومده و به ا شیبگذره..حاال که پ

 کیمو با طرف شر یبا اعتماد کامل زندگ خوامیم

 ..بشم

 کیبهشت کوچ نی.من همخواستمیحرفها رو نم نیا

ودم و خودش..چرا سخت و خ خواستمیرو م

گرفت؟؟؟یم  

-  نه،یبب نگیبابام ما رو تو پارک نکهیتا قبل از ا

چند  هی..فقط منتظر بودم کردمیاصال روت حساب نم



نظر خودم  ری! البته فقط زشهیم یچ نمیسال بگذره بب

خودم ِش یو پ !! 

 زدیشده بودند. راحت حرف م پیهم ک یرو دندونهام

یو..با خودخواه .. 

- دو سال جلو  یکیشد که  ییزایچ هیحاال 

وسط من نامرد شدم و همه  نی..بدم نشدا! فقط امیافتاد

کنمیدختربچه سواستفاده م هیفکر کردن دارم از  ! 

جمله شد کیبودنم، فقط  یعصب تمام : 

- نبود نمیاز ا ریغ ! 

ش به چشمهام بود و لحنش کامال  نهیپر ک یها اهیس

 !آروم

- بکنم کارا رو باهات نیبدتر تونستمیم .. 

ابروهام نشست نیب یاخم : 

-  یو..با نامرد یکردیمسخره م م شهیکه هم نیهم

کار بود نیبدتر ،یداشتیدست از سرم برنم .. 



به پوزخند بود هیخنده ش شب تک : 

- یخودم باش شیفقط پ خواستمیم ! 

- تونمینم یدید !! 

دیور کش کیبه  یلب : 

- اومد یاز نتونستنت خوشم م .. 

مگرفت و حرص خورد بغضم : 

- یخودخواه یلیخ ! 

آرومتر و  یآورد و با صدا کتریرو نزد صورتش

گفت یپرنفوذتر : 

- ه؟؟؟یخودخواه نی..اادیازت خوشم م  

اومد و اون با  یبسته شد! نفسم داشت بند م دهنم

دیخودش رو عقب کش یراحت : 

- افتادم، تو رو  یاگه به فکر ازدواج م ندهیدر آ دیشا

 نیاز یزیون موقع چ..البته اگه تا اکردمیانتخاب م

 !حس مسخره ت مونده بود



بغض کرده بودم یافتادم و از طرف یپس م داشتم : 

- سیحس من مسخره ن ! 

 ..اعتماد ندارم-

انقدر ُرک نبود کاش .. 

- کار و  یپ یرینم یواسه چ یاگه اعتماد ندار

خودت؟؟؟ یِ زندگ  

دیخند یمعن یب : 

- خب یذارینم ! 

گره خورد نفسم .. 

- دارم؟؟؟ کاریمن چ  

باال داد ابرو : 

- هیسر توئه فسقل ری!! همه ش ز؟یدار کاریتو چ !  

از خودم دفاع کنم، اون نذاشت خواستم : 



-  ،یول کنم برم..توام که خراب کرد تونمیمن که نم

خودم  ِش یپ ینطوریا شهینم گهیتموم شد رفت! د

م؟؟؟یکن کارینظر داشته باشمت! پس چ ریو ز یباش  

 رهیخ ینامعلوم یه چشمهاش که به نقط یرو نگاهم

گفت یفکر بود وقت یبود، موند. تو : 

- خوبه؟؟ میچند سال صبر کن هی  

. اون نگاهش ومدیدهنم ن یتو یکردم و حرف سکوت

 :رو به چشمهام داد

- م؟؟؟یدو سال نامزد بمون یکیچطوره    

 کردیم ی!! شوخ؟یباز موند. نامزد رتیدهنم از ح

نگاه  میزدگ!! به بهت ؟ی..نامزدکهوی یچینه؟؟؟ از ه

بود. و من بارها  یا گهید یو حواسش جا کردیم

 نی. نگاهم بکردمیذهنم تکرار م یجمله ش رو تو

 یممکن ها ریو به غ شدیجابجا م اهشیس یچشمها

 وشش. از من خکردمیامروز فکر م یممکن شده 

بشه و بره..چند سال  الیخیب تونستیاومد..نم یم

یدو سال نامزد یکی ایصبر کردن.. !!  



 گفتمیم دی. باکردمیدهنم مزه م یکلمه رو تو نیا دیبا

..واقعا گفته؟!! نفس گرفته زمزمه ایخوابم  نمیتا بب

 :کردم

- ینامزد .. 

گفت یفکر بود وقت یهنوز هم تو اون : 

- بهتره یآره فکر کنم نامزد .. 

 نکهیکوتاه بدون ا یخنده  کی. دمیزده خند رتیح

 دهیحسرت د شی! تا چند ماه پاندیلبهام از کم کش ب

داشت  ینگاه..االن همه چ کیشدن داشتم..حسرت 

 کیبهشت کوچ کی ی! من کنار آوات توشدیم یجد

شدن رابطه حرف  ینشسته بودم و..درمورد جد

زدمیم .  

- هم  ی..کسشهیم شتریشناختمون از هم ب ینطوریا

به کارمون داشته باشه یکار تونهینم .. 



. کردمینگاه م ،شدندیلبهاش که از هم باز و بسته م به

قابل  ریکه من رو بچه و غ یبا آوات!! همون ینامزد

دونهیقبول م !  

 گوِشت با منه؟؟؟-

شد.نگاهش به چشمهام که نه..به کل  دهیباال کش نگاهم

. کردینگاه م میزدگ رتیصورتم بود و انگار به ح

داد و جابجا شد رونیب ینفس : 

- جرات  گهیبوسش کنم که د نیهمچ گهیم طونهیش

نه بره تو هپروتنک ! 

 کیو ناخودآگاه نگاهم رو به  دمیکش یآروم نیه

. اون درست روبروم دمیکش یا گهیطرف د

دستهاش گرفت و با لحن  ینشست..دو دستم رو تو

تر گفت یجد : 

- حواستو بده به من قهید هی .. 

فکر  قهیدق کی. اگر دمیدهنم کش یرو تو لبهام

تا  دادینم . اما آوات فرصتشدیحالم بهتر م کردم،یم



دستش  یحرفهاش بپردازم. دستم رو تو لیمن به تحل

 :تکون داد

- ؟؟یعطر  

دهنم رو فرو دادم و نگاهش کردم. نگاهش آروم  آب

هم نبود یعصب گهینبود..اما د .  

- ؟؟ینطوریخوبه ا  

گرفت؟؟؟یباز کردم و..چرا قلبم آروم نم دهن  

- ؟؟یچطور  

چشمهام گفت یتو رهیخ : 

- ینامزد .. 

کنارش بودن..بدون ترس و دلهره و  یعنی ینامزد

من باشم  یعنیدو طرفه!  تِ یمالک کی یعنیاسترس..

! دستم رو فشردیزندگ یو اون باشه و..کل : 

- سین نیجز ا یاالن..چاره ا .. 



 ایو رو دمیلبم کش یاجبار؟؟؟ زبون رو یعنی! چاره؟

موکول کردم. شب  یا گهیوقت د کیساختن رو به 

 نیو مرور ا الیفکر و خ یتا صبح وقت داشتم برا

 ..لحظه ها

- ؟؟یتو..مجبور  

دمیفهمیبود و نبود..من که نم یراض .. 

- خودم داشته باشم شیتو رو پ خوامیم .. 

دمیحس بد خند با : 

- شهیبا اجبار که نم .. 

- روش فکر کردم یکل .. 

 نیا یفقط تو شدیم ای!! خداکردیمن فکر هم م به

 !لحظه ها موند؟

- ؟؟ی..فکر کردیبه چ  

سردرگم بود یهم هنوز کم شخود : 



- بدون دردسر ور دل خودم  شهیم یچطور نکهیبه ا

یباش .. 

 یشیفکر کردنها و چاره اند نطوریقلبم از ا چقدر

دیلرزیهاش م !  

-  یشد..دخترخاله پسرخاله ا دهیکه کال مال یدوست

مشترک هم که  یهم که فنا شد رفت! ازدواج و زندگ

..پس همون یارشو ند یفعال واسه تو زوده..آمادگ

تا  میمونیمدت نامزد م هیبهتر از همه ست.. ینامزد

میهم آشنا بش یبا اخالقا شتریب .. 

 یادیرنگ ز اهیس شرتِ یت نیسر خورد..ا نییپا نگاهم

کنارش باشم  یعنی..میاومد. اگر نامزد باش یبهش م

 شیاعتماد ی! اما..من از بیرنگ یروزها یو..کل

دمیترسیم : 

- یمنو..قبول ندار .. 

- ینامزد گمیم نیواسه هم .. 

. نگاهم رو به چشمهاش دادمشدمیم جیگ : 



- یبه حسم اعتماد ندار .. 

لبش اومد یرو یلبخند : 

- شترهیواسه شناخت ب یدوران نامزد .. 

اراده گفتم یب : 

- میشینم کیبه هم نزد یعنی .. 

تنگ شدند و لبخندش جمع شد چشمهاش : 

-  یپا یتونیکه همه جوره م یثابت کن دیتو با یعنی

یباش یزندگ .. 

کردم؟یم یزنونگ دیبا یعنیدادم.  رونیب ینفس !!  

- یستین یتو آدم متعهد .. 

سکوت کرد. نگاه منتظرم بهش بود و خب  یا لحظه

تا  دی! طول کشستین یخودش گفته بود که آدم متعهد

 :بگه

- شهیدرست م فتم،یب یتو زندگ .. 

باال داد و ادامه داد ابرو : 



- طرف  نمیهم داره! تا بب به طرفم یالبته بستگ

 میتونیم ینه!! تو دوران نامزد ایارزششو داره 

 ایم،یخوریم یکه به درد زندگ میرو ثابت کن گهیهمد

 !نه

مشخص بود که اعتمادش نسبت به حس من کم  کامال

حس بهش ثابت بشه! و  نیا خواستیبود و دلش م

 ایکه متعهد باشه  رهیگیم میاگر ثابت شد..تصم

 !!نباشه

- یزنیحرف م یبا خودخواه یه ش دارهم .. 

به روم زد یجد یلبخند : 

- زنمیدارم به نفع هردو مون حرف م ! 

کردم اخم : 

- تعهد نداشتِن تو به نفع منه؟؟ یکجا  

درشت کرد چشم : 

- ؟یاز االن حسود ! 



بود؟؟ راستش من از  یهم فشردم. حسود یرو لب

نگاهش  یو با ناچار دی!! خنددمیترسیتعهد نداشتنش م

دیباال کشرو  : 

- بچه نیبکشم از دست ا خوامیم یچ ! 

 یو انگار حرفها شناختیجمع شد. من رو م صورتم

دیفهمیم یلفافه م رو به راحت یتو ! 

حرف بزنه متیکرد با مال یکرد و سع نگاهم : 

- زمیعز نیبب .. 

وار ادامه داد دیتاک : 

- که تو مغز  سین یزیاون چ شیتعهد نداشتن معن

گذرهیپوِک تو م ! 

مثل بچه ها باهام حرف بزنه خواستینم دلم : 

 !درست حرف بزن-

آروم باشه کردیم یسع یول شدیم کالفه : 

- افتادم یچه خنگ ریهوففف گ ! 



 رهیچشمهام خ ینداد که بازهم تذکر بدم. تو فرصت

 :شد و ادامه داد

-  یدوره نامزد هیحتما  نمیبیم کنم،یهرجور فکر م

از هم  دیرو با زایچ یلیواسه منو تو الزمه! خ

دستمون  گهیهمد ی..رفتارا و خواسته هامیبفهم

 یخوایم یاز زندگ یچ یوجب میتوئه ن نمی..ببادیم

 یخوایم ی..به چهی..خواسته ت چهیآخه! هدفت چ

یخوایم ی..از من چیبرس !  

کرد و آرومتر ادامه داد یمکث : 

- اصال به  مینیتا بب میایو م میریچند وقت باهم م هی

با  میتونی..ممیاینه! با هم کنار م ای م،یخوریدرد هم م

رو تحمل  گهیهمد یرفتارا میتونی..ممیهم مچ بش

نه ای م،یرو تحمل کن گهیهمد میتونی..اصال ممیکن .. 

 یادیمن ز ای گرفت،ی..اون سخت مدمیفهمینم من

 یعنیشناخت؟!  نهمهی! آخه چرا اگرفتمیآسون م

و به  میرو تحمل کن گهیهمد میاحتمال داشت که نتون

م؟یهم بزن !! 



- اول بهم  نیکه هم یندار یزیچ یتو خواسته ا

؟؟؟یبگ  

هم  یا گهید زی! من جز بودنش مگه به چخواسته؟

از نگاه و سکوتم خوند  یچ دونمی!! نمکردم؟یفکر م

دستم و رها کرد و با انگشت  یکه با لبخند بامزه ا

دیگونه م کش یشستش رو : 

- خانوِم  یشیم یدار یالک یرو تورو خدا! الک افهیق

اد؟یحرفا م نیمن! اصال به توئه فندوق ا !! 

 نکهی..چه برسه به ادیلرزیاز تصورش هم قلبم م یحت

انگشتهاش فشرد و با  ونی!! لپم رو مارهیبه زبون ب

پر از حرص گفت ،یحس خاص : 

- کنم تا حساب کار دستت  تتیاذ یکل خوامیم

 ای ،یایبا من برب یاز پس زندگ یتونیم نمی..ببادیب

 ..نه

. کم کم خنده شدیوجودم از حس نگاهش گرم م تمام

لبش  یرو یبزرگش محو شد و لبخند کمرنگ ی

 :اومد



- که هردو مون کنار هم  یکن یکار هی خوادیدلم م

میآرامش داشته باش .. 

! من که جز تونستمیاومدم. حتما م یپسش برم از

خواستمینم یزیبودنش چ .. 

- یمن بش دی..تو اُمخوامیمن م .. 

ابروهاش رو جمع کرد. نامفهوم نگاهم  یمرنگک اخم

زدم یکرد و من لبخند : 

- و از هم خوشمون  میرو خوب شناخت گهیاگه همد

 یکال بذار دی! بایاونجا بمون گهید یحق ندار ومد،ین

..خب؟؟؟یو بر  

و به  دمیکش نییها نگاهم کرد. من نگاهم رو پا هیثان

 یزندگ یمردونه..دستها یدستها یکه تو ییدستها

 :مونده بود، نگاه کردم

- ام..از ضعفم واسه مسخره کردن  یفیمن دختر ضع

 یزندگ خوامیاستفاده نکن..من فقط م دنیو خند

مثل  ستمیکنم..اگر هم نشد..تو بذار برو! من که بلد ن



 فمی..ضعکنمیم یخرابکار شهیآدم بّکنم و برم..هم

 هی..اگه ستمی..کنار اومدن بلد نسی..دست خودم نگهید

باز با  خوامی..نمروسر و صدا بذار ب ینشد، بوقت 

کنم و..همه رو تو  تیرو اذ هیتو و بق امیخرابکار

 ..منگنه بذارم

. دیچونه م گذاشت و صورتم رو باال کش ریز دست

بود یحالت کیاخم داشت و نگاهش  : 

- ! نجامی..خودم خواستم که االن استمیمن تو منگنه ن

دم، نشد! کر یکه هرکار نهیهمش هم به خاطر ا

..چند ماهه دارم بهش سیروز دو روزم ن هیحرف 

تو  یبه خاطر خرابکار ی..حاال که همه چکنمیفکر م

 یزایاول بسم ا... به چ نیهم خوامیجلو افتاده، نم

اول  ادینم وشمنشده، خ یچی. هنوز همیفکر کن یمنف

 نیو نشد و به هم خوردن و رفتن و ا شهیکار نم

یچرت و پرتا راه بنداز ! 

جمع شدند. چرا بغض داشتم؟؟؟ دلم آغوشش  لبهام

جاش نبود نه؟؟؟ نجای.. اخواستیرو م  



- اول بگم، بهتره نیهست که هم ییزایچ هیفقط  .. 

روش موند. اون زود خودش رو جمع و جور  نگاهم

ساعتها غرق حرفها و  خواستیو من دلم م کردیم

  .نگاهش بشم

- ته؟؟؟یکه شغلم تو اولو یدونیم  

دونستمیرو م نیوقت بود که ا یلیشد. خ بسته دهنم .  

-  یبدما..نه! اما عکاس حشیترج یبه همه چ نکهینه ا

یایکن باهاش کنار ب یمنه..سع یِ از زندگ یبخش هی ! 

شغل  نیبگم که از ا تیاول با قاطع نیهم شدیم کاش

نقصش  یرنگ و وارنگ و ب یو..از سوژه ها

 دمیسریمتنفرم! اما راستش..جراتش رو نداشتم. مت

اون انتخاب بشه و من بازهم با  ،یمن و عکاس نیب

غرور شکسته، تمومش کنم. دلم از دست دادنش رو 

که تو بکر  یی..به خصوص حاال..حاالخواستینم

 تونستیلحظه ها بودم. و اون چقدر راحت م نیتر

ارهیخواسته هاش رو به زبون ب ! 



- هست که تو  ییزایچ هیهم  یدر مورد نامزد

 یزیچ هیبهتره..فقط  م،یه ها بگحضور خونواد

یعطر ! 

کرد دیرو محکم فشرد و تاک دستم : 

- بفهمه!! نه  یزیمون چ یاز نامزد یکس خوامینم

! فقط یشکی..نه کال هیدوست، نه آشنا، نه همکالس

فقط و فقط به خاطر خودته..تا  نمیدو تا خانواده! ا

صد  یو همه چ یسر خونه زندگ میکه نرفت یوقت

سر و صداتر باشه،  یب یرچدرصد نشده، ه

 هی داو اگه بع فتهیاسمت سر زبونا ب خوامیبهتره..نم

درصد..به هم خورد،  کیشد و به احتمال  یزیچ

ادیب شیپ یواست مشکل .. 

کرد؟؟؟یحرفها رو تموم نم نیا چرا   

- گهید زیچ هی یراست .. 

زد یلبخند : 



- ! به یباش یمجاز یتو فضا خوادیاصال دلم نم

نداره..اما  یاشکال ،یوقت گذرون و یعنوان سرگرم

و اونور داشته  نوریو ا جیتو پ یعکس خوادینه دلم م

ریبگ یجد نویبه اسم بشناسدت! ا یکس  ،نهیباش ! 

 نی. به همکردمیفکر م ندهیو من به آ زدیحرف م اون

و کنارش بودن.  ینامزد نی! به همندهیچند روز آ

مهم نبود، جز بودن خودش!  یچی..واقعا هیچیه

ها  یبا تمام سخت خواستمی! مامیکنار ب خواستمیم

 یباشه و زندگ خواستمیبسازم و داشته باشمش..م

 یعکاس اقبده..روزهام رو مثل همون ات دیبده..ام

 !رنگارنگ کنه و...من باشم و خودش

گونه م گذاشت و با  یشد که..دست رو یچ دونمینم

گفت ی..پر از مهربونیلبخند محو : 

- ؟؟؟یهست  

 یِ ها..زندگ یاهیس نیشدم. ا اهشیس یاچشمه غرق

تکون دادم.  یمن بودند. نگاهم تار شد و..سر

 :لبخندش وسعت گرفت



- چاوه رشه کانتم یقوربان * 

فراموش شد.  ی..همه چدی. خنددمیبغض، خند ونیم

یآغاِز زندگ کیفقط من بودم و اون..و  .. 

 

" قصه پرداز ایزمان در خواب و در  

پرواز یها یدر بلند المیخ  

دمیرسیم انیپا یها یتلخ ز  

آغاز یها یشگفت نیریش به " 

 

 

* اهتیس یقربون چشما یعنی یبه زبان ُکرد  

 

دوم فصل  

 

 (آوات)



 

. دخترک حسود و کنمیروبرم نگاه م یبایدختر ز به

 یبراق که با تاج نقره ا یمشک یموها نیبامزه..با ا

دارند. کاش حرفم رو گوش  یخاص یرنگ، جلوه 

. دلم کردیانتخاب م یتر دهیس پوشداده بود و لبا

 نیا ریاز ز فشیظر یبازوها یدیسف خواستینم

حرف  یبشه..اما خب..گاه انینم یتور یها نیآست

. فقط کاش ستمیو من دنبال لج کردنش ن دهیگوش نم

 زهایچ یبعض یکه رو رفتیمخش فرو م یتو

یزیاز هر چ شتریخودش، ب یحساسم..رو یادیز ! 

- گذره؟؟؟یخوش م  

 نیست که ا قهیاز ده دق شتریب دینداره. شا یلبخند

 اهشیس یبامزه رو به خودش گرفته. چشمها ی افهیق

 تیهم خودش رو به مظلوم دیدلخورند انگار..شا

 نطوریا یوقت طونیش یچشمها نیحال..ا نیزده! با ا

از حد..لوس  شیب یدختر رو کم نیا شند،یمظلوم م

کنندیم یو خواستن .  



به روش خودم از دل  ونستمتینبود و م یکس کاش

. به دست آوردن دل دخترک قندِق ارمیدرب کشیکوچ

جذبه!  اینداره..فقط دوتا قرلون صدقه،  یمن کار

یبوس زورک کیبغل و  کیهم  دیشا !! 

 شهیو باعث م دزدهیچشم م کنم،ینگاهش م یوقت

دستم فشار بدم یدستش رو تو . 

 چته؟؟-

رو به  تا خودش شهیم یبلند آهنگ بهونه ا یصدا

دمیدستم تکون م یبزنه. دستش رو تو دنینشن : 

- نم؟؟ینگام کن بب  

 یتعلل..نگاه آروم و نفرت بارش رو از کس با

 ی. قبل از نگاه به چشمادهیو به من م رهیگیم

سرخِ جمع شده ش نظرم رو جلب  یدلخورش، لبها

ناخواسته..همراه با وسوسه حال دلم  ی. لبخندکنهیم

غنچه شده رو  یلبها نیا دنیوس. دلم بکنهیرو بهتر م

ش هبچگون یها یبدون توجه به دلخور خواد،یم ! 



رهیگیو چشم ازم م کنهیکج م یلب : 

 ..برو بابا-

. ارمیو به روش نم دونمیرو م شیدلخور نطوریا لیدل

..من ادیکنار ب ایاخالقش رو کنار بذاره.. نیا دیبا

ارزش اخم  یزیبفهمه که هرچ دی..باالخره بادونمینم

قهر کردن نداره و ! 

کنمیتر نگاهش م یجد نباریو ا کشمیرو م دستش : 

- تو درست کن..همه دارن نگاهمون  افهیزشته ق

کننیم .. 

غرهیلب م ریز آروم : 

 !به جهنم-

- ؟یگفت یچ ! 

کشهیم نییو نگاهش رو پا دهیم رونیب ینفس : 

- یچیه .. 

دمیو بدون لبخند سر تکون م تیرضا با : 



- شب به  نیتو ا یکه بخوانداره  یلیدل چیخوبه..ه

یکن یخودتو ناراحت یقشنگ نیا .. 

کشهیو نگاهش رو باال م ارهینم طاقت : 

- نداره؟؟ یلیدل  

لحن آروم و  نینگاه کردنش با ا یچشم ریز نطوریا

به آغوش  یبرا کنهیناراحت، من رو وسوسه م

دنشیکش : 

  !نه نداره-

. شندیو بازهم لبهاش جمع م شهیم یطوالن نگاهش

سر و  نیبگذره و تموم بشه. ا یتر همه چکاش زود

. دلم برهیحوصله م رو سر م ،یشلوغ نهمهیصدا و ا

تمام و کمال و  نباری. اخوادیتنها شدن باهاش رو م

تعهد و  چیو ه طلبمیبدون ممانعنت، داشتنش رو م

..جز خودش که..بد موقع ستیجلو دارم ن یاجبار

شهیداره لوس م ! 

- میکردیرو دعوت نم یکاش هر کس .. 



حواسش رو پرت  کنمیم یو سع کشمیرو م دستش

 :کنم

- ادیحسادت م یچرا بو دونمینم ! 

کنهینازک م یچشم پشت : 

- سین نطوریا چمیه ! 

لپش فرو  یو انگشتم رو تو زنمیبه روش م یلبخند

کنمیم : 

- لپّت یسوراخا نیآره جوِن ا ! 

رهیگیم یا افهیق : 

 !نکن-

وسِک . مثل عرچرخونمیو م ارمیرو باال م دستش

شندیو باالخره اخمهاش باز م چرخهیم یکوک :  

 فقط به من نگاه کن، باشه؟؟-

 نیا ی. تودهیرو نشون م تشیبازهم داره حساس اوف

آرامش رو برقرار کنم دیمواقع فقط با : 



- نمیبیرو نم یمن جز عروِس خودم، کس ! 

 شیخوردن یو لپها شندیباز م یبه لبخند لبهاش

بامزه  یچالها نیا دنی. چقدر دلم بوسشندیسوراخ م

و با آهنگ  زنهیم ی. خودش چرخخوادیرو م

شهیهماهنگ م :  

- خوشگل شدم نه؟؟ یلیخ  

گرفتمیبود و از لبخندش عکس م ینیدورب کاش .  

- خونه میزودتر بر دیبا .. 

. من با تمام بچه دزدهیو چشم م خندهیخجالت م با

بودم و هر بار که  تابشیب هاش،یبودنها و لجباز

 میآوردم. آروم و مال یکم م شتریب دمش،یدیم

 میو من نظاره گر عروسک دوست داشتن رقصمیم

رو  نینقص..کاش خودش هم ا یو ب باستیهستم. ز

زنهیبه سرشونه م م یبفهمه! کس : 

 ...آوات-



. شهیشهرزاد، لبخندم جمع م دنیو با د گردمیبرم

دختره؟؟؟ نیا دنیحاال چه وقت سر رس  

 بله؟؟-

. و در ستهیروبروم با کنهیم یو سع ادیم کترینزد

به کنارم  ییگذرا یلیهمون حال، نگاه خ

و من  هی.حرکات نرم و حساب شده ش، ذاتندازهیم

دونمیم یرو بهتر از هرکس نیا . 

- لحظه  هی یتونیباهات داشتم..م یکار خصوص هی

؟؟یایباهام ب  

 نی. به سمت عطردهیدستم رو فشار م کیکوچ یدست

گردمیبرم : 

- گهید میبرقص .. 

دمیخند یمعن یب : 

- زمیچند لحظه صبر کن عز .. 

. دلم شمیو با نگاه منتظر شهرزاد روبرو م گردمیبرم

خوادیاصال رفتن نم : 



- شده؟؟؟ یچ  

بازش  مهین یبه موها یو دست زنهیم یمیمال لبخند

کشهیم : 

- کار کوچولو باهات داشتم هیکه نشده..فقط  یزیچ .. 

 یکه تو ی. از دستکنمیرو حس م نیعطر یقراریب

و نگاه آروم شهرزاد من  فهممیرو م نیدستم مونده، ا

دهیقرار م یدوراه نیرو ب : 

- یجا کارتو بگ نیهم یتونیاگه م .. 

دهیحرفم لبخندش رو وسعت م ونیم : 

- یمردان یآقا شهینم !  

ذارهیبازوم م یرو دست : 

- کارمو  ،یاریب فیباهام تشر قهیچند د یاگه بتون

روس خانومتع شیپ یگردیو زود برم گمیم .. 

دمیتکون م یناچار سر به : 

- میباشه بر .. 



ناراحت دخترکم  یچشمها یو نگاهم رو گردمیبرم

شهیقفل م . 

- یبر خوامینم .. 

کنم؟؟ کاریچ تیحساس نهمهیبا ا من  

- گردمیزود برم .. 

 یرو یو من بوسه ا رهیگیرو ازم نم نگاهش

کنمیو دستش رو رها م ذارمیموهاش م : 

- امیجا تا ب نیبمون هم .. 

براق و ناراحتش رو  یرقص نور، چشمها ریز

 رمیگیزود چشم از چشمهاش م یلیو خ نمیبیم

 ی. اما گاهخوادیو..راستش دلم دلخور شدنش رو نم

هیمعن یهاش، واقعا ب یدلخور لیدل .  

و من با شهرزاد  مونهیمن م یرو نیعطر نگاه

و به نگاه و  میگذریمهمونها م نی. از بشمیهمراه م

سالِن  ی. باهم به انتهادمیتکون م ،سریکسلبخند هر



دوتا از  یکیکه  یی. جامیریبزرگ و مجلل م

م هم حضور دارند گهیهمکاران د .  

دوباره و گرم، بلند  کِ یتبر یصدا دنمیرس با

پر  یو شهرزاد با متانت زنهیم ی.هرکس حرفشهیم

دهیابروش رو باال م یتا کیناز،  : 

- کادو دارم هیآوات واست  .. 

. مگه کادوش رو همون اول نداد؟! چشم کنمیم تعجب

 یشده ا چیکادو پ یجعبه  زیم یو از رو رهیگیازم م

. سالن غرق صدا و رهیگیو به سمتم م دارهیرو برم

 ده،یکه شهرزاد به دستم م ییو من به کادو هیشلوغ

کنمیفکر م .  

- از طرف  نی! اهیعروس یکادو یکادو، سوا نیا

 ..منه، فقط واسه خودت

رنگ  دیسف ونِ ی. به پاپکنندیم تیو اذ خندندیها م بچه

 ی..نگاهییچرا از جا دونمی. نمکنمیکادو نگاه م یرو

کنمیرو حس م !  



- ه؟؟؟یچه کار نیدستت درد نکنه..ا  

دهیرو باال م فشیظر یها شونه : 

- سیقابل دار ن .. 

گهیم طنتیو پر از ش زنهیبه سرشونه م م احسان : 

- خر شانس؟؟ یدیکادو رو کجات جا م نهمهیا  

زنمیبه روش م ییگذرا لبخند : 

- وقت؟؟؟ هی ینترک  

کشهیجعبه م یانگشتهاش رو رو شهرزاد : 

- ادیخوشت ب دوارمیام .. 

کنجکاوتر از منه احسان : 

- هیچ مینیبازش کن بب ! 

که من نگاه  یو دار؟؟؟ درست وقت ریگ نیا یتو

کنم؟؟؟یرو حس م نیمنتظر و ناراحت عطر  

- کنمیبمونه بعد بازش م .. 



زنمیم یبه شهرزاد لبخند رو : 

 ..دستت درد نکنه-

گهیبا تعلل م اون : 

- نه ای ادیخوشت م نمیبب خوامیخب بازش کن..م .. 

که  یجعبه ا شمیو مجبور م مونمیم تیمعذور یتو

شده، باز کنم چیکادو پ قهیبا سل یلیخ . 

. حدس پرندیابروهام باال م نیدورب یجعبه  دنید با

احسان  ی..صدایکی نیجز ارو زده بودم،  یزیهرچ

رسهیبه گوشم م : 

- که یدیاُاُاُ عشق آواتو خر ! 

 رونیجعبه ب یرو از تو یفوق حرفه ا نِ یدوب

بهتر از  یا هیبه نظر من..هد یعنی. قشنگه! کشمیم

 یبدنه  یوجود داشته باشه! دست رو تونهینم نیا

مدل  نیتر یمارک و حرفه ا نیکه بهتر نیدوب

ادیلبم م یرو یاخواسته او لبخند ن کشمیهست، م . 



-  دیبه فکرت رس یشهرزاد! چطور هیزیعجب چ

؟؟یبخر یزیچ نیهمچ  

زنهیجمع شده لبخند م یلبها با : 

- از همه  شتریب یکه بدونم چ شناسمتیانقدر م

کنهیخوشحالت م .. 

سر تکون دادم تیرضا با : 

- توپه یلیخ .. 

کنهیکج م سر : 

- هاش ازم قبول کن..هروقت با یادگاریبه عنوان 

فتیمن ب ادی ،یعکس انداخت ..  

 مشیتنظ نکهیو بدون ا کنمینگاهش م نیلنز دورب از

رمیگیعکس رو م نیکنم، اول : 

- خوشگله یلیخ ی..مرسولیا .. 

زنمیبه روش م یو چشمک ارمیم نییرو پا نیدورب : 

- رمیگیاز همه عکس م شتریفعال که از تو ب .. 



با و من فکر کنم اگر االن  رهیگیوسعت م لبخندش

 گرفتم،یازش عکس م هیزاو نیژست و هم نیهم

شدیم یحتما عکس خوب و جذاب !  

که از فکر  شهیو باعث م زنهیبه سرشونه م م یکس

که قراره باهاش  یکردن به ژست شهرزاد و برند

و با ترالن  گردمی. برمامیب رونیکنه، ب یهمکار

شمیروبرو م .. 

 ..آوات عروس خانومت منتظر رقص دونفره س-

 نی. از طرف عطرمونهینگاهم روش م یا هیثان چند

هم  قهیپنج دق یطاقت من حت یاومده؟؟؟ عروس ب

  !نتونست تحمل کنه

- امیباشه االن م .. 

گمیرو به شهرزاد م  گردمیبرم : 

- قشنگت ممنون ی هیواسه هد .. 

دهیسر تکون م ینیلبخند مت با : 

 ..اصال قابل تو رو نداشت -



من رو  شهیش همدختر با رفتار محترمانه  نیا

کنهیخجالت زده م : 

- دیکن ییرایبچه ها..از خودتون پذ دیببخش .. 

دهیاز همه، شهرزاد جواب م قبل : 

- برو به عروس خانومت برس که  ه؟؟یحرفا چ نیا

 ..فکر کنم منتظرته

رو به دست  نیو دورب دمیسر تکون م تیرضا با

دمیاحسان م : 

- دستت امانت نیا .. 

خندهیم : 

- ینیبیرنگشو نم گهید .. 

همه تکون  یبرا یو دست زنمیم یلبخند شیشوخ به

دمیم : 

 ..با اجازه-



. دور تا دور سالن بزرگ و شمیترالن همراه م با

رقص نور و  یعنی..نمشیبی. نمگردمیشلوغ رو م

درحال تحرک هستند، مانع  ستیکه وسط پ ییآدمها

حس  یی. اما نگاهش رو از جاشندیم دمیاز وسعت د

 ی.درحالیعصبان دیدلخور و..شا . همون نگاهِ کنمیم

پرسمیماز ترالن  گردونم،یمهمونها چشم م نیکه ب : 

 کجاس؟؟-

از سالن رو نشونم  یدور افتاده ا یگوشه  ترالن

دهیم : 

 ..اونجا نشسته بود-

سالن  یو به سمت انتها دمیترالن تکون م یبرا یسر

. به خوامیرو نم شی. امشب ناراحتکنمیپا تند م

شب قشنگ و خاص رو بهش  کیخصوص که قول 

 .دادم

نشسته و  یصندل یکه رو نمیبیسالن م یانتها یتو

 یلیدستش گرفته. لبخند داره..خ یدسته گلش رو تو



که دورش جمع شدند،  ی! و با چند نفرعیهم وس

 .درحال بگو بخنده

 یکیو با  رهیگیزود م یلیمن، نگاهش رو خ دنید با

و اغراق . انقدر با ناز زنهیاز دوستهاش حرف م

. شندیکه چشمهام تنگ م زنهیو حرف م خندهیم زیآم

حفظ ظاهر  ی! دخترک ساده تویا نهیک طونِ یش یا

اون رو دوست  شیسادگ نیناموفقه و هم یادیز

کرده یداشتن .. 

- ؟؟یعطر  

. و بلندتر ارهیخودش نم یو به رو شنوهیرو م صدام

زنهیبا دخترخاله ش حرف م : 

- ؟؟؟یدی!! چند خرخوامیعه منم م  

به خودم  یجد ی افهیق یو به سخت شمیم کترینزد

رمیگیم : 

 !!خانوم کوچولو با تواما-



مجبور  نی. عطررهیو عقب م کنهینگاهم م ساغر

و به من نگاه کنه.  رهیبا تعلل چشم از ساغر بگ شهیم

 بارهیم یخندونش و از چشمهاش..ناراحت ی افهیاز ق

ارمیخودم نم یو من به رو ! 

- ایپاشو ب .. 

خورهیاش تکون نمج از : 

- زنمیدارم با دوستام حرف م .. 

! و رم؟یحاال لپش رو محکم گاز بگ نیهم شهینم

گوش خراشش رو  غیج یکار صدا نیبازهم با ا

و حاال درست  دارمیبرم یا گهیقدم د ارم؟؟یدرب

تا بتونه من  رهیگیروبروش هستم. سرش رو باالتر م

و بامزه ی. چقدر هم عصباننهیرو بب ! 

- نمیبپاشو ب .. 

مخالفت کنه خوادیم .. 

- امیاالن نم .. 

کنمیو بلندش م ذارمیبازوش م ریز دست : 



- زمیعز یایم .. 

به  یلبخند یو من به سخت دهیرو تکون م بازوش

زنمیدوستانش م یرو : 

-  دیتونیمن باشه..بعد م شیپ دیامشب فقط با نیعطر

دیتا هروقت که دلتون خواست، باهاش حرف بزن .. 

خندهیم ساغر : 

- میال خودت نخواستم .. 

کنهیم یپر حرص رو به دختر یبا خنده ا نیعطر : 

- ..حتما بهش سالم منو ومدیشد داداشت ن فیح

 ..برسون

به  یو من نگاه شندیدختر متعجب م یچشمها

 یباال رفته و حالت ی. با ابروهاندازمیم نیعطر

نگاهم  نکهیو بدون ا رهیگیخاص چشم از دختر م

گهیکنه، م : 

- میبر .. 



انگشتهام فشار  ونیاراده ست که بازوش رو م یب

ش رو  نهیک دیبا یجور کیباالخره  یوجب می. ندمیم

گهیکنه د یخال ! 

- دوستات؟؟؟ شیخوش گذشت پ  

کنهیو بازهم نگاهم نم کنهیکج م یلب : 

- خوش گذشت انگار شتریبه تو ب .. 

و به سمت خودم  ذارمیکمرش م یرو رو دستم

کشمشیم : 

- گذرهیخوش م فندقم شیبه من فقط پ .. 

حدس بزنم تونمیو من م گهیم یزیلب چ ریز ! 

- َخرم کنه خوادیباز م .. 

 یو روبروش م کشهیلبهام رو از هم م یخنده ا تک

کمرش بردارم یدستم رو از رو نکهیبدون ا ستم،یا .  

 داداش دوستت چند سالشه؟؟-



بزنه. اما  یحرف تیکه با عصبان کنهیباز م دهن

به روم  یاریرص دربو لبخند ح شهیم مونیپش

پاشهیم : 

 !همسن و سال تو-

رمیگیو دستش رو م زنمیبه روش م یآروم لبخند : 

- یکنیباهاش کات م گهید .. 

و من با آرامش اون رو  مونهیاز تعجب باز م دهنش

. اما اون پر از حرص و کنمیم دنیبه رقص قیتشو

هیبهت زدگ : 

- ینیتو خواب بب ! 

دمیبراش تکون م یسر : 

- امشب نیاز هم نم،یبیم یداریو ب..تزمینه عز ! 

شندیم دهییهم سا یرو فشیو رد دیسف یدندونها : 

- دوستات  یبا همــّه  دیباشه، توام با ینطوریاگه ا

یکات کن .. 



خورهیو اون هم تکون م خورمیتکون م آروم : 

- احسانه که اونم نره  هی..زمیندارم عز یمن دوست

  !خره

شندیاز نفرت جمع م لبهاش : 

- !! علف هرزن؟؟؟؟یچ هیپس بق  

! خوامیدختر رو م نیبا ا ییحاال تنها نیکه من هم آخ

ش افهیق نیحاال، با هم نیهم قایدق ! 

- منن خوشگلم یفقط همکارا هیبق ! 

 یو برا شهیقطع م کیبزنه، موز یحرف خوادیم

خودش رو کنترل  تونهی. نمکنندیصرف شام دعوت م

 :کنه

- ادیاز همکارات بدم م .. 

فشارمیکمرش رو به خودم م یاقتط یخنده و ب با : 

- شه؟؟؟یچرا جشن تموم نم  



خلوت دو  کی..اون هم کنمیو من فکر م رهیم نفسش

آرامش یبرا خواد،ینفره رو م ! 

- میشام بخور میبر .. 

زهیریزهرش رو م بچگانه : 

 !برو با اون همکارات بخور-

گمیوار م دیگوشش تهد دم : 

- خورمایبا همونا م رمیم ! 

 ت،یو در اوج عصبان شندیم پیهم ک یرو لبهاش

..و من خورهیبزنه. فقط حرص م یحرف تونهینم گهید

 ودبیتر م دهیپوش دیکه با کنمیفکر م یبه لباس عروس

و براقش مشخصه  اهیس ی! هرچند فقط موهاستیو ن

..اما من یتور نیآست ریو بازوهاش، اون هم از ز

 یباشه و کس نم یدختر فقط برا نیتمام ا خوادیدلم م

من  یهم بهش نکنه! خودخواه ینگاه مین یحت

کلمه  کی یحت خوادیکه دلش نم ینی..عطرای شترهیب

حرف بزنم؟؟؟ یدختر چیهم با ه  



 شمیذوق شده ش م یغرق چشمها ،یباز شیآت موقع

 نیباشه. کاش هم یشروع خوب دیبا کنمیو فکر م

رو تموم کنه و  یدلخور ها،یباز شیآت نیهم یجا..تو

رو کنارش بگذرونم میشب زندگ نیبذاره آرومتر . 

-  نیاز هم یکیبا  ،یریبگ افهیق یخوایاگه امشب م

هوا یبفرستمت بر ایکوزه جنّ  ! 

 یدهن یدلخوره. با لوس باز یگذراش هنوز کم نگاه

 یباز شیآت یو دوباره غرق تماشا کنهیبرام کج م

شهیم .. 

. شهیخونه پارک م نگیپارک یرنگ تو دیام ِو سف یب

 یو همراهش نفس بلند کنمیش مرو خامو نیماش

به کنارم  ی. تموم شد! با تعلل نگاهدمیم رونیب

که  هی. نگاهش به روبرو که نه..به دسته گلندازمیم

دستشه یتو .  

- ن؟؟یعطر  

. چشمهاش خسته کشهیتعلل نگاهش رو به سمتم م با

دلخور یهم کم دیمعذب..شا یاند..و کم .. 



ه ش گون یو انگشتهام رو رو کنمیدراز م دست

 خوادیم دیو..شا کشهیم نیی. نگاهش رو پاکشمیم

از  یو من حس بهتر گهینم یزیبزنه. اون چ یحرف

بهتر از هر  نمونیحرف نزدنش دارم. سکوت ب

هیحرف . 

- میشو بر ادهیپ .. 

 یحس کی. کشهینگاهش رو باال م یحالت خاص با

هست که  ییزهایفکر چ یکه هنوز تو گهیبهم م

 شتریو هرلحظه ب کشمیو مآروم لپش ر یلی! خدینبا

شمیم تابشیب .  

 ..خوشگل خانوِم خودم-

 رمیگی. با تعلل چشم ازش مدزدهیزده چشم م خجالت

کنمیو دوباره تکرار م : 

- خونه میشو بر ادهیپ .. 

که با اون  کنمی. و کمکش مشمیم ادهیپ نیماش از

 یبشه. هفت پله  ادهیو دنباله دار، پ نیلباس سنگ



. صدام آرومه و نگاهم میریال مکوتاه رو کنار هم با

 :به روبرو

- ..از سین یمشکل ،یتا االن فکر کرد یزیبه هر چ

جز منو خودتو پشت  یتو، هر فکر یریدر که م

یذاریدر م نیهم .. 

. دوزهیبهم چشم م یو طوالن کشهیرو باال م نگاهش

کنمیدر واحدمون رو باز م دیو با کل کنمینگاهش نم .  

کنمیند بهش اشاره مو با لبخ ستمیا یم کنار : 

- یدیخانوِم خونه! باالخره به آرزوت رس .. 

. و با رهیگیزود چشم ازم م یلیو خ زنهینم یلبخند

. ذارهیمشترکمون م یخونه  یپا تو ینفس آروم

 یو در رو به آروم شمیپشت سرش وارد خونه م

. نگاهش به دور تا دور سالِن بزرگ خونه بندمیم

 میها باهم تنها بودبود که ساعت روزید نیست. هم

میزدیو..در مورد امشب حرف م !  



 یطوس یمبل راحت یو رو ارمیرو از تنم درم کتم

ندازمیرنگ م .  

- خونه نمیا .. 

هم..هنوز  دیمعذبه..شا دی. شاستادهیسالن ا وسط

مسخره ست یزهایفکرش مشغول چ .  

گذاشتم،  انویپ یکه رو ینیرو به سمت دورب نگاهم

و  کنمیم بلند دست دراز م. با دو قدشهیم دهیکش

 ییروشنا یغرق تو ی. خونه دارمیرو برم نیدورب

 تونهیعکس گرفتن م یرو دوست ندارم. اما برا

آماده کردن عروس  یهم برا دیخوب باشه. شا

و پر استرسم یخجالت ! 

برگرده، دستم رو  نکهیو قبل از ا رمیسمتش م به

. کنهی. متعجب نگاهم مکنمیدور کمرش حلقه م

کنمیو بهش اشاره م رمیگیرو باال م نیدورب : 

- نگاه کن نورویا .. 



دستم  یتو نیجا خورده ش به سمت دوب نگاه

رمیگی. و من سه بار پشت سر هم عکس مچرخهیم .  

 ..بخند-

 ..آوات-

ذارمیموهاش م یگونه م رو رو نرم : 

 ..بخند-

سوژه م عکس  نینه..من از بهتر ای خندهیم نمیبینم

 گردونه،یرو به سمتم برمنگاهش  ی. وقترمیگیم

. بدون شهیم شتریوجودم ب یخواستنش هر لحظه تو

 یرو رو نیرهاش کنم، دورب ایازش دور بشم  نکهیا

کشمشیآغوشم م یطاقت تو یو ب ذارمیمبل م نیاول .  

- تموم شد یباالخره همه چ ! 

 یدختر یو نفس من برا نهیشیبلوزم م یرو دستش

رهیم شه،یدستهام فشرده م ونیکه م .  

- میباالخره تنها شد .. 



و گونه ش رو..لپ  کشمیموهاش م یرو دست

. پشت سر هم و پر از بوسمیسوراخش رو م

بار..دو بار..ده بار..محاله بتونم ازش  کیخواستن. 

بشم ریس . 

تر  نیو نفسم سنگ چسبونمیم شیشونیرو به پ میشونیپ

شهیم : 

- مال خودم یشیهمه جوره م گهیاز امشب د .. 

 یکه رو یدن آب گلوش.. و دستقورت دا یصدا

بلوزم چنگ شده، من رو وادار به نگاه کردنش 

صورت و  یخواستن رو تو خوادی. دلم مکنهیم

 ذارمیچونه ش م ریو لذت ببرم. دست ز نمینگاهش بب

و  کنهی. با تعلل چشم باز مکشمیو صورتش رو باال م

 دهیطرف کش کیگذرا لبم به  یلی. خکنهینگاهم م

گردهیبه حالت قبل برمو بازهم  شهیم : 

- یجبران کن دیبا .. 

جمع شده ش  یلبها ی. لب رودهیهم فشار م یرو لب

بوسمیو کوتاه م ذارمیم : 



 !همه رو امشب جبران کن-

و..با تعلل  ادیدرم یکراواتم به باز یرو انگشتهاش

کنهیدهن باز م : 

- اومده بود؟؟؟ یاون..واسه چ  

!! ؟فهمهی..چرا نمخوادیحرفها رو نم نیا دلم

که قراره تا صبح  یشب یلحظه ها..تو نیا یاالن..تو

 چینباشه، دلم ه نمونیب یمانع چیکنار خودم باشه و ه

خوادیجز خودم و خودش رو نم یحرف : 

- فکر نکن یچیگفتم به ه !  

 یو لب رو کنمیبزنه. اخم م یحرف کنهیباز م دهن

. و با تمام وجود..با تمام ذارمیبازش م یلبها

حرف و  چیه یو اجازه  مشبوسیخواستن، م

 رهیبگ ادیامشب  نیاز هم دی. بادمیبهش نم یاعتراض

که چطور جواب خواسته هام رو بدون چون و چرا 

طاقتم، نفس گرفته  یگرم و ب یبوسه ها ونیبده. م

زنهیلب م : 



- خوامیآوات..من نم .. 

و سرش رو  کنمیخرمن موهاش م یرو تو انگشتهام

. بوسمیپر از حس م گلوش رو ری. و زارمیباالتر م

نفس بلندش  یتعلل که صدا یانقدر پشت سر هم و ب

رسهیبه گوشم م : 

- لحظه..آوات هی .. 

حرکات بچگونه ش رو دوست دارم!  نیا چقدر

. دیفهم شهیکه حسش رو راحت م یسادگ نطوریا

کش  یبا لب شه،یدستش دور گردنم حلقه م یوقت

 دستم رو دور کمرش یو حلقه  بندمیاومده، چشم م

کنمیمحکمتر م : 

-  خوامیجوره نم چیشب باشه..ه نیبهتر دیامشب با

یخرابش کن .. 

طاقت  یافته..ب یم نیزم یو بلند رو دیسف راهنیپ

 نکهیاز ا شتری. بکشمیآغوش م یرو تو فشیتن ظر

 ازیجسمش رو بخوام، به آرامش و خواستن خودش ن

جز خواستِن من به  یاون بخواد..وقت یدارم. وقت



از نگاهش و ضربان  شهیم یکنه..وقتفکر ن یچیه

 یبرا ودمتمام وج د،یرو فهم شیتاب یامان قلبش ب یب

شهیقرار م یداشتنش ب .. 

. کنمیبلندش م نیو از زم ذارمیزانوهاش م ریز دست

ملتهبش،  یصورت سرخ شده و چشمها دنیو با د

و  ذارمیصورتش م ی. لب روزنمیمستانه لبخند م

که چقدر بودنش  تدونسی. کاش مکشمینفس م قیعم

رو  میزندگ ییدارا نیبرام آرامشه و من با ارزش تر

دستهام دارم ونیم . 

. برمشیبه سمت اتاق مشترک و تخت دونفره م 

و  ذارهیکه دکمه هاش بازه، م یبلوز یدستش رو رو

کنهیبلوز رو لمس م یبا انگشتهاش لبه  : 

- زهیآوات چ .. 

دمیرو به خودم فشار م تنش : 

- ه؟؟یچ  



معذبه.  یزیگفتن چ یو برا کشهیلبش م یرو زبون

 ،یفشار چیو آروم و بدون ه ذارمیلبهاش م یلب رو

. عروسک من استرس دارمینگه م یا هیچند ثان

 داره؟؟؟

 مراقبم..هوم؟؟؟-

. اتاق زنهینم یو حرف کشهیم نییرو پا نگاهش

 یِ اسی یو روتخت دیرنگ..با تخت سف یاسیبزرگ 

 نی. ادهیبهم دست م اتاق نیا ی..حس آرامش تومیمال

موندگار بشه دیآرامش با . 

پچ پچ وار زمزمه  ذارمش،یتخت م یرو کهیدرحال

کنمیم : 

 ..مراقب خانوم کوچولوم هستم-

 ی. دوست داشتنکنهیخجالت خودش رو جمع م با

بچگونه  یلیو خ دزدهیچشم م نطوریا یوقت ست؟؟ین

 ست؟؟؟ین یخواستن یادیتنش رو بپوشونه، ز خوادیم

و  شهیپرت م نیزم یرنگ رو دیسف یدونه بلوز مر



آروم  ینداره و من برا ی. آمادگکشمیکنارش دراز م

رو بکنم ایدن یشدنش، حاضرم تمام تالشها . 

 یو تو کشمیگونه ش م یرو نوازش وار رو دستم

شمیم رهیمعصومش خ یچشمها : 

- ؟؟یکه از همه قشنگ تر یدونیم  

دختر  نی. اخونمینگاهش م یرو تو یو ناباور دیترد

بوسه  د؟؟یحسش رو نفهم شهیمثل کف دسته و مگه م

ذارمیم کشیکوچ ینیب یرو یآروم ی : 

- یواسه من از همه خوشگل تر .. 

کنهیاراده ست که دهن باز م یب : 

- یحت ... 

حرفش رو فرو  ی هیو بق ادیزود به خودش م یلیخ و

 یبا کس یو من از زندگ دمیم رونیب ی. نفس بلنددهیم

ترسمیو هم واسش بدم، مکه حاضرم جونم ر ! 

- بغلم؟؟ یایب یخوایم  



. خودم دست پشت رهیگیرو از چشمهام نم نگاهش

رمیگیو سرش رو به آغوش م ذارمیسرش م .  

-  دونهی ایبابا؟؟ فندوق من تو دن هیچ یخوشگل

 !س..اونم فقط و فقط واسه آواته

و  دارمیموهاش برم یتاج رو از رو یآروم به

باز و بلندش  یموها یرو . و دستم روذارمیم یکنار

. با خوادی. دلم فشردنش رو مکشمینوازش وار م

اما دلتنگشم!  م،یاز هم ندار یفاصله ا نکهیوجود ا

کرده و فکر کنم  میم قا نهیس یاون صورتش رو تو

کشهیدخترِک خنگ، هنوز خجالت م نیا ! 

- یعطر .. 

 ی. دستم روکنهیو سرش رو بلند نم دهینم یجواب

ادیمتنش به نوازش در : 

- اد؟؟؟یخوابت م  

 یتو یزیچ کی. کنهیتعلل سرش رو بلند م با

؟؟؟یاما...اما چ ادینگاهشه..خواستِن ز  



- ه؟؟؟یچ  

کنهیدهن باز م دیو با ترد شندیجمع م لبهاش : 

- یفقط منو نگاه کن خوامیمن م .. 

 یخواهش تو یو اون کم کنمیسکوت نگاهش م یتو

ته اخم و ناخواس کشمیم ی. پوف آرومزهیرینگاهش م

کنمیبه روش م یکمرنگ : 

- پوکت  ی..تو کله نمیبیرو نم گهیمن جز تو کس د

ره؟؟یفرو نم  

فهممیرو م شیو کالفگ گزهیم لب : 

- اومده بود؟؟ یاون واسه چ  

 خواستیافته. م یکمرش از حرکت م یرو دستم

 شبمون رو خراب کنه؟؟

 ..دعوت بود که اومد-

شهیم ناراحت : 

- ؟؟یچرا دعوتش کرد  



کنهیم میواقعا عصب شه،یم یمنطق ریکه غ ینطوریا . 

- که  شهیرو دعوت کردم..نم هی..بقمیچند ساله همکار

تو دعوت  یجایب یتاینفرو به خاطر حساس هیاون 

 !نکنم

شهیجمع م یاز ناراحت صورتش : 

- شینیبب خوامیمن نم .. 

که داره  یخوب جاشون رو به اعصاب یحس ها تمام

رو بهش  یحرف شهینم نکهی.از ادندیم شه،یخرابتر م

پهلوش  ی. دست روزهیریفهموند، اعصابم به هم م

ستیپر حرصم، دست خودم ن یو صدا ذارمیم : 

- باره که با  نیصدم نی! ایخوایتو واسه خودت م

..به تو باشه، یزنیحرفو م نیمن ا یهمکارا دنید

نمیرو هم بب چارهیاون شکوه ب یخواینم یحت ! 

نگاهش با بغض . و کنهیدهن جمع شده، نگاهم م با

 یشب زندگ نیبهتر یتو یهمراهه. هوووففف..لعنت

 ی. سعکنهیرفتار رو م نیو مسخره تر نیمون، بدتر



 کشمیبه اعصابم مسلط بشم. صورتم رو جلو م کنمیم

آرومش کنم. خودش رو عقب  یکم دنش،یو تا با بوس

شهیو با دست مانعم م کشهیم : 

- باهات داشت؟؟ یچه کار خصوص  

از هر  شتریسوال و جواب کردن ب که از دونهیم

که  دونهیرو بهتر از همه م نیمتنفرم؟؟؟ و ا یزیچ

ستمیآدِم جواب پس دادن ن ! 

- نیعطر یاریدرم یمسخره باز یدار گهید ! 

ذارهیم م نهیس یرو دست : 

- داشت کارتیفقط بگو چ .. 

 نی. شب به اشهیخوب خراب م یحس ها تمام

ش..همه آرام کی یهمه انتظار برا نیو ا یقشنگ

لبخنِد پر  نیا دونمی. نمرهیو به هوا م شهیدود م

هیچ یبرا قایدق زنم،یحرص که به روش م : 

- کادو داد هیبهم  ! 

کنهیم اخم : 



 !!اون که کادو شو سر عقد داد-

 کنمیو مجبورش م کنمیپهلوش سفت م یرو رو دستم

 :که عقب نره

- داد که فقط به درد همکارش  گهید یکادو هی

خوردیم .. 

 یمحکم و پر حرص یحرف، بوسه  نید از ابع و

که با اعصاب خراب  ی. بوسه اذارمیلبش م یرو

رمیگیحس خوب نم گهیهمراهه. د ! 

تازه  یو نفس کشهیخودش رو عقب م یبه سخت اون

کنهیم : 

- ادیبدم م ،ییانقدر پررو نکهیاز ا ! 

. فکر شهیو نفسم تند م شندیم پیهم ک یرو دندونهام

دارم و هرطور  ازیرابطه ن نیمن فقط به هم کنهیم

انقدر احمق  تونهی!! چطور مرسم؟یشده امشب بهش م

که با کنترل کردن من  یچند وقت نیباشه و به ا

  !گذشت فکر نکنه؟



- ؟؟؟یکرد ی..باز قاتزمیعز  

دهیدار جواب م بغض : 

-  هیبا  یخوایبعد م ،یکنیم خوادیدلت م یهرکار

یببر شیبغل و دوتا بوس کار خودتو پ .. 

شب  نیاعصابم خراب هست که از خودش و ا درانق

رابطه  یبگذرم! من از نخواستن و سواستفاده تو

و با هر  یطیفکر کنه در هر شرا نکهیمتنفرم. از ا

دارم، حالم به هم  ازیبازهم به بودن باهاش ن یحرف

براق شده  یچشمها یوقت ،ی. با تمام خوددارخورهیم

و چرا  رهیگیم شبازهم دلم برا نم،یبیاز اشکش رو م

مسخره  یرفتارها نیامشب هر دو مون رو با ا

موهاش  یو رو کنمیدست دراز م کنه؟؟؟یناراحت م

. هرچند به شدت داغونمکنمیرو نوازش م : 

- گهیخب..بسه د لهیخ .. 

، سرش  نمیبینگاهش م یکه تو ینفرت و دلخور با

تحمل  تونمینم گهیتا دستم رو بردارم. د کنهیرو کج م



از  کبارهیو به  شهیتموم م میوددارکنم. تمام خ

شمیکنارش بلند م : 

- کن و  هیجا تا صبح گر نیبه درک!! بمون تنها هم

رابطه  هیتو سر خودت بزن..فکر کرده دارم واسه 

 ی! نه دختره ادیو نباشه، جونم درم زنمیله له م

! اصال ارزش نداره که بخوام سیخبرا ن نیاحمق از

 یزیبشنوم و چ یفهر رفتارتو تحمل کنم و هر حر

 !نگم

و در رو با شدت به هم  زنمیم رونیاتاق ب از

. عرق زنمینفس نفس م تی. از شدت عصبانکوبمیم

به بهبود حالم  یچیتن گر گرفته م نشسته و ه یتو

کنهیکمک نم .  

خونه قدم رو  کیتار مهین ییرایپذ یها  تو قهیدق

. و شندیسرم تکرار م یو حرفهاش تو رمیم

! درست رهیگیم افهیمن ق یابطه برانگاهش..وسط ر

کنهیم یمن گرو کش یرابطه برا نیوسط اول !! 



 یو به گلبرگها کنمیموهام چنگ م یدست ال 

شده،  ختهیر نیزم یبه قلب رو هیکه شب یقرمز

خاموش  ی. گلبرگها همراه با شمعهازنمیم یلگد

و دست خودم  غرمیلب م ری. زشندیپخش و پال م

ستین : 

" عاشقانه؟!! اگر  ی؟؟ کدوم رابطه شب؟ نیکدوم اول

بساط باشه، اصال نباشه بهتره..  نیقراره هرشب هم

 افهیتحمل هر حرف و هر ق یرابطه به بها

فکر کرده آخه؟؟؟  ی!! هه! با خودش چ؟یگرفتن

 خوادیدلم نم یبدبخت من اگه دوِست نداشته باشم، حت

 اجیاحت دونهیبه همون  یبشم! فکر کرد کتینزد

 فهمهیاحمق نم ؟؟؟یهست اینفر تو دن هیتو دارم و فقط 

! ختهیکه اگه خودم بخوام، واسم فت و فراوون ر

از خواستِن من  خوادیانقدر خنگ و نفهمه که م

دلش خواست بگه! منم که  یسواستفاده کنه و هرچ

شب  هیو به خاطر  امی!! زود کوتاه بزایچ نیهَول ا

چرا کنم! آخه تو  ملرو تح ییهر بچه باز دن،یخواب



که به خاطر خودت  یفهمینم ؟؟یعقل یانقدر ب

؟؟؟یکوفت ینه به خاطر اون رابطه  خوامتیم " 

به دو ساعت کلنجار رفتن، باالخره  کیاز نزد بعد

 یم نیزم یمبل، رو یاز رو یو کوسن شمیخسته م

 یو ساعدم رو رو شمیدراز م نیزم یاندازم. رو

که  ی! تا وقتخوادی. به جهنم که نمذارمیچشمهام م

خوامینخواد، من هم نم !! 

دراز  نیزم یهمونطور طاق باز رو یساعت مین

و  شدیم نیم و چشم بستم. کم کم چشمهام سنگ دهیکش

 ..انگار اعصاب خرابم، آرومتر

. درست کنارم کنمیرو کنارم حس م یکس حضور

. خواب کنمی. نگاه نمکنمینشسته انگار! چشم باز نم

سر و  یب یکردنهاها و کل کل  یرو به تمام دلخور

 ده،یم رونیب نیکه سنگ ینفس ی. صدادمیم حیته ترج

 تونمیچشم بسته هم م ی. من حترسهیبه گوشم م

رو بفهمم شیناراحت !  



و دستش دور گردنم  ذارهیشونه م م یرو رو سرش

 کاریدختر چ نیخدا! من از دست ا ی. اشهیحلقه م

فروکش کرده انگار تشیکنم؟؟ عصبان .. 

 ..آوات-

. هنوز کنهیآرومش دلم رو نرم..نم یزمزمه  یصدا

و اون دوباره  دمینم یام..جواب یاز دستش عصبان

کنهیصدام م : 

- ؟؟یآوات خواب  

 شهی. سکوت مگردونمیرو به سمت مخالفش برم سرم

رو ندارم! و  شیکه..طاقت ناراحت نهیا یو..بدبخت

ازش رو یاز اون، طاقت دور شتریب !! 

- م؟؟یسر جامون بخواب میبر شهیم  

و با سرد بودنم، اون رو  کنمیزانوم رو جمع م کی

شهینم الیخی. اما بکنمیبه سکوت وادار م : 

 آوات؟؟؟-



و به  ارمیطاقت نم گهینرم و مظلومانه! د چقدر

چشم باز کنم، اون  نکهی. و بدون اگردمیسمتش برم

زنمیو تشر م رمیگیحصار دستهام م یرو تو : 

- یبخواب عطر ریاَه..بگ ! 

 

( نیعطر ) 

 

بود که انتخاب  یو ساده ا دیسف راهنِ یبند پ دستم

 یمنت پا یکرده بود و ب یساغر بود.خواهر

هام نشسته بود یوونگید . 

 دنیانگشتهام به خاطر التهاب درونم شروع به لرز 

. گرفتیم یلرزش قلبم رو به باز نیکرده بودند و ا

. کردندیبود که نگاهم م ییبه آدمها ینگاهم..با ناباور

نبود..چرا من  یستاره ا نجای! اکردندیون..منگاهم

دم؟یدیهمه جا رو ستاره بارون م ! 



 نیو ب رفتیبودن..از کنارش بودن م نجایاز ا نفسم

دستم نشست. قلبم  یرو یغوطه ور بودم. دست ایرو

و نفسم برگشت. نگاهش کردم. با نگاه  ختیر نییپا

من اخم کرده بود. از همون  ینه چندان آروم، به رو

همراه بود بیحس غر کی..که با یخواستن یمهااخ ! 

- ؟؟یخندیکه با خودت م یی..کجایدختر لپ چال  

 یدست خودم نبود. من پر از حس یول دمیکش خجالت

د؟؟؟یفهمیمن رو م یقابل وصف بودم و ک ریغ  

- یباش یزندگ یآماده  دیبا یعنی ،یینجایا یوقت .. 

زده م  خی یانگشتها یانگشتهاش، رو با

کنمیم یدارم زندگ یعنیهستم  نجایا یقت.ودیکشیم ! 

 نیهم ر،ی. نگاه خاله منکردمینگاه بابا رو حس م 

 دِ یوجود نداشت که تمام ام یدیها بود. ام یکینزد

 !من..کنارم نشسته بود

- تالشتو واسه  دیبشم..پس با التیخیمن نتونستم ب

یرابطه بکن نیحفظ ا .. 



و پر از حرفش گرفتم.  اهیس یاز چشمها چشم

. نمینگاهش بب یرو تو دیکه ترد دمیترسیراستش..م

 یادیز یایرو نیا یرو تو یاهیخط س چیمن ه

دادمیروشن راه نم . 

چشم ببندم  خواستی. دلم مشدندیخونده م یعرب کلمات

اگر نشد،  ایبزرگ و از ته دل بزنم!  یقهقهه  کیو 

 دنیبلند.به اندازه تمام نفس نکش یلینفس بلند..خ کی

اشتن هاها و هوا ند .. 

لحظه ها منفجر  نیا یِ قلبم داشت از ناباور 

 گهیچهار روز د دی..نه ببخشگهی.سه روز دشدیم

داشت؟ یتیآزمون کنکور داشتم و اصال چه اهم !!  

! دستم رو گرفته یبودم..کناِر آوات مردان نجایا من

 گهیخانواده ها! د دید ی..توکیبود. انقدر نزد

نگاه  یتو یا نهی. کنگاه مامان نبود یتو یتیعصبان

..آرومتر بود! لبخند یبابا بود ول یِ ترالن نبود. نگران

زدیم .  



 شیرو با نگاه مهربون شیبهادر تمام پدرانگ عمو

جون..من رو به عنوان  سهی. و نفکردینثارم م

 یبخشش ورا تیعروسش قبول داشت! لبخند رضا

 .تصورم بود

-  یچرا دختر خاله ت اومد؟؟ مگه قرار نشد به کس

د؟؟ینگ یزیچ  

. خواستمیسوالها رو نم نیشروع نشده، ا هنوز

کردم یفکر کنه که فرصت طلب خواستمینم ! 

- ..جزو خونواده کترهیدخترخاله م از ترالن بهم نزد

ماست ی .. 

شد دهیکش یبه سمت نگاهش : 

- ؟؟؟یباباش و زن باباش چ  

که  ییگلوم رو فرو دادم و..از نگاه کردن به جا آب

قلبم  یخراش رو کیکردم.  یددارخو کرد،ینگاه م

 حیبد ترج یافتاد و من خنده رو به تمام حسها یم

دادمیم : 



- دونهینم گهیکس د یمامانم گفته حتما..ول .. 

 یرو تو یتیداد و من نارضا رونیب یگنیسن نفس

 :حرکاتش خوندم

- دوارمیام .. 

دمیپرس یبا خودم کلنجار رفتم و در آخر به سخت  : 

- خته؟؟بودن با من انقدر س  

 یسرش رو به سمتم برگردونه از گوشه  نکهیا بدون

ومدیچشم نگاهم کرد. و انگار از حرفم خوشش ن : 

- گمیبه خاطر خودت م .. 

نگاهش کردم.اگر به خاطر من  یسکوت و نفهم تو

 ایدن یمن تو یتمام خواسته  دیفهمیرو نم نیبود که ا

 لشیحوصله بود و دلش گفتن دل یفقط بودن اونه! ب

نتونست جواب نگاه  نحالی. اما با اخواستیرو نم

 :منتظرم رو نده

- اگه به  خوامیبودن با من واست سخت بشه..نم دیشا

یبش تیهم خورد،اذ .. 



که به مرگ  خواستیهم خوردن؟! چطور ازم م به

 یمرگ حتم یعنیکه نبودنش  دیفهمیفکر کنم؟!! نم

 من؟؟؟

- شهیمن سختم...نم .. 

که به من و  یکسان نیب یو نگاه دیکش یآروم پوف

 :اون چشم دوخته بودند، گردوند

-  یکی..فتهیجوره سر زبونا ب چیاسمت ه خوامینم

مونو پخش کنه، از  یکنه و خبر نامزد یشعوریب

و  شنیخبر دار م کاریآدم ب ونیلیم هیفردا کِم کم 

 یبا خوب و بد همه چ دیتا آخرش با گهیاونوقت د

یخودم بگذرون شیپ .. 

.آخه من زدمیم جیچرا گ دونمی.اما نمها. دمیفهمیم من

 یپخش بشه و همه  یخبر نیاز خدام بود که همچ

نندیبب یعالم و آدم من رو کنار آوات مردان . 

-  نیزوج نیب تیمحرم ی غهیسال ص کیبه مدت 

شون صلوات ختم  یتداوم خوشبخت یخونده شد. برا

دیکن . 



 یانداز شد و قلب نیجمع طن یذکر صلوات تو یصدا

نموند دنیپت یبرا .  

 ...مبارک باشه انشاا-

 یتمام امروز..تمام سه هفته  یبغض به بزرگ کی

یها..تمام زندگ یها و ذوق زدگ جانیقبل..تمام ه .. 

دست زدنها سالن رو پر کرده بود و من به  یصدا

 کیفقط  شدی! مکردمیدر آروم بودن م یسع یسخت

هپروت  ینباشه و من بتونم تو یکس قهیدق کی..قهیدق

 نیا یمن باشه و تو یجا تونستیم یبرم؟؟ آخه ک

 لحظه آرامش داشته باشه؟؟؟

صداش رو  یسفت بغلم کرد و پر از خوشحال ساغر

 :باال برد

- خودم یِ آج گمیم کیتبر یوا .. 

به آرزوت   نی.."عطریعنی یخوشحال نیا و

نگاه به روم لبخند  نی!" و انگار همه با همیدیرس

فکر کنم..همه  یعنی. گفتندیم کیو تبر زدندیم

وصلتم! وصل  نیخواهاِن ا شتریکه من ب دونستندیم



و  یکه همه به لجباز نیشدِن من و آوات..مِن عطر

 خبکه.. ی..و آواِت مردانشناختنمیم یدردسر ساز

رو امروز به همه ثابت کرد!  نینامرد که نبود..ا

کنار  یقیپر اشتباه رو به هر طر نِ یکه عطر نیهم

بود یبزرگ یمردونگخودش نگه داشت،  !! 

قبل  یگونه م من رو به دو هفته  یبابا رو ی بوسه

 یکه آوات همراه خانواده ش دوباره پا تو ی. شبدیکش

 نیکه بابا بزرگتر یما گذاشتند. همون شب یخونه 

 ینامزد شنهادیمن گفت و از پ یشرطش رو خوشبخت

نظر رو  نیهم استقبال کرد. انگار بابا هم هم یلیخ

 شتریب گه،یاز همد تشناخت من و آوا دیبا داشت که

  .بشه

رو قبول  یعمو بهادر بود که دو سال نامزد اما

 نحالیبود. با ا ادیسال هم ز کینکرد و به نظرش 

ساله!  کی تیمحرم ی غهی..با صمیبود نجایاالن ا

ناباورم رو رها کنم یخنده  شدیکاش م .. 



قبل از  یکه بابا به آوات گفت، دو هفته  یجمله ا با

 :ذهنم پاک شد

- من باش آوات یمراقب امانت .. 

 یجمله  نیشد. ا دهینگاهم به سمت قامت بلندش کش 

رو  نیداشت و فکر کنم آوات ا یبابا..هزاران معن

تکون داد و  یبهتر از همه درک کرد. با متانت سر

کلمه گفت کی : 

 ..چشم-

کرد و بدون لبخند ادامه داد نگاهم : 

 ..مراقبشم-

پوستم  ریز یخجالت کیو  ختینگاه ر نیا یابر قلبم

بود.  یا گهیجور د کیآوات هم  ی.مراقبت هادیدو

رو من که ماه ها باهاش سر کرده بودم، به  نیا

و  یهمراه با خودخواه یبودم. مراقبت دهیفهم یخوب

 نیو... اوف که من حاال دلم از ا یکیو نزد دنیبوس



و نه  شدم،یم راحتنه نا گهیو د خواستیمراقبت ها م

خوردیبهم برم ! 

 دیسف کیکوچ یشد و جعبه  کیجون نزد سهینف

به دست آوات داد یرنگ : 

- انگشتر نشون نمیآوات جان ا .. 

 شدیبودم. آروم و قرار نداشتم و کاش م یجور کی

جعبه  یجون خودش انگشتر رو از تو سهیبرقصم! نف

وونهیدرآورد و به دست آوات داد. آواِت د !  

 خیدست گرفت، نوک انگشتهام  یتودستم رو  یوقت

و  لکسیزده بودند. اون چقدر آروم بود! چقدر ر

و من  میحاال تنها باش خواستی..دلش نمیچقدر عوض

 رو بچلونه؟؟؟

- به آرزوت رسوندمت یجد یجد نکهیمثل ا .. 

انگشت  یبود که تو یفیمن به انگشتر ظر حواس

 نینگ کیبا  د،یانگشتر سف کی. کردیحلقه م فرو م



 ی. نفسم داشت بند مدیدرخشیزرگ که وسطش مب

حرفها بود نیتر از ا یاومد. اون لعنت : 

- سیمهم ن ادیهم ز ی..اما ننداختادیبه دستت م .. 

 چوقتیه دیرو نداشتم که بگه نبا نیجالب! توقع ا چه

حرف رو  نیتوقع ا گهی..اما دارمیاز انگشتم درش ب

 ونیمو  دیانگشتهام کش یهم نداشتم! با انگشتش رو

ادامه داد دنها،یدست زدنها و ِکل کش : 

-  مینیواسه من بسه..تا بعد بب ،یخودم شیکه پ نیهم

شهیم یچطور .. 

با خبر بشه و  ینامزد نیاز ا یکس خواستینم آوات

 نیحاال مطمئن بودم که تا آخر عمر ا نیمن از هم

انگشتر من  نی. همکنمیانگشتر رو از خودم جدا نم

 تونستمیو مگه م کردیصل مو یرو به آواِت مردان

 مثل اون فکر کنم؟؟

- ترسمینم یچیمن از ه .. 



که  یو فکر کنم از جمله ا دیرو باال کش نگاهش

انگشتر دوست  یگفتم، تعجب کرد. انگشتم رو رو

و غرق لذت شدم دمیکش میداشتن : 

- سیواسم مهم ن یچیه یعنی .. 

نداشت یکرد و فکر کنم جواب سکوت . 

لبش محو  یکه از رو یدبود که با لبخن مامان

بلند گفت شد،ینم : 

- در  ییرایما واسه پذ یخونه  دیاریب فیتشر

میخدمت .. 

 

رنگ نشسته بودم  یمشک یپرادو نیماش یتو کنارش

درکار نبود. اما  یلمس چیبود. ه رونیو نگاهم به ب

بودم یکنارش بودن، راض نیمن به هم !  

و من ر نگیپارک یکه تو یآوات رو وقت یقراریب من

 یدنبالم اومد و خواست جد یبودم. وقت دهید د،یبوسیم

 دیداشت و با ترد دیکه ترد دونمیباهام حرف بزنه. م



 یعنیکه نتونست ولم کنه،  نیجلو اومده بود. اما هم

 !دوستم داشت. دوستم داشت؟

رو به جلو و  یفکر بود. نگاه یکردم. تو نگاهش

ه را یتو م؟؟ی. کجا بودیدوست داشتن فِ یاخم ظر

راِه..جهنم ایاحتماال؟؟  میبهشت نبود ! 

با  ی. مردکردیناله م ی. دخترشدیم کیتار روبروم

زدیصورت برافروخته، نعره م : 

-  ی!! کثافت کیاون لباسو تنت کرد یتو گوه خورد

؟یبپوش یآشغال نیبهت اجازه داد همچ !! 

. لرزوندیقلب دختر رو م نیسرسام آور ماش سرعت

دختر  ی. بازوکتریتار ه،ایس یو چشمها کیراه تار

و تکون  شدیمرِد داغون فشرده م یدستها یتو

خوردیم : 

-  یآبرو یخواستیبود آره؟!! م نیاصرارت واسه هم

 یو منو ب یخودتو نشون بد یخواستی!! م؟یمنو ببر

؟یکن رتیغ !!  



حرف دلش رو  تونستیو نم کردیم هیفقط گر دختر

را ترس، اون رو سرکش کرده بود. چ نطوریبزنه. ا

پر خطا یِ  چارهیانقدر سرگردان بود؟؟؟ دخترِک ب !  

- ؟؟؟یعطر  

 یاهیآرومش نشست. همون س یچشمها یرو نگاهم

. به روم لبخند زد. دوستم داشت نه؟؟دیام یها   

- خورمتاینخند، م ینطوریا ! 

شد و با لبخند جمع شده، چشم  زیلبر جانیاز ه قلبم

 ستخوایخونه بود. م نگیپارک یتو نی. ماشدمیدزد

جا از حال  نیمن هم د،یبوسیمن رو ببوسه؟؟؟ اگر م

. از اون دمی!  دستم رو گرفت و فشرد. لب گزرفتمیم

..نه من روم دمیها د لمیف یدو نفره که تو یبوسه ها

بهتر بود ها! مثال  بود، یا گهید ی!! اگر جاشدینم

امشب؟! نه  نیخونه ش..امشب؟؟؟ هم یاگر..تو

فکر کنم شدینم ! 

- یخودم شیکه پ چقدر خوبه .. 



که تمام حسم رو  یگلوم رو فرو دادم و با نگاه آب

بهش چشم دوختم. سکوت بود و من  داد،ینشون م

از ته دل ادیفر کی ی..براییجا کیدنبال  ! 

- ؟؟؟یمراقبم  

خنده ش آروم بود تک : 

- طونیش .. 

و تنم گرم شد دمیکش خجالت : 

- نگفتم یزیمن که..چ .. 

جمله م نگذشته بود از تموم شدن  یا هیثان هنوز

 یو بعد..لب رو دیکه..دستم رو به سمت خودش کش

ش  گهیهم فشردم. دست د یگونه م گذاشت. چشم رو

گونه م رو  یو طوالن قیرو پشت سرم گذاشت و عم

ها بدون حرکت موند و  هی. نفسم حبس شد. ثاندیبوس

. دستم دکر شتریگونه م ب یفقط فشار لبهاش رو رو

رنگش چنگ  دیسف یمردونه بلوز  یاراده رو یب



 دی. و بعد..با تعلل عقب کشدیکش قیشد. اون نفس عم

داد رونیرو ب نشیو بازدم سنگ : 

- شو ادهیپ .. 

! آخه..کم بود خب!! اون دست خواستمیهنوز..م من

آروم، دستم رو رها  یموهاش برد و با فشار یال

  .کرد

- رسنیهم م هیاالن بق میبر .. 

 نی. همدمیبود. خند دهیرو گونه م نشست. بوس دستم

بود. ذوق زده، لب  دهیچال رو که دوست داشت، بوس

صورتم گذاشتم و  یو دو دستم رو رو دمیگز

تصورش کردم! همون بوسه رو بارها مرور کردم و 

مراقبت،  نی. شروع اشدمیغرق لذت م شتریهربار ب

کردیم بیبه شدت من رو به ادامه ترغ .  

 

 (آوات)

 



. شهیم دهیسرش کش یروهنوز نوازش وار  دستم

 مهین یو پلکها دهیتخت دراز کش یطاق باز رو

که خسته ست. خسته  فهمونهیرو م نیبازش به من ا

ناز و  یِ خسته با چاشن یو کار نه..کم یخواب یب ی

"نوازش  گهی! از همون ها که بهت میدلبر

بغلت نگه دار..بذار  ی..آرومم کن..من رو توخوامیم

میهم بمون کینزد ینطوریهم اعتهاس " 

 کشمیانگشتهام م ونیفرش رو م یاز موها یا طره

زنمیآروم و مستانه، پچ م یو با خنده ا : 

- ؟؟؟یلباس بپوش یخواینم  

خودش رو  کنهیم یمنه و سع یبازو یرو سرش

بکشه کترینزد : 

- ندارم یاالن انرژ .. 

 نطوریصداش هم با ناز همراهه و من چقدر ا یحت

 فیخانوم انقدر ضعکردنش رو دوست دارم.  یبچگ

مراعاتش  یادیز دیبا یهمه چ یداره که تو فیتشر

بعد از چهار روز و یرو کرد. حت ... 



و گونه ش رو  دمیآغوشم فشار م یرو تو سرش

بوسمیم : 

- فنچوِل من؟؟؟ یمگه کوه کند  

کارش  نیو ا کنهیم میگردنم قا یرو تو صورتش

غرض  یب نیحتما بدون قصد و غرضه! اما هم

کنهیم قرارشیکه من رو ب بودن هاشه .. 

- ادیخوابم م .. 

و تن  کشمیسرشونه هاش باال م یرو تا رو پتو

فشارمیرو به خودم م فشیظر .  

- من  یذارینه م بره،ینه خودت خوابت م ینطوریا

 ..بخوابم

.. و همراهش دهیو نفسش گردنم رو قلقلک م خندهیم

زنمی. آروم پشت سرش مادیدرم یقلبم به باز : 

- نفس نکش عه گردنم ریز !  

 شتریکه ب کنهیم کشیتحر شتریحرف ب نیهم انگار

. با ذارهیگردنم م ریز یو همراهش بوسه ا خندهیم



کنم و اونطور که  یرحم یب خوادیتمام وجود دلم م

هنوز  ترسمیباهاش لذت ببرم. اما م خواد،یدلم م

از خودم به  شترینداشته باشه و من ب یاونقدر آمادگ

ستمبغلم ه یتو یه جمع شد یفکر جوجه  . 

- خواد؟؟؟یم یطونیدلت باز ش  

بوسهیو صورتم رو م رهیگیرو باال م سرش : 

- خوادیدلم خواب م رینخ ! 

من از کنارش بلند شم و  دیبا ای! شهینم ینطوریا

 یو بخوابه! دست رو رهیدختِر سرتق بگ نیا ایبرم..

و بازهم به حالت طاق باز برش  ذارمیشونه ش م

حصار دستهام نگهش  یتو . و محکمگردونمیم

دارمیم : 

- بخواب ریپس بگ .. 

 ...آوات-

کنمیپاهام قفل م ونیرو م پاهاش : 

 !بخواب-



. اگر بندمیو من چشم م شهیسکوت م یا هیثان چند

. ستیمراعات کردن ن یبرا ییجا گهینخوابه...د

قبل  یاگر هنوز دو ساعت هم از رابطه  یحت

 ..نگذشته باشه

همراههترس  یبا کم فشیضع یصدا : 

 ..آوات-

 ی. با دستش رودمیو جواب نم کشمیم یآروم پوف

کشهیساعدم خط م یموها : 

- ادیآخه..خوابم نم .. 

حقش نبود که تو سرش بزنم؟؟؟ حاال  

- ماه عسل؟؟ میچرا ما نرفت  

و به قصد بلند شدن  دارمیرو از دورش برم دستم

گمیم : 

-  هیبااابا! پاشم برم به کارام برسم..توام برو  یاَ 

در بره تیخستگ ریوش بگد .. 

بلند شم ذارهیو نم رهیگیبازوم رو م یآروم نیه با : 



- گهینرو د ! 

 طانیبه دخترِک ش یو اخم کمرنگ کنمیم نگاهش

کنمیصفت م : 

- شه؟؟؟یساعت چند کالست شروع م  

شهیهمراه م طنتیهم با ش لبخندش : 

- شم؟؟یپ یخوابیسر کالس..م رمیامروز نم  

رمیگیحصارم م یو توو تنش ر ارمیطاقت نم گهید : 

- خانوم کوچولو یخودت خواست ! 

پشت سر هم و پر از خواستن لبهاش رو  یوقت

و  کنهیم میهمراه یجور دوست داشتن کیبوسم،یم

کنهیدستهاش رو دور گردنم حلقه م : 

 ..من درد دارما-

رمیگیگلوش م ریاز ز یو گاز کنمینم توجه : 

- یکنیمنو اغفال م یکنیم خودیپس ب ! 

شهیموهام چنگ م یال دستش : 



 آخ..به من چه؟؟؟-

و هر لحظه  کشمیتن جمع شده ش م یرو لب

کنهیغلبه م دهایخواستنش به تمام ترد : 

- که به تو چه یفهمیحاال که ولت نکردم، خودت م ! 

با ناز  یکه گاه دونهیمن ساده ست..نم نِ یعطر

 یمنظورش چطور با دل من باز یب یکردنها

کنهیم .. 

- یبخواب مشیمن فقط خواستم پ .. 

 یو کخند کشمیپوست شکمش م یرو رو انگشتهام

زنمیمستانه به روش م : 

- یخوندیتا تهشو م دیبا .. 

. رهیگیو صورتش ُگر م دهیگلوش رو فرو م آب

لبهاش  ی! لب رویدخترِک خنگ و دوست داشتن

 ونیبرم. م شیبازهم آروم پ کنمیم یو..سع ذارمیم

گهیبوسه ها خش گرفته م : 

- سافرت؟؟؟م میبر شهینم  



 ذارمیو نم رمیگیلبهام م ونیگوشش رو م ی الله

پرت بشه یا گهید زیحواسش به چ : 

- میریبه موقعش مسافرت هم م .. 

و من از تمام  شهیشونه م چنگ م یرو دستش

..اما بازهم سرتقه که فهممیرو م شیتاب یحرکاتش ب

دهیحرف خودش رو ادامه م : 

- م؟؟یریچرا االن نم  

ذاره؟؟یمراعات م یبرا ییفندوق مگه جا نیا   

 ..چون من کار دارم-

 گهیحرف د یبرا ییجا یعنیو  زنهینم یحرف گهید

رو  یوونگیپر از د ی. و من بازهم آرامشستین یا

 نیتمام ا شدی. مکنمیتجربه م شیآت یگلوله  کیکنار 

منظور حرف  یکه ب یدختر رو نخواست؟؟؟ دختر

ق تا عم شدی..اما میبچگ یاز رو دیو شا زنهیم

 رتخوند. کاش مساف یمنظور حرفهاش رو به راحت

قهر کردن نکنه یبرا یرو بهونه ا ! 



سافت باکِس  یرنگ رو روبرو دیسف ی هیچهارپا

.به هم گردونمیم هیآتل یتو یو نگاه ذارمیبزرگ م

 یهنوز جا یبهتر از قبل شده ول یفضا کم یختگیر

کار داره. فکر کنم با احسان و شکوه بشه بهتر به 

فضا سر و سامون داد نیا .  

که  کنمیو فکر م نمیشیرنگ م یمبل اسپرِت آب یرو

سالن بزرگ،  نیالزمه تا ا یا گهید یزهایچه چ

بشه. ده  یمد و عکاس یسالِن مجهز برا کیبه  هیشب

 دیو با هیکاف ،یبودن کار و عکاس لیتعط یروز برا

رو راه بندازم نجایروزها ا نیهم .  

 یکه زندگ یواحد یبزرگ، درست باال یواحد

رو  یهمه چ نکهیرو دوست دارم..از ا نجای. امیکنیم

 نجایا نکهیام. و از ا یباهم و کنار هم دارم، راض

نو پا تسلط  یِ زندگ یکار و هم رو یهم رو شهیم

کنهیرو راحت تر م المیداشت، خ . 

بازهم من رو  ه،یآتل نیا یساعت کار کردن رو چند

اضافه  یشتریب زاتیتجه دینکرده. حتما با یراض



 یِ خال یچشم از جا م،یبشه. با زنگ خوردن گوش

رمیگیچتر ها م .  

افتم  یم ینیدورب ادیشهرزاد، به  یشماره  دنید با

و  هیبه درد بخور زیکه هنوز دست احسان مونده. چ

بودم. دختِر باهوش و  دنشیفکر خر یخودم تو

و خواسته  خونهیفکرم رو م شهیمهربون، انگار هم

فهمهیم هیو زودتر از بقمن ر یها ! 

 جونم؟؟-

از ناز  یآروم، مغرورانه، و خال شهیمثل هم صداش

هیکردِن ظاهر : 

- ؟؟یمتاهل، خوب یسالم آقا  

 ی. کاش سوژه اکشمیعقب م یدستم اسنوت رو کم با

کار و عکس  ی.توکردمیرو امتحان م یبود تا همه چ

بهتر انتخاب کرد شدیها رو م لهیوس یگرفتن، جا . 

- شهرزاد؟؟ ی.تو چطور.یمرس  



- شلوغ  شتریمن که مشغولم..اما فکر کنم سر تو ب

یکرد لیباشه که کال کارو تعط .. 

بودن کار  لی. ده روز تمام، تعطادیلبم م یرو یلبخند

بود. اما  یدوست داشتن یادیبودن ز نیو کنار عطر

من  یالزم بود. و البته برا یدور یاواخر کم نیا

نار گذاشت و من نبود که بشه ک یزیچ یعکاس

 یشلوغ و رنگ یو فالش و فضا نیدلتنگ دورب

  .بودم

-  هی..باالخره سیبشو ن لیکه واسه من تعط یعکاس

که روش کار کنم کنمیم دایپ یسوژه  هیو  نیدورب .. 

شهیشوخ م صداش : 

- حالش خوبه؟؟ کنه؟؟یسوژه خانومت چه م  

المصِب من که فقط  ی..سوژه نیعطر ای..یعطر

که نذاشت  ی! چه دختر سرگرم کننده اخوِد منه یبرا

 !!ده روز به کار مورد عالقه م فکر کنم

 ..خوبه..سالم داره-



- ! سالم برسون به عروس خوشگلتزمیعز .. 

 یناب یبا سادگ ن،یعطر ییبایخب! و ز باستیز

به ناب  گهی! نکنه کس دترسونهیهمراهه که من رو م

ببره؟؟ یبودن فندوق من پ   

-  یگیکه م یکنیم کاری..تو چیسالمت باش

؟؟یمشغول  

شهیپخش م یگوش یتو ده،یم رونیکه ب یآروم نفس : 

- شده که  شنهادیچند تا کار بهم پ هیآآآ من که فعال 

رو انتخاب کنم یکیفکر کنم  .. 

- هست؟؟ یچ  

-  یمعروف ادیبرند ز یمانتو..ول غیمدل واسه تبل

دیجد ی..تازه کارن..منم که عاشق کار با آدماسین .. 

خندمیم : 

- میشد یمیپس ما هم قد .. 



 نیکه انتظار ا دهیآرومش نشون م یخنده  یصدا

 :حرف رو نداشته

-  یمیقد یو هرچ یآوات! هرک یشینم یمیتو که قد

تو  شرفتی..باالخره من واسه پیبشن، تو عضو ثابت

و منو  یکردیتو ام..اگه تو کمکم نم ونیکار، مد نیا

 ،یکردیقبول نم یبه عنوان سوژه ت واسه عکاس

دمیرسیم ییفکر نکنم به جا . 

 یادیخودش و البته ظاهر ز یوقفه  یب تالش

روز  شرفتیپ یبود برا یمقبولش، کمک بزرگتر

قابل  ریغ تیو جذاب ییبایکار. ز نیا یافزونش تو

 یعرصه  یانکارش و مورد قبول واقع شدنش تو

رفتار مغرورانه و با متانتش،  یو از طرف نگ،یمادل

از  یکیدست هم دادند تا االن  همه و همه دست به

 یعکسش رو تو شهیباشه که م یبرتر یها مدل

. اما من دید ییبایمد و ز یها تیاکثر مجله ها و سا

 ادیکه ز دونهیو خودش هم م کنمینم یفیتعر چوقتیه

گمی..فقط مستمین دیو تمج فیاهل تعر : 



- یدیرس نجایکه به ا یخودت تالش کرد .. 

ا خجالت همراه باشهب دیشا کنه،یکه م یتعارف : 

- ! االنم که یمردان یبه خاطر عکاس معتبرم بود آقا

 نیفقط به ا شه،یم شنهادیکه بهم پ یاالنه هر کار

یکه عکاسم تو باش کنمیشرط قبول م !  

 ؟؟یباهوش تر از شهرزاِد بهرام یچه سوژه ا و

که کار باهاش به مراتب راحت تر از تمام  یکس

و با  خونهیمن رو م ست. اون فکر گهید یسوژه ها

باشه که  یهمونطور تونهیاشاره، م نیکوچکتر

تالش  یجد یلیکه خ یو باهوش زی. دختر تخوامیم

بهتر شدن کار هر دو مون یبرا کنهیم .. 

- نه؟؟ یاومده که زنگ زد شیعجب..کار پ  

شهیخنده ش صدادار م نباریا : 

- تو خال یزد !  

خندمیم همراهش : 



-  نمی..بذار ببیستین بچه پررو! دست بردار ما که

شهیم یچ .. 

- خبر بدم نایفقط زودتر هماهنگ کن که من به ا .. 

و جواب  رسهیباز شدن در به گوشم م یصدا

دمیشهرزاد رو م : 

- دمیکه..بهت خبر م میمون برس یبه زندگ یذارینم .. 

 آوات؟؟؟-

که حاال  نییو از سالن پا شنومیرو م نیعطر یصدا

امیم رونیببزرگ و مجهز،  ی هیآتل کیشده  .  

 ..باشه منتظرم-

و نگاه  ستادهیا رونیکه با لباس ب میبنیرو م نیعطر

 نطوری. اگردونهیرو به دور تا دور سالن م رشیمتح

و درشت، لبخند  اهیس ینگاه کردنش با اون چشمها

من یِ . دخترِک خوردنارهیلبم م یرو ! 

 ..خدافظ-



و من تماس رو قطع  شهیم دهیبه سمتم کش نگاهش

کنمیم : 

 احوال خانوم کوچولو؟؟-

کنهیبه روم م یبامزه ا اخم : 

- ؟؟؟یزدیحرف م یبا ک  

کشمیور م کیبه  یلب : 

 ..بهتر بود بگم احوال فوضول خانوم-

گرفتن چشم  افهیو با حالت ق کنهیرو جمع م لبهاش

که باعث شده  اهیس ی. با اون مقنعه رهیگیازم م

 یبرا دهیدلم رو قلقلک م اد،یبه چشم ب شتریلپهاش ب

چلوندن یکم ! 

- چقدر قشنگ شده نجایا ! 

من  شه،یپرت م یزیکه حواسش زود از چ نیهم و

کنهیتابش م یرو ب . 

- نمیبب نجایا ایب ! 



و  کنهیبه اطراف نگاه م جان،یباز و ه مهیدهن ن با

پله از سالن باال جدا  کیکه با  نییبه سمت سالن پا

دارهیشده، قدم برم : 

- نمیرو بب نجایفعال بذار ا .. 

و به سمت سالن قدم  شهیاز کنارم رد م یوقت

. دنبال سوژه بودم کنمیبا دقت نگاهش م داره،یبرم

..چه یعکاس زاتیتجه یدرست کردن جا یبرا

؟؟یدختِر لپ چال نیبهتر از ا یسوژه ا  

و از پشت  رسونمیدو قدم بلند خودم رو بهش م با

. فرصت خورهی. جا مکنمیدستم رو دورش حلقه م

. با نفس بند ذارمیرو لپش م یطوالن یوسه او ب دمینم

خندهیرفته م : 

- وونهینکن د ! 

دمیبغلم فشارش م یتو : 

- ؟؟یریکجا م  

ادیبه خودش م کهوی : 



- شهیم ریاالن کالسم د یوا ! 

که  یخوب یو از بو کشمیرو به صورتش م صورتم

برمیلذت م ده،یم : 

- رسونمتیخودم م .. 

کنهیم ذوق : 

- ؟یگیراست م عیه ! 

 یبوسه ا گردونه،یکه به سمتم برمرو  صورتش

ذارمیلبش م یرو : 

- ؟؟؟یساعت چند کالس دار  

که  دونهیبهتر از من م ی..و کشهیپرت م حواسش

ره؟؟یهپروت م یبوسه هم تو کیدختر با  نیا  

- فکر کنم گهیربع د هیآآآ ساعت.. .. 

 نباریو ا خندمیشده، م پیهم ک یرو یدندونها با

بوسمیمحکمتر م : 

- تو خودم برسونمت یبعد ،کالسیرامروز اگه ن .. 



کنهیباز م دهن : 

 ..آخه..دو جلسه نرفتما-

کنمیرو از دورش بازم م دستهام : 

- ازت  خوامیاونجا م سای..وایجا دار گهیجلسه د هی

رمیعکس بگ .. 

 گردونهیم هیآتل یمتعجبش رو دور تا دور فضا نگاه

بزنه،  یحرف نکهی. قبل از ارسهیو در آخر به من م

گذاشتمش، قدم  هیسه پا یکه رو ینیدورببه سمت 

دارمیبرم : 

- فعال سایهمون روبرو وا .. 

تعجب  زنه،یحرف م یو وقت خورهیجاش تکون نم از

فهممیصداش م یرو تو : 

- پ؟یت نیآخه با ا ! 

خانوم به  نینبود که عطر ادمی..رهیگیم م خنده

کنهیتوجه م یادیظاهرش ز ! 



- سیمهم ن ادیز پتیت .. 

ذارهیصورتش م یرو دست : 

- نگاه  هیکمه..الاقل بذار  شمی.. آراستمیآخه مرتب ن

به خودم بندازم نهیتو آ .. 

 رمیگیعکس اول رو م اد،یبه خودش ب نکهیاز ا قبل

. دهنش دهیبهم م یحس خوب نیدورب کیچ یو صدا

مونهیباز م : 

- گهید سایعه آوات وا ! 

. نور فضا کمه..فکر ندازمیم یا گهیخنده عکس د با

بذارم کتریفت باکِس متوسط رو نزدسا دیکنم با .  

جابجاش کنم. اون  یتا کم رمیسمت سافت باکس م به

 ینمک ی..از همون اخم هاکنهیدست به کمر اخم م

شندیکه لبهاش هم جمع م : 

- از من  ،یریگیعکس م یچطور گرونیاز د

یریگیعکس م یچطور ! 

ناقصش ییرایحساس با اون گ دخترک !! 



- واسه  هیآتل یفضا نمیبب ندازمیخنگول! دارم عکس م

هیعکس چطور ! 

 نیا ی. توشهیم رهیو نگاهش خ ادیبه خودش م تازه

متوجه  نکهی! با اگرفتمیازش عکس م دیحالت هم با

ندازهیمنظورم شده، اما بازهم خودش رو از دسته نم : 

- نه؟؟ ای فتمیتو عکس خوب ب دیخب به هر حال! با  

چرخونهیم یو نگاه رهیگیازم م چشم : 

- نگاه به صورتم بندازم هی نهیبرم تو آ الاقل .. 

بزرِگ گرد که دور تا دورش کنده  ی نهیآ دنید با

. پوف رهیشده، به اون سمت م یقشنگ ینقره ا یکار

کشمیم یآروم : 

-  یچند تا عکس بندازم، جا سایوا ای! بیعطر الیخیب

رو درست کنم نایا .. 

گهیم کنه،یبه خودش نگاه م نهیآ یتو کهیدرحال : 

- ؟؟؟یریازم عکس بگ یخوایمقنعه مبا   



و نگاهم به سمت سقف و دم و  شمیبه کمر م دست

یدنده ا کی. چه دختر سرتق و چرخهیدستگاهش م !  

- ایب کنهینم یبااابا! فرق یا .. 

 کیهست که  یفر یور رفتن با چند تار مو درحال

ختهیطرف صورتش ر : 

چند تا با مقنعه ازم بنداز، چندتا هم بدون مقنعه و -

  !مانتو

من،  ینگاه کالفه  یو جلو کنهیم فشیک یتو دست

کشهیم رونیرژ قرمز رنگ محبوبش رو ب !  

- ! رنگ لبات خوبهایزنیرژ نم .. 

کشهیلبهاش م یو رژ رو رو دهیگوش نم حرف : 

 ..کجاش خوبه؟؟ اصال رنگ نداره-

کنمیلحنم م یقاط تیو جد کشمیور م کیبه  یلب : 

- یریگیوقتمو م یدار ایب گهیبسه د ! 



باال  یکج شده و ابروها یبا لب و لوچه  نهیآ یتو

گهیو در آخر ماتم زده م رهیگیرفته، چند ژست م : 

- دهیآدمو زشت نشون م نهیآ نیچقدر ا ! 

خنده م رو  یجلو تونمینم ،یتمام کالفگ با

دارهیکه دور برم شهیم نی..همرمیبگ : 

- سر برم خونه لباسامو عوض کنم بعد  هی یذاریم

ام؟؟؟یب  

کنمیاخم م یآن هب : 

- چند تا عکس  نهیآ یهمون جلو سایالزم نکرده! وا

هیچطور نمیبب رمیبگ .. 

 گهید یول شهیبه حالت نخواستن،جمع م صورتش

و از  کنمیم میرو روش تنظ نی. دوربزنهینم یحرف

و  رمیگیعکس م یی. چند تاکنمیلنز نگاهش م یتو

خوب  نهیآ ی..جاگهی. درست منهیشیفضا به دلم نم

ستین ! 



که دست به  رمیعکس بگ خوامیم گهید ی هیزاو از

شهیکمر م : 

 !من هنوز ژست نگرفتما-

. کنمیطاقت نگاهش م یو ب ارمیم نییرو پا نیدورب

کنمیامروز کالس هاش رو کال کنسل م !  

- ریخب ژستتو بگ لهیخ .. 

 دهیشونه ش رو باال م کیمن،  ی رهینگاه خ یجلو

ر دست به کمر، . و همونطوکشهیو تنش رو با ناز م

 نی!! از اکنه؟یم ی. شوخکنهیلبهاش رو غنچه م

پره خوشش  یمجاز یفضا یکه تو پیچ یعکسها

و مثال ژستش  خورهیتکون نم نمیبیم یوقت اد؟؟؟یم

به  کنم،یجمعش م یکه به سخت یرو گرفته، با خنده ا

کنمینگاه م نیلنز دورب : 

- المصب یگرفت یعجب ژست ! 

 قیتشو شتریوق زده، بو اون ذ رمیگیعکس م چندتا

پاش رو  کی! گهیالمصِب د یژستها یبرا شهیم



 یها ی..با اون کتونذارهیپنجه م یو رو کنهیجمع م

رنگ اسپرت، بامزه تر شده! و من بازهم  دیسف

و دو  ارهیدستش رو باال م کی. رمیگیعکس م

که  ی..واکنهیباز م یروزیانگشتش رو به حالت پ

ستدختربچه، پدرسوخته  نیا رچقد ! 

گهیو م بندهیچشمش رو م کی : 

- چشمک بزنم ادیز تونمینم ریزود بگ ! 

 یکه من رو از کار و زندگ ییهایبه بچه باز لعنت

اون ژستش  رم،یگیتند عکس م کهیند! درحال ندازیم

. زبونش رو دهیم رییرو تند تند تغ

..لبهاش رو خندهیو دهن باز م ی..مصنوعارهیدرم

کنهیاز حد غنچه م شیب .. 

- سایوا سایوا ! 

. کنمیو نگاهش م کشمیطرف م کیرو به  نیدورب

. کنهیو موهاش رو باز م ارهیتند مقنعه ش رو درم

و در  دهیموهاش حرکت م یتند تند دستهاش رو ال

.. شمیکالفه نم گهی! دشهیسبز م نهیآ یآخر بازهم جلو



هر لحظه  شهیدختر م نی..با ارهیحوصله م سر نم

جمع شده  ی ندهبا خ نحالیکرد و لذت برد. با ا حیتفر

زنمیتشر م : 

- تا نزدم لهت کنما سایوا ایب ! 

و دست از   کنهیخودش رو جمع و جور م زود

دارهیموهاش برم : 

- گهیاومدم بابا! هولم نکن د .. 

دونهیخوب م یلیو اون خ هیمصنوع اخمم : 

- هیا شهیش یرو اون صندل نیبش .. 

ندازهیپا م یو پا رو نهیشیم یصندل یرو .. 

- س؟؟؟یمزه ن یب  

رمیگیو عکس م کنمیلنز نگاهش م یتو از .  

- بکش سمت راست کمیرو  یصندل .. 

 خوادی. و مشهیم ریو دوباره جا گ کشهیرو م یصندل

شونه  کی! رهیبگ یلیتخ یبازهم از همون ژست ها



و سرش رو به سمت همون شونه  کشهیش رو باال م

و انگشت اشاره ش  خندهی! محی. و ملکنهیش کج م

! با همون حالت لبهاش کنهیچال لپش فرو م یورو ت

دهیرو تکون م : 

- خوبه؟؟؟ ینطوریا  

رمیتنش رو گاز بگ یجا یجا خوادیدلم م خوب؟؟ ! 

- خوبه یلیتو روحت بچه! آره خ .. 

بخنده! و  یکه واقع شهیباعث م شیذوق زدگ باالخره

با دو دستش صورتش  شه،یم شتریخنده ش ب یوقت

پوشونهیرو م : 

- رهیگینده م منشد..خ یوا ! 

 شتری. برمیگیعکس م یو چند بار خندمیخنده ش م به

لرزونهیخنده ش دلم رو م یو صدا خندهیم .  

- بعد رم،یژستمو بگ سای! واسیآقا حساب ن .. 

که بتونه خنده ش رو کنترل  کنهیرو جمع م لبهاش

 طونی. بد ذاِت شخندهیو م تونهیکنه.اما بازهم نم



 نیو فکر کنم هم رمیگیصفت!! پشت سر هم عکس م

عکس  نیغل و غش و بچگونه، بهتر یب یخنده ها

دو ساعت گرفتم نیا یباشه که تو ییها ! 

- سمی! بذار درست واگهینکن د تیعه آوات اذ ! 

. نفسم ستمیا یو صاف م ارمیم نییرو پا نیدورب

. رهیم فته،یعکس بد ب یتو ترسهیکه م یدختر یبرا

دش از خو یژست یو بازهم به سخت گزهیلب م

! هر یلیالمصب و تخ ی! از همون ژست هاارهیدرم

با تمام  خوادیو دلم م شمیتابش م یب شتریلحظه ب

 کمه،ینزد نکهیوجود به خودم فشارش بدم. چرا با ا

 بازهم دلتنگشم؟؟؟

- ها رهیگیاالن باز خنده م م ؟؟؟یندازیپس چرا نم ! 

دخترک فندوقم  یو به رو ارمیم نییرو پا نیدورب

خندمیم : 

- نمیبغلم بب ایعکس..بدو ب الیخیب ! 



و بعد کم کم به  شهیبا همون ژستش مات م یا لحظه

و  کنمی. دستهام رو باز مگردهیبرم یحالت عاد

کنمیاشاره م : 

-  یچند تا ماچ بنداز باال که از کار و زندگ ایبدو ب

منو یانداخت ! 

خوب  یلیرو خ نیو من ا شهیاز حس خوب م پر

تا  رهیگیکه گاز م یا لب! بکشهی. خجالت هم مفهممیم

. سرش کنهیحسش رو پنهان کنه، به سمتم قدم تند م

 یتو یبراقش، پر از خواستن. وقت یو چشمها نهییپا

و خواستنم دستهام  یبا تمام دلتنگ ره،یگیآغوشم جا م

. کشمینفس م اشموه ونیو م کنمیرو دورش حلقه م

 نیا یهایباز وونهیکه نتونستم بکنم،با د یکار

بده!  دیو خواستنم رو با یاقل جواب دلتنگدختر..ال

زنمیو دم گوشش پچ م فشارمیتنش رو به خودم م : 

- لیامروز کالس تعط .. 

 

( نیعطر ) 



 

کنکور نشستم  یحوزه  یمحوطه  یتو یمکتین یرو

 ییبه اطراف انداختم. به دخترها یهدف نگاه یو ب

خانواده شون اومده بودند. و  ایکه بعضا با دوستان 

ها هم  یداشتند. بعض یهم همراه بهترها  یبعض

بودند که کنار هم  یچهار نفره ا ایسه  یها پیاک

نکوربودند و منتظر شروع آزمون ک ستادهیا .  

 ریکه دو دستش اس دمیرو د یو دختر دیچرخ نگاهم

 ،یبلند و الغر اندام بود. درست نبود ول یدست پسر

کردم. مشخص نبود که نسبتش  یچرا حسود دونمینم

 دی..اما اون پسر همراهش اومده بود و شاهیهاش چبا

با لبخند و  نطوریدادن، ا هیو روح یدلگرم یبرا

زدیآرامش با دختر حرف م .  

 میگوش یحسرت چشم ازشون گرفتم و به صفحه  با

گذشته بود و من  ینگاه کردم. چهار روز از نامزد

 یشب نامزد یِ همون مهمون یبار اون رو تو نیآخر

بودم دهید . 



بود و بعد  دهیجا روز کنکور رو ازم پرس همون

کرده بود که بهتره تا تموم شدن آزمون کنکور،  دیتاک

حواِس مِن  دیترسی! ممیبه کار هم نداشته باش یکار

زده پرت بشه و کنکورم رو  جانیحواس و ه یب

سر  ادشیکه هر لحظه با  دونستیخراب کنم. نم

و کدوم کنکور؟ کنمیم !! 

وز صبح بهم داده بود، نگاه کردم و که امر یامیپ به

 :دلتنگ تر شدم

"  یمن؟ اگه پزشک یلپ چال یکنکورتو خراب نکن

یمن دار شیتوپ پ ی زهیجا هی ،یقبول بش " 

. دلتنگ بودم و خودش رو خواستمینم زهیجا

نکرد من رو برسونه. با  ی! نامرد حتخواستمیم

 یگوش ینشستن ساغر کنارم، چشم از صفحه 

  .گرفتم

- از استرس میُمرد شه؟؟؟یخدا چرا شروع نم یوا ! 



بار بود که به  نیسوم نیبود و ا دهیپر یکم رنگش

نخونده بودم، چرا  یچی. من که هرفتیم ییدستشو

 استرس نداشتم؟؟؟

رو به من داد ششیپر از تشو نگاه : 

 ..خدا کنه آسون باشه-

 دیبه بابا دادم. فکر کنم شا یقول پزشک هوممم

و  امی!! بازهم به پدوارمیالبته ام قبول بشم! یپرستار

بوسه ش  نینگاه کردم. چند روز بود آخر دمیاسم ام

گونه م گذاشت، مرور  یرو نیماش یرو که تو

شد؟؟یم دایتر از من پ وونهید ی. کسکردمیم  

- سیاصال حواسم به کنکور ن .. 

خنده جوابم رو داد با : 

- ت معلومه افهیهم از ق یخودت نگ .. 

چهار  خواد؟؟یرو م دنشیکه دلم د دزیم داد م افهیق

. کردمیم ریابرها سِ  یروز گذشته بود و من رو

شدن به انگشتر  رهی..و خیدلتنگ یبا چاشن یناباور



بودم. به تک  اوردهیکه از انگشتم درش ن ینشون

اراده  یانگشتر نگاه کردم و ب یبزرگ رو نینگ

 :زمزمه کردم

- دمشیچهار روزه ند .. 

سرم زدنوک انگشتهاش تو  با : 

 ..خب بابا توام! کنکورو بده و بعدش خالص-

 یتک نفره ا یها مکتیساعت بعد، پشت ن مین و

همه به فکر  دیتست. شا یبه برگه ها رهیو خ میبود

بهتر تست زدن بودند..و من به فکر تموم شدن! 

بودند که  دهیچیپ یبه قدر کیزیو ف یاضیسواالت ر

از  یحدودتست هم نزنم. تا  کی یدادم حت حیترج

و  یمیزد. اما ش شدیرو م یعموم یسواالت درسها

دیزبان رو چندتا خوب و چند تا با ترد ! 

خسته شدم. راستش به  گهیگذشته بود که د یساعت دو

هم قبول  یبودم که احتماال پرستار دهیرس جهینت نیا

قبول بشم  یزیچ کیکه  خواستمینشم! فقط از خدا م

بابا حفظ بشه یو آبروم جلو .  



قابل  ریغ ادیز د،یکه ساغر ازم پرس یسوال نیاول

نبود ینیب شیپ : 

- ؟؟؟یچطور داد  

باال انداختم و به تموم شدن فکر کردم. به  یا شونه

د؟یدیمن رو م ؟؟یو بعد..بعد چ یخالص ! 

 ..بد نبود-

دیزده نال ماتم : 

- قبول بشم..اونم  یسخت بود! فکر نکنم پزشک یلیخ

 !تهران

پاگرد و منتظر  ی. رفتن توستخوایخونه رفتن م دلم

اگر اون هم نشد،  ایتراس نشستن.  یتو ایموندن. 

رو  دنشیاتاقم موندن! امروز دلم د یپشت پنجره 

قابل قبول نبود یبهونه ا چیه گهی. و دخواستیم .  

- میسوار شو بر .. 

. اگر خوردیوسوسه وار ذهنم رو م یراه فکر یتو

 وونهید یحتما از زور دلتنگ دمش،یدیامروز نم



که تموم شد؟؟ منظورم رو  گفتمیبهش م دی. باشدمیم

در واحدش سبز  یاگر..جلو گفتم؟؟؟یاگر م دیفهمیم

درک و  ی..بد نبود؟! آخ خدا چرا آوات انقدر بشدمیم

 !!فهم بود؟

- ما؟؟ یخونه  میبر یایم  

بد  امیپ کی دیبه ساغر انداختم. شا ییگذرا نگاه

 !نباشه

- ما یخونه  میبر ایبرم! تو ب ییعمرا اگه جا .. 

کرد شتریآهنگ رو ب یو صدا دیخند : 

- دهیبدبخِت نامزد ند ! 

! من رو چه به نامزد گفتیبودم، راست م دیبد دیند

 ایرو ی!! حق داشتم که تو؟یکردن با آوات مردان

. اون گفته بود شدمیو غرق هپروت م کردمیم ریس

 کی تونستمیم گهیتموم بشه، مگه من د دیکه شا

به تموم شدن فکر کنم؟درصد هم  ! 

- ما؟؟ یخونه  میبر یایتو م  



گفت یو با خستگ دیکش یصندل یرو رو تنش : 

- بخوابم! انقدر  رمیهفته بگ هی خوامینه بابا من فقط م

چشمام  گهیموندم درسا رو مرور کردم، د داریشبا ب

نهیبیرو نم ییجا .. 

بودم و شب زنده  داریخدا که من هم شب ها ب به

داشتم یدار !  

خونه پارک کردم،  نگیپارک یرو تو نیماش یوقت

باشه،  دینگاهم رو به اطراف دوختم. با صانهیحر

رنگ چشمهام  یمشک یپرادو دنیحاال! با د نیهم

. خونه دیوار لرز وونهیهم فشرده شدند و قلبم د یرو

خبر به خونه ش برم؟؟؟  یحاال ب نیهم شدیبود. م

  !زشت نبود؟

 یفشردن دکمه  نیم و ببود ستادهیآسانسور ا یتو

داشتم. و در آخر..وسوسه غلبه  دیدوم و سوم ترد

دوم رو لمس کردم. با بسته شدن در  یکرد و دکمه 

خبر به خونه  یشدم. زشت بود ب مونیآسانسور..پش

 ..ش برم



شرمانه  یبودم و منگ و ب ستادهیدر واحدش ا یجلو

. درست نبود کردمیخونه ش نگاه م یبه در بسته 

بودم، نه؟؟ چرا درست نبود؟! من و اون نامزد  نجایا

. چرا با آوات بودن همه جوره سخت بود؟؟؟میبود  

..دستم به سمت زنگ نرفت و چشم از در نشد

که بدون  دمیکشیواحدش گرفتم. راستش خجالت م

. نمشیبب میدلتنگ یارضا یو فقط برا یبهونه ا چیه

ازش داشتم. اون  یتوقع دلتنگ یو خب..کم

نه؟؟یمن رو بب خواستینم  

ها رو آروم باال رفتم و بهتر بود قبل از هر  پله

بدم.  امیپ کیهم  دی. شارمیدوش بگ کی یزیچ

زشت رو  یلباسها نیهم بهتر بود که ا دی..شادونمینم

. چقدر خوب شد که به قلب سرکشم ارمیاز تنم  درب

 !غلبه کردم

 "کنکورم تموم شد"

 یشرمنده  قرارم،یانقدر ب نکهیرو فرستادم و از ا امیپ

تخت نشستم  یتن پوش رو یغرورم بودم. با حوله 



 ییشب؟؟؟ صدا مهیو انتظار رو مزه مزه کردم. ن

پاندول اون ساعت رو از  ی. کاش کسشدیتکرار م

 یتر..نگاه قیعم ی..دردقیعم ی. لرزشّکندیجا م

یوونگیسرخ شده از د ییبا چشمها اه،یس .. 

"- میبه زندگ یگند زد !!" 

رو  سمیخ یرو درآورد. موها میگوش یداص یامیپ

 یکه هر لحظه خال یپشت گوشم فرستادم و با قلب

رو باز کردم امشیپ شد،یم : 

- نمتیبیفردا م .. 

خدا هنوز غروب هم نشده بود. تا فردا!!  یوا

 یاندازه  دیناراحت. شا ایخوشحال باشم  دونستمینم

هم کار داشت..فردا هم خوب  دیمن دلتنگ نبود. شا

صبح  یها..اما امشب رو چطوربود 

سنگ دل یِ کردم؟؟عوضیم !  

 

 (آوات)



 

دمیو دوباره بهش تذکر م ستمیا یدر م یجلو : 

- شهیم رمیزودباش داره د .. 

گهیم یدرحال ور رفتن با مقنعه شه وقت نهیآ یجلو : 

- سایاومدم وا .. 

طول  نی. همرمیگیضرب م نیزم یپام رو کی با

سوندنش بشم. ر الیخیب شهیدادنهاشه که باعث م

که  نمیبیم یباهاش هماهنگ شد. وقت شهینم چوقتیه

چشمهاش  یو تو ارهیدرم یمداد فشیک یاز تو

شمیتر م یعصب زنه،یم : 

- ساعته معطل توام می! نرمهید نیعطر .. 

زنهیچشمهاش م یکه تو هیبه مداد حواسش : 

- گهید سایوا قهید هی .. 

من توجه  یو به تذکرها زنهیدقت مدادش رو م با

کنهیمن . 



- من برم ؟؟یخودت بر یخوایم ... 

حرفم  ونیو م رهیگیم نهیزود نگاهش رو از آ یلیخ

گهیم : 

- یزنیقولت م ریز یدار ! 

کشمیم یکالفه ا پوف : 

- که ستنیآدم منتظر من موندن..مچل من و تو ن یکل ! 

 ّکنهیباالخره دل م ندازه،یم نهیکه به آ ینگاه آخر با

ادیو به سمتم م : 

- واماومدم بابا ت !  

عطرش رو از  اد،یکه به سمتم م نیدر همون ح و

 کی. زنهیو به خودش م کشهیم رونیب فشیک یتو

زنمیدونه آروم تو سرش م : 

- انقدر  یدانشگاه! واسه چ یریم یخوبه دار

؟؟یمالیم  

دهیمتعجبش رو بهم م نگاه : 



- نزدم که یزیچ !  

هم نباشه، راحت ترم.  نیداره..اما هم یمیمال شیآرا

دهیکه اون گوش نمالبته  ! 

- کنهیبه دو م کهیبا من  سادهیشد..وا رمیبرو د ایب ! 

 کنه،یرنگش رو پاش م یطوس یها یکتون یوقت

گهیو با لبخند م ستهیا یصاف م : 

 خوبم؟ مرتبم؟؟-

بندمیو در خونه رو م دمیم رونیب ینیاز ب ینفس : 

- میبر یآره خوب .. 

که دستش رو دور بازوم قفل  رسهیبه نظر م یراض

گهیپر ذوق م یو با خنده  کنهیم : 

- میبر ! 

ازش گذشته بود،  یساعت میکه ن یبه قرار ریمس یتو

کنمیم شتریو سرعتم رو ب کنمیفکر م .  



 نمیبیو م ندازمیکنارم م یبه دختر پررو ییگذرا نگاه

تو سرش  یفکره. باز چه فکر یکه اون هم تو

خدا داند گذره،یم !  

شدنم منحرف  رینگاه کردن بهش، فکرم از د با

و  ندازمیبهش م یینگاه گذرا ی. هر از گاهشهیم

که با لبخند  نمیبی. مکنمیروبرم نگاه م ریدوباره به مس

هم  ی. گاهگهیم یزیلب چ ریز یو گاه ادیعشوه م

که از  ییو با موها دهیبه گردنش م یفاخرانه قر

که  زنهیم رفح ی! با کرهیزده، ور م رونیمقنعه ب

و بامزه!!  ی! دخترک توّهمه؟کنیم یدلبر ینطوریا

 ش،یپرداز الیاز ده باره که موقع خ شتریفکر کنم ب

رمیگیمچش رو م : 

- ؟؟؟یاریچرا از خودت شکلک درم  

. اخم کنهیو با دهن باز نگاه م ادیبه خودش م کهوی

کشمیو لپش رو آروم م کنمیبه روش م یمصنوع : 

- ؟؟یزنیحرف م ینگاش کن تو رو خدا! باز با ک  



خجالت  نی. و ادزدهیو چشم م کشهیم خجالت

کنهیتر م یاون رو دوست داشتن دنهاش،یکش .. 

- بابا یچیه .. 

رمیگیو دستش رو م خندمیم : 

- بهت  ینطوریکه ا هیک تیها! ساغ نهیعملت سنگ

ده؟؟یحال م   

خجالت  شتریو ب کنهیو لوچه ش رو کج م لب

کشهیم : 

 ..مسخره-

براش آسونه و  ی.چقدر زندگشهیم میحسود بهش

 کنه،یم ی. زندگرهیسخت بگ خوادیم یخودیچقدر ب

هوا یتو شتریاما ب ! 

- گهید یسرخوش .. 

نازک کردن یو پشت چشم هیزیاخم ر جوابش .  

 کیچند وقت،  نیهم یتو یول میاول راه هنوز

هم درست  دیو شا کنهیدرست م ییغذا ونیوعده درم



مشترک نگذشته و  یماه هم از زندگ کینکنه.هنوز 

داشته  یکه اخالق خوب نی. همرمیگیمن سخت نم

اخالق خوب رو داشته  شهی. اگر همهیباشه، برام کاف

 ...باشه که اون هم

خوب و  یلیخ ی..گاهکنهیرو مرتب م خونه

مسائل  یبعض یدختر حساسه! رو نیخانومانه! اما ا

. و دهینشون م تیحساس یادیز ت،یاهم یساده و ب

ر منج یبه بحث و دلخور یها گاه تیحساس نیا

 یمنطق و از رو ی. اونوقتها که واقعا بشهیم

حسادت، ناراحت  یبهتر بگم از رو ایتعصب..

که به حال خودش  نهیراه ا نیبهتر ها. اونوقتشهیم

  .بذارم تا آروم بشه

برام  گذره،یکه تو سرش م ییزهایها و چ خواسته

هپروت  یتو نی. اما حتما مثل همستیقابل درک ن

و گذراست.  تیاهم یاش، به یپرداز ایرفتنها و رو

جز  کنمیاون چه خبره.اما فکر م یایدن یتو دونمینم

رو راه  یا گهیکس د اشیدن یمن و خودش تو

خودخواه و حسود یِ وجب می..ندهینم ! 



شده  رمی. ددمیم رونیب ینفس م،یزنگ گوش یصدا با

که تو سر  هیبچگونه ا یو همه ش به خاطر فکرها

گذرهیم نیعطر ! 

. حاال نهیشیابروهام م نیب یکوه اخماسم ش دنید با

شکوه رو هم تحمل کنم یغر زدنها دیبا . 

- ه؟؟یک  

 دیهم با طیشرا نیا ی. توندازمیبهش م ییگذرا نگاه

رو نشون بده شیکنجکاو !  

کنمیجوابش رو بدم، تماس رو برقرار م نکهیا بدون : 

- امیدارم م .. 

همراهه تیآروم شکوه، با عصبان یصدا : 

- تازه  یساعته همه رو کاشت هیآوات کشتمت!! 

؟؟؟ییکجا ام؟؟یدارم م یگیم  

حرف بزنم، تا طلبکارتر نشه یجد کنمیم یسع : 

- رسمیم گهیربع د هیخب تو راهم.. لهیخ .. 



- اولش  نی. هممیکار دار نایدو هفته با ا هی..ایزود ب

شروع شد یبا بد قول .. 

کنمیم شتریرو ب سرعتم : 

- رسمی..زود مگهیاومد د شیکار پ .. 

زنهیحرف م آروم : 

- رو بلد  زایچ یلیخ دیمدله تازه کاره..شا نیآوات ا

 ..نباشه، اما استعدادش خوبه

سر و کله زدن با چند مدل تازه کار رو  ی حوصله

  !ندارم

 چندتا ان؟؟-

- پسر..کارشون خوبه هیدختر،  هی .. 

برند معروف و چند مدل تازه کار؟ کیچرم  غیتبل !! 

- فاده نکردن؟؟است یقبل یچرا از مدال  

 یبهش م یو نگاه کنمیرو حس م نیعطر نگاه

کنجکاوش شهیهم ی افهیاندازم. با اون ق ! 



-  دمیباشه..شا یتنوع هی..حتما خواستن دونمیچه م

کنن نهیهز ادینخواستن ز .. 

داره؟؟ یتیهم چه اهم واقعا  

- کنن،  نهیهز ی..هرچهیکارشون چطور نمیبب امیم

؟؟یار ندار..کگهید رنیگیم جهیهمونقدر نت  

- شهرزاد بهم زنگ زد یراست .. 

 یم روزمونید یمکالمه  ادیشهرزاد من رو  اسم

  .اندازه.به کل فراموشش کرده بودم

 خب؟-

- با خودمون کار کنه خوادیم گهیم .. 

و  میهم هست ونیمد شرفتیپ یکه هردو تو فیح

 یمدت ازش دور کیردش کنم.وگرنه حتما  تونمینم

 یرو تشیبفهمه که حساستا فندوق خانوم  کردمیم

مورده یب چاره،یدختر ب نیا ! 

- .اگه تونستم، دمیآره بهم زنگ زد..گفتم بهش خبر م

کنمیواسش جور م یوقت خال هی . 



- ایباشه پس زود ب .. 

ذارمیفرمون م یرو جلو یو گوش کنمیم یخداحافظ .  

- ؟؟یواسه ک یوقت خال  

به کار افتاد! انگار از هزار  زشیت یشامه ها بازهم

براش  کنهیها رو که فکر م یبعض یبو یرسخف

نیهم یعنی گم،یکه م ی. توّهمفهمهیخطرناکند، م ! 

- از بچه ها یکی .. 

- ؟؟؟یک  

گذراست یلیخ نگاهم : 

- داره؟؟ یتیچه اهم   

گهیو آرومتر م کنهیم یمکث : 

- ..بدونمخواستمیم .. 

بره و با خودش هزار فکر  افهیکه دوباره تو ق بدونه

حساسش نکنم یخودیهتر که بمسخره بکنه. اصال ب . 



- واسه عکس که اونم  خوادیاز بچه ها وقت م یکی

 ..انگار وقت ندارم

که االن چقدر تو ذهنش  دونمیو من م گذرهیها م هیثان

بپرسه. و من واقعا..از  یزیکه چ رهیداره کلنجار م

  !سوال و جواب شدن، متنفرم

. هغلبه کن شیبه کنجکاو تونهیتمام تالشش بازهم نم با

پرسهیو با ِمن من کردن م گردهیکامل به سمتم برم : 

- ؟؟یریم یک شیاالن..پ  

دمینگاهش کنم جواب م نکهیو بدون ا یجد : 

- کارمو بکنم رمی..دارم مرمینم یکس شیپ .. 

پرسهیم دیبا ترد بازهم : 

- خودت؟؟؟ ی هیتو آتل انیچرا نم  

 دونمی. نمکنمیحواله ش م یا هانهیعاقل اندر سف نگاه

بازهم خودش رو به ندونستن  دونه،یم یتچرا وق

زنهیم ! 



- من بزرگتر و  ی هیخودشون جا دارن صد برابر آتل

فکرتو مشغول کرده؟؟ راحت بپرس یچ گهیبهتر..د ! 

. فکر کشهیم نییو نگاهش رو پا ذارهیهم م یرو لب

که ادامه  ترسهیهم م دی! شادیکنم سواالتش ته کش

 یبرا یخودیخنگ و مظلوم ب ی. دختره دهینم

. دلم پکر بودنش کنهیدرست م الیخودش فکر و خ

گمیو آرومتر م رمیگی. دستش رو مخوادیرو نم : 

- با خودم ببرمت یخوایم ..  

ادیلبش م یلبخند رو یو..به آن کنهیم نگاهم : 

 واقعا؟؟-

از تمام لحظه  شتریب دیرو دوست دارم، شا لبخندش

 !ها

 ..آره-

هدیبه اطراف تکون م یو ذوق زده سر تند : 

- ی..مرسامینه نه نم .. 



 ادیباهام به محل کارم ب نکهی. چرا از اشمیم متعجب

ترسه؟یم ! 

- ؟؟؟یعطر یاینم  

 ستیدر کار ن یاصرار گهید یعنی دنمیپرس نطوریا

به  یفرصت رو از دست نده. اما اون لبخند نیو ا

رهیگیو انگار آرامش م زنهیروم م : 

- اِرت واسه ک یگی..تو مامیب خوادیراستش..دلم نم

 زیکار توئه، به چ یکه عکاس نیجز ا خوامی..نمیریم

خرابش کنم ام،یب ترسمیفکر کنم. م گهید .. 

گهیم یچ فهممینم !  

- یخراب کن ویچ .. 

زنهیم ییخجالت لبخند دندون نما با : 

- گمی..فکر خودمو میچیه .. 

حواسم به  کنه،یدستش رو بند مقنعه ش م یوقت

شهیاز حلقه ش پرت م یانگشت خال : 



- ؟؟یچرا حلقه تو ننداخت  

کنهیو به انگشتش نگاه م رهیگیتعجب چشم ازم م با : 

- گهیانگشترم دستمه د .. 

کنمیم اخم : 

 !!حلقه ت-

خندهیو م کشهیانگشتر نشون م یعشق دست رو با : 

- دوس دارم شتریب نویا .. 

بهش  کنمیم یو سع فرستمیم رونیب ینیاز ب ینفس

گهیخودش رو داره د یفکر نکنم. فکرها !! 

و به سمتش  دارمیدر دانشگاه نگه م یرو جلو نیماش

. نگاه خاصش به اطرافه. لبخند جمع شده گردمیبرم

داره و فکر کنم حالش خوبه یا !  

- ؟یعطر  

 یتو یو عشوه ا رهیگیم ییمکث چشم از جا با

ادیحرکاتش به چشم م : 



 جانم؟؟-

. خنده داره که کنمیبدون حرف نگاهش م یا هیثان

 شهی! مارهیاز خودش درم یا فهایق کیهر لحظه 

بودن روش گذاشت؟؟؟ یاسم دمدم  

 !کله پوک-

ذارهیچونه ش م ریو دست ز خندهیم یخودیب : 

- یمرس ! 

و با احساس به روم  ذارهیدستم م یرو رو دستش

 گرانه،یکه کارم ژست دادن به د ی. منزنهیلبخند م

داره و  یادیلبخند اغراق ز نیحس و ا نیکه ا دونمیم

هیرحتما ظاه ! 

- یکه اومد یمرس .. 

بازهم کناِر  خوادیدلش م نیکه عطر گهیبهم م یحس

 یو هم دانشگاه یهمکالس نیب دیبشه! شا دهیمن د

 نیماش یتو یرسوندن و خداحافظ نیهاش..اما به هم

انگار برهیاز من حساب م یقانعه. فندوِق من گاه ! 



 ..صبر کن تا دم دانشگاه برسونمت-

. چشم ازش رسونهیم رو شیاوج بهت زدگ نگاهش

کنمیرو باز م نیو در ماش رمیگیم : 

 ..زودباش فقط-

 نی! از ماششهیزده، هول م رتیح ی افهیهمون ق با

و ذوق زده کنارم  جی. گمونمیو منتظرش م شمیم ادهیپ

ادیم : 

 !آوات-

و  رمیگی! دستش رو میا یدختر خنگ و خوردن چه

دارمیقدم برم : 

- میبر ایب .. 

. نگاهش که شنومیش رو منفس یکه صدا حاالست

! آخه یرو به جلوست، و پر از افتخار و فخر فروش

پُِز داشتن من رو به  نطوریداره که ا تیاهم یک یبرا

حس کرد.  شهیم شتری!! نگاه دخترها رو بده؟یم هیبق

 نکهیا نانیو اطم دمیدستم فشار م یدستش رو تو



حس  کی. کنهیکنارش هستم، اون رو پر از حس م

قدم هم باهاش  ستیب دیر از تظاهر..شادو ،یواقع

اونه تیباعث رضا نیهمراه نبودم و هم .. 

 ییدختر پسرها ی رهینگاه خ یو جلو ستمیا یم ییجا

دارمیکه در رفت و آمدند، نگهش م : 

- کنمایکارا نم نیباشه از ادتی ! 

از سرش  یخودیب یآرامشش رو گرفته و فکرها اون

رفته رونیب : 

- یلی..خوب بود! خنیهم ... 

. فقط دستش رو فشار خوادیلپش رو م دنیکش دلم

دمیم : 

- گهیبدو برو د .. 

شهیو لبخند از لبش محو نم دهیتکون م یسر : 

- ..خدافظیمرس .. 

. رمیگیو ازش فاصله م دمیبراش تکون م یسر

رسهیبه گوشم م یدختر یآروم و ذوق زده  یصدا : 



- س؟ین یاون آوات مردان یوا !! 

کنمیرو تندتر م قدمهام . 

- پاکزاد اومده؟ نیعه آره!! به خاطر عطر !!  

- هی..عجب خر شانسگهیحتما د ! 

 دیداره و شا تیاهم یدخترها یفکر کنم برا 

. اون کنهیفکر م ینطوریهم حق داره که ا نیعطر

خودشه یِ متفاوت و..فانتز یایدختر با دن کیهم  ! 

و  ندازمیرنگ روبروم م دیبُرج سف یبه نما ینگاه

زنگ  ی. بازهم شماره رمیگیمشکوه رو  یشماره 

سالن رو فراموش کرده م نیا . 

- ؟؟یاومد  

دمیو کوتاه جواب م گهیم کوتاه : 

 ..درو باز کن-

باز شدن  یبعد صدا ی هیو چند ثان شهیقطع م تماس

 نگیرو داخل پارک نی. ماشرسهیدر به گوشم م

که  یو متعجب دختر میو به نگاه مستق کنمیم تیهدا



و  تیاز معروف ی. اما ککنمیبهم زل زده، توجه نم

اد؟یبدش م تیمحبوب ! 

عکاِس  کیعکاس! فقط  کی..یآواِت مردان منِ 

در عرض دو سال  کهوی!! چطور شد که یمعمول

معروف و  یانقدر شناخته شدم! کار کردن با آدمها

با من کرد که حاال کمتر  یبزرگ کار یواسطه ها

هنرمند معروف ندارم کی گاهیاز جا . 

 ییکهویرو  یکیما  بیو غر بیردم عجالبته که م 

و انقدر به سر زبون افتادن اسمش  برندیانقدر باال م

. مونهیکه خوِد اون آدم مات و مبهوت م کنندیکمک م

 یبه ضرر..و فکر کنم با بعض یبه نفع، گاه یگاه

به نفع من بوده..و چقدر  شتریب نیها، بازهم ا یدشمن

وجه خراب  چیبه ه گاهمیکه جا کنمیم یهم خودم سع

 زیشدن و نفرت انگ ریمثل جوگ یینشه. دلم نسبتها

. و انگار حاال هنوز هم خوادیبودن و مسخره شدن نم

 ..تونستم محبوب باشم تا منفور



به حس و  شهیکه نم بیو غر بیهمون مردم عج 

نظرشون اعتماد کرد، من رو به عنوان مدل و 

من  ی. اما همون عکاس بودن براشناسندیعکاس م

داشته  تیمن ارجح یبرا شهیشغل هم نی..که اهیفکا

که  ییو از آدمها ستمین سکیو داره.من دنبال ر

ها با  نی. همترسمیم کنند،یم فیتعر یادیز

به خواست و نظر اونها  دیکه شا یاتفاق نیکتریکوچ

. هنوز کنندینفرت و تهمت رو بار آدم م یاینباشه، دن

پخش کرد و واکنش ها و  نیکه عطر یعکس

مونده. چقدر از آشنا و  ادمی یبعدش تو ینجالهاج

قضاوت شدم بهیغر ! 

. شمیم ادهیو پ ستهیا یدهم آسانسور م یطبقه  یتو

واحدها رو از نظر  یو شماره  دارمیقدم برم

بودم و هنوز به  نجایا شیدو ماه پ نی. همگذرونمیم

خاطر، در  نانیاطم یخاطر دارم. اما شکوه برا

 یزهایکه چ دونهیم دیشته. شاباز گذا مهیواحد رو ن

 ادیز روو فکرم  مونندیذهنم نم یتو تیاهم یب

کنندیمشغول نم . 



از  یبا آوار شدن موج شهیشدن در مصادف م باز

سرم. و من عاشق  یرو یو درهم برهم یشلوغ

 یگرفتن عکسها یجنب و جوش برا نطوریا

متفاوت هستم یمتفاوت، از سوژه ها . 

. چرخهیمه به سمتم منگاه ه بندم،یدر رو که م 

رو  یرنگ یچرم قهوه ا ی قهیکه جل نمیبیشکوه رو م

 نی. در همون حکنهیدرست م یتن دختر یداره رو

کنهیبا اخم نگاهم م : 

- حاال یومدیم ! 

احسان رو  یجواب شکوه رو بدم، صدا نکهیاز ا قبل

شنومیم : 

- ایب عیآماده س..سر یسالم داداش..همه چ .. 

سالن  یبه گوشه  ینگاهو  دمیبراش  تکون م یسر

 دیو سف ی. دکور قهوه اندازمیبزرگ و مجلل م

فضا گرفت نیا یتو یخوب یعکسها شهیسالن..م . 



به  ذارم،یم زیم یرو رو میو گوش چییسو کهیدرحال

 یکه احسان و شاهرخ فضا رو برا رمیاون سمت م

آماده کرده ند یعکاس . 

- کمتر بشه دیبا کمی..ادهیفکر کنم نورش ز .. 

 غیج یکه صدا ومدهیجمله کامل از دهنم درن هنوز

. بهت زده به سمت صدا رسهیبه گوشم م یبلند

 شیچند لحظه پ نیکه هم یدختر دنیو با د گردمیبرم

. اون با لبخند مونمیبود، مات م ستادهیشکوه ا یجلو

قابل وصف به سمتم قدم تند  ریغ یو ذوق زدگ

کنهیم : 

- ؟یخودت یآوات!! جد یوا !! 

دختر  نی. اشندیفرط تعجب درشت ماز  چشمهام

هم یلیآشناست..خ !  

- رفت ما رو؟ ادتیمعرفت! کال  یب ! 



و  کنمیو فوق العاده تُخسش نگاه م یصورت نمک به

 یی. به دوران دانشجوشمیم دهیبه گذشته کش کبارهی

بود؟ یو..اسمش چ !! 

- خودمونه!!  شعوریگفتم؟!! همون آواِت ب یدید ایبرد

؟؟؟ییکجا ایبرد  

دختر  نیا ی. صورت سبزه خندمیم با تعجب مک کم

ستین یفراموش شدن ! 

- ؟یکنیم کاریچ نجای!! ا؟ییعه زغال اخته تو !  

. هنوز همونقدر پر شهیبند نم کجایزده ست و  ذوق

کنهیبازوم م یحواله  یتخته! مشت یشر و شور و ب : 

- ! دلم برات تنگ شده بود عنتر خانیگمشو عوض .. 

 یرو رو هیه متعجب بقهمونقدر بد دهن! نگا و

 اهیو فقط به دختر تخس و س کنمیخودمون حس م

خندمیروبروم م یسوخته  : 

- ها کرهیدرو پ یدهنت ب یهنوز همونطور !  

خندهیو م کنهیکج م یلب : 



- ! چه یجذاب و دخترُکش یتوام هنوز همونطور

معروفم شده واسه خودش..عکاس و مدل آواِت 

! چه غلطاااایمردان .. 

کشهیم یسمت رو به نگاهش : 

- گهید ایب ای!! بردا؟یبرد ! 

 دنیدارم. و واقعا از د ادیبه  یرو هم به خوب ایبرد

دوباره شون  دنی. بعد از سه سال دخورمیهردو جا م

دستهاش رو با  کهیدرحال ای. برددهیبهم م یحس خوب

. ادیسالن به سمتم م یاز انتها کنه،یدستمال خشک م

اموش شده بودمن که فر یمیقد یو همکالس قیرف ! 

- با  نی! ببیزندگ نیروزگار..تُف تو ا نیتف تو ا یاَ 

میکن دایمعرفتو پ یب نیا دیبا یچه مکافات . 

و متعجب  خورمیجا م رییتغ نهمهیبا ا دنشید از

از  یچرم ی قهیش، جل دهیورز کلیه ی. روخندمیم

 یدختر تُخس چ نیکه تِن..اسم ا یا قهیمدل همون جل

  !بود؟



- شه قهید هیسه معرفت وا یب ! 

با گله  ایو برد کنمیسوخته فکر م اهیبه اسم س من

شهیم کینزد یمند : 

- ! انگار نه ایپشت سرت هم نگاه نکرد گهید یرفت

میبود قیانگار که چهار سال باهم رف .. 

گرم بود و ذهنم  ی. انقدر سرم به عکاسشمیم شرمنده

سپرده  یکم کم به فراموش یبود که همه چ ریدرگ

بودند.  کیانقدر بهم نزد یکه روز ییآدمها یشد. حت

به سرتا پاش  ینگاه ،یفرار از شرمندگ یبرا

ندازمیم : 

- ! یبابا! چقدر عوض شد یبه هم زد یکلیچه ه

نگ؟؟؟یتو خط مدل نیجفتتون زد  

خندهیو آروم م دهیکش م یلب : 

- تحول  ریینمه تغ هیخب  ی..ولمیستیدر حد تو که ن

میکرد جادیا . 



سوخته اجازه  اهینم، اما خانوم سبز یحرف خوامیم

دهینم : 

اونم من ازش خواستم..وگرنه صدسال خودش -

رفتیدنبال درست کردن سر و وضعش نم ! 

 نیب یزیچ کیکه همون موقع ها هم  ارمیم ادی به

بود و  ایاز طرف برد شتریدوتا بود. البته ب نیا

ارغوان..آره اسمش ارغوان بود! ارغوان پسش 

زدیم . 

- پات نشسته ریسوخته ز هایس نیپس ا .. 

خندهیکج شده م یبا سر ایبرد : 

- ارمینه ب تونمیخانوم بگه، من که نم یوقت !  

زنمیخنده آروم تو سر ارغوان م با : 

- زغال اخته خوِشت اومده نیا یِ از چ دمیآخر نفهم ! 

کنهیبا عشوه اخم م ارغوان : 

- هم دلش بخواد یلیخ !  



دمیرم مکنا یرو به دختر سبزه  میگوشه ا نگاه : 

- نه؟؟؟ گهیبود د یاسمت اَر  

با اخم  یو اَر رسهیبه گوشم م ایبرد یخنده  یصدا

زنهیم غیج : 

- مونده؟؟؟ ادتیاز من  نویکثافت هم  

دارم..هم  ادیبه  ی. به خوبندازمیبهش م یقتریدق نگاه

و  ییرو. دوران دانشجو ایدختر رو، و هم برد نیا

که  ینفره ا چند پیها..و اک یرفاقت با اکثر همکالس

رو به خاطر  ایدو هم جزوشون بودند.برد نیا

خاطرم مونده و  یتو شیمعرفت و خون گرم

 طونیش دختر نی! و البته اایارغوان رو به خاطر برد

از خاطر برد. حاال همون دختره  شهیو پررو رو نم

 یبزرگتر شده. پوست برنزه ش و موها یکه کم

بوده.  رییکه دنبال تغ دهیروشنش نشون م یقهوه ا

گفت جذابتر شده شهیم ! 

-  ی..چرا انقدر سوزوندیبود دتریسف کمیقبال باز 

که یخودتو؟؟ زشت تر شد ! 



رهیگیم یا افهیو ق دهیم چیپ یلب : 

  !زشت عمه ته-

شنومیرو م ایگر برد خیتوب یصدا : 

 عه ارغوان؟؟؟-

دهیجواب م عیهم سر ارغوان : 

- ایعه برد !! 

عوض  چکدومی. همکنیهردو رد و بدل م نیب ینگاه

شهیم کمینشدند! احسان نزد : 

- ن؟؟یایب نیخوایآماده ست..نم یآوات همه چ  

و ارغوانه ایبه برد حواسم : 

- میایاالن م .. 

 هی. و نگاه شکوه و بقکنمیاحسان رو حس م نگاه

 رو..منتظر ما هستند نه؟؟؟

اشاره  ایو با لبخند به برد کنمیاحسان نگاه م به

کنمیم : 



- نشگاهمهدوران دا قیرف .. 

 کیبگه، ارغوان نزد یزیچ یکس نکهیاز ا قبل

شهیم : 

 !منم دوستشم-

و روابط  هیدختر پر از انرژ نی. ارهیگیم م خنده

از  نیبه خاطر هم دیداره. شا یا یقو یلیخ یاجتماع

اونهمه مدل با تجربه انتخاب شده و االن  نیب

گهیآورده د دهیرو هم با خودش کش ای! بردنجاستیا !!  

زنهیبه روشون م یلبخند ناحسا : 

 ..چه جالب! خوشبختم-

هم داره. خودم هنوز باور نکردم که بعد از  تعجب

شد! احسان با  داشونیپ نجایا کهویچند سال چطور 

رد  نشونیب ی..من نگاهشهیو دور م گهیم یاجازه ا

کنمیو بدل م : 

- ن؟؟؟یدینرس ییشما دوتا آخر به جا  

کنهینگاهم م یبا حالت خاص ایبرد : 



- میرسیم ییجاها هیبه  میدار .. 

خندهیم طنتیبا ش ارغوان : 

- کنمی! فعال دارم فکرامو منمی! پررو نشو ببخودیب .. 

ایبه برد ی. و بعد نگاهکنمینگاهش م متعجب .. 

- چقدر  ای!!برد؟یکنیفکر م یچند ساله هنوز دار

 !!خره که هنوز دنبال توئه

آروم  ایبزنه..برد یحرف خوادیو م کنهیاخم م ارغوان

دهیتکون م یسر : 

- هینگو آوات..اوک ینطوریا !  

. ارغوان شهیجابجا م ایارغوان و برد نیب نگاهم

 ..کنهی! فقط ناز مادیو فکر کنم بدش نم زنهینم یحرف

انقدر ناز بکشه؟ تونهیچطور م ایو برد !  

کنهیبا لبخند نگاهم م ایبرد : 

  !دلم واست تنگ شده بود داداش-



بگم، دست دور شونه م حلقه  یزیچ نکهیقبل از ا و

کنهیم : 

-  الیخی..اما ما که بیدرآورد یمعرفت باز یب

 یجور هی میتا بتون دیدو ماه طول کش یکی! مینشد

 نکهی. فقط هم به خاطر امیکن نیگزیخودمونو جا

متینیبب خواستیو دلمون م یعکاس تو بود .. 

خندمیو م زنمیبه پشتش م یدست شرمنده : 

- تدمیحال کردم د یلیخ .. 

به سرشونه م  جانیو پر از ه ادیم رونیبغلم ب از

زنهیم : 

- ! ایدیرس یکه خواست یزیباالخره به اون چ

داداش ی..مدل..بدجور معروف شدیعکاس ! 

..و درهمون شهیم کیو نزد دهیفرصت نم ارغوان

کنهیدستهاش رو از هم باز م نیح : 

- دلم برات تنگ شده بود یلیآوات منم خ یوا ! 



باز شده به قصد بغل کردنم  یهابا دست ارغوان

باز شده ش نگاه  ی! با تعجب به دستهاشهیم کترینزد

و اون رو به  رهیگیش م قهیاز پشت  ایکه برد کنمیم

کشهیعقب م : 

 !!هوووو کجاااا؟-

کنهیباز شده نگاهش م یبا همون دستها ارغوان : 

-  کمی! گهیعنتر خان دوست منم هست د نیخب ا

ینگابراز احساسات..رفع دلت .. 

 نیاخم ا یو چقدر هم که جذبه تو کنهیاخم م ایبرد

زنهیپسِر با احساس موج م !! 

- کن یالزم نکرده!! همون دورادور رفع دلتنگ .. 

 یبرا یو ارغوان پشت چشم کنمیخنده نگاهشون م با

کنهینازک م ایبرد : 

- ایحسادتو نشون بد دیهمه جا با ! 



ه ک یبا همون اخم ایو برد شهیم صدادار م خنده

حفظش کنه، ارغوان رو کنار خودش  کنهیم یسع

کشهیم : 

- میامروزو بذار بدون دردسر بگذرون هی .. 

که نگاهمون به سمتش  شهیبلند شکوه باعث م یصدا

بشه دهیکش : 

- ! هر دیکنیول نم یه گم،ینم یچیه یه گهیبسه د

به کارمون  دیواسه بعد. تموم کن دیمونده، بذار یحرف

گهید میبرس !! 

و  گذرونمیشکوه رو از نظر م یجذبه  پر یاخمها

. کنمیو ارغوان فکر م ایبه عکس گرفتن از برد

جالب به نظر  یادیمن ز یسوژه شدنشون برا

رسهیم .  

 ستادهیبه هم ا کیکه کنار هم و نزد کنمیم نگاهشون

خوب  ی..با چهره هارسندیبه نظر م یند. زوج خوب

و قابل قبول! به خصوص ارغوان که شرارت از 



رو  یا نندهیهر ب تونهیو م بارهیه و حرکاتش منگا

  .جذب کنه

دو بودند و  نیتازه کار ا یمنظور شکوه از مدلها 

 مهیباهاشون کار دارم.. زوج نصفه ن یمن دو هفته ا

براشون صرف کنم یادیوقت ز دیکه فکر کنم با یا .  

- میکنیشروع م گهیساعت د هیبمونه  .. 

 ی ندهیشکوه، و نما یتیبدون توجه به اخم و نارضا و

و ارغوان  ایبه برد کنه،یکه نگاهمون م یبرند چرم

کنمیاشاره م : 

- شما  م،یبخور یزیچ یقهوه ا ییچا هی دینیبش دیایب

بعد کارو  د،یکار و سابقه تون حرف بزن یدرباره 

میکنیشروع م .. 

 

****** 

 

( نیعطر ) 



 

بود.  دهیعکس بزرگ روبرو ماس یرو نگاهم

 یا هیهم گذاشتم. و ثان یوخسته م رو ر یچشمها

که پلکهام از هم باز شدند و بازهم به  دینکش

. دیخندیموندم. دختر م رهیدخترک خ اهیس یچشمها

حالت نداشتم. از انتظار خسته شده  رییمن توان تغ

. چطور دلش شدمیمتعجب م ییزهایچ کیبودم و از 

شد؟ینم دنمید تابیب ! 

حتما دلش  زدم و دوباره به دخترک نگاه کردم. پلک

تنگ بود. حتما! اون دلش تنگ بود و من از فرط 

افراط  یادیخواب و خوراک نداشتم!! من ز یدلتنگ

کردم؟؟؟یم  

اومد و  یذهنم م یتو روزید یانتظار کشنده  فکر

بود که گفت  شیهم نداشتم. دو روز پ دنیحس خند

خواب و منتظر..ساعتها با  ی! فردا..مِن بامیفردا م

 امیگذشت. و آخر شب بود که پ قراریبکوبنده و  یقلب

 :داد



- ؟؟؟یمنتظرم بود  

! و اون دونست؟یرو نداده بودم. خودش نم جوابش

داده بود امیدوباره پ : 

 خوش گذشت؟؟-

. دمیفهمیو من نم زدیکلمات موج م یتو یا طعنه

خوش گذشتن داشت؟ دنیمگر انتظار کش !! 

نتظار نداده بودم. اما قلبم به درد اومده بود. ا یجواب

که کار  یمن ی. برادیفهمیبهتر از من نم چکسیرو ه

و امروزم نبود روزید ! 

- ..اگر هم نمتیبب امیفعال باش تا اگه وقت کردم، ب

 یتونیم ،یشیم تیاذ یلیو خ یصبر کن یتونینم یدید

باشه که من قراره  ادتیخودم..فقط  یخونه  یایب

سین یخبر دنیامانتدار باشم..پس از بوس ! 

داره؟ نهیکه ک کردمیبودم. چرا حس م کرده بغض !!  

- کنم، حتما  ی! نامردنینکردم، وضعم شد ا ینامرد

نه؟؟؟ ادیسرم م نایبدتر از  



. هنوز به فکر آبرو دهیکه من رو نبخش کردمیم حس

 یو اعتبار از دست رفته ش بود؟!! حاال که همه چ

وضع بد؟! بودن کنار من  گفتیتموم شده بود..چرا م

مگه من خواسته بودم؟!! با تمام خوب نبود و 

نتونستم جوابش رو ندم یخوددار : 

- ؟؟؟ینشد المیخیچرا ب ینبود یاگه راض  

 امیپ کیچشمک فرستاده بود و بعد  یِ موجیا چند

 :کوتاه

 !چون دوِست دارم خانوم کوچولو-

بود. دوستم داشت؟! از کدوم  دهیبه شدت لرز قلبم

اجبار بود؟! که به  یدوست داشتن ها؟!! دوست داشتن

. حسش گذرهیتو سرش م یکه چ دمیفهمیمن نم ایخدا

حرفهاش موج  یبود که انقدر تناقض تو یبه من چ

زد؟؟؟یم  

- و زبون همه  یکه مال خودم دهیم یچه حال

 گهیخطا کار و لجباز من!! حاال د یِ کوتاهه! عطر

به صد نفر جواب پس بدم. سه  خوادینم دنتیواسه د



 یبشه که تو بش یو آخر جور نمتیماه دلم بخواد بب

 !مظلوِم عالم و من بشم نامرِد روزگار

. به خدا هنوز از کارم کردمیش فکر م نهیبه ک 

 ی لهیشدنش به وس ریبود! به خدا هنوز تحق یعصبان

بابا و عمو بهادر رو فراموش نکرده بود. و من 

نهیبیرو از چشم من م نهایا یکه همه  دونستمیم !  

- اجرا واست تموم شدهاون م کردمیفکر م .. 

پر از ربط داده بود دیربط و شا یرو ب جوابم : 

- دست  ریهمه جوره ز گهی..حاال که دالیخیب

فی..اما حیخودم ... 

!! دلم ؟یچ فیش رو کامل نکرده بود و..ح جمله

بودم. راستش  دهینپرس یبدونم ول خواستیم

که قلبم رو بشکنه،  یحرف دنی! از فهمدمیترسیم

جواب سوال  یرحم یاون خودش با ب هراس داشتم و

م رو داده بود دهینپرس : 



- راحت  الیبهت اعتماد کرد و با خ شهیکه نم فیح

شد کیبهت نزد .. 

اعتماد بود و من از اول هم  یهم به حسم ب هنوز

بودم تا بغض  دهیبودم. لب گز دهیرو فهم دشیترد

داده بود امیلبخند پ یموجینکنم. اون با چند ا : 

- به کجا  مینیتا بب میرو بشناس گهیهمد دیفعال با

 یاول کار نیآوات! اما هم یِ زندگ یشد دی.شامیرسیم

و منو تو عمل انجام شده  یهمه جا جار بزن خوامینم

 الیخیو فعال ب کنمیم ی..منم مردونگیقرار بد

اصال به درد هم  مینی.بذار بگذره ببشمیچلوندنت م

 چیه ،ینه..اگه تو به درد من خورد ای میخوریم

..اما اگه نشد، آب از آب تکون دمیجوره از دستت نم

کار  یپ رمیو منم م یمونی..تو دختر بابات مخورهینم

 .خودم

بود.  یبه نظر خودش حرفهاش قشنگ  و منطق دیشا

بود. حال قلبم  یجور کیمن  یحرفها برا نیاما ا

و  سوختمیو انتظار م یدلتنگ ی. من توکردیرو بد م



! جواب زدینشدن حرف م ایشدن  یاون درباره 

تموم  یکوتاه بود، برا یلیخ امیپ کیفقط  امهاشیپ

شدارشین یشدن حرفها : 

- ریشب بخ .. 

داده  یا گهیرو جور د رمیآوات..جواب شب بخ و

 :بود

- مینیهمو بب یایب یتونیم یفردا خونه ام..خواست .. 

 یبرا یکرده بود. و جواب دیبغضم رو تشد یزهرخند

که  دونستیخودش هم خوب م دیانداشتم. ش یکی نیا

نداره! و  یجواب خود،یب امیپ نیو ا خودهیحرفش ب

ستیهم در کار ن یدنیرفتن و د یحت .  

 یرو خاموش کنارم گذاشته بودم و ساعتها تو یگوش

 دِ یبهتر فکر کرده بودم. و ام یبه روزها ییتنها

بود و من قول داده بودم که  نییپا یطبقه  نیمن..هم

متالشم رو بکن . 



زنگ خونه، از نگاه کردن به  یصدا دنیشن با

. دمیآوات دست کش یسوژه  نیبهتر اهیس یچشمها

 نهیس یتو یشد و قلب دهینگاهم به سمت در کش

بهتر از من اومدنش رو حس  یکرد. ک یقراریب

کرد؟یم ! 

بستم و اومدنش رو مزه مزه کردم. همونقدر  چشم

. ازش دایمن راه ب ی چارهی..با دل بیدور باشه ول

. داشتمینگه نم ادمی یتو یزیدلخور بودم؟؟ من که چ

بس  نقدریبود نه؟! هم نجایاون دلتنگم بود که االن ا

شدنش  کیو نه نزد خواستم،یرو م دنشیبود. نه د

 نجایا دنمیخاطر د بهکرده بود و  ادمیکه  نیرو..هم

بود یاومده بود، برام کاف . 

خند زدم. و چشم بسته لب دمیسرم کش یرو رو مالفه

جونم  یدرون یها هیبم و مردونه ش به ال یو صدا

 :نفوذ کرد

- زدان؟؟ی یچطور  

- ؟؟؟یکار دار نیخوبم..با عطر  



 دنیانگار..فقط منتظر شن دمیشنیرو نم زدانی یصدا

. مامان خونه شیدلتنگ دنیآوات بود و فهم یصدا

 ای بودم،یخوشحال م دیبابت با نیاز ا دونمینبود و نم

خواستمیرو نم دنشینه. من که د .  

 آره، خونه س؟؟-

هم  یاز قبل رو شتریو چشمهام رو ب دمیگز لب

بگه که خوابم زدانیفشردم. کاش  !  

- فکر کنم خوابه یخونه ست ول .. 

. دمیفهمیبود و حس خودم رو نم یمعن یخنده م ب تک

. فقط خواستیرو م دنشیلحظه د کیدروغ گفتم. دلم 

لحظه کی !  

- نه ایه خواب نیصداش کن بب .. 

فرو رفته بودم  و از سر و  یقیخواب عم یتو من

سر و وضع،  نیداشتم. االن با ا هیوضع نامرتبم گال

بهتر بود خب دنشیخواب بودنم و ند ! 

- ؟؟یآبج ن؟؟یعطر  



 یرو به هم دوختم و چشم باز نکردم. صدا پلکهام

در اتاقم باز شد نیشد و در همون ح کترینزد زدانی : 

- کارت داره آوات اومده یآج .. 

لباس  دی. باومدیازم درن یینخوردم و صدا تکون

کنم.  یلحظه رفع دلتنگ کیو تا  کردمیتنم م یبهتر

فِر  یموها نیبا ا ،یعروسک یِ بلوز و شلوار نخ نیا

دیرسیآشفته جذاب به نظر نم . 

دلسوِز من آرومتر شد زدانِ ی یصدا : 

- آوات اومده ها ؟؟یخواب یآج ! 

 زدانی! و یمرِد عوض نیِم ااس لرزوندیدل م چقدر

گفتن وسوسه  نطوریدلم رو آب کنه با ا خواستیم

ز؟؟؟یانگ  

- ؟یبهش بگم خواب ن؟؟یعطر ! 

از پدر و  یمن رو حت زدانیکه  کردمیفکر م یگاه

سن کم  نی! اون نگفته با اشناسهیم شتریمادرم هم ب

بود دهیحسم رو فهم ! 



گفت یبا مکث ومد،یازم درن ییصدا یوقت : 

- شهباااو .. 

 هیدلم موند. اما چند ثان یجمع شد و خواستنم تو لبخند

به  کینزد یلیمردونه ش..خ یکه صدا دیطول نکش

دیگوشم رس : 

- ؟؟؟یخواب یعطر  

دمیرو شن زدانیمتعجب  یگره خورد. صدا نفسم : 

 !آره خوابه-

اتاقم جا خورده بود؟؟  یهم از حضور آوات تو اون

گفت یآوات با لحن خاص : 

- کنمیم شداریخودم ب .. 

. خدارو شکر که دیو ناخودآگاه پلکم پر دیلرز قلبم

دمیسرم کش یمالفه رو ! 

- ؟؟یکار واجب دار  



حساس  یها کم یسرتق نبود ها! فقط تازگ زدانی

 یلحظه! صدا نیامروز و ا یعنیها  یشده بود! تازگ

شد یآوات جد : 

 !!کار واجب دارم-

 تخواسیمالفه ِسر شد. دلم م ریشد و تنم ز یسکوت

و به  امیپام رو جابجا کنم و از حالت طاق باز درب

 !سمت راست غلت بزنم

- من خواستم  نی! باشه..عطررونیبرم ب یعنیخب 

ها! خودش اومد تو یبگم خواب !! 

زد رو  زدانیکه آوات به  یآروم یپس گردن یصدا

سرشار از خنده ش یو بعد صدا دمیشن : 

- برس تیبرو به باز ایب .. 

اتاق  یاومد و بعد..سکوت تو بسته شدن در یصدا

 شتریب شهیحکمفرما شد. و من..حضورش رو از هم

 دیاز من نداشت. شا ی. اون فاصله اکردمیحس م

متر کیکمتر از  ! 



 یپتو سفت شده بود و نگاهش رو به خوب ریز تنم

هر لحظه گرم  شدیکه باعث م ی. نگاهکردمیحس م

ستم؟؟یخواب ن دونستیبشم. م  

- نه؟؟ یش داریب یخواینم   

 دیشا یکم کیداشت.  یآرومش حس خاص یصدا

و..با طعنه همراه بود رانهیمچ گ ! 

- کردم؟؟؟ االنم  هتیجا تنب نیهم ادتهیآخر  یدفعه 

 یاعتراض کنهیوجود نم یکس ندفعهی! اما انجامیا

 هشیهاش تنب ییواسه پررو خوادیبکنه..زنمه، دلم م

  !کنم

من بود،  اتاقِ  ی..آوات تودونمی! نمدم؟یترسیم ازش

یراحت و بدون پنهان کار یلیخ نباریا .. 

- تنها  ذاشتمیهم م گهیهفته د هیحقت بود 

یچ یعنیشدن  میکه قا یدیفهمی..اونموقع میبمون !  

من رو از  خواستیبغض جمع شدند. م یبرا لبهام

بُکشه یدلتنگ ! 



و نفسم بند  دمیدر رو شن یتو دیچرخش کل یصدا

  .اومد

-  ریسرتو از اون ز یواخی! نم؟یعطر یشد میقا

رون؟؟یب یاریدرب  

و من  دارمیب دونستیکنم. اون م کاریچ دونستمینم

 یناخودآگاهم مونده بود، کم یکه تو ییامهایپ یبرا

. فراموش کرده بودم ها! اما کردمیم یچارگیحس ب

 نیگزیرو جا یالیخیفرصت نداده بود که لبخند و ب

 .کنم

به  کینزد فرستاد، از رونیکه ب ینفس بلند یصدا

 نییتخت پا ی. لبه ختیر یو قلبم هرّ  دیگوشم رس

. خش دمیکنارم نشست، به خودم لرز نکهیاومد و از ا

با همون لحن خاصش زد،یگرفته و آروم حرف م : 

- پتو رو! نترس، دستمم بهت  نیبکش کنار ا

خورهینم ! 

پچ زدنش رو دم گوشم  یگلوم رو فرو دادم. صدا آب

دمیشن : 



- رمت نه؟؟بخو خوادیدلت م  

آرومش  یتک خنده  یتنم مور مور شد. صدا تمام

دیکش شیوجودم رو به آت : 

- و از  یریمیواسم م ینطوریهم شهیهم نمیاگه بب

کنمیبه حالت م یفکر هی ،یشیافسرده م دنمیند .. 

حرکت بمونم. مالفه  یب نیاز ا شترینتونستم ب گهید

صورتم کنار زدم و..چشم باز  یرو با دست از رو

 یمن بود، برا یکه درست روبرو دنشیو با د کردم.

 اهی. نگاه خمارش با اون سختیبار قلبم ر نیچندم

من بود و من نفس گرفته، چشم  یرو یلعنت یها

دمیدزد . 

- شد داریتا اسم خوردن اومد، ب !  

بهش انداختم. لبخند  یو نگاه دزدک دمیکش خجالت

گرفتیلبش بود و چشم ازم نم یرو یکمرنگ : 

- خواد؟؟؟یمن دلش بوس م یلوفنچ کوچو  



شدم و حس کردم گونه هام رنگ گرفت. کامل  داغ

 یشد و دو دستش رو دو طرفم رو لیبه سمتم متما

نبود و  دنینفس کش یبرا یبالشت گذاشت. راه

 یلمس چی! هکردیم وونهیهاش، من رو د یوونگید

! صورتش درست رو به صورت من و یچینبود، ه

.لبخنِد کجش کم کم جمع چشمهام. و حاال. یتو ینگاه

شدیم .  

- انقدر زشت و  یشیم داریاز خواب ب یوقت شهیهم

؟؟یشیم یچلوند  

خجالت  شتریاومد و ب ادمیو وضع نامرتبم  سر

نفس  یو دلم کم کردمی.از نگاهش فرار مدمیکش

خواستیم دنیکش .. 

- ادی..میکی .. 

دیو پر تمسخر خند آروم : 

- خوادیتو دلت نم یعنی ! 



م و نگاهش کردم. نامرد نبود که هم فشرد یرو لب

آورد؟ یبه روم م !  

 ..بذار بلند شم-

- مسلطم روت شتریب ینطوریا ! 

و نفس گرفته لب زدم دیکش ریدلم ت ریز : 

 ..آوات-

نگاهش خوندم. نگاهش  یزد و حرص رو تو پلک

صورتم جابجا شد یاجزا نیسرکشانه ب : 

نه دختر خاله...نه دختِر دوست بابام..نه دختر -

هیاهمس .. 

به لبهام پچ زد رهیخ : 

- یمال خودم .. 

 تابشی. چقدر بدادمیجون م ،یوونگیاز فرط د داشتم

بود نجایبودم و چقدر خوب که ا !  



ادا اطوارات..نگاه کردنت..خنگ -

..سرتق دنتی..خجالت کشدنتی..ترساتیباز

..فندق شدناتاتیباز ... 

صورتش رو کنار گوشم آورد و دم  یلمس چیه بدون

زدگوشم لب  : 

 همه ش مال منه..هوم؟؟-

..بدون یکینزد نهمهی. اشدمیطاقت تر م یب

نبود؟!  ایرو نیخدا ا ی..وایمانع چیترس..بدون ه

 :همونطور دم گوشم پچ زد

- یکن مال خودم بمون یسع .. 

حتما  موندم،یهم فشردم. اگر مال اون نم یرو چشم

! حتما!! صورتش رو همونطور کنار گوشم ُمردمیم

 کی ایلمس کوتاه،  کی یمن برانگه داشت و 

. و شدمیتاب تر م یبوسه..هر لحظه ب

وار  وونهیکه چقدر سخت و د دمیفهمی..مدمیفهمیم

رو کنترل کنه ونشیدرم یکی ینفسها کنهیم یسع .. 



 یش نشست و نفس بلند نهیس یدستم رو ناخودآگاه

دی. اون نگاهم کرد و خنددمیکش : 

- ؟؟؟یعطر یخوایبوس م  

 نییدادم و نگاهم رو با خجالت پا گلوم رو فرو آب

 ازیآورد. بهش ن کی. صورتش رو نزددمیکش

وجودم  نطوریکه ا ییحاال نیحاال! هم نیداشتم..هم

 .رو به تالطم انداخته بود

کمتر از  یبه اندازه  دیبه لبم..شا کیلبش رو نزد 

 دهیبوس یدو سانت نگه  داشت. و من داشتم برا

 لیکه دل ی، با کسبوسه نی. اولدادمیشدن، جون م

د؟؟؟یبوسیمن بود! چرا نم یِ زندگ  

اراده  یو دستم ب سوزوندیگرمش پوستم رو م نفس

. و ضربان قلبش هر آن شدیش فشرده م نهیس یرو

دستم  ی. دستش رو رواوردیمن رو از پا درم

انگشتهام رو نوازش  یگذاشت و با خشونت خاص

لبهامون نبود که پچ پچ وار  نیب یکرد. فاصله ا

 :گفت



- من یخانوم کوچولو سین یاز بوس خبر ! 

. ناباورانه نگاهش کردم. فاصله گرفت و ستادیا زمان

روح  یلحظه ا یزد. دهنم باز موند و برا یچشمک

  !از تنم جدا شد

بهت زده م،  یچشمها یرو رها کرد و جلو دستم

. صاف کنارم نشست و چند تار دیتنش رو عقب کش

. دیهاش آروم کشانگشت نیصورتم رو ب یرو یمو

 یاومد ول یباال م ینفس خودش به سخت

کردیش حالم رو بد م روزمندانهیلبخندش..لبخنِد پ .. 

- چشاش نیبا ا کنهیچه خوشگل نگاه م !  

باال داد ابرو : 

- کنم هتیتنب ومدیدلم ن .. 

سرم آوار  یاز بغض و حقارت رو ینیسنگ حجم

سرخ و خمارش جابجا  یچشمها نیشد. نگاهم ب

زدم و چشمهام سوختند. آب گلوم رو فرو شد.پلک 



ُخردم  خواستیچطور م گهینکرد؟!! د هیدادم.تنب

داشت؟؟؟ نهیکنه؟؟چقدر از من ک  

رها کرد و با  یفِرم رو به آروم یاون تار مو 

نفس بلندش رو رها کرد یکجخند : 

- .. کم نخوردم ازتیتو خطرناک .. 

فراموش نکرده بود! چشم تنگ کرد و من به  آره

که از دست رفت، فکر کردم. چقدر قلبم به  یا بوسه

 .درد اومده بود

-  یبدجور خراب اتیباز وونهید یول ،یبچه ا نکهیبا ا

بهت  ادیکنم و ز سکیباز ر خوامی..نمارهیبه بار م

آخرش  دونمیبشم..به خصوص االن که نم کینزد

بشه یقراره چ ! 

فرو دادن بغض تالش  یهم فشردم و برا یرو لب

حقارت به  نیو ا دیچرخیدهنم نم یتو کردم. زبون

 .شدت من رو خجالت زده کرده بود



آورد و نگاِه نافذ و پر معناش رو  کیرو نزد سرش

ش،  رزومندانهیصورتم گردوند. هنوز از نگاه پ یتو

دیباریم نهیک : 

- یبوست کنم عطر خوامینم !  

راحت  یلیرفت و مشتم پتو رو فشرد. خ جیگ سرم

گذشتیو م زدیم شین .. 

- کوچولو باشه و فردا عالم و  ینامزد باز هی خوامینم

آدم با خبر بشن..باز بشه آش نخورده و دهن سوخته! 

 یعطر یحاملگ ی عهیبه شا میبوس و تهش برس هی

خبر یخانوم از آواِت از همه جا ب .. 

و اعصابم رو به  کردیم شتریخجالتم رو ب حرفهاش

که پخش شد، چقدر  یعکس کی.مگه ختیریهم م

که با من  دیدیخودش رو نم یداشت؟! کارها هیبتن

اراده بود که ازش فاصله گرفتم  ی! بکرد؟یم کاریچ

دمیشدم. و پر از حرص غر زیخ میو ن : 

 !لطف کن برو-



زود عکس العمل نشون دادم  یلیرو گرفت. خ دستم

. کمرم به تاج تخت دمیو خودم رو عقب تر کش

دیچسب : 

 !!گفتم برو-

لعمل تندم، دستم رو فشرد و بدون توجه به عکس ا 

انگشترم رو نوازش کرد یرو : 

- خودم..قول دادم مراقبت باشم  ینامزد کوچولو

گهید .. 

کرد؟یم تمیاذ نطوریبود و ا مراقبم ! 

- خوامیمثل تو رو نم یمن مراقبت آدم ! 

شد بمینص شداریآروم و ن یا خنده : 

-  ستمی..منم اهل سواستفاده نیدست من ریفعال که ز

عال..فقط مراقبتم..فزمیعز !  

. با دیصورتم کش یآورد و رو شیرو پ دستش

دمیطرف کش کیحرص صورتم رو به  : 



 !به من دست نزن-

باال داد یو شونه ا دیرو عقب کش دستش : 

- واسه دست زدن بهت ندارم یاصرار .. 

باال داد ییلبخند ابرو با : 

-  خوامی..نمارهیم یوابستگ ادیز یکیکه نزد یدونیم

 یوابسته  م،یرو نشناخت گهیکامل همدکه  یتا وقت

میبش گهیهمد !  

زد میشونیاشاره ش رو به پ انگشت : 

-  یخودیو ب یبه خصوص تو که همه ش تو توّهم

یکنیم یباف ایواسه خودت رو ! 

رو با پشت دستم به شدت پس زدم و با  دستش

دمیحرص خند : 

- که  یرفته که اصرار تو بود؟!! تو خواست ادتی

 یازین چیتو اتاق من! من ه یاومد ! تومینامزد باش

 یاوردیتر شدِن تو ندارم..تو طاقت ن کیبه نزد

! از هر یبش کیبهم نزد یو..به هر بهونه خواست



درست  ن،یتو ماش ی..حتیکردیاستفاده م یفرصت

یروز نامزد !  

سکوت نگاهم کرد. اخم کرده بودم  یتو یا هیثان چند

 دونستمیو منفسهام تند شده بود.  تیو از فرط عصبان

که صورتم هم سرخ شده. چشم ازش نگرفتم و از 

 :سکوتش استفاده کردم

- دلت  یمراقبت هرکار یبه بهونه  شهیتو هم

یکنیباهام م خوادیم ! 

آروم گفت یحرفم بدون لبخند، ول ونیم : 

- وقت تو  هی..گفتم زمیبه خاطر خودت بود عز

ینسوز یدلتنگ ! 

پر از حرص و تمسخر بود پوزخندم : 

- تو آوات!! اونروز که  ی! چقدر به فکر منعجب

کجا  د،یو به دادم رس دیعمو بهادر ما رو د

؟؟؟یبه زور منو ببر یخواستیم  



که دلم رو  شیلعنت ی.. از اون خنده هادیخند

باال  یآورد و با ابروها کی. سرش رو نزدلرزوندیم

 :رفته گفت

- کوچولو بکنمت هیتنب هی خواستمیفقط م ! 

بزنم،  یزدنش!! خواستم حرفحرف  نیبا ا یعوض

 :نذاشت

-  چیبا تو هنوز ه شهیهم ه؟؟؟یچ یدونیم یاما بدبخت

 ده،ینکرده، خورده تو حالم! دستم بهت نرس یحال

سواستفاده شد تیهمه فکر کردن چقدر از سادگ !! 

کج کردم یحرص لب با : 

 !کمتر از سواستفاده نبود-

 نییباال و پا یزد و سر یکج خند یمکث کوتاه با

ردک : 

- که  اتهیزرنگ باز نی! واسه همیگفتم که بچه زرنگ

و  یبشم. نامزد باز کیبهت نزد ادیز خوامیفعال نم



 رو یوجب میتوئه ن دی..فعال باالیخیبوس و چلوندنو ب

ادیازت برم ییچه غلطا گهید نمیبشناسم تا بب ! 

دمیاخم غر با : 

 ..درست حرف بزن-

- با تو حرف بزنم ستمیبلد ن نیدرست تر از ! 

دمییهم سا یرو دندون : 

- یندار اقتیل .. 

خنده ش با تمسخر بود تک : 

- تو اقتِ ی! اونم من! لاقت؟یاوهوع! ل ! 

خودش رو قبول داشت چقدر !  

- یمنو ندار اقتیآره تو! ل !! 

انگشتهاش فشرد ونیو لپم رو م دیخند : 

- بابا..همون  الیخیفندوِق من..ب خورهیم یچه حرص

وز جلو راه من سبز که هر ر یتیتربیب یبچه پررو

گهید یشدیم ! 



نگاهش  تیشده و عصبان پیک یبا لبها یا هیثان چند

 نکهی. اما قبل از اگفتمیم یزیچ کی دیکردم. با

صورتم  یبزنم، اون با آرامش نگاهش رو تو یحرف

 :گردوند

- رهینم شیپ شتریب نیاز ا یدوران نامزد .. 

. به خدا که خوندمینگاهش م ی..خواستن رو تومن

ش باعث  نهی.اما غرور و کشدیم تیاذ شتریش بخود

که بتونه با آرامش رفتار کنه و لبخند هم بزنه!  شدیم

به روش  نهیپر ک یبسته، لبخند یمن بودم که با لبها

 :زدم

- رهینم شیپ نیاز ا شتری..بیدوران نامزد !! 

. به لبخنِد پر سدیلبش ما یتنگ کرد و لبخند رو چشم

 :حرصم وسعت دادم

- یآواِت مردان سین یخبراز بوس  !  

باال داد ابرو : 

- یاریطاقت نم .. 



رو تکرار کردم حرفش : 

- یاریطاقت نم ! 

دیزد و دلم لرز یقشنگ چشمک : 

- ارمیثابت کن که طاقت نم .. 

کردم دیتکون دادم و تاک یسر : 

 ..بارها بهم ثابت شده-

مسخره ش بکنه که  یاز همون دفاع ها خواست

 :راسخ تر از قبل گفتم

- یازم بگذر یتونیکه نم کنمیبهت ثابت م بازم .. 

گفت حیو پر از تفر دیخند : 

- نتونم ایدست خودمه که بتونم  .. 

..زبونم یول دمیترسیحاال از پس زده شدن م نیهم از

گفتیم یا گهید زیچ کی : 

- باشه که سر حرفت  ادتیباشه! دست خودته!! فقط 

..نه شترهیفقط واسه شناخت ب ی..دوران نامزدیبمون



 یبه بهونه  یو..مخلفات مسخره ش! حت یمزد بازنا

 کیو...بهم نزد یچال لپ و بامزه بودن و به شوخ

..وگرنه بهم سایپاش وا ،یکه زد یحرف گهی! دیشینم

گذشتن  ی ادهو ار ستیکه دست خودت ن شهیثابت م

یاز مِن بچه رو ندار .. 

 

 (آوات) 

 

لپتاپ رو  زم،یریلپتاپ م یعکسها رو کامل تو یوقت

. دمیمبل سه نفره لم م یو رو ذارمیزانوم م یرو

دارم. در  یو حس خستگ کنهیم تمینشستن اذ نطوریا

 یدراز کش، رو مهیو به حالت ن نمیبش تونمیآخر نم

 یمبل راحت یدسته  ی. سرم رو روشمیمبل ولو م

. و نگاهم رو به کشمیو لپتاپ رو باالتر م ذارمیم

دمیصفحه ش م . 

- و تخت بخواب خببرو ر اد،یاگه خوابت م .. 



نگاه رو  نی. من جنس اندازمیم یبه عطر ینگاه

یمثل کنجکاو یحالت کی. شناسمیم !  

- ؟؟؟یهنوز شام نخورده چه خواب  

 یزیشام چ یکه برا زنمیو حدس م دهینم یجواب

و دهن بسته ش  رهیدرست نکرده! چشم از نگاه خ

رمیگیم : 

- بده ییچا هیفعال  .. 

نخواستن از جا بلند  و با دهیم رونیب یبلند نفس

تنبل ی. دختره ارمی. به روم نمشهیم ! 

. کنمینگاه م ایارغوان و برد یعکس دونفره  به

 یاند و هردو کاله لبه دار رو ستادهیپشت به هم ا

 یرنگ تو یچرم قهوه ا ی قهیسرشونه..که با جل

 کی دیسف یشده. بلوز مردونه  یتنشون ست قشنگ

ون در نظر گرفته که شکوه براش یجالب پیدست و ت

 نهبود. خوب بود..به خصوص که ارغوان کفش پاش

نه چندان  زِ یکفش نوک ت ایبلند چرم پاش کرده و برد

که پاهاش رو بزرگتر از حد معمول نشون  یمجلس



رنِگ  یحالتداِر قهوه ا یاز اون، موها شتری. و بدهیم

و  زنهیچشم م یارغوانه که با پوست برنزه ش تو

و دقت  کنمیعکس رو زوم مجذاب ترش کرده. 

صورتش به  یتو ادی. نقص زدمیبه خرج م یشتریب

و  زنندیش برق م رهیقهوه ت ی. چشمهاخورهیچشم نم

بشه شتریب دیبرق با نیفقط ا .  

که به روبرو  ییای. بردکنمیرو نگاه م یبعد عکس

اون رو  نکیچشمهاشه. ع یرو نکیو ع کنهینگاه م

 شیارغواِن آتکمر  یکه رو یجذابتر کرده و دست

 دیهم با نیا ی. روادیپاره گذاشته، جالب به نظر م

  .کار کنم

ارغوان تنهاست و چقدر موقع گرفتن  یبعد عکس

خانوم سر به  یعکس کالفه شده بودم. بس که اَر نیا

 ش،یقصد یسرم گذاشته بود و با ادا درآوردن ها

  .عکس رو خراب کرده بود

کنمیم و عکس رو رد ادیلبم م یرو یا خنده . 

- ؟؟یخندیم یبه چ  



 ینیکه با س ندازمیبه فوضول خانومم م ییگذرا نگاه

کالفه  ی. بگم که به اداهاستادهیسرم ا یباال ییچا

خندم؟یدختر م نیا یکننده  !  

- زیرو بذار رو م یی..چایچیه .. 

 نیزم یو خودش رو ذارهیم زیم یرو رو ییچا

نهیشیم زیم یجلو .  

- گهیبگو د ! 

پاش رو  کی. ارغوان کنمیاه مرو نگ یبعد عکس

 کیبه  یچنگ زده.لب ایبرد ی قهیباال گرفته و به 

لباس  غیبه درد تبل یمدل نیا ی. عکسهاکشمیطرف م

 یدو کله پوک چه فکر نیا دونمیو من نم خورندینم

 پیچ یعاشقانه  یکه ژستها کردندیبا خودشون م

کردندیو به من توجه نم گرفتندیم ! 

 !آواااات-

چونه ش زده و مظلومانه  ری. دست زنمکیم نگاهش

و  رهیمیم ی. داره از فوضولکنهیو منتظر نگاهم م



و لپتاپ  شمیم زیخ می! نشناسمیوروجک رو م نیمن ا

ذارمیم زیم یرو رو .  

-  روزیکه د دیدوتا مدل جد نیبابا..ا سین یچیه

بلد نبودن..به خنگ  یچیباهاشون کار کردم، ه

خندمیم اشونیباز .. 

رهیگیمازم ن چشم : 

- کردن؟؟؟ تتیاذ  

یلیاخته که خ زغال ! 

- وقتمو گرفتن یآره بابا..کل .. 

- نمشون؟؟؟یمنم بب شهیم  

 تونهیهمراهه! نم دیاز همون سوالهاست که با ترد نیا

! به دو گهید رهیبچگونه ش رو بگ یکنجکاو یجلو

. خرما کنمیگذاشته نگاه م ینیس یکه تو ییفنجون چا

 ..نذاشته

- ؟؟؟پس خرما خشک کو  



 ییچا یِ نیو به س رهیگیرو با تعلل ازم م نگاهش

دهیم : 

- ارمیآآآ..االن م !  

 ی. بورهیو با سرعت به آشپزخونه م شهیجا بلند م از

و ساعت از نُه شب گذشته.  ستیخونه ن یغذا تو

 یبا صدا نیو در همون ح دارمیرو برم ییفنجون چا

گمیبلند م : 

- م؟؟؟یدار یشام چ یعطر  

دست  کی یخشک از آشپزخونه  از خرما یظرف با

. لبخند داره..از همون شهیرنگ خارج م دیسف

که فکر کنم دنبال منحرف  ییدندون نما یلبخندها

 !کردن ذهن منه

- بود امروز! ُمردم از  ادیانقدر درسام ز یوا

شام درست کنم هی ی..وقت نکردم حتیخسنگ .. 

امروزش رو هم جور  ی..بهونه مونهیروش م نگاهم

 !کرد



- مو بخورم ییخب خرما رو بده چا لهیخ .. 

 شیقبل یو بازهم سر جا ذارهیم زیم یرو رو خرما

 ری. و بازهم دستهاش رو زنهیشیدرست رو به من م

کنهیو مظلومانه نگاهم م ذارهیچونه ش م : 

- ؟؟؟یدیسفارش م رونیاز ب  

هم پررو چقدر ! 

 مگه گشنه ته؟؟-

کنهیم نییو تند تند سرش رو باال و پا زنهیم لبخند : 

 ..اوهوم-

دارمیظرف برم یاز تو ییو خرما کنمیتنگ م چشم : 

- یکردیدرست م یزیچ هیاگه گشنه ت بود،  ! 

شندیجمع م یبه حالت بامزه ا لبهاش : 

 ..گفتم که درس دارم-

- جلو من؟؟؟ ینشسته بود کاریپس چرا ب  



دستش  ی. دو ساعت بود که کتابشهیمات م نگاهش

به کتاب، به صفحه  نگاه کردن یگرفته بود و به جا

 یشده بود. بماند که از سر کنجکاو رهیخ شیگوش ی

انداخت یبه من م یدزدک یهم نگاه یگاه ! 

- کردمیدرسم با ساغر چت م یخب..درباره  .  

بهش بگم که رشته هاشون چه  دی. بادمیباال م ابرو

الیخیبه هم دارند؟؟؟ ب یربط ! 

-  گهید زیحواستو به چ ،یخونیدرس م یوقت

درستو بخون..اون  ن،یبش ریگوشه بگ هیرو نده..ب

رو هم بنداز کنار یگوش ! 

! شهیواقعا مظلوم م نباریو ا شندیجمع م شتریب لبهاش

. شهیم یواقعا دوست داشتن کنه،یکه نگاهم م نطوریا

! اما به روم یچلوندن یها یاز اون دوست داشتن

رو  مییو چا رمیگیچشم ازش م تی. با جدارمینم

خورمیم : 

- تو بخور ییچا .. 



پرسهیمکث و آروم م با : 

- درست کنم؟؟ یزیچ هیاالن  یخوایم  

. دمیسرم رو بلند کنم، نگاهم رو بهش م نکهیا بدون

 یو با خجالت لبخند شهینگاه کردنم باعث م نطوریا

و ساده  رهیرو ساده بگ یهمه چ خوادیبزنه.دلش م

که مربوط به خودش باشه،  یزیبگذره! البته هر چ

 !!نه من

- ؟؟یدرست کن یتونی..مخوادین دلم فسنجون ماال  

هاش رو  تی. چرا مسئولشهیمات و متعجب م بازهم

کنه؟یفراموش م ونیروز درم کی !  

- شهیخب االن که نم !  

کنمیم دییو تا ذارمیم ینیس یرو تو یخال فنجون : 

- شهیبله االن نم ! 

دهیرو با خجالت وسعت م لبخندش : 



- مثال  م؟؟؟یخورب یو سبز ریحاال نون و پن شهینم

 ...قبلنا که

گمیحرفش م ونیو م کشمیم یآروم پوف : 

-  یچ هیبا  یکه بخوا سیشامه! عصرونه ن زمیعز

هم شد شام؟؟؟ چرا از  یسبز ری..نون پنیَسنبل کن

؟؟یستیصبح به فکر غذا درست کردن ن  

ناراحت. سکوت  یکم دیو شا شهیجمع م صورتش

اعتراضم  نی..تند رفتم؟! اولسوزهیدلم م کنه،یکه م

تند رفتم یمشترک...فکر کنم کم یبعد از زندگ . 

- ..اما از فردا به فکر باش الیخیب

گشنه  دیبره، هرشب با شیپ ینطوریخوشگلم..ا

میبمون .. 

گهیلب م ریو دلخور ز آروم : 

- کمویباشه بابا ش ! 



 ست؟؟؟یکه هست برام بس ن نی. همرهیگیم م خنده

 یتیچه اهم گهیو مرتب د زیتم یشام و غذا و خونه 

 داره؟؟

- سفارش بدم؟؟ یخوریم یشام چ  

دارهیدور برم نه،یبیرو که م میو مهربون لبخند : 

- توام  خورم،یم یسبز ری..من نون پنخوامیاصال نم

 ..واسه خودت فسنجون سفارش بده

کشمیو لپش رو م کنمیدراز م دست : 

- پررو هم  ی! شام درست نکردگهیلوس نشو د

ارنیبگم ب ،یخوریم یزودباش بگو چ ؟؟یهست .. 

 یو با صدا دهیسر کج شده نگاهش رو بهم م با

گهیم یلوس : 

- خوامی..کباب میکنیحاال که اصرار م ! 

دارمیبرم زیم یرو از رو میخنده گوش با : 

 !رو تو برم-



مورد  یفندقم، غذا یبه اداها رهیو خ زنمیم زنگ

استفاده  می. اون از حواسپرتدمینظرش رو سفارش م

لپتاپ  یبه صفحه  ینگاه دزدک یو گاه کنهیم

نداره که بخواد  یمورد چیمن ه ی. براندازهیم

 یکنجکاو نیلپتاپ رو نگاه کنه..اما ا یتو یعکسها

 رچقدر. هدهیهمراهه، کار دستش م ینیبا بدب یوقت

 خوادینشون بدم، اون م تیهم که من نخوام حساس

کنه دایپ یتیاهم یب نیا یاز البال یزیچ کی ! 

- ینگاه کن یتونیم خواد،یدلت م یلیاگه خ .. 

 ذارمیم زیم یرو رو ی. گوشخورهیوضوح جا م به

دارمیاون رو هم برم ییو فنجون چا : 

- گهینگاه کن د .. 

و به  رهیگیچشم ازم م یو مکث طوالن دیترد با

 ییچا کهی. درحالکنهیلپتاپ نگاه م یصفحه 

بهش  مییدوران دانشجو یدوست یدرباره  خورم،یم

گمیم : 



- دوران  یمنن..دوستا یِ میقد یدوتا از دوستا نایا

بودن مییدانشجو .. 

و به من  رهیگیلپتاپ م یزده چشم از صفحه  بهت

 یکردنشون رو دایپ یادآوریاز  ی. لبخندشهیم رهیخ

ادیلبم م .  

- دوتا ان  نیتازه کار، هم یدوتا مدال دمیرفتم د هوی

دنبالم گشته بودن تا  یبودن..کل میمیقد یقایکه رف

کنن دامیپ .. 

لپتاپ  یمن و صفحه  نیگرد شده ش ب یچشمها

هاشون  طنتیش یادآوریو از  دمیم هی. تکشهیجابجا م

شهیتر م قیلبخندم عم : 

-  کردمیان! اصال فکرشم نم یباحال یبچه ها یلیخ

 ی..اونم واسه مدل عکاسنمشونیبب ییجا نیکه همچ

 اقتشویبرند معتبر! هرچند فکر کنم ل هی

دارن..نگاشون کن؟؟ یخوب لیداشتن..استا  

به  ی..نگاه دوباره اشهیهم فشرده م یرو لبهاش

 یانگشتش رو رو دیو با ترد ندازهیلپتاپ م یصفحه 



..منقلب شدن نهیرو بب یتا عکس بعد زنهیم یدکمه ا

نشون  یتیحساس خوادی. بازهم مکنمیحالش رو حس م

و  شهیلپتاپ جابجا م یصفحه  یبده؟! نگاهش رو

بهش  نانیاطم دی. االن باشهیش بسته نمباز مهیدهن ن

ادیکار بدم م نیکه چقدر از ا یبدم؟؟؟ وا ! 

-  هیهم گال ی..کلننیتو رو بب خواستیدلشون م یلیخ

واسه  یازشون خبر نگرفتم و حت گهیکردن که چرا د

هم دعوتشون نکردم یجشن عروس .. 

کنهیم نگاهم : 

- ؟؟یچرا..دعوتشون نکرد  

خندمیم : 

- دارم ییقایرف نید که همچرفته بو ادمیکال  ! 

به پوزخند هیهم شب دی! شای..مصنوعخندهیم : 

 !چقدرم دختره زشته-

 ی. حسود کوچولوشهیم با تعجب همراه م خنده

یعصبان ! 



 ..زغال اخته س-

گشاد شده از  یو با چشمها نهیشیابروهاش م نیب اخم

ومد؟ی. از حرفم خوشش نمونهیم رهیتعجب بهم خ !! 

- ه؟یچ ! 

حرف بزنه یادع کنهیم یسع : 

- سین یها کار خوب بهیلقب دادن به غر ! 

تاحاال خانوم شده معلِم درس و ادب؟! پر از  یکِ  از

گمیخنده م : 

- خودمونه یِ بابا..اَر سین بهیغر .. 

 یو صورتش به سرخ شندیم پیهم ک یرو لبهاش

دختر چه مرگش شده باز؟؟ لبخندم کم کم  نی.ازنهیم

پرسمیو با تعجب م شهیجمع م : 

- ؟یته عطرچ ! 

. من دارم کشهیم یو نفس بلند رهیگیازم م چشم

داره خودش رو خونسرد نشون  یکه به سخت نمیبیم



 یشده؟!! به صفحه  یو چرا اصال عصبان دهیم

پرسهیو آرومتر م کنهیلپتاپ اشاره م : 

- دارن؟؟ یدوتا باهم..نسبت نیا  

به  ی. نسبت دارند؟؟ دستکنمیو فکر م دمیم هیتک

رمیگیباال محالت ندونستن  : 

-  نای.. فقط خدا از کار امیدیما که آخر نفهم

ارهیسردرم ... 

. چند لحظه کشهیم شیشونیبه پ یو دست بندهیم چشم

و بعد چشم  مونهیاون حالت م یبدون حرف تو یا

که  ی! لبخندزنهی. لبخند مکنهیو نگاهم م کنهیباز م

به صفحه  گهید نکهیداره!! بدون ا ییچه معنا دونمینم

و به سمتم  گردونهیتاپ نگاه کنه، لپتاپ رو برملپ ی

دهیُهل م : 

 ..باشه-

در  یچ یعنی..فهممی! نمشناسمشیمواقع..نم نیا در

شه؟یم الیخیو ب خندهیم کهوی تیاوج عصبان !! 



- ؟یکنینگاه نم گهید ! 

دهیباال م ییابرو : 

 ..نچ.. ولش کن-

 ینه؟! ب ایشد  شیزیچ کی. کشمیبه چونه م م یدست

سمپریاراده م : 

 چرا؟؟-

کنهیکج م یسر ده،یکه وسعت م یلبخند با : 

-  ینطوریهم خوامیدوست ندارم..ذهنم آرومه..م

 ..آروم بمونه

تو سرش  ی. چشهیچشمهاش جابجا م نیب نگاهم

و لبخند  کنهیآروم نگاهم م نطوریکه ا گذرهیم

زنه؟یم ! 

چشم  شمیو مجبور م ادیزنگ در خونه م یصدا

و مثل بچه ها به سمت  هشی. از جا بلند مرمیازش بگ

کنهیدر پا تند م : 



 !آخجون کباب-

 نیرفتار رو اول نی. اشهیم دهیبه دنبالش کش نگاهم

و  ارمی. ازش سردر نمنمیبیکه ازش م ستیبار ن

و  رمینگ یکه جد شهیباعث م اوردنیسر در ن نیهم

تر  دهیبسپارم. حتما داره بزرگتر و فهم یبه فراموش

شمی! از جا بلند مشهیم : 

- رمیخودم م سایوا .. 

زنهیبه روم لبخند م یو با مهربون ستهیا یم : 

- ییآقا یمرس .. 

و لپش رو  شمیطاقت م یکه گرفته، ب یحالت دنید از

بوسمیم : 

- دور...تا  هی دی..شب بایشام که درست نکرد

 ..ببخشمت

زنهیو به بازوم م خندهیخجالت م با : 

- ادب یب ! 



لبخند و با  ذارمیلبش م یرو یمحکمتر ی بوسه

شمیازش دور م .  

. شمیم داریاز خواب ب میگوش امیپ یصدا دنیشن با

 یرو رو یو گوش گردهیبازم م مهین یچشمها

غلت بزنم. متوجه  خوامی. منمیبیکنسول کنار تخت م

نهیسر عطر ریکه دستم ز شمیم . 

 کیکه غرق خوابه و رو به من  کنمیبهش م ینگاه

بازش  مهین یچونه ش زده. لبها ریدستش رو ز

به  یداره. دست نوازش یکه خواب راحت دهینشون م

. شهیصورتش جمع م یکه کم کشمیصورتش م

و به  زنمیپر وسوسه ش م تیبه معصوم یلبخند

کشمیم رونیسرش ب ریدستم رو از ز یآروم .  

ست  هی. تازه چند ثانخوابمیو پشت بهش م زنمیم غلت

 .افتم یم دیرس میکه به گوش یامیپ ادیچشم بستم که 

دارمیرو برم یو گوش کنمیدست دراز م .  



 نی. اشهیاسم زغال اخته صورتم درهم م دنید با

 نیوقت شناس نبود و هنوز هم ا چوقتیدختر ه

داده امیاخالقش رو داره. صبح زود ساعت هفت پ : 

- ؟؟یخانومتو به ما نشون بد یخوایم یکثافت پس کِ   

درک و فهم! کاش چشم باز نکرده  یب ی دختره

. شهینم الیخیب گهیاگر جوابش رو بدم، د بودم.

شده،  یمتوجه بشم چ نکهیبدون ا کهویاونوقته که 

 ذارمیرو کنارم م ی! گوشارهیسر از خونه مون درم

کنمینثارش م یزیلب چ ریو ز : 

 ..تو اون ذاتت دختر-

 یا هیدوباره بخوابم. ثان کنمیم یو سع بندمیم چشم

. شهیه ماز پشت دورم حلق ینگذشته که دست عطر

پرسهیخواب آلوده و خش گرفته م : 

- ؟؟یتو ذاِت ک  

 دونمی. نمدمیدستم فشار م ونیو م رمیگیرو م دستش

کنه یدر اوج خواب هم کنجکاو تونهیچطور م ! 



- فکر یمزاحم ب هی .. 

که صداش واضحتر به  شهیشاخکهاش فعال م انگار

رسهیگوشم م : 

 !!مزاحم؟-

رهیگیخاطر تعصبش خنده م م به : 

- بخواب ریبگ .. 

 !بده من جوابشو بدم-

دمیجواب م یالیخیب با : 

- بچه یجواب بد یکه بخوا سیازون مزاحما ن .. 

. کشهیسمتم م شتریو بعد خودش رو ب کنهیم سکوت

گهیو خوابالود م : 

- ادیاز مزاحمات بدم م .. 

پاش رو روم  کی ی. وقتچسبهیپشت کامل بهم م از

ادامه نده گهی. فکر کنم دشمیاندازه، آسوده تر م یم ! 

- ماه عسل؟ میرینم  



 کنمیم ی. سعشمیو طاق باز م زنمیشد؟! غلت م داریب

بشه الیخیجواب بدم تا ب تیاهم یب : 

- ..بخوابمیریبه وقتش م ! 

ذارهیم م نهیس یرو رو دستش : 

- ه؟؟یوقتِش کِ  یگینم  

دمیبسته جوابش رو م چشم : 

- کارام سبُک شه بعد کمی .. 

آرومش به  یصدا و بعد کنهیسکوت م یا هیثان چند

رسهیگوشم م : 

- رهیآخه من حوصله م سر م .. 

. کنمیو چشم باز م گردونمیرو به سمتش برم صورتم

کنهیو مظلوم نماش داره نگاهم م اهیس یبا چشمها .  

- یعطر یریتو که دانشگاه م .. 

دهیبغلم جا م یتو شتریرو ب خودش : 

- میکه فقط خودمون دوتا باش میجا بر هی خوادیدلم م .. 



. راستش من هم دلم ادیلبم م یرو یناخواسته ا خندلب

. دست ذارهینم ی. اما کار و گرفتارخوادیرو م نیهم

. تنِش رو کشمیو بازوش رو م ذارمیکمرش م یرو

 رشیدستهام اس ونیو م کشمیخودم م یرو

 یو بوسه ا کنمی.دستم رو دور کمرش حلقه مکنمیم

ذارمیلپش م یرو : 

- خب؟ اریبهونه ب یه  

. دستم رو باال خندهیو آروم م شهیم جمع مبغل یتو

. به زنمیو موهاش رو از صورتش کنار م ارمیم

 یبازهم موهاش رو دنش،یخواب نطوریخاطر ا

زهیریصورتش م . 

- مسافرت میریم .. 

کنهیرو جمع م لبهاش : 

- ؟؟یکِ   

گوشش  یو رو زنمیموهاش رو پشت گوشش م نباریا

کنمیرو با انگشتهام نوازش م : 



-  کنم،یکارامو سبک م کمیو تموم بشه..منم ترِم ت نیا

میریم .. 

کنهیم فکر : 

- گهیماه د کی..یعنـــی .. 

گهیپر از ناز م یو با اجبار کنهیم نگاهم : 

 ..باااشه-

. با کنمیو کمرش رو نوازش م فشارمشیخودم م به

لُپ رو از کجاش آورده؟؟ نهمهیظرافت ا نیا  

- نمیمن..بوس بده بب یِ لپ چال ! 

. از اون لبخندها که زنهیو لبخند م شهیاز حس م پر

. صورتم رو دهیتمام دوست داشتنش رو بهم نشون م

کشهیو عقب م بوسهیم : 

- نباشه یشکیو ه یتو باش خوامیمن فقط م .. 

فهممیو نم فهممیرو م منظورش .. 

- نا؟؟یمامانت ا یخونه  یریسر نم هیچرا   



 یعنی دینگاِه پر ترد نی. اکنهیسکوت نگاهم م یتو

؟یچ ! 

- به مامان بابات سر  یهفته ست که نرفت هی

شنی..دلتنگت میبزن .. 

گهیم یمدل خاص کی با : 

- رمیبعدا م .. 

- م؟؟یامشب باهم بر یخوایم  

خدا  گذره،یتو سرش م ی. چکنهیفقط نگاهم م بازهم

دونهیم ! 

- م؟؟یبر خوادیشده؟؟ دلت نم یزیچ  

دهیبه اطراف تکون م یسر یلبخند مصنوع با : 

- مینه نه..بر .. 

به  نیو نگاه عطر شهیبلند م میزنگ گوش یصدا

زنگ  یبه صدا تی. بدون اهمگردهیسمتش برم

و  گردونمیصورتش رو به سمت خودم برم م،یگوش



لبش  یو پر از خواستن رو یطوالن یبوسه ا

ذارمیم . 

- ینطوریبوِس ا یعنیبوس،  گمیم یوقت .. 

انگار. دوباره  کنهیزنگ رو فراموش م یصدا

خواستنم رو  ی..وقتیتاب یپر از ب رنبایو ا بوسمشیم

. کنهیم میو کم کم همراه مونهیحرکت م یب فهمه،یم

رهیگیم یقلبم رو به باز یچقدر دوست داشتن .. 

. آروم شدن هردو مون خوادیآروم شدنش رو م دلم

که فکرش رو مشغول  یزیهر چ خوادیرو. دلم م

و به  زهیدور بر شه،یشدنش م تیو باعث اذ کنهیم

سهآرامش بر . 

. و با تمام کنمیلحظه هم رهاش نم کیو  زنمیم یغلت

و بوسه بارونش  رمیگیحصارم م یخواستن، تو

 و زنهیگرفته لبخند م یو با نفس بندهی. چشم مکنمیم

کنهیزمزمه م : 

 ..فقط خودم و خودت-



و از بودنش  کنمیتنش رو با نوازش آروم م تمام

و ضربان  ذارمیقلبش م ی. دست رورمیگیآرامش م

. نگرانم؟؟؟ کاش دلش آروم کنمیند قلبش رو حس مت

 نیا یکه من فقط آرامش هردو مون رو تو رهیبگ

خوامیم یزندگ . 

- خودم یفقط خانوم کوچولو .. 

. اطراف رو کنمیم تیهدا نگیرو داخل پارک نیماش

در  نیماش یبرا یپارک یو جا گذرونمیاز نظر م

 رو به کنم،یرو خاموش م نیماش ی. وقترمیگینظر م

 یکلمه هم حرف کی میاومد یکه از وقت ینیعطر

گمینزده، م : 

- میدیخریم زدانیواسه  یزیچ هی .. 

متفکر و آروم..حواسش  ی.نگاههییجا کی نگاهش

 اصال هست؟؟؟

- ؟؟؟یعطر  

ادیلبش م یرو یلبخند : 



- یکردیاونجا پارک م نتویماش شهیهم .. 

 نجای. هوم..قبل ها که اکنمینگاهش رو دنبال م رد

 یب یزهایدختر به چه چ نی..انیارِک ماشبودم..پ

کنهیفکر م یتیاهم ! 

- شو ادهیآره پ .. 

پارک  یو با حسرت چشم از جا دهیم رونیب ینفس

. هنوز رهیگیپر کرده، م یا گهید نِ یکه ماش نیماش

گهیرو بهم م یلبخند داره وقت : 

- دوست دارم یلیرو خ نجایا .. 

گذره؟؟؟یتو سرش م یچ باز  

- ؟؟یایا زود به زود نمچر یاگه دوست دار  

دهیباال م یا شونه : 

- دوست دارم یلیچون خاطراتمو خ .. 

به  یزی. واقعا چکنمیو متفکرانه نگاهش م یطوالن

 !اسم عقل تو سرش هست؟



-  یچ یفهمیخودت م چیکله پوک..ه یدختره 

؟؟؟یخوایم  

رهیگیو چشم ازم م شهیم ناراحت : 

- فهمهینم ی..کسفهممیمن خودم م ! 

 یایرو ی. بذار توشهیم دهیف کشطر کیبه  لبم

  !خودش بمونه و خوش باشه

 یی. هر جاستمیا یو کنارش م میشیم ادهیپ نیماش از

 وارهید ی. حتشهیها غرق م هیثان کنه،یرو که نگاه م

 یطبقات. آسانسور تو یشماره  ایآسانسور.. یها

 ادی. به شهیسوار م یو خانوم ستهیا یدوم م یطبقه 

واحد گذروندم.  نیا یتو افتم که یم ییروزها

آخر...چقدر متفاوت  یبه چهار سال! ماهها کینزد

. کشهیآروم لبم رو م یو دور از تصور..خنده ا

دلم جا  یدخترک سرتق چه راحت خودش رو تو

 !کرد



. کنمی. نگاهش مشهیم ریدستم جا گ یتو یدست

 یجا کیآسانسوره و حواسش  ینگاهش به در بسته 

دمیم فشار مدست ی. دستش رو توگهید : 

- ؟؟یعطر هیچ  

که داره،  یو چشمهاش از فرط حس کنهیم نگاهم

زنندیبرق م .  

- جا مونو پر کرده گهید یکیکه  نمی..ببخوامینم .. 

دمیبه اطراف تکون م یحالت ندونستن سر به : 

- ما رو پر کنه؟ یجا خوادیم یک ! 

نگاه  ی. جلورهیگیو چشم ازم م شندیجمع م لبهاش

. میایم رونیاز آسانسور ب نسال،ایخانوِم م ی رهیخ

و به  ستهیا یاون..م یول کنمیدستش رو رها نم

پلک  یو حت کنهی. نگاه مکنهیراهرو نگاه م یانتها

حوصله  یکم کم ب گذره،یها که م هی. ثانزنهیهم نم

شمیم : 

- ؟؟یاریب فتویتشر یخواینم  



و بدون توجه به تذکر دادنم، به  کنهیرو رها م دستم

 ی. با اخم و کنجکاودارهیم برمسمت پله ها قد

. دنبالش شهی. نگاهش از پله ها جدا نمکنمینگاهش م

شده و  رهیدو طبقه خ نیکه به پاگرد ب نمیبیو م رمیم

شکهینفس م نیسنگ . 

- ن؟؟؟یعطر  

رهیگیاز پله ها نم چشم : 

- نیبهم نگو عطر ! 

زنهیصداش موج م یو خواهش تو کنهیم نگاهم : 

- نگو نجایالاقل ا !!  

 دونمیدختر سخته. اصال نم نیا دنیو فهم شمیم مات

کنهیمشغول م کهویفکرش رو  یچ .. 

- واسه من مقدسه..پر از خاطرات  نجایا

خوب و ناب بمونه ینطوریهم خوامیخوبه..م .. 

خودش  یالبد برا ست؟؟؟ی. مسخره نرهیگیم م خنده

گهینه د ! 



- تو هپروت؟؟ یباز رفت  

 یگهاسن یارهایش نیو انگشتش رو ب دهیم هیتک

. نه لبخند داره، و نه اخم کرده. اصال کشهیم وارید

کشمیم یپوف آروم ده؟؟یمن رو شن یصدا : 

- و پله  یسیوا نجایا یخوایتا صبح م ای یایب یخوایم

؟؟؟یها رو تماشا کن  

دهیم هیتک واریرو به د سرش : 

- تنگ شده بود نجایدلم واسه ا .. 

پله ها و پاگرد؟!! اوف واسه ... 

- ؟؟یخ بزنچر هی یخوایم  

بغض  کنمی. حس مدهیم رونیب یو نفس بندهیم چشم

گهیم یداره وقت : 

- خوامینم .. 

رمیگیو دستش رو م شهیتحملم تموم م گهید : 

- تا نزدم لهت کنم میبر ایپس ب ! 



. دستش رو رهیگیاز پله ها م یرو به سخت نگاهش

قدم برداره کنمیو مجبورش م کشمیمحکمتر م : 

- نمیبب ایاسگل کرده! ب .. 

و..چرا چشمهاش پر شده؟ کنهیم گاهمن !!  

- شه؟؟؟یتکرار نم گهیچرا د  

کنمیو متعجب رو بهش اخم م ستمیا یم : 

  چه مرگت شده باز؟؟؟-

دو  ونیو دستم رو م زنهیلبخند م یاوجِ ناراحت در

..و فهممی. فرو دادن آب گلوش رو مدهیدستش فشار م

روبروم، بهت  ییِ دخترِک دو هوا رییهر لحظه از تغ

گهیم یوقت هیزیکردن چ لی. درحال تحلشمیده تر مز : 

- ها فرق دارن!  نیاول شهیچون هم شه،یتکرار نم

موننیخاص م یتجربه ها همونطور نیهوممم اول .. 

تظاهر رو بهم سر  ای هیواقع دونمیکه نم یخنده ا با

کنهیکج م : 



- توئه؟؟ ریکه همه ش تقص یدونیم  

منه؟؟؟  ریتقص یبپرسم که چ دیو با کنمیتنگ م چشم

ده؟یم یاصال جواب ! 

-  ریاونوقت تقص ،یشیمشنگ و ُخل وضع م هویتو 

 منه؟؟؟

دهنش  یو پشت دستش رو جلو خندهیم بازهم

هی.تک خنده م پر از بهت زدگرهیگیم : 

 سرخوش! چته؟؟؟-

و با ناز  زنهیم م نهیاشاره ش رو به س انگشت

خندهیم : 

- .اون ..اون پاگرد.یعنی..نجایکه ا یکرد یکار هیتو 

 یلیواسم خ نای! ای..اتاقمم گاهنگیواحد..اون پارک

 گهید خوادیان..دلم نم یجور هیان.. یدوست داشتن

فقط از  خوامیپامو توشون بذارم و خرابش کنم. م

همون لحظه ها تو ذهنم بمونن نجاها،یا .. 



 یو در اوج حس، نفس بلند ندازهیم نییرو پا سرش

کشهیم : 

- من..وسوسه  دِ یدن و..امبو نجاهایمن..ا یحسا نیاول

! همه شنای..تکرار مشنیهاش..تالش من..تکرار نم

تو  نکهیخوبه..ا یلی..خشنیش دارن تکرار م

خوب یعالمه لحظه ها هی..همه ش تو و...یهست .. 

به  یو بعد با خنده سر کنهیسکوت م یا هیثان

دهیاطراف تکون م : 

- گفتم! ولش کن اصال یچ دمیبابا باز نفهم یا .. 

کنهیم نگاهم : 

- نه؟؟ یدیتوام نفهم  

.با خنده شهیمعصومش جابجا م یچشمها نیب نگاهم

دهیباال م یشونه ا : 

- بمونم نجایا خوامینم میبر .. 

خوب  یلیدختر رو خ نیکه ا کردمیفکر م شهیهم

کمتر و  کنمیحس م گذره،یم ی.اما هرچشناسمیم



..فکرم رو به هم کنهیم جمی. گشناسمشیکمتر م

 ،یسادگ نیدر ع نیهم! عطر ..اعصابم روزهیریم

 شهیبودنش باعث م دهیچیپ نیست و هم دهیچیپ یادیز

روش تمرکر کنم و از افکارش  ادیکه نتونم ز

 ی. براکنهیم میعصب شترینفهمم، ب نکهی. اارمیسردرب

فراموش کنم کنمیم یو سع گذرمیم نیهم .  

 رونیکه ب یو با نفس ذارمیشونه ش م یرو دست

کشمشیجلو م دم،یم : 

- نجایا ای..بالیخیب .. 

 یو اون خودش رو تو کنمیرو دورش حلقه م دستهام

کنهیآغوشم جمع م . 

 یدختِر توهم نیمن به هم یِ باشه، زندگ یهرچ 

 یبسته ست. هرچقدر هم که خزعبل ببافه و حرفها

 ای شه،یتر م دهیفهم ایروز  کینامفهوم بزنه.باالخره 

فهممشیمن م !  

جمع شده به  یچشمهاو با  دمیم هیمبل تک یپشت به

. متعجبم.. لبخند بزرگ و فاخرانه کنمیلبخندش نگاه م



من  شه،یلبش محو نم یلحظه هم از رو کیکه  یا

 یدفاع ب نطوریرو به فکر فرو برده.و حرفهاش..ا

 یمشترکمون..جوابها یچون و چرا از زندگ

. دهیم شهیکه ازش م ییکه در مقابل سوالها یحیصر

حرفها و خنده  یکه تو یعشق و افتخار یایو دن

با  یاز زندگ گهی! واقعا انقدر که مزنهیهاش موج م

ه؟یمن راض !! 

 اوضاع چطوره دخمل بابا؟؟؟-

کنهیپدرش لوس م یو خودش رو برا خندهیم : 

- یخوبه..عال ی..همه چییخوبه بابا یلیخ ! 

تنگ شده نگاهش  یو با چشمها ندازمیپا م یرو پا

ظاهر کنه؟!! ت دی! چرا باست؟ی. تظاهر نکنمیم

به نظر  یبرق زده ش واقع یلبخند و چشمها نطوریا

اگر تظاهر هم باشه، چقدر ارزشمند که  ی..حترسهیم

کنهیکنار من افتخار م یبه زندگ ! 

- خانوم نیعطر یزنیبه ما سر م ریبه د رید .. 



ستاره  یمادرش رو هم با همون چشمها جواب

دهیبارون م : 

- به  دیبا ایرم، درس دا ایکه مامان.. کنمیوقت نم

برسم میزندگ .. 

"چه غلطا"  کیکه  ستی. جاش نرهیگیم م خنده

دهینثارش کنم؟؟؟ البته مادرش با خنده جوابش رو م : 

-  یبرسم، انگار ده تا بچه  میبه زندگ گهیم نیهمچ

قد داره میقد و ن .. 

که  یپدر و مادرش..همراه با ترالن یخنده  یصدا

 یو من هم ب شهیآشپزخونه مشغوله، بلند م یتو

 ی..دختره کنهینگاهم م نی. عطرخندمیم یسیرودربا

گذرهیتو اون مغزش م یباز چ ستیپررو معلوم ن ! 

 ..آوات تو بگو که وقتم پره-

و با لبخند  دمیهوا تکون م یتو یپره؟!! دست وقتش

غذا  یرفته که برا ادشی. کنمینگاهش م یدار یمعن

کنه؟؟یم یدرست کردن هم تنبل  



-  رهیگینم یبه پدر و مادرت وقتسر زدن  هی

..هر وقت ادهیز یوقت خال ی..خودت بخوازمیعز

به عمو فرهاد و خاله سر بزن ایشد، ب .. 

و با صورت جمع شده چشم ازم  دهیباال م ابرو

اخم کنه!  تونهیدختر اصال نم نی. اما امشب ارهیگیم

گهیبه حاج عمو م یبا لبخند رو : 

-  شتریتما بدرسام سبک بشه و وقت کنم، ح کمی

زنمیبهتون سر م .. 

فرهاد مهربونه و با دل دخترک دروغگوش راه  عمو

تکون  یو سر زنهیبه پشتش م ی. با لبخند دستادیم

دهیم : 

-  میکه بدون نیواسه ما بسه..هم د،یشما خوشحال باش

 دیما راحته..خوش باش الیخ د،یکنار هم آرامش دار

 ..واسه خودتون

آرامش رو داره! و من  یایو انگار دن خندهیم نیعطر

که چرا انقدر اصرار داره که خودش  دمیهنوز نفهم

سر نزدن به پدر و  یرو مشغول نشون بده و برا



 خوادیرو دوست داره و نم نجایمادرش، چونه بزنه! ا

پا  خوادی..خاطره هاش رو دوست داره و دلش نمادیب

خودش هم  صالبذاره!! فندوِق خنگ ا نجایبه ا

گهیم یکه چ فهمهینم ! 

و به سمت  شهی. از جا بلند مزنهیصداش م ترالن

. نگاهم به اندامش که با بلوز و رهیآشپزخونه م

. شلوار سبز شهیم دهیشده، کش دهیپوش یشلوار

چشم شهرام  یجلو ست؟؟یتنگ ن یادیرنگش ز

تذکر  دیراحت باشه و..چطور با نطوریا ادیخوشم نم

 !بدم؟

لبخند رو بهم  بره، با نکهیو قبل از ا کنهیم نگاهم

گهیم : 

- تو بخور آوات جونم وهیم .. 

تو  یچ دونمینم نکهی. از ادمیبراش تکون م یسر

شمیکالفه م گذره،یسرش م .  

 چه خبر آوات؟؟ کار و بار چطوره پسرم؟؟-



. و شلوار شهیبه سمت حاج عمو منحرف م نگاهم

 خوامیو..نم مونهیاز مغزم م ییجا نیتنگ عطر

مشخص باشه یکس چیه یاندامش جلو ییبایز ! 

 ..خوبه خدارو شکر-

به گوشم  نیعطر زیبلند و اغراق آم یخنده  یصدا

ستند؟؟؟ین یجور کیخنده ها  نی. ارسهیم  

- راه افتاده؟؟ دتیجد ی هیآتل  

خنده  کهیدرحال دم،یعمو فرهاد رو با آرامش م جواب

زهیریفکرم رو داره به هم م نیبزرگ عطر یها : 

- بایتقر یاِ  .. 

رسهیاز آشپزخونه به گوشم م نیعطربلند  یصدا : 

- ییمن افتتاحش کردم بابا .. 

که از پشت سنگ اپن  شهیم دهیبه سمتش کش نگاهم

دهی. با همون ذوقش ادامه مکنهینگاهمون م : 

- عکس گرفت یسوژه ش من بودم! از من کل نیاول .. 



 نیو با آرنج به عطر خندهیم یبا حالت خاص ترالن

زنهیم : 

-  ی افهیق نیبا ا شهیهم م اوهوع! خانوم سوژه

 !ناقصش

دختر ذوق زده مونده. چرا فکر کردم که  یرو نگاهم

ست؟یراحت ن ادیبا من ز یزندگ یتو ! 

- هم خوبم حسود خانوم..آوات که عاااشق  یلیخ

قربون صدقه  یکل گرفتیکه م یعکسام شد!هر عکس

رفتیم م افهیقد و باال و ق ی .. 

خندهیم طنتیبا ش ترالن : 

- ادیآوات خوشش بمگه همون  .. 

شنومیم یشهرام رو بعد از سکوت طوالن یصدا : 

- ؟؟یکنیم کاریبا خواهرزن ما چ   

فقط..انگار  رسه،یبه نظر نم ی. مرد بدکنمیم نگاهش

رسهیبه نظر نم یبودن راض نجایاز ا ادیز ! 



- میگذرونیم .. 

زنهیلبخند م یحالت خاص با : 

- د؟؟یگذرونیپاره فقط م شیآت نیبا ا  

 ی. منظورکنمیدون جواب نگاهش مب یا لحظه

 نیعطر یبگم، صدا یزیچ نکهینداشت؟؟؟ قبل از ا

شنومیرو م : 

- میگذرونیشهرام! فقط خوش م میگذرونیخوش م !! 

. شهیم دهیکش نینگاهم به سمت عطر کبارهی به

 ییو تُندش با اون ابروها حیجواب دادن صر نطوریا

. دهیمبهم  یا گهیباال انداخته، حس د روزمندانهیکه پ

 نیاز نفرتش نسبت به شهرام خبر دارم و.. از ا

ام ینفرت راض ! 

که بشه دوست و دشمن بودنش  ستین یشهرام آدم 

با  دونمیخنده ش که نم نیداد. هم صیرو تشخ

کنهیرو بهم ثابت م نیبا طعنه، ا ایپوزخند همراهه  .. 



-  لیخانوم خانوما..ما که بخ دیخوش بگذرون

دیخوش بگذرون شهی..خدا کنه که هممیستین ! 

 یناشناخته ست، وقت یمن پر از حسها یِ عطر

دهیجواب م : 

- راحت التی..شما خمیگذرونیخوش م شهیهم ! 

با دست به  کهیو درحال کنهیبا خنده نگاهم م شهرام

دهیبه اطراف تکون م یسر کنه،یاشاره م نیعطر : 

- راحت  التیخ گهیم نیتو رو خدا! همچ نشیبب

میاحتنار شیانگار ما از خوش !  

دهیادامه م یو با شوخ کنهیم نیبه عطر رو : 

-  نمیبب یتو زندگ فتیمن! ب زیعز سین نمیبابا همچ

نه ای ،یزنیحرفو م نیباز هم گهیدو سال د !  

کنهیم دیدست به کمر تاک نیعطر : 

- زنمیحرفو م نیام هم گهیصدسال د .. 



. عمو فرهاد شمیاومده دارم خسته م شیبحث پ از

گهیم : 

- گل خودمه! انشاا.. هزار سال کنار هم دختر خوش

دیخوشبخت باش .. 

کنهیذوق م نیعطر : 

- جونم ییبابا یمرس ! 

شهینم الیخیب شهرام : 

-  هی یزندگ یچطور نی! ببریبگ ادیترالن خانوم 

ده؟؟یماهه شونو واسه همه خوب نشون م  

. شهرام مرد شهیمبل مشت م یدسته  یرو دستم

دهبارها بهم ثابت ش نیو ا هیتنگ نظر .. 

- شهرام؟! مگه من تا حاال از  یدار کاریوا به من چ

گفتم؟؟ یمون بد یزندگ  

 یبه شهرامه که خنده ش رو به سخت میگوشه ا نگاه

 :حفظ کرده



- که..گفتم انقدر  یگفت یقربون خانومم برم! نگفتم بد

یگینم یخوب .. 

جواب شهرام رو  یپر حرص یبا خنده  نیعطر

دهیم : 

- همه  یِ ! زندگگمیم یرم خوبحتما انقدر خوبه که دا

آقا شهرام سیجور ن هیکه  ! 

و رو به  شهیجدا م نیپر نفرت ترالن از عطر نگاه

گهیشهرام م : 

- کارش  شهیولش کن شهرام! هم نویا

که؟؟ شیشناسی..منهیهم  

. خندندیو آروم م کنندیبه هم م یو شوهر اشاره ا زن

شهرام برام مزخرف تر  تیو شخص شمیتر م یعصب

شهیم . 

شهرام رو  یِ بحث خاله زنک یوارد شدن تو مدل

و  شهیجمع م نیکه لبخند عطر نمیبی. اما مخوادینم

کنهیم یخودخور ،یکردن جواب دایپ یبرا .  



- ؟؟یعطر  

زود لبهاش از هم  یلی. و خکنهیو نگاهم م گردهیبرم

صورتش  یقبل تو قهیو همون حس چند دق اندیکش م

شهیم انینما : 

 جانم؟؟؟-

دوستش نداشت؟! با  شهی! میواستنساده و خ چقدر

کنمیلبخند بهش اشاره م : 

- تو آشپزخونه؟؟ یرفت ی..واسه چنیبش نجایا ایب  

سنگ  یدستشه، رو یکه تو یخدا خواسته بشقاب از

 نکهی. قبل از اشهیو از آشپزخونه خارج م ذارهیاپن م

گهیترالن م اد،یب : 

- نیشامو بچ زیم ایب ؟؟یریدرم یکجا دار ! 

دهیجواب ترالن رو م هیپر کنا یده ابا خن شهرام : 

 !شوهرش احضارش کرد-



 یپشت چشم نیشهرام! عطر نیا هیخودیآدم ب چه

به  نکهیو بدون ا کنهیمرد مزخرف نازک م نیا یبرا

گهیعقب برگرده، بلند م : 

- گهینموند د یزی..چدمیچ زویم ! 

شهیبلند م یاز داخل اتاق زدانی یصدا : 

- م؟؟؟یشام بخور یعنی  

دهیم بلند جوابش رو مه نیعطر : 

- حاضره گهیربع د هی ینه داداش .. 

 رونیب یو نفس بلند ندازهیرو کنار من م خودش

.خسته ست.. کشهیبه چشم و صورتش م ی. دستدهیم

بزنم، با لبخند نگاهم  یحرف نکهی! قبل از ا؟یاز چ

گهیو پر از حس م کنهیم : 

- خونه؟؟ میبر خوادیدلت نم  

 نجای..اخوادیمش م. آراخونمینگاهش رو م حرف

اما  ،یچ یبرا دونمیآرامش نداره! مثل من..اون نم

 !من به خاطر اون



و مثل خودش آروم  ندازمیدور شونه ش م دست

زنمیحرف م : 

- میریبعِد شام م .. 

گهیپچ وار و با خنده م پچ : 

- ادیاز شهرام بدم م .. 

دمیشونه ش فشار م یو دستم رو رو خندمیم : 

 ..ولش کن بابا-

گهیمگوشم  دم : 

- کننیم یبهمون حسود .. 

خنده م،  دنیو اون با د خندمیتُخس! م ی دختربچه

جمع شده م رو  ی. چشمهاخندهیم زیبلند و اغراق آم

دمیم شیغرق خوش یبه چشمها : 

- بخند خب؟؟ یالک یه  

زنهیهمون خنده سرشونه ش رو بهم م با : 



-  یزندگ خوادی..دلشون مکننیم یهمه بهمون حسود

نقشه هم داشته باشن..اما  دیشا یحتمون خراب بشه..

و  نهیما رو بب یناراحت دینبا یشکیکور خوندن..ه

مگه نه؟؟ م،یخوشحال بشه..ما خوشبخت  

و  رمیفکر فرو م ی. تومونهیروش م میطوالن نگاه

کلمه ست کیجوابم فقط  : 

 ..آره-

 ری. زکنهیم نییپر حرص سرش رو باال و پا یذوق با

آروم قرار نداره و تمام  .خندهیو م گهیم ییزهایلب چ

من لبخند  یو به رو زهیرینگاهش م یعشقش رو تو

زنهیم .  

برگشتن به خونه و آرامش آغوش فندقم رو  دلم

که  گذرهیذهنش م یتو یزیچ کنمی. حس مخوادیم

و انقدر خوشحاله؟! انقدر  شهیم تی. اذکنهیم تشیاذ

و از  زنهیانقدر خوب و قشنگ حرف م خنده؟؟یم

 ایتظاهره  دونمی! نمکنه؟یکمون دفاع ممشتر یِ زندگ

رسهیبه نظر م ی..اما چقدر خوب که راضیواقع ! 



و  رمیگیچشم از لبخندش  م میگوش امیپ یصدا با

 ی. دست تودارمیشونه ش برم یدستم رو از رو

ش به شماره  رهیخ یچشمها یو جلو کنمیم بمیج

صفحه  یاز طرف شهرزاد  رو یامی. پکنمینگاه م

نهکیم ییخودنما . 

رو به  میرو بخونم، نگاه گوشه ا امیپ نکهیاز ا قبل

که  یامی. حواسش کامل به منه و پدمیم یعطر

 دهیاسم شهرزاد رو د دونمیشهرزاد برام فرستاده. نم

ستین یاز اون لبخند بزرگ خبر گهینه..اما د ای .  

باشه..لبخند  یدختر خوب کنهیم یسع نحالیا با

 رهیگیچشم ازم م کمرنگش رو حفظ کرده و با تعلل

تا مثال حواسش رو پرت کنه. و من چقدر راحت 

با  تونهی. چرا نمکنهیم تشیاذ تشیکه حساس فهممیم

اد؟؟یرفتارش کنار ب نیا  

خونمیشهرزاد رو م امیپ : 

- بهت زنگ بزنم؟؟ یسالم..آوات وقت دار  



باهام  خوادیم یکه در مورد قرار عکاس دونمیم

از  شتریکنم و ب یخال یبراش وقت دیحرف بزنه. با

 یی. نگاه گذراکنمیهفته ست که امروز و فردا م کی

شده  رهیخ ینامعلوم یکه به نقطه  ندازمیم یبه عطر

 میکه..حس دلسوز ییو..آرومه! از همون آروم ها

ستیمن آروم ن یِ . عطرکنهیم کیرو تحر ! 

دمیبه شهرزاد م یکوتاه جواب : 

- زنمیخودم بهت زنگ م .. 

روبروم  زیم یرو رو یو گوش مکنیرو ارسال م امیپ

درست و غلط  نیمسخره ب یریدرگ کی. ذارمیم

چطور  دونمی. نمزهیریبودن کارهام ذهنم رو به هم م

کنم که نه کارم رو از دست بدم، و نه  تیریمد

. آخه چرا نمیحساس رو بب یدختربچه  نیا یناراحت

 درمورداز حرف زدن با شهرزاد، اون هم فقط  دیبا

مسخره تر هم  نیامتناع کنم؟! از ا یقرار کار کی

رو به  میکار یقرارها یوجود داره که دونه دونه 

خراب کنم؟؟؟ نیعطر ینیخاطر بدب  



ذهنم رو  کنمیم یو سع کشمیم یکالفه ا پوف

قبول کرده که شغل من  نیمنحرف کنم. عطر

ادیکنار ب تونهی..پس منهیا !  

و..اصال دلم  کنمیرو دور شونه ش حلقه م دستم

 حی. نه توضخوادیرو نم یچیرف زدن درمورد هح

نمیبینم یازیواقعا ن یعنی. کنمیم هیو نه توج دم،یم . 

. گردهیبه سمتم برم ده،یبا همون لبخند ماس نگاهش

. و نمیآشوب رو بب تونمیآرومش م یچشمها یتو

صورتش  یخدا تو ی شهیکه هم یسمج یکنجکاو

انهینما !  

گردونمیش مصورت یو نگاهم رو تو دمیکش م یلب : 

- مونهیچرا م هِ یت شب افهیق .. 

لبخندش رو حفظ  تونهینم گهیو د شندیجمع م لبهاش

زنمیو آروم پچ م کشمیم کیکنه. صورتم رو نزد : 

- گازشون  خوادیدلم م ،یکنیم ینطوریلباتو ا یوقت

رمیبگ ! 



. کنهیهدف به روم اخم م یو ب گزهیخجالت لب م با

گمیم یو در اوجِ خونسرد خندمیبه اخمش م : 

- ایشی..نابود مینطورینکن با خودت ا ! 

بزنه..اما  یحرف کنهی.دهن باز مشهیمات م نگاهش

جوابش رو  یالیخی. خوبه که بپرسه و من با بتونهینم

 ..بدم

- یزی..چیسوال انایاح .. 

 ی. و بعد نفسکنهیبدون حرف نگاهم م یا هیثان چند

گهیم یو به سخت دهیم رونیب : 

- یچیه .. 

و با اخم به روش  دمیبا دست فشار مش رو  سرشونه

زنمیلبخند م : 

- بشه خوادیم یآخرش چ مینیبب ریسخت بگ .. 

شهیبه پوزخند م هیشب لبخندش : 

- ترسمیاز آخرش م .. 



 یباهاش کنار اومد. فقط زمان شهیسخت م چقدر

 ی لهیوس چیبدون ه م،یخوبه که خودمون دو تا باش

ی! خسته کننده ست گاهیارتباط .. 

- ..منم که با زن یشیم ریسال پ هیآخرش..سر 

ترگل  یکیسراغ  رمی..اونوقت مکنمیچروک حال نم

 !ورُگل تر از تو..هوووممم حتما خوشمزه ترم هس

زنهیو با آرنجش به پهلوم م کنهیاخم نگاهم م با : 

- واسه بعدنا ی! پس نقشه داریعوض .. 

همراهه.. محکمتر نگهش  حیخنده م با تفر تک

مگیو دم گوشش م دارمیم : 

-  یاساس خوامیوروجک! م دمیقتِلتو کش یاوف نقشه 

 ..بعِد تو حال کنم

دهیو با آرنجش ُهلم م رهیگیفاصله م ازم : 

- ادیحرفا خوشم نم نیاز .. 

و  ارمیشونه ش گذاشته م رو باال م یکه رو یدست

زنمیم یآروم یِ پس گردن : 



- ادیتو خوشم نم ی افهیمنم از ق .. 

غرهیم یمکث کوتاه با : 

- ؟؟یدار کاریمن چ ی فهایبه ق  

بلند ترالن  یجوابش رو بدم که صدا خوامیم

کنهیحواسمون رو پرت م : 

- د؟یکنیدعوا م دیدار !! 

که ترالن با فاصله  نمیبیو م کنمیرو بلند م سرم

. کنهینگاهمون م یظاهر یو با تعجب ستادهیازمون ا

جابجا  نیمن و عطر نیدرشت شده ش ب یو چشمها

با اون مردِک  دنیخند یبرا ی. دنبال سوژه اشهیم

!! تک خنده م با تعجب همراههگرده؟یم یعوض : 

- ه؟؟؟یدعوا چ  

رسهیبه گوشم م حیپر تفر یشهرام با خنده ا یصدا : 

-  نی..بکننی..فقط دارن بحث مزمیعز کننیدعوا نم

ایشما دخالت کن سیزن و شوهره، خوب ن ! 



. نگاه حاج عمو و مادِر شندیم پیهم ک یرو دندونهام

 نکهی. قبل از اشمیم یو عصب کنمیرو حس م نیعطر

دهیجواب م یبزنم، عطر یحرف : 

- نه بحث  م،یکنینه شهرام خان! ما نه دعوا م

هم  کباری!! خدارو شکر من و آوات تا االن میکنیم

 میرو دوست دار گهیباهم بحثمون نشده. انقدرم همد

میرو نداشته باش گهیهمد یلحظه ناراحت هیکه طاقت  . 

و اون پر تمسخر  گردهیعجبم به سمتش برممت نگاه

خندهیم : 

بحث و دعوا واسه ما؟!اونم من و آوات! ازون -

 !حرفا بودا

با لب و  شیپ ی قهیدق کیکه  نهیهمون عطر نیا

از فرط  خواستیو م کردینگاهم م زونیآو یلوچه 

چقدر  یبحران یلحظه ها یکنه؟! تو هیگر یناراحت

از بحث مون دفاع پر  یِ و از زندگ دهیخوب جواب م

لحن شوخش رو به رخ  خوادیکه م ی! با خنده اکنهیم

دهیبکشه، ادامه م : 



- ..گوِش دیخودتون برس یما، به زندگ دنییپا یبه جا

باهم  یمشکل چیکر چشم حسود کور، ما ه طونیش

داشت میو نخواه میندار ! 

 

( نیعطر ) 

 

طرف شونه م جمع کردم و  کیرو  سمیخ یموها

ن، در کمد رو باز کردم. قلبم درحال خشک کردنشو

 نکهی. اگذشتیسرم م یبود و فکرها تو قراریب

ظاهر  دیبا یرفتار کنم و با چه پوشش دیچطور با

بشم، من رو دچار استرس کرده بود. چقدر دلم 

کنم و  تشیاذ یفقط من بودم و آوات..تا کم خواستیم

 خواد،یکه م یاونطور شهینشون بدم که هم بهش

شهینم ! 

بودند،  زونیکه به رگال آو ییلباسها نیو بر نگاهم

امشب بودم و  یبرا یجابجا کردم. دنبال لباس مناسب

جون  سهینف ی نانهیزبیو ر قینگاِه دق یآور ادیبا 



 یزیحال دنبال چ نی.در عشدمیم یدچار سردرگم

تفاوت رو هم جذب  یبودم که نگاه آواِت به ظاهر ب

و  شدیم ارسرم تکر یکنم. هنوز حرفهاش تو

! ستیاز بوس ن ی. خبرکردیم کیاعصابم رو تحر

زیبرانگ کیچقدر خوب و تحر !! 

مردونه  ی قهیکه  یرنگ دیبلوز سف اد،یوسواس ز با

بازوهام  یکوتاهش تا رو یها نیداشت و آست یا

داشت و  یانتخاب کردم. مدل تنگ و اندام د،یرسیم

باز  قهی یدکمه رو هم رو کی ی..با حواسپرتشدیم

تنم کنم! هوممم  یقشنگ ریلباس ز دیس باگذاشت! پ

 سهیو نف هادربودن عمو ب یادآوریقرمز چطوره؟؟ با 

فعال  نهیس یرو یدکمه  نیا دیجون، پکر شدم و با

 .بسته باشه

پاشنه  یپام کردم و صندل ها یجذب کرم رنگ شلوارِ 

کردن  شیدرحال آرا نهیآ یدارم رو هم برداشتم. جلو

رنگ  اهیبلند شد. مداد س میگوش امیپ یبودم که صدا

 جانیکه از ه یانداختم و با قلب زیم یرو رو

رو باز کردم امیپ د،یلرزیم . 



- ؟؟یحاضر  

دوختم و آب گلوم رو  نهیآ یرو به دختِر تو نگاهم

 کردمیفرو دادم. خوب بودم؟؟ اگر موهام رو لخت م

 یفِر و نمدارم رو با کش باال یبهتر نبود؟؟ موها

بود و موهام رو  یاما کاش کسسرم بستم. بد نبود 

! فکر نکنمکرد؟یکار رو م نی.مامان ابافتیم .. 

- ؟؟یکنیم یخودکش یهنوز دار ای یحاضر یعطر  

رو که خوندم، صورتم از حرص جمع شد.  امشیپ

آورد یچقدر راحت به رو م ! 

سرخ رنگم رو از نظر  یبافتن موهام، لبها الِ یخیب

 یِ و خودخواه نهیپر از ک دنِ یگذروندم و بازهم نبوس

سرم تکرار شد یآوات تو .  

سرم مرتب کردم  یرنگ رو رو ییمویل ریحر شال

و نگاه آخرم رو به صورتم انداختم.باالخره از کار 

 مونیپش د،یکه به رخ کش ییجایمسخره ش و غرور ب

 گذاشتمیو نم زدمی..و اونوقت بود که پسش مشدیم

بشه کمینزد یحت ! 



- میبر ایوقته حاضرم..ب یلیخ .. 

و من پر  میبود ستادهیاتاقک آسانسور کنار هم ا یتو

نگاه کردن.. پر از  ی..پر از وسوسه برایاز دلتنگ

لمس کوتاه.عطر مردونه ش مشامم  کی یبرا ازین

که زده بود،  یاسپرت قشنگ پیرو پر کرده بود و ت

از هم باز کرده بود و  ی. پاهاش رو کمبردیدل م

کتان  شلوار بیج یشست دستهاش رو تو یانگشتها

 یرنگش کرده بود. سخت بود به خدا! برا یآجر

و  کردمیش رو حس م رهیاون سخت نبود؟!! نگاه خ

به نظر  بای. زکردمیاز نگاه کردن بهش امتناع م

نه؟؟؟ ای دمیرسیم  

- که؟ یبابا! خودتو خفه کرد یکرد کاریچ ! 

 یظاهر ی. با بُهتدمینگاهم رو باال کش متعجب

گردوندیصورتم م یتو و نگاهش رو دیخندیم : 

-  هیخودمون یِ مهمون هی؟؟یعروس یبر یخوایمگه م

 !ها



نبود؟؟  یشدنم راض باینشم. از ز یکردم عصب یسع

 یخالف حرف یو کار ارهیوقت طاقت ن کی دیترسیم

به روش زدم یکه زده انجام بده؟ لبخند آروم : 

- حساس نشو واسه من..فعال  ادینکردم که..ز یکار

سین یکه خبر ! 

جمع شدند و با  یوار یبه طرز عصب مهاشچش

 :همون حالت لبخندش رو حفظ کرد

- ؟؟یو انقدر خوشگل کرد ستین یخبر  

برم، رو بهش  رونیب نکهی. قبل از استادیا آسانسور

کرده م رو خمار  شیآرا یباال دادم و چشمها ییابرو

 :کردم

 !خوشگل بودم-

نازک کردم و از آسانسور خارج شدم.  یچشم پشت

که داده بودم! و البته  یداشتم، از جواب یهترحس ب

که تنم بود و اون پشت  یو تنگ یاندام یاز مانتو

اومد یسرم راه م .  



  هوووممم چه خبرررر؟؟؟-

 نیسرم رو به سمتش برگردونم، اما قبل از ا خواستم

کمرم گذاشت و کنار  یکار، اون دستش رو رو

 :گوشم آروم گفت

- گمیبهت نم یزیچ و امیامشبه رو باهات راه م .. 

. رو بهش گفتمدیوار لرز وونهید قلبم : 

- ؟؟؟یراجع به چ  

به لبهام کرد یزد و اشاره ا یبسته لبخند لب : 

-  یزی..واسم هر چشمینم کیتحر ادیبا رژ قرمز ز

ش جذابتره یعیطب ! 

اون بود  نباری! نگاهم تا چشمهاش باال اومد و ایلعنت

جا  کیکه  ی. نگاهکردینگاهم م یکه با حالت خاص

و سانت به سانت صورتم رو رصد  موندیثابت نم

لبهام موند ی. و در اخر..بازهم نگاهش روکردیم : 

-  د،یرسیبه نظر م یکه انقدر خوردن شیعیاز طب

سین یزیرژ قرمِز ُسرب دار که چ گهیگذشتم. د ! 



 ینفرت بار یشدند و داغ پیهم ک یرو لبهام

 گهیکرد. نتونستم د کیصورتم رو تحر یعصبها

ابروهام بودند که به  نیبزنم و در عوض ا یلبخند

زد و دستش رو  ی. اون کجخندشدندیم کیهم نزد

کمرم فشرد تا به حرکت کردن وادارم کنه یرو : 

-  یثابت شد که انقدر خواستن دیتالشتو بکن..شا

یهست .. 

فرستاد رونیرو آروم ب نفسش : 

- جوره ازت گذشت چیه شهیکه نم ! 

دمیممکن، خندحالت  نیتر یعصب با : 

-  ییبه خاطر تو نبود..من عادت دارم که واسه جا

کردینم یفرق ،ی. تو هم نبودرسمیرفتن به خودم م ! 

وار رو بهم گفت دیرو زد و تاک نیماش موتیر : 

- تو دوران  یجد دیباشه که پس با ینطوریاگه ا

 دیرو با ییزایچ هی..میباهم حرف بزن شتریب ینامزد

کنم خانوم کوچولوواست روشن  یدرست حساب .. 



و چشم ازش نگرفتم ستادمیا نیدر ماش یجلو : 

- ؟؟؟یمثال چ  

کرد اشاره : 

فعال سوار شو، به موقعش مفصل باهم حرف -

میزنیم .. 

فرستادم و سوار شدم. به موقعش  رونیب یبلند نفس

من رو  دی. بامیزدیحرف م دیبا زهایچ یلیدرمورد خ

ن..حرف . اما مکردیو به حسم اعتماد م شناختیم

بس  میکه باهم بود نیزدن رو دوست نداشتم! هم

جز کنار هم بودن  ینبود؟؟؟ من که خواسته ا

رابطه بودم، به هر  نینداشتم..فقط دنبال حفظ ا

درصد هم به به هم  کی یحت خواستمی! نمینحو

فکر کنم. دلم فقط بودنش رو  ینامزد نیخوردن ا

م ..فقط خودیمانع و مزاحم چیبدون ه خواست،یم

یچیه گهیباشم و خودش و د ! 



عمو بهادر به عمق جونم نشست.  یپدرانه  ی بوسه

 شتریب دیمن رو داشت، شا یهوا یپدِر آواِت مردان

 !از پسرش

- دخترم یخوش اومد .. 

جواب دادم یبود وقت یواقع لبخندم : 

- ..بابا جونیمرس .. 

که بهش دادم رو  یبه پشتم زد و لذتش از نسبت یدست

نشونم داد شقیبا لبخند عم : 

- بال گرفته! مامان بابا خوب بودن؟؟ یا  

- ن؟؟یسالم رسوندن..شما خوب یلیخ  

- میقربون دخترم، ما هم خوب .. 

از کنارم رد شد و آروم گفت آوات : 

- کنهیچه خودشو لوس م ! 

کردم یجون روبوس سهیگرفتم و با نف دهینشن .  

- ؟؟ی..خوبزمیعز یخوش اومد  



 دیجون" ترد سهیفجز "ن یا گهیگفتن نسبت د یتو

قابل نفوذ  ریزن غ نیبا ا دونستمیداشتم و راستش نم

زدم  یلبخند دها،یداشته باشم. با تمام ترد یچه رفتار

باشم نیو..نتونستم راحت تر از ا ! 

- ن؟؟یدیجون..چرا زحمت کش سهینف یمرس  

 یمتانت تو نیکه انگار ا نیمت یزد. لبخند لبخند

 :ذاتش بود

- نیما بشنکردم گلم..بفر یکار .. 

که خوب و  کردمیرو م میمعذب بودم و تمام سع یکم

بدونم که  خواستیآروم رفتار کنم. و چقدر دلم م

. نگاه کنهیم یجون در مورد من چه فکر سهینف

که تنش بود و  یبهش انداختم. به بلوز و دامن ییگذرا

از  ینسبتا کوتاه و مرتبش.با دست به قسمت یموها

و دستش رو پشتم گذاشت اشاره کرد ییرایسالن پذ : 

- ..راحت باشزمیبفرما عز .. 

بردارم، به سمتش برگشتم یقدم نکهیاز ا قبل : 



- جون..لباسامو کجا عوض کنم؟؟ سهیآآآ نف  

کرد یاخم کمرنگ ش،یحواسپرت یبرا : 

- ..برو تو اتاق آوات عوض کندیآخ ببخش .. 

به دور تا دور سالن انداختم و بعد نگاهم به  ینگاه

شد. قبل  دهیکنار سالن کش ی رهیدا مین یسمت پله ها

جون گفت سهیبزنم، نف یحرف نکهیاز ا : 

- کن تو اتاقت تا  ییراهنما نویآوات جان عطر

 ..لباساشو عوض کنه

فرو  یمبل راحت یکه تو یآوات یو رو دیچرخ نگاهم

ثابت موند.  رفت،یور م شیرفته بود و با گوش

کال  ای به من رو نشون بده؟! شیتیاهم یب خواستیم

حرف زد، با تعلل چشم از  سهینف یراحت بود؟؟؟ وقت

 یعکس العمل نکهیگرفت.قبل از ا شیگوش یصفحه 

جون گفتم سهینشون بده، رو به نف : 

- رمیکجاست خودم م دیبگ .. 



بزنه..اما آوات  یجون دهن باز کرد حرف سهینف

 :زودتر گفت

- باال اتاق دوم از سمت  یجان طبقه  یعطر

یکنیم دایپ یه..برراست..سر راست ! 

که  کردمیشدند. تمام تالشم رو م پیهم ک یرو لبهام

 یبه رو یعنوان عوض نشه. لبخند چیم به ه افهیق

جون زدم و چشم ازش گرفتم سهینف : 

 ..با اجازه-

 یدار یو با لبخند معن نانهیزبیکه ر یرو به آوات و

گفتم کرد،ینگاهم م : 

  !پس سمت راست اتاق دوم-

شد شتریب شیلعنت لبخند : 

- یخوب گرفت ولیا ! 

براش  یداشتم. سر شیاز نگاِه عوض ینفرت چه

مشتم فشردم. هنوز  ونیرو م فمیتکون دادم و بند ک



 یبه سمت پله ها برنداشته بودم که صدا یچند قدم

دمیعمو بهادر رو شن : 

- شهیمعذب م ست،یپسر بلند شو با زنت برو! بلد ن .. 

به  یو لبخند حصار پله ها گذاشتم یرو رو دستم

آوات زدم یبابا یرو : 

- برم بابا جون تونمیم .. 

دیخند حیپر تفر آوات : 

- ..معذب رهیگیم ادی رهیبلده بابا! بلد هم نباشه، م

خودشه، مثل دختر خودت  یشدن نداره که..خونه 

مونهیم ! 

با من داره. تا  یمعلوم نبود چه مشکل یا نهیک مردک

رو پس  خوردنش از پدرش یلیتقاص س دیبا یکِ 

دادم؟؟؟یم  

که به عقب نگاه کنم، پله ها رو باال رفتم.  نیا بدون

 چارهیمِن ب یکردنش ُگل کرده بود و انگار برا تیاذ

رو از رو بسته بود رشیشمش . 



باال نگاه کردم که به رنگ  یطبقه  کیسالن کوچ به

سمت  یبود. نگاهم به سمت درها یو قهوه ا دیسف

.به سمت همون دِر در. نی. دومدیراست سالن چرخ

رو چرخوندم و در  رهیرنگ رفتم. دستگ یقهوه ا

 .اتاقش باز شد

عموبهادر بودم  یخونه  یبود. من تو یحس جالب 

بار پا به سالن باال گذاشته بودم. و  نیاول یو برا

شدمیم یبار وارد اتاق آواِت مردان نیاول یبرا .  

که شدم، نگاهم رو به دور تا دور اتاق  داخل

 یوارهاید یکه رو یبزرگ بایدم. اتاق تقرچرخون

و  کیکوچ یرنگش پر از قاب عکس ها دیسف

با موضوعات خاص و  ییبزرگ بود. عکسها

 یمتفاوت.با حسرت لبخند زدم..از اول عاشق عکاس

 !بود

 زیر یسرم برداشتم و با چشمها یرو از رو شال

بود  ستادهیا نیکه پشت به دورب یشده به عکِس مرد

چشم  کرد،یروشن نگاه م مهیه افِق نهدف ب یو ب



بود. افق هم  هیسا شترینبود و ب یواضح زیدوختم. چ

ازش  ینبود که بشه مفهوم ینبود..کال عکس یچیه

 یبرا یتیعکس چه جذاب نیا دونمیدرآورد و من نم

داشت که  یتیچه جذاب یآوات داشت!اصال عکاس

 انقدر براش مهم بود؟؟

ا گرفتم. نگاهم به چشم از قاب عکسه ینفس بلند با

مانتوم رو باز  یدکمه ها نیبود و در همون ح نهیآ

از ذهنم  یچشمهام موند و فکر ی.نگاهم روکردمیم

! حتما ومدیکه همراهم ن دیاز من ترس دیگذشت. شا

 ریشدن به من، ز کیکنه و با نزد سکیر خواستینم

رو ببوسه! با  منناخواسته  دیترس دیحرفش بزنه. شا

از من  چارهیلبم اومد. ب یرو ید پر لذتفکر لبخن نیا

کردیفرار م !! 

 کبارهیدرآوردن مانتوم بودم که در اتاق به  درحال

 یآروم نیباز شد. از ترس در جا تکون خوردم و ه

 یزود داخل شد و..نگاه من رو یلی. اون خدمیکش

به من در رو بست و پشتش رو  رهیچشمهاش موند.خ

دیش لرز انهیلبخند موذ دنیداد. قلبم از د هیبه در تک .  



- نجایا یتا منو بکشون یانقدر طولش داد ! 

اخم کردم یخودیگلوم رو فرو دادم و ب آب : 

- من که تازه اومدم؟ یگیم یچ ! 

ش رو به سرتا پام انداخت رهیو خ زیت نگاه : 

- شناسمیرو م یوجب میمن توئه ن .. 

 شدیاومد و چقدر سخت م ینگاه بند م نیاز ا نفسم

گذشت یو عاد خونسرد بود : 

 !برو بابا-

. ختیر نییپا یگذاشت، قلبم هر کتریقدم که نزد 

مسخره  ی نهیحرفش بشه و..غرور و ک الیخیب شدیم

.. خواستیم زهایچ یلیش رو کنار بذاره؟! من دلم خ

خواست؟یها رو نم یلیاز اون خ یاون دلش کم !! 

 

و نگاهم  شدیانگشتهام فشرده م ونیمانتو م یها لبه

شدنش، قلبم رو  کیبود که با هر قدم نزد یبه مرد

آروم باشم و  کردمیم یانداخت. سع یبه تالطم م



 یتفاوت بگذرم...اما وقت یآروم نفس بکشم و ب

 یقرار یمن پر از ب ستاد،یمن ا یدرست روبرو

تفاوت  یب یدربرابر آواِت مردان شدیبودم و سخت م

تفاوت گذشت یبود و ب . 

- ؟؟یکردن بلد کیتحر  

 یند اومد و با تعلل سرم رو بلند کردم. و توب نفسم

شدم رهیجمع شده ش خ یچشمها : 

- نمیبیکار نم نیبه ا یازین ! 

از اون  شتریب یکه اون هم کم فهموندی..بهم منگاهش

و  کردیحالم رو بهتر م نی. و همخوادیها م یلیخ

صورتم  یتو ی. نگاهبردیاعتماد به نفسم رو باال م

ش دادک یلب یا هیگردوند و ثان : 

- که ببوسمت؟؟ یمجبورم کن یخوایم یپس چطور  

! با کرد؟یم گهید یبه کارها کیمن رو تحر داشت

 یچ گهیرژ قرمز سرب دار که جذبم نشد. د

ازش خواهش کنم؟ خواستیم خواست؟؟؟یم !  



- یاریهم نکنم، خودت کم م یمن کار .. 

نداشت یبا اون لبخند مزخرف اصال همخون نگاهش : 

- دلم  یوقت ارمیکم ب خوامیم یاونوقت چطور

ببوسمت؟ خوادینم ! 

دمیخند زیباال دادم و مثل خودش تمسخر آم ییابرو : 

-  یآقا یریمیم دنمیواسه بوس یاالنشم دار نیهم

یمردان .. 

 نمونیب زِ یناچ یگذاشت و حاال فاصله  کترینزد قدم

. سرم باالتر اومد و نگاهم دیرسیبه ده سانت هم نم

بود  زیندش تمسخر آمچشمهاش قفل شد. لبخ یتو

سوراخ لپم فرو  یرنگ نگاهش..انگشتش رو تو یول

 :کرد و خش گرفته گفت

- همه اعتماد به نفس؟ نیبا ا ینترک !  

لمس  کی یو سلول به سلول تنم برا دیکوبیم قلبم

 یلعنت نیکوتاه خواهش افتاده بودند. من دلتنِگ ا

دمیبودم!! با تمام خواستن، دستش رو پس زدم و خند : 



-  چیها! بهت گفتم که با ه یفکر کنم دنبال بهونه ا

؟؟؟یبش کیبهم نزد یاجازه ندار یبهونه ا  

دیپر حرص لپم رو کش یخنده ا با : 

-  رون،یب میباز دور برداشت! زود حاضر شو بر

هیتو خبر نیفکر نکنن ا !  

که به من دست  کردیخودش رو کنترل م داشت

م و اون نبود ینزنه؟؟ چقدر احمق بود! من نخواستن

گرفتیهردو مون سخت م یچقدر برا . 

 یاههایس یبه رو یعقب گذاشتم و اخم کمرنگ یقدم

 :پر جذبه ش کردم

- ؟؟یاومد یواسه چ  

. اما دمیفهمیو به خدا من م رهیفاصله بگ خواستینم

 :با تعلل چشم ازم گرفت و از کنارم رد شد

- ارم؟؟؟یب لیدل دیواسه تو اتاق خودم اومدن هم با  

به سمتش برگردوندمرو  سرم : 



-  کمینزد یهستم و تو اجازه ندار نجایمن ا یوقت

بله ،یبش ! 

همراه بود و  یپرتمسخر یِ الیخیخنده ش با ب تک

تخت انداخت یخودش رو رو : 

- قد و قواره ت حرف بزن، سه وجب و  یاندازه 

ینصف !  

گاهش کرد. و شونه  هیآرنجش رو تک کیداد و  لم

 کیدر همون حال،  داد. هیش رو به تاج تخت تک

تخت گذاشت و از زانو جمع کرد.  یپاش رو رو

 یجذاب یینمایس لمیداشت ف نکهیمثل ا یجور کی

کردیتماشا م ! 

- گهیزود لباساتو بّکن د ؟؟یدیچرا انقدر لفِتش م ! 

گرد شده م روش موند یچشمها : 

- امی! برو خودم موونهید !! 

تنم  یبه مانتو یتوجه به اخم و خجالتم، اشاره ا بدون

 :کرد



- اریزودباش درش ب .. 

لحظه هم  کیطرز حرف زدنش،  نینگاه و ا نیا با

. نفسم از نگاهش بند کردیم رو رها نم چارهیقلب ب

کردن  تیاذ یبه قصد و برا دونستمیاومد و نم یم

غرض  ی..آوات و بای زنه،یحرف م نطوریمن ا

  !بودن؟

" ی"عوض کیلب  ریتعلل چشم ازش گرفتم و ز با

به خودم بود و اون رو  نهیآ یکردم.نگاهم تونثارش 

کننده ش، چشم ازم  وونهی. با اون نگاه ددمیدیهم م

مثبت هجده اشتباه  لمِ یمن رو با ف انایو اح گرفتینم

بهش اخم کردم نهیآ ینگرفته بود؟! از تو : 

- نگام نکن یاونطور ! 

چشمهام رو شکار  نه،یآ یخمارش از تو یچشمها

انه و آروم بودکرد. و تک خنده ش مست : 

- لباس عوض کردن که انقدر  هی..یزودباش عطر

 !ادا اطوار نداره



چشمهام رو براش درشت کردم نهیهمون آ یتو از : 

- معذبم ،یینجایتو ا .. 

لب زد یپوف آروم با : 

- لُخت  خوادیمعذبم، انگار م گهیم نیهمچ

 نکهی..مگه اشمینم کیتحر زایچ نیبشه..نترس با ا

یایو خودت سمتم ب یبش لخت یبخوا یجد یجد ! 

راحت حرف زدنش،  نطوریبود خدا! ا ایح یب چقدر

 تیجذاب دنیبه رخ کش یو برا کردیتنم رو گرم م

که تنم  یبه بلوز ی.نگاهکردیوسوسه م م شتریهام، ب

به اون بود میچشم ریبود، انداختم. و نگاه ز : 

-  نگینرفته تو پارک ادمیاز کجا معلوم؟؟ هنوز 

اه یکردیم کاریچ ! 

 یتو شیتاب یب یادآوریتنگ شدند.  چشمهاش

کار عمو بهادر  ادی ایرو دوست نداشت؟؟  نگیپارک

افتاد؟؟؟ یم  



- حرف مفت زدن زود لباساتو عوض کن، برو  یجا

رونیب ! 

 تونستمیلبم اومد.من هم م یرو روزمندانهیپ یا خنده

رفتمیم شیحرصش بدم،اگر فقط با فکر پ ! 

- تو اتاق  یخودتو انداختانگار اول من اومدما..زود 

یبش کمینزد یبهونه ا هیکه به  .. 

کرد اخم : 

- کنمایلهت م زنمیم شمیپا م !  

 شیحواسپرت ن،ازیشد و در همون ح شتریم ب خنده

بلوزم رو باز  ییباال یاستفاده کردم و دو دکمه 

 .کردم

- شو..من که  تیجا اذ نیهم نی! اصال بشوونهید

ندارم یحرف ! 

کردم و چشم ازش گرفتم.  براش نازک یچشم پشت

من.  یبود و نگاهش رو نهیآ یتو رشیاما خب تصو

نمیعکس العملش رو بب تونستمیم یو من به راحت . 



که دست بردارم نبود، مانتو رو از  یوجود خجالت با

م از  قهیشدن دستهام،  دهیتنم درآوردم و به خاطر کش

بودم..خنگ و  یهم باز شد. و من دختِر خنگ

 دونستمیدکمه ها باز بودند و من نم نیحواسپرت! ا

 !خب

دستم گرفتم و به سمتش برگشتم. لب  یرو تو مانتو

. دیکاویش سر تا پام رو م رهیبسته بود و نگاه خ

و حس  کردیم یقراریب نهیس یشدم. قلبم تو کشینزد

خجالت و گرما هر لحظه باهام بود. روبروش 

و با دادم  یشدم. به خودم تکون ثیخب یو کم ستادمیا

گفتم یالیخیب : 

- مانتو رو کجا بذارم؟؟ نیا  

. و شدیبازم جابجا م ی قهیصورت و  نیب نگاهش

. با گذرونهیکه چطور سخت داره م دمیدیحاال من م

!! ؟یچ گهید یرژ قرمز جذب نشد، با قرمز رنگها

بگذرونه و رد بشه؟؟ الیخیب تونستیبازهم م  

 آوات؟؟؟-



دیکش ینشست و پوف آروم صاف : 

- تف تو اون ذاتت دختر یاَ  ! 

خودم رو کنترل  یتا پشت لبم اومد و به سخت خنده

 :کردم

- ؟یوا!! با من !! 

م و  قهی نیب یرو باال گرفت و دوباره نگاه سرش

و  ینگاه خواستن نیصورتم جابجا کرد. چقدر ا

غرور  الِ یخیآورد؟؟ ب یکم م ایکننده بود! خدا وونهید

شد؟؟یمسخره ش م  

خوردم ی! تکونیو غرض قصد چیبدون ه بازهم : 

-  دیمانتو رو کجا با نیبگو ا ؟؟یکنینگاه م یبه چ

 ..بذارم

و  ختیر نییپا ی. درست روبروم. قلبم هرستادیا

شد. من فقط آرامش وجودش رو  دهینگاهم باال کش

. دستش باال اومد و نفسم گره خورد. دست خواستمیم



لبهام و  نیبازوم گذاشت. و بازهم نگاهش ب یرو

بازم در رفت و آمد بود ی قهیم و..چشمها .. 

 امشب آخه؟؟-

بود..من نه!  ی. عصبزدی. لبخند نمزدمیلبخند نم گهید

طلبکار یبودم و..کم ازیمن پر از ن : 

- ها یزنیبهم دست نم ! 

سخت..از دستش  یلیابروهاش نشست و..خ نیب اخم

 :رو برداشت و از کنارم رد شد

- ایب عیبذارش سر یجهنم دره ا هی ! 

 ثیخب نه،یتخت رها کردم و پر از ک یرو رو ومانت

 :تر شدم

- خب امیبذار منم ب ! 

 قهیبه  یو ملتهبش، اشاره ا یو به نگاِه قاط برگشت

باز بلوزم کرد ی : 

- ایدکمه هاتو ببند، بعد ب .. 



چشمهاش موند و بعد چشم ازش  ینگاهم رو یا هیثان

باز بلوزم نگاه کردم. باز  ی قهیگرفتم و به 

 ییبایشرم آور و ز یهم باز! و صحنه  یادیبود..ز

 نیو قرمز و نگاِه اون..با ه دیسف بیداشت. ترک

باز بلوزم  ی قهی یدستهام رو باال آوردم و رو یبلند

 :گذاشتم

- یوا یا !! 

 که دمیشد و د دهیشرمزده و البته گستاخم باال کش نگاه

و نگاهم  ستادهیاز من ا یکم یفاصله  یچطور تو

بود. همون  یو نگاهش خواستن . اخم داشتکنهیم

به روش کردم  ی! اخم ظاهرگمیرو م شینگاِه عصب

دمیطرف کش کیو تنم رو به  : 

 !نگام نکن-

 دیشا ی. خنده ادیخند ،یعصب یهمون اخمها با

 :کالفه

- گهیکه نگاه کنم د یباز گذاشت .. 



رو گاز گرفتم لبم : 

- و  یکنیسواستفاه م عیحواسم نبود..توام سر رینخ

ینزیم دید ! 

 ریفاصله رو کم کرد و..قلب من ت یقدم کوتاه با

. با تعلل دستهاش رو باال آورد. آروم دستهام دیکش

لباسم  ی قهیرو پس زد و..انگشتهاش که دو طرف 

واقعا از سر  نباریرو لمس کردند، تمام تنم جمع شد.ا

دمیخجالت خودم رو عقب کش : 

- ؟یکنیم کاریچ ! 

و گرفت و نفس م ر قهیعقب برم. دو طرف  نذاشت

فرستاد. و بعد..پوف آرومش و خشونِت  رونیب یبلند

شیپر از کالفگ : 

- کشهیکارشو کرده، حاال خجالت م ! 

 ی. صورتم سرخ شده بود؟؟ تنم که از داغدمیگز لب

  !به عرق نشسته بود



روشن..به  ای..کیتار ییجا کیپر صدا.. ییجا کی

و  کیدور و نزد ی..پر از نگاههاختهیهم ر

از ترس..نگاِه وحشتناِک  دیسرد..شا یعرق..رهیخ

نگاِه  نیهمراه ا ی. رعب و وحشتکردیمرد، داغون م

دیدیچشمهاش م یبود که دختر مرگ رو جلو اهیس : 

- ؟؟؟یکنیم یمن باز یبا آبرو ؟؟یکنیم یبا من باز  

قاب  یو رو دیو چرخ دیدختر چرخ یآواره  نگاه

موند یعکس بزرگ :  

- ل اون عکس..مثخوامیمن فقط آرامش م .. 

بلند و پرنفرتش  یزخم خورده ش از صدا تنِ 

دیلرزیم : 

- یآرامش داشته باش ذارمینم !! 

! انگشتش لحظه شمیم وونهینگاه د نیخدا من با ا آه

جمع  شتریخدا قلبم! ب یپوستم نشست. وا یرو یا

 یموند. لعنت اهشیس یچشمها یشدم و نگاهم رو



هم  یروم رو  قهیبود. اون دو طرف  کمیچقدر نزد

حبس شد نهیس یکرد و نفسم تو پیک : 

 ..خوشگل بود، خوشم اومد-

دخترونه،  یبود! پر از شرم وونهیکه چقدر د آخ

دو دستش گذاشتم یدستهام رو رو : 

- گهید میبر .. 

بلوزم کرد یشروع به بستن دکمه ها خودش : 

-  فی! اما حیستیدست و پا ن یخنگ و ب نمیهمچ

جاش نبود نجایامشب و..ا .. 

رو جلو آورد و دم گوشم پچ پچ وار ادامه داد سرش : 

- باشه..بازتر..هوممم  شتریکارا باز بکن..ب نیاز

به حالت کردم  یفکر هی گهید یدفعه  دیخفن تر! شا

گذاشتم تیُسرب یو دوتا بوس رو لبا .. 

ش زدم نهیاخم کردم و مشتم رو به س یآن به : 

- یبش کیبه من نزد یبرو کنار! حق ندار .. 



. نگاهم دید و..با تعلل و نخواستن عقب کشکر یمکث

بلوزم رو  کهی! درحالیتابیو ب نیکرد و چه نگاِه سنگ

گفتم روزمندانهیپ یبا اخم کردم،یدرست م : 

- ! امشب که یخفن تِرشو نداشته باش یجنبه  ترسمیم

یختیباز بدجور به هم ر یبه خاطر دوتا دکمه  .. 

المصبش جمع شدند و آروم تو سرم زد یچشمها : 

-  خورهیتو م یِ حرفا به چ نیدور برندار! آخه ا

برو تا حالتو نگرفتم ایکوچولو؟؟؟ ب .. 

دادم و از کنارش رد  چیپ یناخواسته، لب یخنده ا با

 :شدم

- جنبه یب ! 

به موهام زد و لبش رو کنار گوشم  یپشت چنگ از

 :آورد

- جنبه بودم که امشب کارت تموم بود  یمن اگه ب

 !بچه جون

اوردمیحال کم ن نیافتاد. با ا نییپا انجیاز ه قلبم : 



- یاوردیکم م دیشا مینبود نجایاگه ا .. 

مستانه  ی. صدادیو با خنده ش قلبم لرز دیخند آروم

عمق وجودم نشست یش، پچ شد و تو : 

- ..نترس شهینم یچیتو کارتو بکن..من اگه نخوام، ه

ارمیاز توئه فنچول کم نم !  

 طنتیم و با ش! صورتم رو به سمتش برگردوندپررو

به روش زدم یو بدون لبخند چشمک : 

- یمردان یآقا مینیبیم ! 

صورتم  یتو یو خواستن، نگاه یاز مهربون پر

زد یگردوند و لبخند : 

- می..برالیخیامشبه رو ب ! 

 

******* 

 

 (آوات)



 

 یکاال یِ مرکز یکه سردِر شعبه  یبزرگ لبوردِ یب به

 . ارغوان وکنمینصب شده، نگاه م یچرِم معروف

 نیا نکهیو از ا درخشندیعکس م نیا یتو ایبرد

ام یانتخاب شده، راض لبوردیب یعکس برا .  

با اون اخِم  ایطرف و نگاه برد کیارغوان به  نگاهِ 

و  کشهیپر لذت لبم رو م یجذاب به روبرو..لبخند

 یکل تیمعروف نی. حتما ارمیگیچشم از فروشگاه م

خودشون هم لذت به همراه داره یبرا .  

دمیم امیپ نیبه عطر ،یرانندگ الدرح : 

- ؟؟یالزم ندار یزیخونه...چ امیدارم م  

 یتا عطر کنمیسرعتم رو کم م یفروشگاه کینزد

  .جواب بده

- خوامینم یزینه چ .. 

آماده  یو غذا شبید ادیو به  گذرهیاز ذهنم م یفکر

افتم یم م،یکه خورد یا .. 



- بخرم؟؟ یزیچ هی ای یشام درست کرد  

دهیم رو مزود جواب یلیخ : 

- درست کردم مهیق رینخ .. 

لبم  یرو یو خنده ا خونمیرو دوباره م امیپ ناباور

ادیم : 

- یچه عجب بابا! شرمنده مون کرد .. 

لوس و ناله  یو من صدا فرستهیم یصوت یامیپ

شنومیوارش رو م : 

- نکن تمیآوات اذ ! 

 یصوت امیو مثل خودش پ شهیم شتریم ب خنده

فرستمیم : 

- مامانت باشه، قول  یها مهیل قهات مث مهیاگه ق

طالقت ندم دمیم .. 

 نیماش یفضا یو من تو رسهیزود م شیصوت امیپ

دمیبلندش رو گوش م غیج یصدا : 



- کنمیواست شام درست نم گهید ! 

. با خورهیزنگ م میجوابش رو بدم که گوش خوامیم

افتم که قرار  یم شیدو شب پ ادیاسم شهرزاد،  دنید

چقدر  یرفت! لعنت ادمیبود بهش زنگ بزنم و 

 ..حواسپرت شدم

 الو شهرزاد؟؟-

پخش  یگوش یش تو نهیآروم و پر طمان یصدا

شهیم : 

- ستم؟؟یسالم آوات..مزاحم ن  

شمیم شرمنده : 

- ؟؟یخوب ه؟؟یسالم مزاحم چ  

زنهیحرف م تمیر کیآروم و  همونطور : 

- ؟؟یخوب ؟؟ی..خودت چطوریمرس  

کنمیدستم جابجا م یرو تو یبه روبرو گوش رهیخ : 

- رفت بهت زنگ بزنم ادمیقربونت..شرمنده  .. 



ستین یا نهیک اون : 

- نگران شدم زنگ  ه؟؟یحرفا چ نینه بابا ا

 ینکرده اتفاق یخدا نمیزنگ بزنم بب هی..گفتم ینزد

حالت خوبه؟ فتاده؟؟یواست ن !  

هم باهاش  کباریو فهِم باالش باعث شده که  درک

 :بحثم نشه

- شد، نتونستم  ادیمشغله م ز کمیآره خوبم..فقط 

 ..زنگ بزنم و

گهیم یپر خنده ا یحرفم با صدا ونیم : 

- سرت..چه خبرا؟؟ سرت  یاشکال نداره بابا فدا

 خلوتتر شد؟؟؟

. کنمیکرده، فکر م یادآوری یکه چندبار یقرار به

 یقرار کی یعکاس یروزها برا نیحتما ا دیبا

 ..بذارم

- هفته سرم خلوته نی..ازمیآره عز .. 



- هم واسه ما جور کن جناِب  یالخ یجا هیپس 

یمردان ! 

شمیو من شرمنده تر م گهیرو با خنده م نیا .  

- باهم هماهنگ  ،یکه تو بگ یهفته هر روز نیا

میشیم .. 

کنهیم یتعارف : 

- باز صبر کنما تونمیم س،یاگه سرت خلوت ن یجد .. 

تا دور بزنم کشمیم یرو به سمت فرمون : 

-  یه عکاسواس ییراحت..جا التینه سرم خلوته خ

 مِد نظرشونه؟؟؟

- کار  خوامیم ی..گفتم با آوات مردانسین یینه جا

که خودمون مد نظرمونه،  ییکنم، قبول کردن هرجا

میکارمونو بکن .. 

لواسون  یالیبهتر از باغ و یی. جادمیتکون م یسر

 :فکر نکنم باشه



- تو  میخب..پس با شکوه و بچه ها هماهنگ کن لهیخ

هلواسون ک یالیهمون باغ و .. 

گهیحرفم م ونیم : 

- باشه خوامینه آوات اونجا نم .. 

پرسمیم متعجب : 

- داره یخوب یفضا یلیچرا؟؟ اونجا که خ .. 

گهیم یمکث کوتاه با : 

- خودت باشه ی هیدوس دارم تو آتل .. 

 یباال یطبقه  یعنی. شهیبه روبرو مات م نگاهم

من یخونه  !  

 !اونجا؟-

گهیآرامش و خنده م با : 

-  یلی..حتما خنمیت هم بب هیآتل خوادیم آره اونجا! دلم

 !قشنگه



و  رهیم یفکرم سمِت عطر یو..به آن کنمیم سکوت

 یمهم زیاصال چ هی. اومدنش به آتلتشیحساس

 گهیحس د نیدار عطر یمعن ی..من از نگاههاستین

شهرزاد  یچرا رو دونمیاونهمه، نم نی. برمیگیم یا

حساسه شتریب .. 

- که نشده لی..اونجا هنوز تکمنیبب .. 

- ..البته میکنیم لشیبا بچه ها تکم امینداره..م یاشکال

یهامونو قبول داشته باش دهیو ا یاگه قابل بدون .. 

! نهیمن هم نِ یچشممه..البته عطر یجلو یعطر نگاه

تمام  یانقدر ازش شناخت دارم که بدونم رو

و با  دهینشون م تیدور و بر من حساس یدخترها

شه با انهیقرار مخف نیا تمخواسی. مکنهیرفتار م ینیبدب

نکنه و  یخودیب الیبا خودش فکر و خ یتا عطر

 ..ذهنش آروم باشه..اما حاال

- ؟؟یآوات؟؟؟ صدامو دار  

 رونیب ینیاز ب یو نفس کشمیم یرو به سمت فرمون

دمیم : 



 ..آره صدات هست-

شهرزاد  ی. صدادارمینگه م ابونیرو کنار خ نیماش

همراهه دیبا ترد : 

- نزدم؟ یرف خوبشده؟؟ ح یزیچ ! 

و اومدنش فکرم رو  ادیبگم؟؟ بگم ن یچ دی..بایزیچ

! هوف مسخره ستخته؟یبه هم ر ! 

- چند نفر  ی دهینشده..اتفاقا..خوبه از ا یزینه بابا چ

 ..استفاده کنم

رهیگیآرامش م صداش : 

-  خوادیخوبه..دلم م یلیبشه، خ هیپس.. اگه همون آتل

عکس هم اونجا  یتجربه  هیو.. نمیبب دتویجد ی هیآتل

و ستمیداشته باشم..البته اگه مزاحم ن .. 

. نه گفتن دمیچشمهام فشار م یانگشتم رو گوشه  دو

! بازهم همون به هم نهیکاِر من هم یسخته، وقت

 شیکار شهی..نمنیفکر و تصور رفتار عطر یِ ختگیر

ادیکنار ب دیکرد و باالخره با .. 



 آوات مزاحمم؟؟؟-

 ،یکاِر عکاس یگفتن برا..نه دمیم رونیب یبلند نفس

کاره،  نیکه مخصوص هم یا هیآتل یاون هم تو

حرفه نیمسخره تر .. 

- هماهنگ کن  یهروقت خواست ه؟؟ینه بابا مزاحم چ

ایب .. 

شنومیلبخندش رو م یصدا یمکث کوتاه با : 

-  دونمیبا تو کار کنم..نم خوادیممنون! من فقط دلم م

تو  !از اول کارو باامیکنار نم گهیچرا با کس د

کار کنم.  گهیشروع کردم، االن سخته بخوام با کس د

 ،یماه هم وقت نداشت هیاگه  یبا تو راحتم آوات..حت

 دیتا با خودت کار کنم. ببخش کردمیباز صبر م

تم یشگیممزاحم ه ،ینخوا ی..بخواگهید ! 

فکر  نیو من به عطر زنهیدرمورد کار حرف م اون

 .دلم باج دادن به دخترِک شکاک روکنمیم

.من فقط دنبال آرامشش هستم و اون با کوتاه خوادینم

که  دونستی. از اول هم مشهیاومدنم، حتما پررو م



من به خاطر شغلم با انواع و اقسام آدمها سرو کار 

بشم یعکاس الیخیب تونمیدارم و نم : 

- ی..منتظرم خبر بدیستیمزاحم ن .. 

از دست دادن  ترسونه،یکه من رو م یزیفقط چ حاال

رفتن آرامش  نیاون، از ب یِ و در پ نهیعطرآرامش 

 میزندگ تیریاز پس مد ترسمیمون..م یمن و زندگ

به  دیو در آخر مجبور به انتخاب بشم..با امیبرن

بدم، اگر خودش هم بخواد  یشتریب نانیاطم نیعطر

نهیکه بهتر بب .. 

 

***** 

 

فِلش  یدکمه  یو انگشتم رو دمیلم م یصندل یرو

من و  یدو نفره  یعکسها .زنهیضربه م بوردیک

 ی..احسان عکاس ماهریروز عروس یتو نیعطر

من و اون روِز خاص، سنگ تموم  یاما برا ستین



عکسها  نیکه بهتر کردیگذاشت. تمام تالشش رو م

بود یخوب یو شکوه راهنما رهیرو بگ . 

 یفضا یکه تو هیعکس نه،یشیکه به دلم م یعکس تنها

فوق  یِ چوب یوانیپ کیگرفته شده.  یباز و بزرگ

و من و  انویپ کیبزرگ..فقط  رِ یکو کی یالعاده، تو

یخال رِ یو کو می..و نور آفتاب و باد مالنیعطر .. 

لم داده، مونده.  انویپ یکه رو یعروسک یرو نگاهم

. زنندینور آفتاب برق م یتو اهشیس یچشمها

ست.  شهینگاهش آرومتر از هم ینداره ول یلبخند

ستیدست خودش نآرامش ناب که انگار  کی .  

. آروم بود و کنمیذهنم مرور م یلحظه رو تو اون

فرو رفته بود.  قیعم یبه خواب ،یداریب یانگار تو

چقدر جنس نگاهش رو دوست داشتم و اونروز من 

عروسک بودم نیا تابیب شتریب شهیاز هم . 

 شهی. نمکشمیصورت معصومش م یرو رو انگشتم

و  یواقع نطوریآروم باشه؟؟ هم نطوریا شهیهم

و  انوستیپ یدهایکل ی..دست من روالیخیب نطوریهم



من  ی نهیس یاون. دست اون رو یدرواقع کنار پهلو

. اما نگاه من به نیو نگاهش نه به من، و نه به دورب

و  بیعجآرامشش برام  نیچشمهاشه.همون موقع هم ا

بود یدوست داشتن .  

 آوات؟؟-

عکسها، فقط  دنی. ددمیم رونیرو ب نمیسنگ نفس

ختهیپرت کردن حواسم از افکار به هم ر یبرا .  

- نجایا ایب .. 

 نییکه به سمت سالِن پا شنومیقدمهاش رو م یصدا

و بدون  رمیگی. نگاهم رو از عکس دونفره مادیم

 رونیب پی. تکنمیسرم رو بلند کنم، نگاهش م نکهیا

دانشگاه یزده، نه برا : 

- ؟؟یکنیم کاریچ  

و فکرم به  شمیقب و جلو مگردون ع یِ صندل یرو

 دهیو قرارم با شهرزاد کش گهیساعت د کیسمت 

شهیم .  



- ؟؟یریکجا م  

کشهیبه شالش م یدست : 

- ریخاله من یخونه  رمیسر م هیدارم  .. 

رو دوست داره  رشیصورتشه. خاله من یرو نگاهم

دوست  ریخاله من نیا خواستیو من چقدر دلم م

 یروبروم م یاه.با قدم کوتنمیبب کباریرو  شیداشتن

دهیو ابرو باال م ستهیا : 

- دنبالم؟؟؟ یایشب م  

لحظه رفتنش رو به  نیاما ا خواد،یرفتنش رو نم دلم

من  ی. گفتم که تمام خواسته دمیم حیموندنش ترج

 آرامش اونه؟؟؟

- امیآره م .. 

 یو بعد با کم مونهیمن م یرو هیچند ثان نگاهش

پرسهیتعحجب م : 

- اد؟یخوابت م ! 



و نفس  دمیهام چشمهام رو فشار مسر انگشت با

دمیم رونیب ینیسنگ : 

- ه؟؟ینه بابا خواب چ   

زنهیرو دور م زیو م شهیم کترینزد : 

- رون؟؟یب میباهم بر یایب یخوایم  

و به  کشمیمهربوِن من..نگاهم رو باالتر م یِ وجب مین

به هم  ی. دلش براکنمینگرانش نگاه م یچشمها

سوخته انگار میختگیر !  

- تونمیارم..نمکار د یکل .. 

-  ی هیاستراحت کن، بعد باز بق کمی..یآخه خسته ا

یدیکاراتو انجام م .. 

و  چرخهینگاهش م زنه،یحرف رو م نیا کهیدرحال

 نیلحظه ه کی. و در مونهیلپتاپ م یصفحه  یرو

شهیم کتریو نزد شکهیم یبلند : 

-  یعکسا یعکس چقدر قشنگه!! داشت نیا یواااا

؟؟؟یکردیمونو درست م یعروس  



ابراز  شهی. همکشهیلبهام رو از هم م شیزدگ ذوق

چرا از  دونمیهمراهه و من نم یبا سادگ ش،یخوشحال

دختِر ساده، عاجزم نیشناخت ا . 

- خاصه..چاپش  یلیدوست دارم آوات..خ یلیخ نویا

؟؟یکنیم  

کشمیو به سمت خودم م رمیگیرو م دستش : 

- کنمیدارم انتخاب م .. 

رو دور گردنم حلقه ..دستهاش نشونمشیبغلم م یتو

گهیم یو پر از خوشحال کنهیم : 

- م؟؟یباهم انتخاب کن  

 یتو یو نگاه کنمیرو دورش حلقه م دستهام

گردونمیصورتش م .  

- میکنیبمونه بعدا باهم انتخاب م .. 

بوسهیو م ذارهیصورتم م یلب رو یلبخند بزرگ با : 

- دمیعااااشقتم اُم .. 



. ادیم ملب یگفتنش، رو دیبه خاطر ام یخنده ا تک

و خجالت زده، به گونه م نگاه  دهیگز یاون با لب

کنهیم .  

- شد صورتت یرژ یوا .. 

کنمیهمراه با لبخند، به روش م یکمرنگ اخم : 

  !نزن اون المصبو-

 یو من به لبها کشهیصورتم م یانگشتهاش رو با

کنمیسرخ رنگش نگاه م .  

-  شیانقدر آرا یساغر..واسه چ شیپ یبر یخوایم

؟؟یکرد  

شهیم دمیبه سمت چشمهام کش هشنگا : 

- نزدم که یزیچ .. 

کشمیلبش م یو انگشتم رو رو ارمیرو باال م دستم : 

- نزن..دوس ندارم نویا .. 

کشهیرو عقب م صورتش : 



 !نکن خراب شد-

تا عقبتر نره..و دوباره با  ذارمیرو پشتش م دستم

لبش رو کمرنگ کنم.  یرژ رو کنمیم یانگشتم سع

 یمصنوع ش،یآرا نیبا ا شیتذا ییبایکه ز فهمهینم

شهیم .. 

- یخودت خوشگلتر .. 

تا مانعم بشه رهیگیدستم رو م ییترشرو با : 

 ..نکن آوات-

و  کشمیم کیصورتم رو نزد ینفس بلند با

. چند کنمیلبهام قفل م ونیلبهاش رو م رانهیغافلگ

بوسمشیم قیو من عم مونهیلحظه بدون حرکت م .  

- ..باشه؟؟؟یتو فقط مال من  

 شهی. آرومتر مرهیگیم یا گهیرنگ د نگاهش

گهیو..نفس گرفته م : 

- یکنیم تمیاذ .. 

گمیو خش گرفته م زنمیبه روش م یکمرنگ لبخند : 



- یکنی..عادت میشینم تیاذ .. 

زنهینگاهش موج م یو خواستن تو شهیم لوس : 

- نکهی..فقط امروز، اونم به خاطر اکنمیعادت نم .. 

 قتریو عم کنمیم ریحرفش دوباره لبهاش رو اس ونیم

 تابمیلبهامون ب ی. بازبوسمیو پر خشونت تر از قبل م

 ی. اما وقتطلبهیخلوت دونفره م کیو دلم  کنهیم

 نیلبش با ا یکه رژ رو نیو هم ستیکار ن نیا یبرا

کنهیم یکار پاک شده، من رو راض .  

دهیو نگاه ملتهبش رو بهم م کشهیعقب م یسخت به : 

- نرم؟؟ یخوایم  

دود بشه و  شیو مهربون یوشحالخ نیو تمام ا نره

و  بوسمیبره هوا؟! با وجود خواستن، کوتاه لبش رو م

زنمیبه روش م یلبخند : 

- دنبالت امیبرو شب م .. 

ادیلبش م یرو یو لبخند پررنگ رهیگیم نفس : 

- میکنیباهم عکسا رو انتخاب م امیشب م .. 



پام بلند  یو اون از رو دمیتکون م دییبه تا یسر

رژ قرمز  نباریو ا بوسهیونه م رو م. دوباره گشهیم

 :رنگش فراموش شده

 ..پس من رفتم-

 ..مراقب باش..آروم بِرون-

و دور  دهیبرام تکون م یدست یواقع یِ مهربون با

شهیم : 

 ..باشه خدافظ-

. دمیم رونیب یبسته شدِن در، نفس بلند یبا صدا 

فکر  یام ول یندارم..از رفتنش راض یحس خوب

 کشمیم یشد! پوف کالفه ا دهیمال رهیسرش ش کنمیم

 نینظم بدم. ا ضمیبه افکار ضد و نق کنمیم یو سع

 نیفقط کاِر منه و شهرزاد همکار من..رفتن عطر

 ستین هک نیحفظ آرامشش..هم یراه بود برا نیبهتر

چه  گهی..دهیمن کاف یبرا نه،یبیو شهرزاد رو نم

باشه و  یقرار کار کی انیداره که در جر یلزوم

کنه؟؟؟ تیذخودش رو ا  



که  یبزرگ هیشهرزاد به دور تا دوِر آتل ی رهیخ نگاه

 نی. و لبخند تحسچرخهینشده، م لیتکم ادیز

گهیم یلبشه وقت یرو یزیبرانگ : 

- هیقبل یچقدر بزرگتر از جا نجایا یوااا ! 

 نیو..رفتن عطر نمیشیراک م یِ چوب یِ صندل یرو

به اطراف  ی.نگاهکنهیاز ذهنم رو پر م یگوشه ا

ازمندیم : 

- الزم داره زایچ یلیهنوز خ .. 

و بازهم  کشهیرنگ م اهیس یانویپ یرو یدست

گردونهیم ینگاه : 

- رو خوب  ی..همه چهیقشنگ یجا یلیخ نحالیبا ا

نهی..آآآ فقط اون آیدیچ .. 

 نیعطر یاداها ادیو  شهیم دهیکش نهیبه سمت آ نگاهم

زشِت من یِ افتم. موفرفر یم ! 

-  گهید یجا هی دی..باسیجاش خوب ن نهیاون آ

 ..بذارمش



سالِن  یجا یبه جا قتریو دق کنهیم زیرو ر چشمهاش

کنهیبزرگ نگاه م : 

- تراس خوبه  یپنجره  یاممم اون قسمت جلو

کنه و  دایانعکاس پ نهیآ ینور تو شهیها..باعث م

ادیاز آب درب یبهتر یعکسا .. 

. نهیو بعد به آ کنمیبزرِگ تراس نگاه م یپنجره  به

 چیه ی..اما امروز اصال حوصله ستین یبد شنهادیپ

رو ندارم.فقط منتظرم شکوه و احسان و  ییجابجا

برسند و کارم رو انجام بدم هیبق .. 

- کنمیهوم خوبه..بعد جابجاش م .. 

 ،قیو پر از تشو دهیم هیتک انویپ یرو به بدنه  پشتش

رهیگیباال م یدست : 

- میاالن باهم جابجاش کن ایخب ب .. 

داره ها . حوصلهکنمیم نگاهش ! 

- کنمیم شیکار هیبعد خودم  الیخیب .. 

گهیو با لبخند م کنهیبه روم م یکمرنگ اخم : 



- یمردان یآقا یتنبل شد .. 

چشم  یو با نفس بلند خورمیم یتکون یصندل یرو

رمیگیازش م : 

- خسته ام کمی .. 

 نهیو نگاهم به همون آ فهممیشدنش رو م کینزد

هم..و  ام و از خودم یعصبان نیست. از دست عطر

دوست ندارم. کاش  نجایا یبودن شهرزاد رو تو

چرا انقدر  فهممیزودتر برسند و من نم هیشکوه و بق

زمیریفکرم رو به هم م یخودیب . 

- شده آوات؟؟ یزیچ  

سرد رفتار کنم، اما  نطوریبا مهمونم ا ستین درست

ستیواقعا دست خودم ن : 

- حوصله ندارم ادیامروز ز .. 

گهیم انهیو دلجو و آروم ستهیا یم روبروم : 

- م؟؟یکار بش الیخیامروز ب یخوایم  



. چقدر آروم کنمی! نگاهش مره؟یموافقت کنم، م اگر

چه  چارهیدختِر ب نی. آخه اکنهینگران نگاهم م

انقدر روش حساس شده؟ نیداره که عطر یرفتار !! 

- ستمیحوصله ن ینه بابا اونقدرم ب .. 

زنهیم یلبخند : 

- به سر و  یدست هی ایببرسن،  هیبق یخب پس تا وقت

میبد یسر و سامون هی م،یبکش نجایا یرو .. 

دمیهوا تکون م یتو یدست : 

- هم  گهید لیوسا یسر هی..کنمیخودم بعدا درستش م

 ..سفارش دادم که قراره امروز فردا برسه

شهیم قیچشمهام دق یو تو شهیم نهیبه س دست : 

- س؟؟یحالت خوب ن کنمیچرا احساس م  

و  کنمیتنگ شده نگاهش م یشمهابا چ یا هیثان چند

شمیبلند م یصندل یبعد از رو : 



- کجا  نمیزنگ به شکوه بزنم بب هیمن 

رسه؟؟یم یموندن..اسپانسرت کِ   

 گهی. اما دکنهیهمون دقت با نگاهش دنبالم م با

کنهینم یکنجکاو : 

- نجاستیا گهیربع د هی..کمتر از رسهیم .. 

و  دمیمتکون  دییبه تا ینگاهش کنم، سر نکهیا بدون

سالن  ی گهی. دست به کمر به سمت دشمیازش دور م

. رمیگیشکوه رو م یشماره  نیو در همون ح رمیم

دهیتا جواب م خورهیکمتر از سه بوق م : 

 جونم آوات؟؟-

فکرم وجود نداره.  یختگیبه هم ر یبرا یزیچ چیه

و  نیعطر الِ یخیکارمه، و شهرزاد همکارم! پس ب

 ..نبودنش و فکر خرابش

- پس شکوه؟؟ نیموندکجا   

- ؟؟یالزم ندار یزی..چمیرسیم گهید قهیده دق هی  



 یِ که تعجب هم قاط ندازمیبه شهرزاد م ییگذرا نگاه

 ..نگاه کنجکاوش شده

- یخواینم یزیالزم ندارم..شهرزاد تو چ یزینه چ .. 

کشهیلبش م یرو یلبخند : 

- خوامینم یزینه چ .. 

شنومیشکوه رو م یصدا : 

- ده؟؟یعه شهرزادم رس  

بود دهیزودتر از وقت قرارمون رس قهیدق ستیب . 

 ..آره-

- ..خدافظمیرسیما هم االن م .. 

کنار  زیم یرو رو یو گوش کنمیرو قطع م تماس

صفحه  یهنوز رو نی.نگاِه آروم عطرذارمیلپتاپ م

 شترینگاِه آروم رو ب نیو ا خورهیلپتاپ به چشم م ی

. فکر کنم بهتره باهاش مفصل طلبمیم یزیاز هر چ

 یگرفتار نیف بزنم و خودم و اون رو از احر

نجات بدم ینیبدب . 



 

پاشنه بلنِد مارک شهرزاد به سمت  یاز کفشها نگاهم

دستم جابجا  یتو یرو نی. دوربشهیم دهیباال کش

کارم تمرکز کنم.  یفقط رو کنمیم یو سع کنمیم

و نبودنش فکر نکنم و کارم  نیبه عطر کنمیم یسع

م بدمنقص انجا یب شهیرو مثل هم .  

- کجاست؟؟ نیعطر یراست  

رو  نیکه دارم دورب دمیم یشکوه رو درحال جواب

کنمیم میتنظ : 

- رونیرفته ب .. 

- دمشیدیدلم براش تنگ شده..کاش بود، م .. 

به روش  یمعن یب یو لبخند ندازمیبه شکوه م ینگاه

رو  چکدومیه دنیچشم د نی. اگر بدونه که عطرزنمیم

 !!نداره

- گردهیبرم روقتید .. 

کشهیشهرزاد حواسم رو به سمتش م یصدا : 



- عروِستو  ی..دقت کردنمشیبب خواستیمنم دلم م

؟؟یکنیم میهمه ش از ما قا  

 یو سع کشهیطرف م کیلبم رو به  یخنده ا تک

فقط بخندم، نه پوزخند بزنم کنمیم ! 

- نداره یبه کار عکاس یعالقه ا ادیز .. 

خندهیبا تعجب م شکوه : 

- کارا رو دوست  نیا یلیعه من فکر کردم خ

 غیاول که مدل شد واسه تبل یِ داره..آخه اون سر

خوشحال بود یلیمانتو، خ ! 

خندمیو م دمیرو به شکوه م میگوشه ا نگاه : 

 ..اون موقع بچه بود-

خندهیجمع شده م یبا چشمها شکوه : 

- ؟؟یکنیعجب! آوات نکنه تو از ما دورش م  

خندهیبا صدا م شهرزاد : 



- با  نیکارو بکنه؟؟ مگه عطر نیا دیوا شکوه چرا با

داره؟ یما مشکل ! 

حرف زدن با زنها سخت و خسته کننده ست.  چقدر

و به  رمیگیرو باال م نیتموم شدن بحث، دورب یبرا

کنمیلنزش نگاه م : 

- نشده ریتا د م،یبه کارمون برس گهیخب د .. 

ستهیا یروبروم م دشیجد پیبا ت شهرزاد : 

- رو ازم  عکسا نیبهتر شهیمثل هم خوادیدلم م

یریبگ .. 

 زیو به آنال رمیگیدستم م یتو نینگاهم رو از دورب 

پاش  یجذب دی. شلوار سفپردازمیشهرزاد م پیکردن ت

رنگش  ییباعث شده پابنِد طال شیکرده که کوتاه

کوتاِه  ی. مانتوادیچشم بزنه. نگاهم باالتر م یتو

به رنگ  ِدشیتِنش کرده که رنگ سف یراسته ا

خب به عنوان مدل،  یعنی. خوبه..دایپوستش م یِ گندم

 یرو یرنگ ینداره! شال نازِک سرمه ا ینقص



 ی هیشکوهه..با سا شنهادیکه پ دهیبلوندش کش یموها

داره یقشنگ یرنِگ پشت پلکش، همخون یآب .. 

خندهیباال رفته، نرم م یابرو کی با : 

- طرف  هیخودش  نی..همیعکاس، آواِت مردان

ست هیقض .. 

به سمت اسپانسر که مرِد  سرش رو نکهیا بدون

هست برگردونه، نگاهش رو به سمتش  یجوون بایتقر

کشهیم : 

- فروش داره یتو ییباال ریحتما تاث .. 

. تمیاهم یو من ب زنهیم یلبخند دییجوون به تا مردِ 

گمیرو به شهرزاد م : 

- نه؟؟یمدل مانتو هم نیاول  

مانتو رو با دست  ی قهیو  دهیتکون م یسر شهرزاد

هکنیدرست م : 

- گه؟؟؟ید ادیم پیت نیآره..به ا  



داشته باشه یهستم که نور بهتر ییجا دنبال : 

 ..آره خوبه-

از سافت باکس ها  یکیکه  کنمیاحسان اشاره م به

و رو به شهرزاد ژست مورد نظر  ارهیب کتریرو نزد

گمیرو م : 

- مانتو تو عکس  یکارشده  ی قهی سایوا یجور هی

 ..مشخص بشه

آروم و مغرورانه  یو با نگاه کشهیرو عقب م شالش

زنهیبه پهلو م یدست : 

 خوبه؟؟-

احسان  ی. و صداکنمینگاهش م نیلنز دورب یتو از

شنومیرو م : 

- که شهرزاد بهت کادو داده هم آوردما ینیدورب .. 

رمیگیعکس رو از شهرزاد م نیاول : 



- سمت راست..دستتو بذار رو سرشونه  کمی

 ..ت..نگاهتم همون طرف بکش

گهیلبخند رو بهم م با شهرزاد : 

- امتحان کن دیجد نیبا همون دورب .. 

نگاهش  میو مستق کشمیرو کنار م نیدورب یا لحظه

کنمیم : 

- بعد یِ سر .. 

خندهیم ناراحت : 

- بهت دادم..به  یبه درد نخور یکادو کنمیاحساس م

نه؟؟؟ ادیکارت نم  

از  یو نفس کنمیموهام رو لمس م نیسرانگشتهام ب با

دمیم رونیب ینیب : 

- هم واسه من به درد بخوره یلیچرا اتفاقا..خ .. 

زنهیمکث و خجالت لب م با : 



-  یب زیفکر نکنم چ ؟؟یاستفاده کن شهیپس..اممم م

بهت دادم که یمصرف و تکرار .. 

دمیتکون م یحرفش به ناچار سر ونیم : 

- با اون امتحان  اریب نویخب..احسان اون دورب لهیخ

میکن .. 

رو  نیتا دورب رهیم ،دهیکه تکون م یبا سر احسان

به روم  یلبخند ،یپنهان ی. شهرزاد با خوشحالارهیب

که  کنمیرو تصور م یاهیس یو من چشمها زنهیم

زشه؟یعز ریخاله من شیناراحتند. پ ! 

و کم کم  رمیگیاز سر م دیجد نیرو با دورب کارم

حسم رو بهتر  نیدورب کیچ ی. صداشمیغرق کار م

 یو سوژه  یکاسجز ع یچیبه ه کنمیم ی. سعکنهیم

از  یا گهیمورد نظرم فکر نکنم. شهرزاد مدل د

که از  ،یمدل بلنِد مشک کی. زنهیمانتوها رو تن م

از  رطرف مانتو پ کیکلوش شده. و  نییکمر به پا

مدل قِدش رو بلندتر نشون  نی. ادهیقرمز و سف یگلها



از همه خواهد  شتریمانتو ب نیو احتماال فروش ا دهیم

  .بود

- صاف کن..شالو کال بده عقبکمرتو  ..  

 یلیو شهرزاد ژستش رو خ رمیگیتند عکس م تند

بدون چون و چرا  گم،یم ی. هرچکنهیخوب عوض م

کار  نیا یتو یادیدختر استعداد ز نیو ا دهیانجام م

. به خاطر رنگ قهوه پوشهیم یا گهید یداره. مانتو

و  کنهیعوض م یمانتو، شالش رو با شال مشک یِ ا

دهیم پشیبه ت یشتریبابهت  نیا .. 

- ..فقط رینگاهت به باال باشه..سرتو باال نگ

ت..احسان ازون  قهی ینگاهت..دستتو بذار لبه 

 ی..شهرزاد انگشتاتو بذار رو لبه ریعکس بگ هیزاو

نتیآست یکی نیا .. 

عکس  باره،یکه غرور ازش م یو از لبخند خندهیم

 شهیدستش هم کیو  دیسف ی. دندونهارمیگیم

. هرچند بدون لبخند هم کنهیرو بهتر معکسهاش 

  .خوبه



- تو صاف کن شهرزاد قهی .. 

. دوباره شهی..اما خوب نمکنهیش رو صاف م قهی

دمیتذکر م : 

- ش خرابه..صافش کن قهی ! 

. با دو کنهیمانتو نگاه م ی قهیو به  رهیگیازم م چشم

کنهیدرست م نهیس یش رو از رو قهیدست  : 

 خوبه؟؟-

. کنمینگاهش م میو مستق مکشیرو کنار م نیدورب

ستی..خوب ننانهیزبیو ر قیدق ! 

- ..تنگه؟؟؟سادهینه..تو تنت بد وا  

زنهیمثل خجالت لبخند م یحالت با : 

 ..نه..خوبه-

- ش قهیداره  یریچه گ نیشکوه بب ! 

ندازهیبه مانتو م یو نگاه شهیم کینزد اسپانسرش : 

- نمیبذار بب .. 



کشهیش م قهیبه  یو دست کنهینگاهش م شهرزاد : 

- سیخوب ن نجاشیانگار ا .. 

کنهیش رو درست م قهی شکوه : 

- ه؟؟یچ رادشیآوات خوب که..ا  

رند؟؟یگیاونها ساده م ای ادهیمن ز دقت  

- ..تو عکس نقصش مشخص شهینم پیرو هم ک

با اون رنگ زرِد تابلو، قشنگ  رشی..بلوز زشهیم

شهیمعلوم م .. 

صاف مانتو رو درست  ی قهی کهیدرحال شکوه

گهیم کنه،یم : 

- یگیم یچ فهممیمن که نم .. 

شدنم، شکوه کنار  کیو با نزد شمیم کینزد خودم

تا صافش  ذارمیمانتو م ی قهی ی. دستم رو لبه رهیم

 :کنم



-  یِ ریو لباس ز فتنیهم ب یرو دیدو لبه با نیا

 ..شهرزاد مشخص نشه

دهیسر تکون م دییبه تا اسپانسرش : 

- درست بشه دیداره..آره با رادیمانتو ا یحتما الگو .. 

و آروم رو به من  کشهیم یبا آرامش نفس شهرزاد

گهیم : 

- تو تنم؟؟ سیخوب ن  

داره و  رادیا شییجا کیکه  هییبه مانتو نگاهم

کجاش دونمینم : 

- نه ادیز .. 

 اممم کجاش بده؟؟-

دمیو تکون م ذارمیش م قهی یلبه  یرو رو دستم : 

- سهیمیبد وا نجاشیا .. 



 یانتوئه و از گردن سعخراب م ی قهیبه  قمیدق نگاه

 دونمیجلو بکشم تا درستش کنم. اما م یکم کنمیم

شهینم : 

- بپوش گهیمدل د هی..عوض کن سیخوب ن ..  

باز شدن در رو  یجمله م تموم نشده که صدا نوزه

باز شدن در باعث  یچرا..صدا ونمدی. نمشنومیم

دلم تکون بخوره یتو یزیچ شهیم .  

و به سمت در  زهیریآن به هم م کیبه  ذهنم

 نی! عطرشهیو نگاهم مات م گردمی..برمگردمیبرم

و با  ستادهیچهارچوب در ا یکه تو میبنیرو م

شده! پلک  رهیبهت زده به من خ یچشمها

مونده  هریدستگ ی!! دستش روی..خودشه..لعنتزنمیم

نفس  ی. انگار حتشهیبسته نم رهیو دهنش از فرط ح

کشهیهم نم .  

 شندیم پیهم ک ی..مثل خودش..لبهام روخورمیم جا

! ناخواسته و از کنه؟یم کاریچ نجایدختر ا نیو..ا



شکوه به گوشم  ی. صداکنمیحس بد اخم م یرو

رسهیم : 

-  یدونیتو؟؟؟ م ییکجا زمیجان..عز نیعطر یوا

ت؟؟دمیچند وقته ند  

نگاه آشناست.  نی. جنس اشهیاز من جدا نم نگاهش

رمیگیم ینگاه حس بد نیمن از ا . 

 مینگاه بهت زده عصب نیو..ا شهیم کشینزد شکوه

حال  نیشکوه جلوش، با بدتر ستادنی.با اکنهیم

. پشت سرم..درست رهیچشم ازم بگ شهیمجبور م

 نیانگار بدتر نیو ا ستادهیپشت سرم شهرزاد ا

کنم؟ کاریو..آخه من چ نهیطرع یصحنه برا !  

 یو من صدا رهیگیبغلش م یرو تو نیعطر شکوه

شنومیآروم شهرزاد رو از کنارم م : 

- س؟یحالش خوب ن نیعطر !! 

 هیو تمام حواسم به دختر دمیشهرزاد رو نم جواب

شکوه لبخند  ی! به روستیکه..اصال حالش خوب ن



ه ک دونمی. اما من مکنهیم یو باهاش احوالپرس زنهیم

ستیحالت ها، نرمال ن نینگاه و ا نیبا ا نیعطر .  

- ؟؟یممنون..شکوه جون..شما خوب  

شد؟! شهرزاد  یو حاال..چ خواستمیرو م آرامشش

 ستادهیشهرزاد ا یو من درست روبرو نجاستیا

چقدر سخت داره خودش رو کنترل  نیبودم. و عطر

کنهیم : 

- عروِس آوات؟؟ یخانوم..خوب نیسالم عطر  

 یلبخندهاش تو ادیو من  زنهین لبخند ماحسا یرو به

افتم یعموفرهاد م یخونه  .  

- ؟؟ی..خوبم..شما چطوریمرس  

 یبرا نجایا نی..عطریول ستین یبد جو

هیمن..اضاف ! 

نگاهش رو چند  اد،یهمراه شکوه به سمتم م یوقت

. هوففف خدا دهیو به شهرزاد م رهیگیازم م یا هیثان

با خودش نکنه یکنه فکر مسخره ا !  



- زم؟یعز یجون..خوب نیسالم عطر ! 

دارش رو  ی. و اون نگاه معنشهیازش جدا نم نگاهم

! ده؟ی. رنگش پرکنهیمن و شهرزاد جابجا م نیب

که گونه  دید شهیدقت م یهنوز بهت زده ست و با کم

پرهیش م ! 

شهرزاد لبخند  یمتعجب من، به رو یچشمها یجلو

دهیو باهاش دست م زنهیم : 

 ..سالم..ممنون-

من هم لبخند  یبه رو یول لرزهیآرومش م یصدا

زنهیم : 

- آواتم؟؟؟ یخوب  

. داغونه..اما مونهیچشمها و..لبخندش م یرو نگاهم

ستهیا یو روبروم م ادیبا همون لبخند به سمتم م : 

 ..من برگشتم-

و آروم لب  شهیلحن فشرده م نینگاه و ا نیاز ا نفسم

زنمیم : 



 !چقدر زود-

سرش رو  نه،یاوج ک و در ذارهیساعدم م یرو دست

کنهیبرام کج م : 

- زود برگشتم یلیانگار خ .. 

زنمیو خودم رو به اون راه م شمیتر م یعصب : 

- دنبالت؟؟ امیکه..شب ب یمونیم یگفت  

لبش محو  یپر از حرفه و لبخند از رو نگاهش

شهینم : 

- رفت قبل رفتن بهش زنگ بزنم ادمیساغر نبود.. .. 

. شهیم کتریو اون نزد شهیاز چشمهاش جدا نم نگاهم

برق  یو با چشمها کنهیدستش رو دور بازوم حلقه م

گهیو م دهیم رونیب یزده نفس بلند : 

- آواِت من شهیچقدر زود دلم برات تنگ م .. 

 گهید نِ یعطر کیو من  بارهیاز حرکاتش م تظاهر

 شتریب شهیاز هم کنمی. حس م نمیبیچشمم م یجلو

و  کنمیرو حس م هیبق ی رهیبرام مجهوله. نگاه خ



دختر  نیمات و مبهوِت ا نطوریکه ا ستیدرست ن

و کنارم  کنمیشدم. دستم رو دور شونه ش حلقه م

کشمشیم : 

- ؟یخوب ! 

دهیکه آب گلوش رو فرو م فهممیم : 

- د باشم؟؟و ب نمیتو رو بب شهیمگه م  

من  یو درک حالش برا شهیفکم فشرده م یخودیب

با  نیعطر نی. ادونمیسخته. ناراحت نشد؟! نم

تا آسمون  نیزم دم،ید شیکه چند ساعت پ ینیعطر

داره.اومدن  یچه حس فهممیفرق داره و من نم

 یکردم و حاال..چه فکر یشهرزاد رو ازش مخف

کنه؟؟یم  

امیشکوه به خودم م یصدا با : 

- شدن که  گهیغرق همد یجور هیشمام!  گهیبسه د

دنیرو ند گهیانگار صد ساله همد .. 



 یرو یلبخند یو حت شهیجمع بلند م یخنده  یصدا

 یساده  یدختربچه  نیکه ا دونهیم ی. کادیلبم نم

ست؟! احسان بلند و  دهیچیمن پ یعاشق، چقدر برا

دهیشوخ ادامه م : 

 ..داداشمون از دست رفت-

. خندهیهم م نیو عطر شهیر مخنده ها بلندت یصدا

کنهیچرا؟!! دستش رو محکمتر دور بازوم حلقه م : 

- از هم دور  ادیم شیکم پ یلیآخه من و آوات خ

..اممم واسمون سختهمیباش !  

دهیو ادامه م کنهیمن نگاه م به : 

 مگه نه آوات؟؟-

 نییباال و پا یسر دم،یم رونیب ینیکه از ب ینفس با

 یو هرکس متلک شهیمبچه ها بلند  ی. صداکنمیم

گهیآروم م نی. کالفه ام و عطرندازهیم : 

 اومدنم خوب نبود نه؟؟؟-



 یو نگاِه اون جا کنمی. نگاهش مادیجمله بدم م نیا از

و..آرومش رو دنبال  نهیست. رد نگاِه پرک گهید

که با لبخند به ما نگاه  رسمیم یو به شهرزاد کنمیم

کنهیم .  

- ؟؟یکنیم یفکر نیچرا همچ  

. کنمیو با تعلل نگاهش م کنمیرو حس م نگاهش

سوال داره و فقط پر از  نیا یهزاران جواب برا

گهیطعنه وار م ده،یازش بع یلیکه خ یآرامش : 

- کنمیفکر نم .. 

بدم تا  یجواب خوامی.مخوامیرو نم نیعطر نیا من

شهیشدن شهرزاد مانعم م کیآروم بشه..اما نزد : 

- انومش خ دنیجون..انگار آوات با د نیخب عطر

کار شد الیخیکال ب .  

و با  کنهیپوست بازوم رو آزرده م نیعطر یانگشتها

دهیلبخند جواب شهرزاد رو م : 



- من رفتم که موقعِ کار، حواسش  نیبه خاطر هم

 ..پرِت من نشه

و رو به  رهیگیچشم ازش م یبا لبخند نرم شهرزاد

گهیمن م : 

- کارا بمونه واسه  ی هیبق ،یخوایآواِت عاشق! اگه م

گهیروز د هی .. 

 نیبدونم تو سِر عطر خوادی! دلم میکم زنمیم جیگ

کنکاش ندارم. نگاهش رو  یبرا یو وقت گذرهیم یچ

منه. و نگاِه  یو نگاِه منتظر شهرزاد رو کنمیحس م

از طرف من  میتصم کیکه انگار منتظر  هیبق

شدم؟! گفتم که  نیغرق اومدن عطر ادیهستند.ز

زهیریرو به هم م یاومدش همه چ ! 

- میرسینه به کارمون م .. 

که چه نقاب آروم و  نمیبیو م کنمینگاه م نیعطر به

. اما چشمهاشدهیصورتش کش یرو یتفاوت یب .. 



پس هنوز کارت تموم نشده و..من زود برگشتم -

 ..انگار

. کنهیلحن اعصابم رو خراب م نینگاه و ا نطوریا

بکنم. اما  یکار کی ایبزنم.. یحرف کی خوادیدلم م

.به ستین یتفاوت یبهتر از سکوت و ب یچیاالن..ه

گمیو رو بهش م دمینم یشرویافکارم مهلت پ : 

- خونه؟؟ یریم ایم،یباهم بر یمونیم  

 نیا خوادیو چقدر دلم م کنهیسکوت نگاهم م یتو

حرف  یایرو ببندم. از نگاهش دن شیلعنت یچشمها

گهیکلمه م کیو فقط   بارهیم : 

- مونمینم .. 

 دارهیبازوم برم ی. دستش رو از روشهیمشت م دستم

زنهیبه روم م یو لبخند تلخ : 

- حواست به من پرت بشه و کارتو خراب  خوامینم

یکن .. 



شونه ش  یو دستم رو از رو دمیکش م یلب یسخت به

دارمیبرم : 

- امیم کنم،یخونه..کارمو زود تموم م پس برو .. 

. لرزهیو انگشتش م رهیگیاشاره ش رو باال م انگشت

لوس و پر نازش، بلنده یاما صدا : 

- ایبهم داد رونیقوِل ب ! 

گمیو مثل خودش به دروغ م شهیفکم سفت م بازهم : 

- رونیب میری..مزمیآره عز .. 

کنهیرو کج م سرش :  

- میکنیاب ممونم امشب باهم انتخ یعروس یعکسا .. 

و..به جوِن خودش که  کنمیم نییبراش باال و پا یسر

ستیحالش خوب ن ! 

- ایزود تموم کن ب .. 

بوسمیسرش رو م یرو : 

- امیزود م .. 



و رو  رهیگیجمع شده باالخره چشم ازم م یچشمها با

گهیبه شهرزاد با لبخند م : 

- شهناز جون دمتیخوشحال شدم د یلیخ .. 

 نیدست عطر یبا لبخند دستش رو تو شهرزاد

ذارهیم : 

- زمیشهرزادم عز .. 

تظاهر رو  یاز کِ  دونمیو نم هیماهر گریباز نیعطر

 یگرفته! رو به شهرزاد برا ادیانقدر خوب 

خندهیو م کنهیم یاخم کمرنگ شیحواسپرت : 

- بهشون فکر  ادیکه ز یی..اسم آدمادیآخ ببخش

موننینم ادمیتو  کنم،ینم ! 

کردن و من دلم کار  سوزونهیدل م وروجک

 کنهیلبخندش رو حفظ م ی. شهرزاد به سختخوادینم

. و با شکوه شهیاز کنارش رد م تیاهم یب نیو عطر

. و در هیو با بق کنهیم یخداحافظ یگرم و..ظاهر

گهیو بعد رو به شهرزاد م کنهیبه من م یآخر نگاه : 



- که به شوهرم  ییرفت به خاطر کادو ادمی یراست

م انقدر خودتو تو نبود یازت تشکر کنم..راض یداد

هم  یجدا از سر عقد یکادو هیو  یخرج بنداز

یبخر .. 

دهیجواب م یشهرزاد آرومه وقت یصدا : 

- ..قابل دار نبودکنمیخواهش م .. 

کنهیبا ناز نگاهم م نیعطر : 

- ..آخه آوات کل ادیبه کارمون ب یلیفکر کنم خ

سوژه  هیو همه جا دنبال  گذرهیم نیبا دورب شیزندگ

یست واسه عکاس .. 

دهیو ادامه م خندهیم و : 

-  نیپدرمو درآورده انقدر ازم عکس انداخته..با ا

کارمون دراومد گهید دیجد نِ یدورب ! 

و من حس  رهیگیتعلل نگاه پر معناش رو ازم م با

گهیم یالیخی. رو به شهرزاد با برمیگیم یبدتر : 

 ..به هرحال ممنون-



دهیشهرزاد آروم جواب م بازهم : 

- کنمیخواهش م .. 

چشم  نیجمله ش تموم بشه، عطر نکهیقبل از ا اام

رهیازش گرفته و به سمت در م .  

  ..بچه ها فعال خدافظ-

 یدر تو یو صدا شهیچشمم محو م یاز جلو نیطرع

. رفت..اما چهیپیمغزم م یصداها تو یهمهمه 

یبا چه حال دونمینم ! 

- ..دلش برات تنگ شده بود که انقدر زود زمیعز

 !برگشت؟

 یو من جا رسهیشهرزاد از دور به گوشم م یصدا

چونه و لبم  ی.کف دستم رو روکنمیم ریس یا گهید

و  دیهم نکش قهی. اومدن و رفتنش ده دقدمیفشار م

هیکاف شیختگیروزها به هم ر یبرا قهیده دق نیهم . 

 یکه صدا شهیچشمم محو نم یاز جلو یعطر نگاه

شنومیشکوه رو م یسرشار از مهربون : 



-  نیآوات..خوبه حوصله ت با ا یگرفت ییچه بال

هینیریدختر ش یلیها..خ رهیسر نم طونیش ! 

 دییبا تکون دادن سر تا یو به سخت کنمیم نگاهش

ختر د نیتر از ا نیری. به ظاهر بامزه تر و شکنمیم

از باطن شکننده و حساسش خبر  یوجود نداره. اما ک

 داره؟؟

شنومیآروم شهرزاد رو از کنارم م یصدا : 

- ما تعجب کرد؟ دنیاز د نیآوات عطر ! 

 گهیو من جواب د پرسهیم یرو پر از کنجکاو نیا

دمیم یا : 

- میریرو بگ یبعد یآماده شو عکسا .. 

ا ب یحوصلگ یو با ب کنمینگاهش رو حس م ینیسنگ

رمیدستم ور م یتو نیدورب .  

 گهیحوصله م شهرزاد د یو ب یخاطر جواب جد به

شهیو با همون نگاه از کنارم دور م پرسهینم یسوال . 



شهرزاد  یدر مورد کادو یطعنه وار عطر یحرفها

 ی. همون شب بعد از عروسشهیتو ذهنم مرور م

 تیاهم یشهرزاد شد و واقعا برام ب یمتوجه کادو

که ذهنم رو  یزیندونه.اما حاال چ ای بود که بدونه

مشغول کرده..چطور ظاهرش رو انقدر خوب و 

 !!خوشحال نشون داد؟! واقعا کنار اومد؟

و عکس  کنمینگاه م دشیشهرزاد و ژست جد به

رمیگیم . 

- سرتو کج کن سمت شونه ت کمی .. 

در آرامش کارم  کنمیم یبودن سع یاوج عصب در

زودتر تموم بشه و  دخوایدلم م یعنیرو تموم کنم. 

و قراره چه  شهیم یچ دونمیمن به خونه برم. نم

که بفهمم  نی. اما همادیب شیپ ییحرفها و بحث ها

که من  ی. اون دخترکنهیحالش خوبه من روآروم م

 یمخفخوب باشه؟!! در مورد من و  تونهیم دمید

کنه؟؟؟یم یاومدن شهرزاد چه فکر یبرا میکار  



هم بدم  یز برداشت منفدوست ندارم اما ا حیتوض

و باور نکردن  حی. و از اون بدتر دادِن توضادیم

 دم،امایم حیترج یاونه. آخ که سکوت رو به همه چ

روشن بشه ییزهایچ کی دی..بانباریا . 

- اد؟؟یم پیت نیقرمز با ا یمانتو نیآوات ا  

.شغل شمیم قیشهرزاد دق پیو به ت کنمیم زیر چشم

بفهمونم؟ یطررو چطور به ع نیو ا نهیمن هم !  

 ..آره خوبه-

کت  یمانتو یو دستش رو لبه  زنهیم یچرخ مین

ذارهیمانندش م : 

؟یمطمئن - ! 

 یبه کت تنش کرده، با روسر هیشب یکوتاه یمانتو

که از پشت گره زده.  یرنگ دیو سف یساتن آجر

 یرو شتریب دیهم تنشه. با یرنگ دیشلوار جذب سف

 ..کارم تمرکز کنم

- عوض کن شتویآرا .. 



زنهیم یوار دییتا لبخند : 

- خوب نباشه زدمیحدس م .. 

و من  رندیسالن م ی گهیو شهرزاد سمت د شکوه

 یبرا نکهی. خسته ام و از انمیشیم یا هیچهارپا یرو

 نی. همادیهستم،بدم م تیوضع نیا یبار تو نیاول

رو نسبت به خودم عوض  یعطر دیمونده بود که د

نهیگو ببکار و دروغ یکنم و اون من رو مخف !!  

و  شهیمن سبز م یجلو یا گهید شیبا آرا شهرزاد

ذهنم  یرژ قرمز رنگش چند ساعت قبل رو تو

نداده بودم تیکاش به آرامشش اهم ی. اه لعنتارهیم . 

و با  شهیبعد از دو ساعت کار تموم م باالخره

 یتعارف ی. حتکنمیم یاز بچه ها خداحافظ یخستگ

. کنمیشام نم یرارفتن به خونه و موندن ب یهم برا

و  ریگ نیا یخبرم و تو یب نیمن از برخورد عطر

مسخره ست یادیدار مهمون داشتن ز . 



. دست شندیدور م نیبا ماش هیو احسان و بق شکوه

و لبخند آرومش رو به  نهیشیبازوم م یشهرزاد رو

پاشهیروم م : 

 ..عکسا آماده شد بهم خبر بده-

کنهیم یو اون خداحافظ دمیتکون م یسر : 

- استراحت  کمی..برو یایبه نظر خسته م

 ..کن..خدافظ

بشه،  نشیسوار ماش نکهیو قبل از ا کنمیم یخداحافظ

بندمیو در رو م دمیبراش تکون م یدست . 

به   یا گهیبسته شدن در د یبا بسته شدن در،صدا 

 یو به چند پله  گردمیبرم ی.به آنرسهیگوشم م

. قدمهام کنمیم رسه،نگاهیکه به در خونه م یکوتاه

پله ها به در  نییو از پا کشمیروبه سمت پله ها م

ذهنم  یزی. در بسته ست و چکنمیواحدمون نگاه م

کرد؟ی.نگاهم مزهیریرو به هم م ! 



دختر  نیبا ا دونمیو راستش نم رمیپله رو باال م چند

داشته باشم یچه رفتار ! 

تا در رو برام باز  ذارمیزنگ واحد م یرو دست

.حتما کنهیکار رو نم نیمطمئنم که ا بایکنه.اما تقر

که  دونهیازم به دل گرفته و خدا م یبزرگ ی نهیک

سرش گذشته یتو ییچه فکرها . 

دوباره زنگ در رو فشار بدم که در باز  خوامیم

که فقط  یو به در شهیهوا خشک م ی. دستم توشهیم

کنمیسانت باز شده نگاه م کی یبه اندازه  . 

. گذرهیاز ذهنم م یهر فکر هیعرض چند ثان در

. نگاهم به کنمیو در رو باز م ذارمیرو کنار م دیترد

و  نمشیبی. نمچرخهیدور تا دوِر سالن بزرگ خونه م

 دی. معلومه که نبابندمیدر رو م یبا نفس کالفه ا

رفتار  یو عاد الیخیکه بخواد ب هیادیباشه! انتظار ز

 !!کنه



به در اتاقها  یحال رفتن به آشپزخونه، نگاه در

کدوم اتاق نشسته  ی. هر سه در بسته ست. توندازمیم

شده؟ االتشیو غرق فکر و خ ! 

رو باز  خچالیو در  کشمیموهام م یالبه ال یدست

 یوقت ،کردمیم یازش مخف دیموقع اومد.نبا ی.بکنمیم

 یجایب یِ تاوان دلسوز نهمیدر کار نبود! ا ییخطا چیه

 !!من

. کشمینفس سر م کیو  دارمیآب رو برم یبطر 

و فکر  دمیم هیتک خچالیکف دستم رو به سقف 

و نگاه  یناراحت دنی. سکوت خونه بهتر از دکنمیم

سکوت  نیکه تحمل ا دونمیم یشه. ول نهیپرنفرت و ک

اتاق  یدختِر تو یریدلگ رو هم ندارم. درواقع تحمل

 ..رو

- ؟؟یعطر  

بگم  یندارم. چ یو انتظار جواب شنومینم ییصدا

ارم؟؟؟یاصال به روم ن خوادیدلم م یوقت  

- ؟؟یدم کن ییچا هی یایب یخوای! نم؟یعطر ییکجا  



. ندازمیبسته م یبه درها یپشت سنِگ اپن نگاه از

داده بشه؟؟؟ حیتوض دیهست که با یزیاصال چ   

- رون؟؟؟یب میرقرار شد ب  

حرف بزنم و  کباری. امیم رونیآشپزخونه ب یتو از

 الِ یخیتمومش کنم..اگر قبول کنه و ب شهیهم یبرا

بشه تهاشیحساس ! 

و آرومتر  دمیم هیکنار در اتاق مشترک تک وارید به

گمیم : 

- حاضر  گهیربع د هیتا  رون،یب میاگه قراره بر

 ..باش

و  رمیگیم . از در فاصلهشنومینم ییصدا چیه بازهم

. خسته ام ..و رمیسالن م یانتها ییِ به سمت دستشو

 یکار یمخف نیا یجور کی دیبا نکهیوسط از ا نیا

شمیم یکنم، عصب هیرو توج .  

 ییروشو ی نهیآ یو تو پاشمیآب به صورتم م یمشت

ابروهام نشسته و  نیب ی. اخم کمرنگکنمینگاه م



 شهیصورتم مشهوده. م یتو یحوصلگ یو ب یخستگ

رو تموم کنه و دوباره  یامشب قهر و ناراحت نیهم

م؟؟یقبل برگرد یبه آرامش روزها  

و به سمت همون در اتاِق  امیم رونیب ییدستشو از

امروز رو تکرار  یکار یمخف گهی. درمیمشترک م

تمومش کنه دیبا نیو عطر کنمینم . 

. با ندازمیاتاق م یتو یو نگاه کنمیاتاق رو باز م در

 نیزم یکه کنار تخت رو نمیبینگاه کوتاه م کی

  .نشسته و پشتش به منه

- اد؟؟یچرا صدات درنم ؟؟؟یینجایا  

. همونطور کنهیو نه نگاهم م ادیازش درم ییصدا نه

که زانوهاش رو جمع کرده و دست دور زانوهاش 

 نکهیو..من از ا کنهیحلقه کرده، به روبرو نگاه م

 هی. نکنه گررمیگیم یحس بد نم،یبیصورتش رو نم

کنه؟یم ! 

- ؟؟؟یعطر  



 یو دلم برا شمی. داخل اتاق مدهینم یجواب بازهم

رهیگیم شیناراحت .  

- ؟؟ینشست نجایچرا ا  

گهیم یوقت لرزهیآرومه و م صداش : 

- رون؟؟؟یب یبر شهیم  

 یصدا نی. اشهیو فکم فشرده م ستمیا یم یا لحظه

بزرگ  یناراحت کیخبر از  لرزه،یکه م یپرنفرت

در آرامش  کنمیم یسع و کنمیداره. دست مشت م

 :حرف بزنم

- رونیب میپاشو حاضر شو بر .. 

لرزهیاز قبل م شتریب صداش : 

- تنها باشم خوامیم .. 

به خاطر آرامش اون و..حاال  یکار یمخف کی

اعصابمون. در اتاق رو  یختگیبه هم ر نطوریا

دارمیبه سمتش برم یا گهیو قدم د بندمیم : 



- و اتاق ! تزنهیم یخودیب یفنچول من چه حرفا

؟؟؟یمشترکمون تنها باش  

بلند  کبارهیو بعد به  گهینم یزیچ یلحظه ا چند

شهیم : 

- گهید یجا هی رمیم .. 

و  شهیم ظتریاخمم غل نم،یبیصورتش رو م یوقت

زمیریبه هم م بشتریب : 

- چه وضعشه؟ نیا !! 

که چقدر پر از  نمیبیو من م ستهیا یسر جاش م 

بغضه. پلکهاش سرخ و صورتش از نفرت و 

بازش شلخته  یبه شدت گرفته ست. و موها یناراحت

اعصابم  شیکه از ناراحت دونهی. نمختهیدورش ر

شه؟؟یخراب م  

- ؟؟؟یعطر  

 زنهیصورتش رو پشت گوشش م یتو ختهیر یموها

ادیبهم بندازه، به سمتم م ینگاه مین نکهیو بدون ا : 



تو بمون تو اتاق مشترک..فقط با من کار نداشته -

 !باش

و  رمیگیاز کنارم رد بشه. دستش رو م خوادیم

بره خوامینم :  

- ؟؟؟یکرد هیگر یچته؟! واسه چ  

 کنهیم یو سع دوزهیش رو بهم م نهیو پر ک زیت نگاه

بکشه رونیدستم ب یدستش رو از تو : 

- !! همه شمیناراحت م لیدل یام..ب وونهی! دضمیمر

هی..لوس بازهیش الک ! 

دهیادامه م یو پر از دلخور کنهیم یمکث : 

- رینگ یتو جد ! 

من رو  شیناراحت دنی. دشندیهم قفل م یرو دندونهام

 دی. باکنمیم ریمختلف گ یحسها نیو ب کنهیم وونهید

و  یزاریکه ب ینگاه دیبذارم بره؟؟ حرف بزنم؟؟؟ با

 دیبا ایرو تحمل کنم؟؟  زنهیتوش موج م تیعصبان



بدتر از  نباریبگذرم و بذارم خودش درست بشه؟؟ ا

ست؟؟یقبل ن  

به خودش  یبراقش هستم که تکون یچشمها ریدرگ

دهیم : 

- برم خوامیولم کن م !  

دستش رو محکمتر  دم،یم رونیکه ب ینفس کالفه ا با

ستهیبا کنمیو مجبورش م رمیگیم : 

- اول بگو چته،  ؟؟یکنیفرار م ی.واسه چخب. لهیخ

 ..بعد برو

از  یو قطره اشک شهیبا بغض همراه م پوزخندش

چکهیچشمش م : 

-  یحرفا نمیتنها باشم و بش خوادی!! فقط دلم میچیه

و  دمیرس یا جهینت هیبه  دیامروزو مرور کنم..شا

 !حقو به تو دادم



 نیو از ا کنمیحرفهاش رو کامل درک م ی طعنه

دستش  ی.عصبادیبدم م یپر از دلخورحرف زدِن 

کنمیو با خودم همراهش م کشمیرو م : 

- میباهم حرف بزن نی..بشیالزم نکرده تنها باش ! 

تا  کنمیو اون رو هم مجبور م نمیشیتخت م یرو

و بلند  کنهیزود مخالفت م یلی. هرچند خنهیکنارم بش

شهیم : 

-  یکه لحظه ها یبگ یخوایم یکدوم حرف؟!! چ

م پاک بشه؟امروز از ذهن ! 

هوا تکون  ی! موهاش توگذرهیکه چقدر سخت م یوا

من  نِ یموها جمع بشند، تا عطر نیا دیو با خورهیم

 شتریآرومتر بشه. دستش رو با خشونت ب یکم

کشمیم : 

- میحرف بزن دیدرمورد کارم با ..! 

شهیتر م یعصبان صداش : 

- بشنوم خوامیواقعا نم ! 



نشه تا بلند ذارمیشونه هاش م یرو رو دستم : 

- حرف بزنم خوامیاما من م .. 

شهیم رهیچشمهام خ یتو : 

-  ؟؟؟یحرف بزن یمجبورت کرده که بخوا یکس

آوات؟ یکن هیتوج یخوایم ویچ ! 

جز نگاِه  یمن از عطر یعنی.ادینگاهش خوشم نم از

 یا گهید زیچ خوادیپر حس و عاشقانه، دلم نم

نگاهم کنه یا گهیکنم. حق نداره جور د افتیدر : 

- کنم هینکردم که توج یشتباهکار ا ! 

- تیکار یپس کار امروزت و مخف ... 

و  ذارمیشونه هاش م یحرفش دست رو ونیم

نهیپشت به من بش کنمیمجبورش م : 

 !برگرد-

شهیم مانع : 

- آوات خوامی!! نمخوامینم ! 



پشتش رو به من بکنه  کنمیسکوت مجبورش م یتو

و به سمت خودم  رمیگیو بعد از پهلوهاش م

کشمشیم : 

- یتکون بخور یحق ندار .. 

لرزهیم فشیو تِن نح زنهیم هق : 

- خوامینم یچیآوات!! االن ه خوامیاالن نم .. 

کشمیموهاش م یرو یدست : 

- ینخوا ای یکه بخوا سیدسِت تو ن .. 

شهیبا لرزش صداش همراه م یآه : 

- یگولم بزن یروز بخوا هی کردمیفکر نم .. 

حرفها و کارهاش اعصابم رو به  نیچقدر با ا یلعنت

 یخشونت انگشتهام رو ال ی. با کمزهیریهم م

کنمیموهاش م : 

 !من گولت نزدم-

- اهیدنبال نخود س میفرستاد !! 



کشمیرو محکمتر م موهاش : 

چرت و پرت نگو! فقط خواستم آرامشت به هم -

زهینر .. 

و دستهاش رو دورشون  کنهیرو جمع م زانوهاش

کنهیحلقه م : 

- نکن..رک  هیتوج یخودیندارم..پس ب یمن آرامش

خواستمیبگو مزاحم نم ! 

کنم؟؟؟ کاریدختر چ نیخدا من با ا آخ   

- ..مگه من مجبورت کردم؟یخودت رفت ! 

تا موهاش رو آزاد کنه دهیرو تکون م سرش : 

-  امیو شب خودم مبر ینرم..اما تو گفت یخوایگفتم م

؟؟؟یمزاحم نداشته باش یخواستیدنبالت..م  

ذارمیشونه ش م یرو دست : 

- یتو ناراحت نش خواستمیتکون نخور!م .. 

ذارهیرو کنار سرش م دستش : 



 ..بس کن! حرفات مسخره ست-

موهاش رو عقب  یو همه  زنمیرو پس م دستش

کنمیجمع م : 

- ؟؟یبفهم یخوایفقط به خاطر خودت بود..نم  

دادیرو نشون م شیاوجِ ناراحت شزهرخند : 

  !!کدوم آرامش؟-

مشتم  ی. کل موهاش رو تورهیگیحرف م نیاز ا دلم

دارمینگه م : 

- ؟؟؟یمن آرامش ندار شیپ  

 یجواب درست حساب کیو من دلم  کنهیم سکوت

و سرش  کشمیانگشتهام م نی. موهاش رو بخوادیم

و  چسبونمی. لبم رو به گوشش مزنهی. هق مادیباالتر م

پرسمیآرومتر م : 

- ؟؟یعطر یمن آرامش ندار شیپ  

و پر از  کشهیرو به سمت مخالف م صورتش

کنهیناله م تیعصبان : 



- یریگیآرامشو ازم م ! 

و مجبورش  ذارمیرو دو طرف سرش م دستهام

سرش رو صاف نگه داره کنمیم : 

- یریگیخودت آرامشو از خودت م .. 

نگفتنش بهتره. موهاش رو به  یزیو چ گهینم یزیچ

گمیو آرومتر م کنمیم میسه قسمت تقس : 

- یریگیاز منم م .. 

.کاش کنهیترم م وونهیو د زنهیصدا هق م یو ب آروم

شترهیبرام ب یبفهمه که ارزشش از هر دختر .. 

-  کشونینزد خوامی..نمینگاهشون کن خوامینم

با اون دختر خوامی..نمیبش .. 

گمیکردن موهاش م سیحرفش درحال گ ونیم : 

- .همکارمهمکارمه..فقط. !  

- همکارت باشه خوامینم !! 



در آرامش  کنمیم یو سع کنمیفوت م رونیرو ب نفسم

هردومون  شهیکار هم نیبلندش رو ببافم. ا یموها

کنهیرو..آروم م ! 

- سخت  ی! اگه بخوایعطر ای..کنار بنهیکار من ا

ازت  مویمثل امروز قرار کار شمیمجبور م ،یریبگ

هم مون به  یکنم تا آرامش زندگ یمخف

نداره بخوام درباره  یلیکه دل یدونینخوره..هرچند م

کارم باهات حرف بزنم ی .. 

کنهیزمزمه م یچارگیاز اجبار و ب پر : 

 ..از کارت متنفرم-

خندمیم آروم : 

- تو متنفرم یمنم از شک کردنا .. 

زانوهاش  یو چونه ش رو رو گهینم یزیچ

تا به بافتن موهاش ادامه بدم.  دهی..و اجازه مذارهیم

حرفهام  یتو کنمیم یو سع زنمیآروم حرف م

کنم هشیدرمورد کارم توج : 



-  یاونا فقط و فقط سوژه  یخانوِم من..همه  ایکنار ب

روز  هیروز هستن،  هیان.. یمن واسه عکاس

. من کنهینم ی..بود و نبودشون هم واسم فرقستنین

 تونمیم شون،ینی. اگه سختته که ببکنمیکار خودمو م

فکرتو به  یچیانتقال بدم تا ه گهید یجا هیکارمو به 

و زهیهم نر .. 

دهیحرفم سرش رو به اطراف تکون م ونیم : 

- یفهمیتو منو نم ! 

 شیناراحت دنیسخت باشه..اما د یگاه دنشیفهم دیشا

هیزیبرام سخت تر از هر چ .. 

- خانومم آرامش داشته باشم..چرا  ِش یپ خوامیم

؟؟یذارینم  

 نیروزها بابت ا دیکه شا دونمیو من م زنهینم یحرف

که آرومه و قهر  نیاتفاق ناراحت باشه. اما هم

رسمیموهاش م ی. به انتهارهیگیدلم آروم م کنه،ینم : 

 کش موت کو؟؟-



ارهینگاهم کنه، دستش رو عقب م نکهیا بدون : 

- دمبنیخودم م .. 

 ی. کش موگردونمیاتاق م یتو یو نگاه دمینم اجازه

و از جا  نمیبیم شیآرا زیم یرو رو یرنگ ینارنج

شمیبلند م : 

- کنمیسر جات، خودم درستش م نیبش .. 

 زیم ی نهیآ ی. توگهیهم نم یزی..چخورهینم تکون

که تمام  دونهی. مکنمیرخِ قشنگش نگاه م میبه ن شیآرا

حس رو ازم  نیه؟! کاش امن بسته به بودنش یِ زندگ

بودنش بکنه یمن رو وابسته  شهیو هم رهینگ .. 

بلنِد  ی. موهانمیشیم میقبل یو سر جا رمیسمتش م به

و به انتهاش دست  بندمیشده ش رو با کش م سیگ

منطِق من ی. دخترِک لوس و بکشمیم ! 

- ..تلخ نکن یکنیبزرگش م یخودیحسود خانوم..ب

مونو یزندگ .. 



 ی. به رورسهیبه گوشم م زنه،یم که یآروم پوزخند

. ذارمیبازوهاش م یو دو دستم رو رو ارمیخودم نم

به  یاز پشت به آغوشم بکشمش که تکون خوامیم

شهیو بلند م دهیخودش م : 

- تلخه..به خاطر  انمونیمون به خاطر اطراف یزندگ

 !کاِر تو

کنمیو پر از اخم نگاهش م کنمیرو بلند م سرم : 

- رفتار تو؟ ایبه خاطر کاِر من  !! 

پر شده از اشک نگاهم  یو با چشمها گردهیبرم

کنهیم : 

- ه؟؟؟یمنطق ریرفتار من غ  

تموم  خوادی. نمدمیم رونیب یو نفس کنمیتنگ م چشم

 کنه؟؟

- سخت  یخودی..قبول کن بیرفتارت بده عطر

یریگیم .. 



چشمهام جابجا  نیو نگاهش رو ب شهیم کمینزد یقدم

فکر از ذهنم ده ها  شهی. سکوتش باعث مکنهیم

گهیکه آروم م کشهینم یبگذره..و طول : 

- به خاطر من..به خاطِر  یتونی..مرمیگیمن سخت م

اطرافتو خط  یمنطق و حساس دوِر زنا یمِن ب

؟؟؟یبکش  

ملتمسش  یسکوت به چشمها یو تو شهیبسته م دهنم

که با  زدمی! حدس مخواد؟یم ی. از من چکنمینگاه م

سوال بره ریز میهدف شغل نیدختر بزرگتر نیا .. 

- آوات؟؟؟ یتونیم   

ستمیا یو روبروش م کنمیاعصاب خراب اخم م با : 

- بشم؟؟؟ الیخیرو ب یعکاس یخوایاز من م  

رهیگیدستش رو باال م دو : 

 ..نه، فقط-

گمیم تیحرفش با جد ونیم : 



- هست،  ی! کاِر من هرچزمیعز یایکن کنار ب یسع

 چوقتیکه ه یدونیم نمی..ایدونستیتو از اول م

تمومش کن گهی..پس دشمینم الشیخیب .. 

. دوزهیمات شده ش رو به چشمهام م نگاه

مختلف که  ی..پر از حرف. پر از حسهایطوالن

 نیکه از حرفم ناراحت شده و..ا دونمی..اما مفهممینم

تموم کنه دیرو امشب با یناراحت : 

-  میبر یخوای..میشام درست کن خوادیامشب نم

میگردیبرمبعد  میخوریشام م هیرون؟؟یب . 

. و دهیم رونیب یو نفس بلند ذارهیهم م یرو چشم

گهیو آروم م کنهیبعد پشت به من م : 

 ..درس دارم..بذار درسمو بخونم-

که آرومه. آرومه؟؟ آروم  مونهیم یدختر یرو نگاهم

 تونمینم نکهیو از ا شهیدور..امشب ازم دور م یول

درست  یبود برا یبکنم، ناراحتم. کاش راه یکار

از  دیو شا رسهیبه ذهنم نم یفکر چین..اما هکرد

دور از منطقش رو قبول  یخواسته  تونمیغرور..نم



براش زحمت  رکارم رو که انقد دیکنم. آخه چرا با

 ن؟؟یعطر یکنار بذارم؟؟ فقط به خاطر بدخلق دم،یکش

اوقات  یبرا یا گهید یاگر کنار بذارم و بهونه 

 زیه جز کار چک نهیاگر بب دی؟؟؟شایکنه چ دایپ یتلخ

ادیقبول کنه و زودتر کنار ب ست،ین یا گهید . 

 

( نیعطر ) 

 

 راهنیرنگ رو از تنم درآوردم و پ یطوس یهم سر

و  زدم یچرخ نهیآ یتنم کردم. جلو یکوتاه سبز رنگ

شدم قیبه مدل لباس دق : 

- چطوره؟؟؟ نیساغر ا  

گفت دیبهم کرد و با ترد یا نانهیزبیر نگاه : 

- بازه؟؟ یلیخ یکنیفکر نم  

 راهنِ ینگاه کردم. پ راهنیپ یبرهنه  یسرشونه ها به

 یکه حالت خمره ا یخوشرنگ و جذب یدکلته 



 یباال یکه تا کم راهنیپ یِ داشت. و در انتها کوتاه

دیرسیزانو م .  

- جلوش بپوشم که خوامینم .. 

گرفتم نهیآ یتو طونیدخترِک ش یبرا یا افهیق : 

- رمیعکس بگ خوامیفقط م .. 

وار گفت دییذهنم تا یتو یکس : 

" زمیقشنگه عز " 

دور و  نیرو هم رمیشد و من خاله من شتریب لبخند

 دیساغر اما..هنوز با ترد ی. صداکردمیبرها حس م

 :همراه بود

- فکر کنم  ی..ولیخودت راحت..هرطور که دونمینم

نباشه ها یعمو فرهاد راض .. 

به ساغر انداختم یجمع شده نگاه یچشمها با : 

- من  دنیبه لباس پوش کاری! بابا چمیفکر کنم نامزد

 !داره؟؟؟ اونم واسه عکس گرفتن



باال داد یا شونه : 

-  ییتایمحدود هی یدوران نامزد دیشا گمیخب..م

 .داشته باشه

 یلبها یدم و برق لب رو روبه حرفش نکر یتوجه

دمیسرخ رنگم کش .  

سرم به شکل گوجه بسته بودم و  یرو باال موهام

 دیصورتم افتاده بود. شا یبلند رو ییچند تار مو

که بهش  ییها یسخت نیو من ا شدیسخت تر م نباریا

دوست داشتم یلیرو خ دادمیم . 

گرفتم و رو به ساغر گفتم یژست : 

- خوبه؟؟ ینطوریا  

عکس  میتکون داد و با گوش ین لبخند سربدو ساغر

به کمر زدم.  یگرفت.ژستم رو عوض کردم و دست

کردم با ناز بخندم. ساغر  یسرم رو کج کردم و سع

. و گرفتمیمختلف م یو من ژست ها گرفتیعکس م



به نگاه و  شد،یکه گرفته م یبا هر ژست و هر عکس

کردمیعکس العمل آوات فکر م . 

- شد؟؟ یچطور نمیبب  

 نیرو به سمتم گرفت و در همون ح یگوش رساغ

 :گفت

 ..همشون خوبن-

که به  ییعکسها رو نگاه کردم و اونها یدونه  دونه

 یخونه کم ینظرم جالب نبودند، پاک کردم. فضا

دیرسیبه نظر م کیتار : 

- بهتره میفکر کنم لوسترو روشن کن .. 

لوستر رو روشن کرد و رو به من گفت ساغر : 

- ؟؟یکنیو مکار نیا یچرا دار  

باال انداختم و  یشونه ا دم،یدیعکسها رو م کهیدرحال

 :با خنده گفتم

- ینطوریهم .. 



عکس  یخوشم اومد و نگاه پرنازم رو تو یعکس از

تو ذوق  یادیز یپشت لیدوست داشتم. اما مبِل است

 نیا شدیبه مبل انداختم. نم ی. برگشتم و نگاهزدیم

م؟؟؟یرو جابجا کن  

- میعکس بنداز دیاب گهید یبه نظرم جا .. 

- ؟؟یعکاس یخب چرا نرفت  

برم  یعکاس خواستمیبهش انداختم. اگر م یچپ نگاه

کردم؟یم کاریچ ریخاله من یخونه  گهید !  

- دهی..عکس چاپ شده مدهینم لیبرم، فا یعکاس .. 

دیخند نامفهوم : 

- همون عکسا رو  کار؟؟؟یچ یخوایم لیخب فا

 ..نشونش بده

عکس  یمناسبتر برا یازش گرفتم و دنبال جا چشم

 :گرفتن گشتم

- گهیالزم دارم د لیحتما فا .. 

دیخند یشد و با حالت خاص کمینزد : 



- ؟؟؟یبه آوات نشون بد یخوایم یواسه چ  

گرفتم یا افهیبهش کردم و با عشوه ق ینگاه : 

- واسم درستشون کنه خوامیم ! 

موهام گذاشتم یو دست رو ستادمیا یا گهید یجا : 

- بهتره نجایا .. 

از بازوم گرفت یشگونیشد و ن کینزد : 

- کارا  نیا د،یماه نشده که نامزد هی! هنوز خودیب

ه؟؟؟یچ  

مخصوصش یکردن ها یبود و بزرگتر ساغر ! 

-  خوامی! فقط مره؟یوا مگه گفتم خودش ازم عکس بگ

 ..عکسامو نشونش بدم که درستش کنه

خنده ازم عکس گرفت با : 

- اسا ازت و لب پیت نیبرو با هم اینه تو رو خدا ب

رهیعکس هم بگ ! 



کار رو  نی. اگر ادیلرزیتصورش هم قلبم م از

 فیبود؟؟؟ ح یعکس العمل آوات چ ی..واکردمیم

خنده م رو فرو دادم ی. به سختدمیکشیخجالت م : 

- شهینه فعال روم نم !  

خنده اخم کرد و مثل بزرگترها تشر زد با : 

-  ادهیز ی..حواست باشه دوران نامزدگهید ییپررو

ها یبکن دیبان یرو ! 

چونه م گذاشتم.  ریکج کردم و انگشتهام رو ز یسر

گفتم حیمل یو با خنده ا : 

 !!برو بابا-

رنگ  دیتنم کردم. تاپ و شلوارک سف یا گهید لباس

. کردیمعذبم م یکه شلوارک کوتاهش کم ،یعروسک

 شرمانهیجذاب و ب یکه نما یو البته تاپ شل و نازک

 ینازک رو یدهابن نیداشت. خوب بود اگر ا یا

افتادند. موهام رو باز کردم و دورم  یبازوهام م



تند تند  گرفتم،یکه م ی. و ساغر با هر ژستختمیر

گرفتیعکس م .  

چشمم  یجلورو  یتخت افتادم و گوش یباز رو طاق

 نیب دیو حاال با میگرفتم. صدها عکس انداخته بود

 نی. بهترکردمیها رو انتخاب م نیعکسها، بهتر نیا

چشِم آواِت باتجربه یها..تو ! 

و با  کردمینگاه م میگوش یتو یدقت به عکسها با

چشمم بود.  یهر عکس، فقط نگاِه آوات جلو دنید

بود و  اتاقش بهم دوخته یکه تو یتابیهمون نگاه ب

دادیخواستنش رو نشونم م .  

 یلیخ ایباشم.  یزونیدختِر سبک و آو خواستمینم

کنم. دلم  میبه خرج بدم و اون رو تسل یسخاوتمند

 یوسط ب نیخودش جذبم بشه و من ا خواستیم

من، با  ی نهیباشم. اما آواِت مغرور و پرک ریتقص

تا  کردیو مقاومتش، من رو وسوسه م یاون سرسخت

به خواسته م بکنم. هرچند  دنیرس یابر یتالش

عکسها  نیبا هم خواستیدلم م نباریاما ا ز،یناچ



و  ازیبشه. من نگاِه پر از ن بمیدوباره اون نگاه نص

 یاتفاق چیاگر ه یخواستنش رو دوست داشتم، حت

افتاد ینم ! 

صدها عکس، چندتا از  نیتا ب دیطول کش ساعتها

ه خرج داده کنم. انقدر دقت ب نیها رو گلچ نیبهتر

بود که  نیا می.تمام سعزدمیم جیگ یبودم که کم

که  نهیانتخاب کنم و اون بب ینقص تر یب یعکسها

کم ندارم یزیاطرافش چ ینسبت به دخترها  

همون تاپ و شلوارِک  ایسبز.. راهنِ یهمون پ با

 راهنِ یپر از وسوسه باشه. پ تونستیکه م یقشنگ

ِر جذب تنه و شلوا مین ایقرمز رنگ.. یِ عروسک

خودشون رو  تیو جذاب ییبایاسپرت. هرکدوم ز

 یطاقت یب یباشند برا یطونیش تونستندیداشتند و م

  !آوات

تنش  یها ییبایز استیسخاوتمند چقدر با س نیعطر

 نیدرکار نبود! ا یو خب قصد دیکشیرو به رخ م

بازو افتاده  ینازک که بندهاش رو یتاپ دوبنده 



 ینازک و ب رِ یتاپ حر نیبود ا نیتر یبودند.. و لعنت

 گهیپوشش د چیبود، بدون ه یکی نی! همکریدر و پ

دختر  بشد و عج شتریپر خجالت ب ی..خنده یا

ییایح یو ب یخجالت !!  

نشونش بدم و ساغر چقدر  تونستمیرو نم یکی نیا نه

عکس غر زده بود! به خصوص که  نیسر ا

مدل نشستن، اصال  نیپام با ا یشلوارک کوتاه تو

نبود مشخص ! 

- ناهار حاضره نیعطر .. 

شرم  یمامان هم حواسم رو پرت نکرد. گرما یصدا

قبل از  دیو حتما با شدیبغلم ساطع م ریاز ز یآور

گرفتمیدوش م رم،یمرِد سختگ شیرفتن پ .  

- امیاالن م ! 

انتقال دادم  یا گهید یرو به پوشه  میانتخاب یعکسها

رد و و وسوسه غلبه ک ییپررو دها،یو..با تمام ترد

جا گرفت یانتخاب یعکس ها نیاون عکس هم ب .  



ذهنم مرور  ینشسته بودم و عکسها تو زیم پشت

برم و نفسم از  ششیحاال پ نیهم خواستی. دلم مشدیم

 یخوب تیاومد..اما موقع یفکر کردن بهش بند م

خونه خجالت  یاز حضور پدرش تو نینبود و عطر

دیکشیم ! 

- خانوم چه خبرا؟؟ نیعطر  

بابا زدم یه روب یلبخند : 

- یسالمت .. 

با  داشت،یظرف برم یتو یاز کتلت ها کهیدرحال

دیلبخند پرس : 

- اد؟؟یم یجواب کنکورت کِ   

دهنم گذاشتم یتو لیم یاز نون رو کندم و ب یا تکه : 

- مونده یماه هی .. 

کرد و مامان رو بهم گفت نییباال و پا یسر : 

- گه؟؟؟ید یقبول یپزشک شاالیا  



نگاهم  میمستق دمینداختم که دبهش ا یدزدک ینگاه

قبول بشم یخدا کنه الاقل پرستا ؟؟؟ی. پزشککنهیم ! 

-  یلیکمه، کنکور هم خ تی..امسال ظرفدونمینم

 .سخت بود

وار گفت دییزد و تا یلبخند بابا : 

- ..از آوات یشیدخترم..انشاا.. قبول م یشیقبول م

 چه خبر؟؟

 نکهی. با ارمیدخترونه باعث شد چشم ازش بگ یشرم

ازش خبر نداشتم، اما جواب دادم روزیاز د : 

 .خوبه..سالم رسوند-

رو بهم گفت مامان : 

- کتلتا  نیاز کمیفکر نکنم آوات ناهار خورده باشه..

براش ببر ذارم،یتو ظرف م .. 

 یکه هنوز عکسها رو تو یشدم. االن؟! االن مات

و..دوش نگرفتم و..مرتب  ختمینر یفلَش ممور

ستم؟ین !  



 ..نه-

 یمن بود و من با لبخند یعجب هردو رومت نگاه

 :خجالت بار ادامه دادم

- که  زدمیباهاش حرف م یاتفاقا..داشتم تلفن

خورهیگفت..داره ناهار م .. 

باال داد ییابرو مامان : 

- یچیخب پس..اگه ناهار خورده که ه .. 

گفتم عیسر : 

- برمیعصر واسش م .. 

دوباره گفتم ینگاهم کرد.با مکث کوتاه رهیخ مامان : 

- که عصرونه بخوره برمیعصر م .. 

هوا گرفت یتو یدست یتفاوت یبه حالت ب مامان : 

- ببر یخوایاگه م دونمینم .. 

انداختم. و با  نییو سرم رو پا دمیلبم کش یرو یلبخند

ظرفم خودم رو سرگرم کردم. از  یتو یکتلت ها



با آوات اخالقش باهام  یمامان بعد از نامزد نکهیا

سخت  ادی. خوبه که زدادیامش مبهتر شده بود، بهم آر

من و  یالبته اگر ترالن باهاش درباره  گرفت،ینم

زدیآوات حرف نم !! 

سرم بستم و  یباال پسیلخت شده م رو با کل یموها

 خواستمیاز رژ لبم انداختم. نم یالخ یبه لبها ینگاه

ذهنم تکرار  یحرفش تو یفکر کنم ول یزیبه چ

 ی!لعنتکنهیکه رژ قرمز سرب دار جذبش نم شدیم

کردیفکرم رو منحرف م شهیهم !! 

تنم کردم و شلوار  یبلند نیرنگ آست یسرمه ا بلوز

 یهم بود، وقت یادیامروز ز یِ رنگ. سادگ یجذِب آب

. نهیصفت رو بب طانیش نِ یعطر یقرار بود عکسها

و بعد..فراِر  خواستمیمن فقط همون نگاه رو م

روزمندانهیپ ! 

سنگ اپن برداشتم.  یکتلت رو از رو ظرف

. شدیم یخوب یعصرونه کنار آوات..حتما لحظه ها

شلوارم کردم و از بودن فلَش  بیج یدست تو



لبم اومد که فکر  یرو یمطمئن شدم. خنده ا یممور

 یبود که تو ییاون لحظه ها کنم به خاطر مرور

 شترهیب ییآشنا یفقط برا یاتاقم گذشت. دوران نامزد

نه؟ گهید !  

 ..من رفتم-

اومد یاتاقش م یمامان از تو یصدا : 

- ایزود برگرد ! 

 گفتیرو نم نینکردم و از در خارج شدم. ا یتوجه

گذشتیکه اموراتش نم ! 

خبر اومده بودم  ی. بستادمیدو طبقه ا نیپاگرد ب یتو

 نیا گهیداشتم. اما نامزد بودن که د دیترد یو کم

هروقت که  خواستی. دلم مداشتیحرفها رو برنم

نامزدم برم یدوست داشتم، به خونه  !  

 نیریو ش یامروز برام دوست داشتن یلحظه ا هر

دو  نینگاه کردن به دِر واحدش، از پاگرد ب یبود. حت

از  دادم و آروم رونیرو با شدت ب نمیطبقه.نفس سنگ



شدم. چقدر دلتنگش بودم و چطور  ریپله ها سراز

بگذرونه؟ تونستیاون م ! 

فشرده  شتریزنگ در رو فشردند و قلبم ب انگشتهام

و کاش وسوسه  خواستمیاز اون نگاه م شتریشد. من ب

 !نشم

شد. آواِت  دهیباز شدن در، نگاهم باال کش با

به من بود و  اهشیس ی..نامزِد من! چشمهایمردان

که  دادینشون م شیو شلوار اسپرت خونگ یرکاب

درحال استراحت بوده و انتظار مهمون نداشته. 

بودم یمهمون بودم؟؟ چقدر سخت عاد ! 

 ..سالم-

کش داد و دستش رو از کنار در برداشت یلب : 

- ؟؟یسالم..چطور  

معذب بودم!  یو فکر کنم کم دمیلبم کش یرو یلبخند

خودش تعارفم کنه؟؟ شدینم  

- ا آوردمآآآ واست غذ .. 



دستم جابجا کرد و  یمن و ظرف تو نیب ینگاه

باال داد ییابرو : 

 !االن؟-

دمیبه شالم کش یکج کردم و دست سر : 

 ..واسه عصرونه-

گفت یحالت خاص با : 

- ادیآهان..بده ب .. 

با همون لبخند  ی! تو پَرم خورد ولشعوریب نامردِ 

 دیظرف رو به سمتش گرفتم. ظرف رو از دستم کش

نگاهم کرد رهیخ رهیو خ : 

- هس؟؟ یچ  

من رو به  خواستیهم قفل کردم. نم یرو تو دستهام

 خونه ش راه بده؟؟

 ..کتلت-



 یسر یبا لبخند داشت،یدر ظرف رو برم کهیدرحال

 :تکون داد

- خورمشی..میمرس .. 

فشرده شدند انگشتهام : 

 ..نوش جون-

ظرف  یاز تو یداد و کتلت هیچهارچوب در تک به

ت زد و نگاهش رو به سرتاپام به کتل یبرداشت. گاز

 :دوخت

- ؟؟یخودت درست کرد  

درد گرفتند انگشتهام : 

 ..نه مامان درست کرده-

دیخند آروم : 

- کار تو نباشه زدمیحدس م .. 

کردم یاخم ناخواسته : 

 ..اما من واست آوردم-



گفت حیرو به سمتم خم کرد و پر از تفر صورتش : 

- ؟؟یخوایم یدر عوض چ  

قب ع یسرم کم یبه تپش افتاد. فاصله نگرفتم ول قلبم

 :رفت

- وا یچیه !! 

به  یش رو از چهارچوب در گرفت و اشاره ا هیتک

 :داخل کرد

- تو ایب .. 

چارهیب یانگشتها ! 

- شمیمزاحم نم .. 

: "از گفتیار بود، از همون ها که مد یمعن نگاهش

 "!خدا خواسته

- تو ایقرار شده بهت دست نزنم..پس خودت ب .. 

کردم ناز : 

 ..آخه کار دارم-



جذاب و  یو خنده  دادیخجالتم م شیگوشه ا نگاه

شیلعنت .. 

- ؟؟یکنیم کاریچ نجایا یاگه کار داشت  

 ..فقط غذا-

حرفم پشتش رو بهم کرد و داخل خونه ش شد ونیم : 

- میباهم بخور ایب .. 

ناز و تعارف رو کنار گذاشتم و از خدا  گهید

خواسته! وارد خونه ش شدم. در رو که پشت سرم 

دمیآشپزخونه شن یکیبستم، صداش رو از نزد : 

- کمک ایب .. 

هم فشردم. امروز خوب بود نه؟؟؟ به  یرو لب

سمتش رفتم و پشت سرش وارد آشپزخونه شدم. 

 خچالیو به سمت سنگ اپن گذاشت  یظرف رو رو

 :رفت

- نون بردار کهیچند ت ،یاز تو جا نون .. 



بزرگ آشپزخونه گردوندم و  یفضا یتو ینگاه

  .ظرف نون به چشمم خورد

- ندارما لیمن م .. 

ناز بکشه! چند تکه  خواستینداد و من دلم م یجواب

 یسبد چوب یظرف نون برداشتم و تو ینون از تو

 زیم یرو سس و نوشابه کهیگذاشتم. اون درحال

گفت ذاشت،یآشپزخونه م یتو کیکوچ : 

- ایاون ظرف کتلتم از رو اپن بردار ب .. 

بهم  یگذاشتم و اون نگاه زیم ینون رو رو ظرف

! خواستم ظرف د؟یلرزیانداخت. چرا انقدر قلبم م

دمیرو شن شیعاد یکتلت رو بردارم که صدا : 

- یستیاگه راحت ن ار،یشال و مانتو تو درب ! 

بهش انداختم و  ی؟ نگاه خاصبود نه؟؟ یعوض

حواله ش کردم یلبخند : 

- راحتم ینطوریمن هم .. 

نشست و چشم ازم نگرفت یصندل یرو : 



- گرمت باشه دیلپات قرمز شده، گفتم شا .. 

 نیدور ظرف سفت شدند. گرمم بود؟؟ ا انگشتهام

 زیم ی! ظرف رو روکردینگاه تمام تنم رو گرم م

شالم رو  یوشه عقب بکشم، گ نکهیگذاشتم و قبل از ا

دستش گرفت یتو : 

- ؟؟یبش الشیخیب یخوایشالت افتاده تو گوجه ها..م  

! به ناچار از دادیبه خرج م استیقشنگ س چه

رفتم و شال و مانتو رو  رونیآشپزخونه ب

داشتم، هرچند ساده بودم.  یدرآوردم.حاال حس بهتر

به موهام کردم و از  یکنسول نگاه ی نهیآ یتو

ئن شدممرتب بودنشون مطم . 

- گهید ایب .. 

چه  نباریکه ا نهیبب خواستی..مدیو شا دادینم فرصت

م رو پنهان کردم  انهیازم سر زده!! ذوق موذ یطنتیش

. و ساده بودنم، کردیو وارد آشپزخونه شدم. نگاهم م

رهیزود چشم ازم بگ یلیباعث شد خ : 



- نیبش .. 

آورد! پشت  یخودش هم نم یجالب که به رو چقدر

رو که توش دوتا گوجه  یاون بشقاب نشستم و زیم

دیبود، به سمتم کش : 

- یرو قاچ کن، اگه بلد نایا ! 

براش نازک کردم یکج شد و پشت چشم دهنم : 

 ..مسخره-

 یواقع یو من به معنا دیبسته خند یدهن پر و لبها با

و خواستنم رو  یتمام دلتنگ شدیضعف کردم! چرا نم

رفع کنم؟ کبارهیبه  ! 

خندونش گرفتم و مشغول  یچشم از لبها یسخت به

لختم  یاز موها یقاچ کردن گوجه ها شدم. طره ا

صورتم راه گرفت. با ساق دستم کنار  یسرکشانه رو

 برگشت. دستش شیقبل یبازهم سر جا یزدم ول

 یاومد و ناخودآگاه نگاهش کردم. زبون رو کینزد



 رولخت شده  یو با انگشتهاش چند تار مو دیلبش کش

دیآروم کش .  

- یموهاتو صاف کرد .. 

من گرمم بود؟ ایگرم بود  هوا ! 

 به خاطر من؟؟-

نگاه عاقل  کی خواستیدلم م یلیکردم و خ سکوت

حواله ش کنم! موهام رو پشت گوشم زد  هانهیاندر سف

گفت یبا لبخند آرومو  : 

- یفر بامزه تر یبا مو .. 

ذوق بود  یجمع شده م رو ازش گرفتم. ب یچشمها

گهید ! 

- هم  ینطوریاما ا ،یستیبچه تُخسا ن هیشب گهید

ادیخوشم م .. 

م رو به لرزه انداخت. سرم رو  چارهیقلبم ب بازهم

به  یبلند کردم و نگاهش کردم. اون ژست متفکرانه ا



 یبه سمتم خم شد و نگاه زیم یخودش گرفت. رو

صورتم گردوند یتو : 

- داره یمعن هیاما قرمز نبودن لبات  .. 

لب زد یزد و با مکث کوتاه یکجخند : 

- یعطر یخوایتو بوس م .. 

از  نکهیانگشتهام فشرده شد و قبل از ا ونیم چاقو

 :خودم دفاع کنم، ادامه داد

- ..مگه نه؟؟؟یرژ سرب دار نزد نیواسه هم  

دمی. و اخم کرده رو بهش غردیار کوبو وونهید قلبم : 

- نکن یمنف یبا خودت فکرا ! 

 یِ آدِم عوض نیبود. کال ا یجور کیخنده ش  تک

داد و با  هی! تکبردیدل م یجوِر ناجور کیجذاب 

گفت حیپر تفر یهمون خنده  : 

- اون  ری..تقصادیهمونا تو سرم م کنم،ینگات که م

 ..چشاته که انقدر تابلوئه



به سمتش ُهل دادمگوجه رو  بشقاب : 

- ؟؟؟یندازیمن م یچشا ریذهن منحرفتو تقص  

گرفت.  یش رو از صندل هیزد و تک یلذت لبخند با

به غذا کرد و آروم گفت یاشاره ا : 

 ..بخور-

 یچشمهاش موندم و اون لقمه ا ی رهیخ یا هیثان چند

گرفت. لقمه رو به سمتم گرفت و نگاهش رو به 

 :چشمهام دوخت

- گهید هیدوران نامزد .. 

. قبل رمیتعلل دست دراز کردم تا لقمه رو ازش بگ با

دستش برسه، دستش  یتو یدستم به لقمه  نکهیاز ا

پچ زد روزمندانهیو پ دیرو عقب کش : 

- سیخبرا ن نیاز یدوران نامزد .. 

هوا مشت شد و با  ی! دستم توکرد؟یم تمیاذ داشت

و  دیبه روش کردم. خند یاخم رفت،یکه بند م ینفس



دهنش  یلقمه رو تو م،یعصبان یچشمها یجلو

 .گذاشت

- ؟؟یرژ نزد یخب؟؟ واسه چ  

 یعصبان ینبود و انگار کم یعاد گهیزدنم د حرف

 :بودم

- کنم؟؟ شیبرم که آرا رونیب خواستمیمگه م  

- ؟؟یکنیم شیآرا یواسه ک یریم رونیب  

شدمیم یعصب : 

 ..واسه دل خودم-

زدیدر اوج آرامش لبخند م اون : 

- داره مورد یکی نیا .. 

خودش گفتم مثل : 

- ؟؟یچه مورد  

تکون داد یسر : 

- میزنیدرباره ش حرف م .. 



بگم، نذاشت یزیچ خواستم : 

- ؟؟یچرا موهاتو لخت کرد  

خواستن خودش رو پشِت خواستن  خواستی! میلعنت

 .من پنهان کنه

 ..واسه تنوع-

حرکاتش شد یِ تمسخر قاط یکم : 

 !!آهان! واسه تنوع-

موهام  یشتهاش رو روآورد و انگ شیرو پ دستش

چونه م امتداد داد یصورت و انتها یو تا رو دیکش : 

- ؟؟؟یدونیم یمنو آدم تنوع طلب  

کرد؟؟ یبرداشت نیباز موند. چرا همچ دهنم  

- داره؟ یچه ربط !! 

دیلبش کش یرو یلبخند : 

- بچگونه  یاستهایس یکارات واسم جالبه..حت یهمه 

 ..ت



 یارچشمهاش موند. من که هنوز ک یرو نگاهم

جذب اون ینکرده بودم برا ! 

 شیزنگ گوش یزده نشده بود که صدا یحرف هنوز

از کنارم رد  یبلند شد. با تعلل از جا بلند شد و وقت

دیسرم کش یرو یدست شد،یم : 

- ادیرنگ قرمز به پوستت م .. 

تنم راه گرفت و اون  یاز قبل تو شتریقلبم! گرما ب آخ

ارج شد. پس نگاهم کنه، از آشپزخونه خ نکهیبدون ا

 !فکر اون شب هنوز تو سرش مونده بود

 جونم داداش؟؟؟-

و لبهام کش  شدندیاتاقش مرور م یتو یلحظه ها اون

اومدند یم . 

 ..آره خونه ام-

بازهم تکرار بشه نه؟؟؟ تونستیم  

- م؟؟یعه مگه امروز قرار گذاشته بود  

سمت آوات رفت. نکنه بره؟ حواسم ! 



- بود؟؟ وشایبا ن  

از همون مدلها نبود؟ یکی..ییآشنا ..چه اسموشاین ! 

- رفته بود ادمی .. 

 یاسمها که به زبون م نی. چقدر از ادیپر کش لبخند

 .آورد، متنفر بودم

- الیخی! نه احسان جان امروزو بگه؟یساعت د مین .. 

دیقلبم سرک کش یتو ینور . 

- گهیروز د هی..نه کنسل کن..بگو تونمیامروز نم .. 

؟رفت؟؟ی. نمشدیم شتریب نور  

- ..بگو شهیاالن گرفتارم احسان..نه بابا زشت نم

 .آوات وقت نداشت

بود ی. امروز روز خوبگشتیبرم لبخند ! 

- وقتم پره یعه..جد تونمیگفتم نم .. 

داده  هیکه به سنگ اپن تک دمیرو بلند کردم و د سرم

زد و  یکه نگاهش کردم، چشمک نی. همکنهیو نگاه م



. دیباز کش یمن رو به همون شب و همون دکمه ها

و خودم رو مشغوِل لقمه  دمیبا خجالت چشم دزد

 .گرفتن نشون دادم

- ؟؟؟ی..کار ندارگهیوقت د هیآره بگو   

هم  نیخاطر من..به خاطر من؟!! بهتر از ا به

؟؟شد؟یم  

 ..خدافظ-

 داری. اصال بیداریب یتو ایرو کی دنید مثل

به خودم اومدم که دستش دور دستم  یبودم؟!وقت

دستم رو گاز زد. سرم رو  یتو یشد و لقمه  دهیچیپ

و لپم رو  دیبلند کردم و جا خورده نگاهش کردم. خند

دیآروم کش : 

- ها رو از خودت  افهیق نیبهت دست بزنم..ا خوامینم

یوسوسه م کنکه  اریدرن ! 

 یتنگ کردم و خواستن رو پشت اخم پر ناز چشم

 :پنهان کردم



 !پررو-

رو گرفت و بلندم کرد دستم : 

- مینیبش رونیب می..پاشو برسیتو که گشنه ت ن .. 

نگاهش کردم انهیجا بلند شدم و موذ از : 

 ..بهم دست نزن-

دیو خند دیرو کش دستش : 

- ایبچه زرنگ ! 

اشاره کرد ولو شد و به کنارش یمبل یرو : 

- نجایا نیبش .. 

و سرم رو کج کردم ستادمیا روبروش : 

- آخه یبهم دست بزن ترسمیم .. 

دیبرداشت و دستم رو گرفت و کش یزیخ : 

- ..خودم گفتم که از بوس یشیلوس م یدار گهید

سین یخبر .. 



 یافتادم و همراهش قلبم هم افتاد. فاصله ا کنارش

هم در کار نبود یلمس ینبود ول . 

- ؟؟یکنیم نیچچرا هم  

مبل  یپشت یرو از پشت سرم رد کرد و رو دستش

هم  یو لبخند موندیجا ثابت نم کیگذاشت. نگاهش 

 یدستش رو از پشت رو ینداشت. با مکث کوتاه

 :موهام گذاشت و زود برداشت

 ..موهاتو باز کن-

شد و با خجالت لوس شدم شتریقلبم ب لرزش : 

- ؟؟یمن دار یبه موها کاریچ  

سخت آروم  یمع کرد و فکر کنم کمرو ج چشمهاش

 !بود

- ..واسه تنوعینطوریهم ! 

سرم  یرو از رو پسیبراش گرفتم و کل یا افهیق

 :برداشتم

- منو تکرار کنه یفقط بلده حرفا .. 



به موهام دادم.  یرو تکون دادم و همراهش تاب سرم

بلند بود..بلند و لخت و پرپشت. چه خوب که عطر 

 :زده بودم! صداش آرومتر شد

- ؟؟یموهات بود نیچند ساعت سر ا  

باال دادم و..از نگاهش گرم شدم یا شونه : 

- نه ادیز .. 

کردیدست نزدنش کالفه م م نیو ا زدینم دست .. 

 ..هوم خوب شده-

..از بوس که چه عرض کنم، از گفتیراست م انگار

 شیبودن ظاهر یعاد نینبود و ا یخبر یلمس چیه

 نکهیقبل از ا تحمل نداشتم و گهیبود. د زینفرت انگ

درمورد سر و  یا گهید یاظهار نظِر مسخره 

 :وضعم بکنه، گفتم

- واسم  خواستمیچندتا عکس دارم، م یراست

یدرستشون کن .. 



حواسش جمع نبود. هنوز نگاهش  ادیانگار ز اون

گفت یوقت دیچرخیم : 

- ؟؟یچه عکس  

شلوارم کردم بیج یتو دست : 

- خودمه یعکسا .. 

باالخره نگاهش رو ازم رو جلوش گرفتم و اون  فلش

دستم داد. ادامه دادم یگرفت و به فلش تو : 

-  خوامیکن م تیاد کمیهرکدوم که به نظرت خوبن، 

 ..چاپ کنم

دستم  یتکون داد و با مکث فلش رو از تو یسر

 :برداشت

- کنمیباشه نگاه م .. 

نگاهش کردم و سرم رو کج کردم یلبخند لوس با : 

 ..االن آوات-



 یحرف نگاهم کرد و من تو بدون یا هیثان چند

 :همون حالت موندم. باالخره از جا بلند شد و گفت

- تو سرته یچ نمیبب میپاشو بر ! 

همراهش از  کردم،یجمعش م یکه به سخت یلبخند با

بود که من رو به خجالت  یحس کیشدم. جا بلند 

در اتاقش رو باز کرد و خودش  ی. وقتکردیوادار م

شد شتریخجالت ب نیوارد شد، ا .  

- نجایا ایب .. 

رو گاز گرفتم. زشت نبود اون عکسها رو  لبم

و من  گفتیساغر راست م دیشا دادم؟؟؟ینشونش م

شده بودم ایح یب یادیز ! 

اق بزرگ با ات کیتعلل وارد اتاقش شدم.  با

. نگاهم رو گردوندم و یو قهوه ا دیسف ونیدکوراس

 یروشِن اتاق به سمت پرده ها مهین یاز فضا

 کی. دمیشده بودند، سرک کش دهیکه کش یریحر

از تخت دونفره  یاتاقش بود که کم یتخت بزرگ تو



. آب گلوم رو فرو دادم. من دیرسیبه نظر م کتریکوچ

ای شدمیمنفر بودم که وارد اتاقش  نیاول ... 

- نیبش ایب .. 

صداش، چشم از تخِت نه چندان مرتب  دنیشن با

کنار  یا گهید یگرفتم و نگاهش کردم. داشت صندل

ذاشتیم وتریکامپ زیم یجلو یِ صندل .  

 ..آوات-

بهم انداخت ییگذرا نگاه : 

 هوم؟-

که دست بردارم نبود،  یگذاشتم و با شرم شیپ قدم

 :لب زدم

- امممم نجایا ... 

گردون ولو شد و منتظر نگاهم کرد تا  یدلصن یرو

شد، جمله  شتریب دیترد یجمله م رو تموم کنم. وقت

بپرسم؟!  خواستمیم یسخت تر شد. اصال چ یبند



 یبهتره بگم، فوضول ایو مسخره!  ربطیب یزهایچ

جایب .. 

 ُخو؟؟؟-

 یلیامروز خ دم،یپرسیاتاق م نیبعدها درمورد ا دیبا

سرم رو به  دم،یلبم کش یکه رو یزود بود! با لبخند

 :اطراف تکون دادم

- ولش کن یچیه .. 

 ینگاهم کرد و بعد چرخ یبا کنجکاو یا هیثان چند

شد پوتریکام زیخورد و رو به م : 

- ایب .. 

 خواستینشستن، دلم م یرفتم و راستش به جا جلوتر

به  یفرار کنم! کارم زشت و مسخره نبود؟! دلبر

نشون دادن عکس ی وهیش ! 

 یتذکر دوباره بده، رو نکهیو قبل از اکرد  نگاهم

 یرنگ اهیکنارش جا گرفتم. لپتاِپ بزرگ س یصندل

بود..و روشن زیم یرو !  



وصل  ستمیآورد و فلش رو به س شیرو پ دستش

 ییو گرما زدیدهنم م یحاال..قلبم تو نیکرد. از هم

فلش  ی. محتواکردیمسخره حالم رو دگرگون م

دادند و آوات  زود خودشون رو نشون یلیخ یممور

فلش،  یتو یباز کردن تنها پوشه  ی نهیگز یرو

کرد کیکل . 

لپتاپ در  یماوِس لمس یانگشت اشاره ش رو 

که  یزیر یعکسها دنیگردش بود و نفس من با د

اراده بود که  یشدند، بند اومد. ب انینما کونیمثل آ

 :گفتم

- نیبعدا خودت بب یخوایم .. 

دوباره به صفحه بهم انداخت و  ییگذرا یلیخ نگاه

 :نگاه کرد

- یکرد یطنتیش هی یحتم یعنی یکه گفت نویا .. 

کردم یو با سر انگشتهام باز دمیگز لب : 

 ..نه فقط..چندتا عکسه-



 یبا موها ستاده،یا یرعکس رو باز کرد. دخت نیاول

سبز رنگ. نوک  یراساع  راهنِ یبسته شده و..پ

عکس  ی. نگاِه آروِم آوات روشدندیانگشتهام ِسر م

که  ینسبت به عکس و..دختر دشید دونمیبود و..نم

تا آروم  دیبود. طول کش یزل زده بود، چ نیبه دورب

بگه یحس خاص کیو..با  : 

 ..فقط چندتا عکسه-

 ییقفل کردم و..با شرم و پرروهم  یرو تو دستهام

 :گفتم

- ..خوب افتادم؟؟؟نجایا  

شد و فِلش  دهیماوس کش یصفحه  یرو انگشتش

بسته م و صورتم درگردش بود یموها یماوس رو : 

- ؟؟یعکسا رو گرفت نی..کجا اسیبد ن  

نشون  یشدم تا خودم رو عاد لیبه جلو متما یکم

 :بدم

- ریخاله من یخونه  .. 



 یم کرد و من چشم از صفحه شکار شیگوشه ا نگاه

 .لپتاپ نگرفتم

- رم؟؟یخودم ازت عکس بگ یومدیچرا ن  

شرم شد و نگاهش کردم نیا یهم قاط طنتیش : 

 ..زشت بود خب-

 میرو کامل به سمتم برگردوند و مستق صورتش

 :نگاهم کرد

- زشت بود؟ یچ ! 

به روش زدم یباال دادم و لبخند یا شونه : 

- یشدیپررو م .. 

 یبا مکث چشم ازم گرفت. دکمه ا تنگ کرد و چشم

عکِس نشسته،  کیشد.  انینما یرو زد و عکس بعد

آرومش  یبزرگ. تک خنده  یباز و لبخند یبا موها

تنه و شلوار  مین یو نگاِه من رو دیبه گوشم رس

نه؟ ایاسپرت درگردش بود. خوب بود  ! 



- به  یژست اسپرت..اصال ربط لیمبل است یرو

نداره پتیت .. 

فلش رو  یخواسته جمع شد. اون دکمه نا لبخندم

آروم  نیزد و در همون ح یعکس بعد دنید یبرا

 :گفت

- یدار یبرعکس لپات، شکم تخت .. 

 یبه پشت گوشهام راه گرفت. عکس بعد گرما

 یشده م رو سیگ یتنم بود و موها یعروسک راهنِ یپ

شونه م افتاده بود. دست به کمر و با ناز به  کی

 نیا یتو یرادیکر نکنم ا. فکردمیروبرو نگاه م

گذاشتم و سرم  زیم یکنه. آرنجم رو رو دایعکس پ

 واتبه آ یدادم. نگاه هیرو به دست مشت شده م تک

به عکس انداختم و گفتم یو نگاه : 

- چاپ کنم خوامیم یحتم نویا .. 

. فکر کردیعکس رو کنکاش م نییباال و پا نگاهش

 به خوِد عکس هم ،یزدِن حساب دیکنم در کنار د

 :توجه داشت



- نداره تیفیک .. 

- س؟؟؟یخوب ن یعنی  

 یا گهیجور د کیکه داشت  یکرد. نگاه نگاهم

 هیو..ناخودآگاه تک شدینگاه باعث خجالتم م نی. اشدیم

گرفتم و دستم رو جمع کردم. اون  زیم رو از م

دستش رو از پشتم عبور داد و کف دستش رو بغلم 

 یوردکه برخ کردیگذاشت. چقدر تالش م زیم یرو

کوبش  هبودن، قلبم رو ب کیدور و نزد نینباشه و ا

انداخت یم : 

 ..خوبه-

کننده  وونهیخش گرفته ش و نگاِه گرمش د یصدا

  .بود

- ..خوبه؟؟یچ  

شد و سر تا پام رو از نظر  دهیکش نییپا نگاهش

 :گذروند



- حرفا  نی..قابل قبوله..هرچند من تپل تر ازلتیاستا

 ..دوس دارم

. البته که خواستن کردیبم مگردش چشمهاش معذ 

 یبود! چشم ازم گرفت و من..تو یزیاز هر چ شتریب

! با یلمس چیآغوشش، بدون ه یآغوشش بودم. تو

ضرب گرفته بود و با  زیم یسر انگشتهاش آروم رو

دیکشیماوس م یصفحه  یش رو گهیدست د .  

- سیبد ن چوقتیمورد ه هی نیخنده ت قشنگه..ا ! 

روش مونده بود و اون داشت به لبخند دختِر  نگاهم

آروم ضرب  ی. صداکردیعکس نگاه م یتو

هم  ادیو فکر کنم ز دیرسیانگشتهاش به گوشم م

و نگاه  نشیسنگ ینبود. نفس ها یعاد

آروم بودن! با  یبرا کردیت منکردنش..چقدر مقاوم

 یسرشونه ش آروم بهم زد و با نگاهش به صفحه 

دلپتاپ اشاره کر : 

 خب کدومو درست کنم؟؟؟-



لبم اومد و چشم ازش  یرو یناخواسته ا لبخند

 :گرفتم

 ..همه رو-

 هیرو آورد. چند ثان یزد و عکس بعد یدکمه ا یرو

 رو یبه دختِر بدون لبخند نگاه کرد و عکس بعد یا

هر عکس چند  ی..روی.. و بعدیآورد. عکس بعد

کردیو بعد رد م کردیمکث م یا هیثان . 

. دمیشنینفسهاش رو م یصدا یول کردمینم نگاهش

که اگر دستش رو از  کیبود..انقدر نزد کینزد

لمسم کنه.  یبه راحت تونستیم داشت،یبرم زیم یرو

. دادیاجازه رو نم نیو مسخره ش ا جایاما غروِر ب

حرفش بمونه یتا حد امکان رو خواستیم مه دیشا !  

- ارزش چاپ  ی..ولکنمیواسه ت درستشون م

و نهییپا یلیعکسا خ تیفیندارن.. ک ... 

 یشد. رد کرد ول انیصفحه نما یالمصب رو عکس

همون عکس برگشت!  یهمون لحظه دوباره رو

 انهیباز و بلندش وحش یکه موها یعکس دختر



و  کردیروبرو نگاه م به انهیبودند. موذ ختهیدورش ر

 نیا یتو ییایح ی. نفسم بند اومد. چقدر بزدیلبخند م

زدیعکس موج م !  

بازوهاش افتاده بود و شق  یدختر رو ریتاِپ حر بند

مبل نشسته بود. و کف دستهاش رو  یو رق رو

پا انداختنش  یمبل گذاشته بود. پا رو یدوطرفش رو

 یمشخص نشه، جز پاها یزیباعث شده بود که چ

 یکه..پر از وسوسه  یو برهنه ش! و باالتنه ا دیسف

بود یطانیش !  

خجالت  شتریو لحظه به لحظه ب شدیداغ م تنم

اتاق حکمفرما شده  یتو ی.سکوت مسخره ادمیکشیم

بود و من جرات نگاه کردنش رو نداشتم. زشت بود 

هم فشردم و نتونستم تحمل کنم. کف  ینه؟!! لب رو

اپ باز کردم و پر لپت یدستم رو رو به صفحه 

 :خجالت صدام رو باال بردم

- ختمیر یاشتباه نویا .. 



. حس دیفرستاد و قلبم لرز رونیب ینیسنگ نفس

صورتم سرخ شده. اون با مکث دستش رو  کردمیم

شونه م  یآورد و دست رو شیبود، پ زیم یکه رو

دیگذاشت. و من رو به عقب کش .  

- یعطر نیبش .. 

دور شونه م حلقه  خورد و..دستش یبه صندل پشتم

دمیغر رفت،یکه بند م یشد. با نفس : 

 ..بهم دست-

صدام  دم،یو خمارش رو د رهینگاه خ یوقت یول

جمله رو تموم کردم یرفت و به سخت لیتحل : 

 ..نزن-

تا دستش  دیو طول کش شدیاز عکس جدا نم نگاهش

 یصندل یشونه م برداره و پشتم رو یرو از رو

  .بذاره

   ..بهت دست نزنم-



نگاهش گرم شدم. آروم  یکرد و من با حس تو نگاهم

 :و پچ پچ وار ادامه داد

- کنم؟؟ کاریپس چ  

راه نفسم  خواستیو م ختیریدلم فرو م یتو یزیچ

تم چرخ خورد و من صور ی. نگاهش تورهیرو بگ

 :هول شده گفتم

 ..اون جزو..عکسا نبود-

خمار و مستانه بود کجخندش : 

- کنه؟؟یم کاریچ نجایپس ا  

رو بند بلوزم کردم دستم : 

- شد یاشتباه .. 

لرزوندیخنده ش هم دل م تک : 

  !ازون اشتباها-

بود  نی. بازهم نفسش سنگدمیدهنم کش یرو تو لبم

گفت یوقت : 



- وروجک یکنیم یباحال یچه اشتباها .. 

لپتاپ  یصفحه  یازم گرفت و به عکس رو چشم

 یشد. وا دهینگاه کرد. نگاهم به سمت عکس کش

  !خدا

شد و با همون  دیماوس کش یصفحه  یرو انگشتش

پچ زد یحِس لعنت : 

- ..قرمز یکنی..دکمه باز میزنیرژ قرمز م

یزنیهومممم..رژ نم .. 

داد رونیب ینفس بازهم : 

- سی..قرمز نیپوشیم دیسف ..لباسیندازیعکس م .. 

 شدیم دهیتِن دخترک کش یجا یجا یماوس رو فلش

افتادم یو داشتم پس م : 

- سیاز قرمز ن یامروز خبر .. 

و نگاهم به فلش  کردندیبلوزم رو چروک م انگشتهام

. دستش شدیم تیماوس بود که با انگشِت آوات هدا

سرشونه م نشست یرو یلحظه ا : 



- یکنیم یجرزن .. 

عکس بود و انگار  ید. فلش ماوس روجمع ش تنم

شدیم دهیتنم کش یدسِت آوات بود که رو ! 

- یکنیم ینامرد .. 

بازوم رو فشرد و همچنان به عکس  یرو دستش

کردینگاه م : 

- تو آخه؟ یکنیم کاریچ نجایا  

آرومش با  ی. نگاهم کرد و صداشدیاز جا کنده م قلبم

شد یحرص قاط : 

- ؟؟یم کن وونهید یخوایم  

عکس مونده بود. نگاه اون به من بود  یرو نگاهم

. دستش که گرفتمیحس رو م یایو..من از نگاهش دن

به خودم مسلط شدم  یبازوم فشرده شد، به سخت یرو

 :و رو بهش گفتم

- بود ییقرارمون فقط آشنا .. 



چشمهام جابجا شد. دستش رو از  نیش ب وونهید نگاه

بازوم برنداشت و در عوض صورتش بود که  یرو

و آروم پچ زد دی. مستانه خندشدیم کینزد : 

- خانوم  یکن یحد دست و دلباز نیقرار نبود تا ا

 ..کوچولو

آورده بود! آواِت من با اونهمه ادعا..دربرابر مِن  کم

کم آورده بود؟ نیعطر !  

- نکردم یمن که کار .. 

کمرم  یبازوم سر خورد و رو یاز رو دستش

گفت یوقت دیکشینشست. من رو سمت خودش م : 

- ؟؟یکن کاریچ یخوایم گهید   

کننده وونهینبود. چقدر د یا فاصله ! 

- یبهم دست بزن دیآوات نبا .. 

مستانه بود. نوک  یخنده ش سرشار از حس تک

و لب زد دیمن کش ینیرو به ب شینیب : 



- ندارم..قرار شده مراقبت باشم تیکار .. 

فاصله  یسرشونه هاش گذاشتم تا کم یرو دست

 دیآوات بود و من با . امروز روز شکسترمیبگ

کردمیمقاومت م : 

- یزنیحرفت م ریز یدار ..  

نفس بلندش.. و فرو دادن آب گلوش بهم  یداص

. گذرندیلحظه ها براش سخت م نیکه چقدر ا گفتیم

ش رو  گهیو دست د شدیکمرم فشرده م یدستش رو

 خواستیگردن و گونه م گذاشته بود. م یرو

  !!ببوسه؟

- ؟؟یاومد یواسه چ  

خمارش نگاه  یکم به چشمها یهمون فاصله  یتو

بودند به خدا یزندگ یوحش یچشمها نیکردم و..ا ! 

- دلم برات تنگ شده بود نکهیفقط واسه ا .. 

دیکشیو سخت نفس م شدندیباز و بسته م لبهاش : 

- رفع بشه؟؟ تیدلتنگ یخواینم  



و..زود بود  خواستمیرو م دنشیاالن..بوس نیمن هم 

 یکوتاه اومدن! ابرو باال دادم و با صدا یبرا

گفتم یآرومتر : 

- که نرفته؟؟ ادتی..سین یاز بوس خبر  

 یجمع شده ش رو به چشمهام دوخت و اخم یچشمها

ابروهاش نشست. دل کندن براش  نیب یاز کالفگ

 شیکالفگ نیا یسخت بود و..من چقدر برا یلیخ

کردمیذوق م . 

- بچه یشیپررو م یدار ! 

زدم و صورتم رو کنار گوشش آوردم. و دم  یلبخند

 :گوشش پچ زدم

- آوات؟؟؟ یسخته ازم بگذر  

موهام چنگ  یمکث، دستش از پشت رو یا هیثان با

آروم برگشت  نی. نفسم با هدیشد و سرم رو عقب کش

شده نگاهم کرد. لبخند داشت.  و اون با فک سفت

یلبخند کالفه و عصب کی ! 



- و  دمیکه به خاطرت شن ییسخته بخوام اون حرفا

 ..فراموش کنم

سرشونه ش فشرده شد یرو دستم : 

 ..موهامو ول کن-

و سرم باالتر اومد. نگاهم از  دیکش شتریرو ب موهام

 یرنِگ اتاق جلو اهیچشمهاش جدا شد و سقف س

 یاعتراض کنم که..نرم خواستمیشد. م انیچشمم نما

درشت شده م  ی!! چشمهایگلوم نشست! وا ریلبش ز

فراموش شد. اون  دنیسقف موند و نفس کش یرو

 وونهیو د دیپوست گردنم کش یلبهاش رو رو ینرم

 :وار پچ زد

- تو بگذرم هیکه بخوام از تنب نهیاما سخت ترش ا !  

و پشت سر همش داشت من رو از پا  زیر یها بوسه

افتادند و  یهم م یآورد. چشمهام کم کم رو یرمد

مهم نبود که بخوام کم آوردنش رو به  یحت گهید

ارمیروش ب .  



و..دست من  شدیانگشتهاش فشرده م ونیم موهام

دستش شده بود و  ریسرشونه ش.کمرم اس یرو

 وونهی. فقط آروم و ددادیبهم نم یحرکت چیه یاجازه 

و آرومتر  دیشکیپوست گردنم م یوار لبهاش رو رو

دیبوسیم . 

- وسوسه م  یکارا بکن..دوس دارم..وقت نیاز شهیهم

ادیخوشم م ،یکنیم .. 

لبم اومد.  یرو یدادم و لبخند رونیب یبسته نفس چشم

 یرو یاحمق نبودم نه؟؟ بوسه ا یاون دختربچه 

از فشار موهام کم کرد یچونه م گذاشت و کم : 

- خطاهات  یکه از همه  یشیباعث م ینطوریا

گذرمب .. 

نبود یمقاومت چیه گهیاوج بودم و د یتو .. 

- یکرد کاریکه باهام چ رهیم ادمی .. 



آروم و نرمش لذت  یبسته بودم و از بوسه ها چشم

 ی..تجربه ایلذت وصف نشدن کی. بردمیم

حس نیباتریحس..ز نیناب..اول .. 

 یو دستم رو کردمیپرواز رو تجربه م داشتم

. هنوز انگشتهاش موهام رو شدیسرشونه ش شل م

. کردیگلوم رو لمس م ریو هنوز لبهاش ز دیکشیم

صدا لب زدم یزدم و..ب یلبخند : 

 ..نکن-

و نفس گرمش قلبم رو نوازش کرد.  دیخند آروم

خواستنش رو نشون خش گرفته ش اوج  یصدا

دادیم : 

- بر اومد شهینم یکیاز پس تو  .. 

بودم  دهیکه زده بود رو کامل نچش یلذت حرف هنوز

و  دمیترس کبارهیزنگ در خونه، به  یکه با صدا

دمیعقب کش !  



اراده و  یهم گره خورد و من ب یتو نگاهمون

به زبون آوردم دهیترس : 

- مامانم یوا ! 

اهم کرد. نفس نفس باز و بهت زده نگ مهیدهن ن با

و اون..کم کم به خودش اومد. نفس بلندش رو  زدمیم

چشمهاش  یرو یفوت کرد و با شدت دست رونیب

دیکش : 

- شانس نیلعنت به ا .. 

طرف ناراحت  کیرو با شدت گاز گرفتم. از  لبم

 بکیخنده م گرفته بود. س گهیبودم و از طرف د

دشد و با تعلل از جاش بلند ش نییگلوش باال و پا : 

- هیک نمیبب نیبش .. 

 یسرشونه م گذاشت و ب یبلند شم، دست رو خواستم

 :طاقت و پر جذبه گفت

 ..از جات تکون نخور-



که  یجمع شده نگاهش کردم و اون با نگاه یلبها با

صورتم گردوند، چشم ازم گرفت. خودم رو  یتو

که دلش  یداشتم. حس پرنده ا ی. حس سبکدمیفهمینم

قبل  یواز کنه..لحظه هابارون پر یتو خواستیم

و لبم از ذوق و خجالت و..خواستن،  شدندیمرور م

بش کردم ی. با نگاهم تعقشدیدندونهام فشرده م ونیم

  .که از اتاق خارج شد

 یروشن جلو ینگاهم به در باز بود و ستاره ها

 یسخت یروزها کردمی. فکر مزدندیچشمم برق م

فکر . ستمین یدارم و اونقدر براش خواستن شیدرپ

ش رو  نهیچقدر تالش کنم تا غرور و ک دیبا کردمیم

چقدر  شیطاقت یب نیکنار بذاره. اما امروز..با ا

بهتر،  یروزها یدلگرم شدم و چقدر برا

ش کرد،  نهیک نیگزی..امروز مراقبت رو جادواریام

  !انگار

 ..سالم آوات-



 یباعث شد که از فکر لحظه ها زدانی یآشنا یصدا

امیب رونیکه گذشت، ب یداغ .  

 ..سالم-

همراه بود. دلش  یحوصلگ یب کیآوات با  یصدا

شد  شتریپشت در باشه؟؟؟ خنده م ب زدانی خواستینم

 .و از جا بلند شدم

- نجاس؟؟یا نمیعطر یآبج  

و از اتاق خارج  دمیبه صورتم و لباسم کش یدست

  .شدم

- ؟؟؟ی..کارش دارنجاسیآره ا  

منه و  یخونه  نجایکه انگار ا زدیحرف م یجور

باهام داره! قدمهام رو به  یکه موقتا کار هیکس زدانی

دمیرو شن الیخیب زدانِ ی یو صدا دمیسمت در کش : 

 ..مامانم کارش داره-

داد؟؟یآوات نخواستنش رو نشون م مکث  

- داره؟؟ کارشیاالن چ  



با شک گفت زدانی : 

- ..به من نگفتدونمینم .. 

بلوز و نگاهشون کردم. آوات  ستادمیبه آوات ا پشت

چهارچوب در  یبه تن زده بود و تو یمردونه ا

زدیچونه م زدانیبود.و با  ستادهیا ! 

- ادیم گهیساعت د مین هی س،یاگه کارش واجب ن .. 

و خنده م  دمیرو د زدانی یدرشت شده  یچشمها

ستادمیگرفت. جلوتر رفتم و کنار آوات ا : 

- زدان؟؟ی  

د متعجب بو زدانیشد.  دهیهردو به سمت من کش نگاه

گفت یوقت : 

- ..مامان کارت دارهیسالم آبج .. 

با آوات  ادمیکارم داشت..البد از تنها بودِن ز مامان

بود و فکر کنم هنوز درک نکرده بود  ومدهیخوشش ن

هم با  دینامزد و محرمم هستم.شا یکه من خونه 



 دی..شادونمیرد و بدل کرده بودند. نم ییترالن حرفها

داشت یهم واقعا کار واجب !  

بود، اما  ومدهیکار خوشم ن نیاز ا نکهیا اب

و چه وقت  کردیصدام م دیاالن با نیاالن..درست هم

ضد حال زدن به آواِت پررو و از  کی یبرا یخوب

یخود راض ! 

. کردیم دست خودم نبود. آوات نگاهم ملب یرو لبخند

. و دمیزود چشم دزد یلیبهش کردم و خ ینگاه

رو دادم زدانیجواب  : 

- امیاالن م سایوا .. 

ش به من  رهیو نگاه خ شدندیآوات تنگ م یچشمها

حقش بود خب! چشم ازشون گرفتم و  یکی نیبود. ا

زود شال و مانتوم رو تن زدم و  یلیداخل شدم. خ

 یرفتار کنم. مثل همون عاد یکردم عاد یسع

 یگفت "از بوس خبر روزمندانهیکه پ یبودنش، وقت

ستین !"  



شدنش رو حس کردم و خودم رو با درست  کینزد

و دستهاش  ستادیکردن شالم سرگرم کردم. روبروم ا

شلواِر گرمکنش کرد بیج یرو تو . 

که دلش  دادیسکوت نشون م نیسکوت کرده بود و ا 

. ارهیموندنم رو به زبون ب یاخواستنش بر خوادینم

که  ی! واهیچقدر از رفتنم ناراض دونستمیاما من که م

 یو..برا دیکشیلمس دوباره پر م یچقدر دلم برا

  !امروز بس بود

پر نفوذش فرار کردم یکردم و از چشمها نگاهش : 

- اری..بعد خودت ظرف کتلتو برمیم گهیمن د .. 

کوت س یو اون همونطور تو شدمیکنارش رد م از

کردینگاهم م .  

- فلشو  خوره،یعکسامم..اگه به درد درست کردن نم

 ..بده بهم

حالت نگاهش رو عوض کنه، گفت نکهیا بدون : 

- کنمیدرستشون م .. 



فرو داده، رو بهش  یهم فشرد و با لبخند یرو لب

 :گفتم

 ..پس فعال خدافظ-

 نییباال و پا یصورتم گردوند و سر یتو ینگاه

 :کرد

- باز نمتیبیم .. 

به روش زدم یچشمک طنتیش با : 

- یزنیحرفت م ری..زامینم شتیپ گهید .. 

لبش  یرو یلبش کش اومد و لبخند کمرنگ باالخره

 :نشست

- نکردم یهنوز که کار .. 

حرف خودم رو به خودم برگردوند. با  بازهم

باال رفته، گردنم رو تکون دادم یابروها : 

- ..خدافظیگیتو راست م .. 



 ینینفسش که از ب یکنارش رد شدم و صدا از

. سخت بود دور شدن دیفرستاد، به گوشم رس رونیب

 یلذت بخش. اما به هر جون کندن یگرما نیاز ا

و آروم از در خونه ش خارج شدم.  یبود، عاد

چهارچوب در حس کردم و رو  یحضورش رو تو

گفتم زدانیبه  : 

- میبر .. 

- کارا بکن نیبازم از .. 

 بیج یتو یاکه با همون دسته دمشیو د برگشتم

داده. نگاه خمارش  هیکرده ش، به چهارچوب در تک

با اون لبخند کمرنگ، هزاران حرف داشت و من با 

دمیپرس د،یلرزیکه م یقلب : 

 کدوم کارا؟؟؟-

یخنده ش چقدر جذاب بود لعنت تک ! 

 ..غذا آوردن-



به خودم مسلط شدم و  ی! به سختثیخب یِ عوض

زدم یلبخند : 

 ..باشه اگه تونستم-

 یها اهیتکون داد و من چشم از س یسر آروم

و  میاز پله ها باال رفت زدانیگرفتم. با  شیوحش

و برگشتم.  ستادمیدوطبقه ا نیپاگرد ب یدرست تو

. با لبخند کنهیو نگاهم م ستادهیکه هنوز ا دمید

باال دادم ییرو بهش ابرو یا روزمندانهیپ : 

- ایکم آورد یول !  

 نیدا شد. تمام او با خنده ش روح از تنم ج دیخند

بود و چقدر خوب که  یمن حکم زندگ یمرد برا

 !داشتمش

 فرستاده یستیبه قعِر ن زیو نفرت انگ یطانیش یصدا

شدیم . 

"-  خوادیم یکنه..خودش هر کار رتیاجازه نده اس

..تو دهیرو نم یچیه یاونوقت به تو اجازه  کنه،یم



که هرطور دلش بخواد باهات رفتار  یستیبرده ش ن

..بذار بفهمه یخودش بره دنبال خوش گذرونکنه و 

یتونی..توام مستیحرف اون ن شهیکه هم " 

که از لبخندش بند اومد، چشم ازش گرفتم  یبا نفس 

و پله ها رو به قصد رفتن به خونه، باال رفتم. دستم 

 یِ دوست داشتن ی. روزهادیتپیقلبم بود. تند م یرو

 !من

 

 (آوات)

 

توجهم رو  یاهیس ءیاتاِق کار، ش یوارد شدنم تو با

 دنیو با د شهیم دهی. نگاهم به سمتش کشکنهیجلب م

. نگاهم شمیافتاده، مات م نیزم یکه رو ینیدورب

و قدمهام رو به سمتش  شهیخشک م نیدورب یرو

. شمیمتعجب تر م دارم،یکه برم ی. هر قدمشمکیم

که درست  یاشکسته  نِ یو به دورب نمیشیناباورانه م



و اخم و  دوزمی. چشم مدوزمیوسط اتاق افتاده، چشم م

رو باهم دارم یبهت زدگ .  

. با دارمیرو برم نیو دورب کنمیدراز م دست

از بدنه ش  یشکسته ا یقطعه  ن،یبرداشتن دورب

 نِ یافته! دورب یم نیزم یروو  شهیازش جدا م

که شکسته،  یلنز ی شهیش دنیشهرزاد؟! با د ییاهدا

 شتری. فکم هر لحظه بدمیم رونیاز حرص ب ینفس

 دهینفر کش کیو فکرم فقط به سمت  شهیفشرده م

ی!! لعنتنه؟ی. کاِر عطرشهیم ! 

. کشمیکه از جا در رفته، دست م یشاتر یدکمه  به

وضع  نیبا ا نیدورب نیاچرا  دونمیهنوز ناباورم و نم

که هنوز  هییعکس ها شیافتاده. فکرم پ نیزم یرو

 نیدورب ینکردم. از چشم یخال نیدوب یاز حافظه 

 ی. لنِز شکسته و صحنه ندازمیبه روبرو م ینگاه

اره.. دندونهام یحافظه رو هم که نم یتار. عکسها

 لیفا دیبا گهید ی. تا هفته شندیم دهییهم سا یرو

بدم و اگر عکسها  لیشده رو تحو درست یعکسها

رفته باشه نیاز ب ... 



 نیزم یرو از رو نیدورب یافتاده  ی قطعه

. حتما شمیو با اعصاب خراب از جا بلند م دارمیبرم

 دیبع نیاز عطر یکار نیکار خودشه! اصال همچ

کرد یتالف یجور کیو باالخره  ستین !  

 وونهی. فقط دنبال دامیم رونیب هیسرعت از آتل با

هاش یو خرابکار جایکردن منه! بازهم حسادِت ب !  

 یلیو خ امیم نییتوجه به آسانسور، از پله ها پا بدون

زنگ در  ی. دستم رو رورسمیزود به در خونه م

. کنمیکه آش و الش شده نگاه م ینیو به دورب ذارمیم

 وونهیآروم و د یو با صدا کوبمیدستم رو به در م

غرمیم یا : 

- درو نیباز کن ا .. 

 ی. حوصله شمیتر م یعصب شه،یدر باز نم یوقت

در رو  دیو با کل کنمیم بمیج یانتظار ندارم. دست تو

بهم  نطوریا یمسخره ا لیبا دل نکهی. از اکنمیباز م

قابل تحمله ریضرر بزنه، برام غ .  

برمیو صدام رو باال م بندمیرو پشت سرم م در : 



- ؟؟؟ییکجا  

 دنشیکوتاه و ند . با نگاهِ رمیسمت اتاق مشترک م به

کنمیرو به سمت اتاقش عوض م رمیمس .  

- ؟؟یدیجواب نم ییکجا  

 ینشسته، تو نیزم یگرد رو یِ که وسط قال دنشید با

گوششه و  ی. هدفون توستمیا یچهارچوب در م

. خوبه که در نیزم یدستش رو یجلو یکتاب باز

زنهیم یو نفهم دنیمواقع خودش رو به نشن نیا ! 

. با حس ستمیا یروبروش م و شمیاتاق م وارد

و سرش رو  رهیگیحضورم باالخره چشم از کتاب م

 نیا ی! جواب سرد بودنهای. دختره عقده اارهیباال م

 یعوض نیا یخوش دادم، ول یروزهاش رو با رو

هیرو ادهیز گهید شیباز ! 

صورتم مشهوده که باعث بشه  یتو تیعصبان انقدر

 یروو هدفون مسخره ش رو از  رهیچشم ازم نگ

 یظاهر یِ سکوت و کنجکاو یگوشهاش برداره.تو

شناسمینگاِه ساده رو من م نی..ایول کنهینگاهم م !  



- ه؟یچ ! 

 ینیاز ب یو نفس شندیاز حرص تنگ م چشمهام

دستم  یتو نی. نگاه گذراش به سمت دوربدمیم رونیب

و دوباره به  دزدهیزود چشم م یلیو خ شهیم دهیکش

 نیه ازم نداره اهم ک ی. ترسکنهیصورتم نگاه م

چشمش  یرو جلو نیدختِر لوس و گستاخ! دورب

دمیتکون م : 

- ه؟؟؟یچ نیا  

 نیکه با ا دونهیشده ند و نم پیهم ک یرو لبهاش

 نی! به دوربهدیحرکتش چقدر تظاهرش رو نشون م

گهیو با مکث م ندازهیم ینگاه : 

- دونمیچه م ! 

با حرص همراهه پوزخندم : 

- ؟یدونیتو نم !!  

. شهیم رهیچشمهام خ یو تو کشهیرو باال م نگاهش

کنهیطلبکار نگاهم م نطوریکه ا ادیچقدر بدم م . 



- ؟یآشغالته..خب که چ نِ یدورب !! 

 یدهنش بزنم! اما سع یبا پشت دست تو خوادیم دلم

رو حفظ کنم میخونسرد کنمیم .  

-  نیآشغالمه..وسط اتاق بود..وسط اتاق..با ا نِ یدورب

  !وضع

هم از  یا گهید یو قطعه  ندازمیرو جلوش م نیدورب

 یکه رو ینی. نگاهش به دوربشهیجدا م نیدورب

و من دست به کمر و  شهیم دهیکتابش افتاده کش

شمیم کترینزد یقدم وونهید : 

- نه؟؟؟ هیعقده اکار کدوم  یدونینم  

فقط  نیکه ا دونمیاما من م کنه،یاخم م ظاهرا

 ..ظاهرشه و خودش رو به اون راه زده

 !درست حرف بزن-

طرف  کیوار لبم رو به  وونهید یخنده ا تک

کشهیم : 

 ..پس کاِر خود کثافتته-



دمیبزنه، اجازه نم یحرف کنهیباز م دهن : 

- ؟؟؟یکرد یعقده تو خال  

حس رو به من  نیو ا شهیم دهیلبش باال کش ی گوشه

..چه غلطاهیکه عصبان دهیم ! 

- با من  یآشغال حق ندار نِ یدورب هیبه خاطِر 

یحرف بزن ینطوریا ! 

! دست کنهیم یدختر اعصابم رو خط خط نیا چقدر

زنمیبه پاش م یکه با پام ضربه ا ستیخودم ن : 

- حق ندارم باهات  یگیبه کارم حاال م یگند زد

به خاطر بچه  خوادیدلت محرف بزنم؟؟؟  ینطوریا

قربون صدقه ت برم؟ اتیباز !! 

غرهیم تیو با عصبان کنهیرو درشت م چشمهاش : 

 !!پاتو بکش کنار-

زنمیم یدوباره ا یو ضربه  شهیم شتریب حرصم : 



-  یکه نتون زنمتیم نینکنا!! همچ ییواسه من پررو

یاز جا بلند ش ! 

شده.  شینگاه عصبان یهم قاط یبهت زدگ گهید حاال

برهیو صداش رو باال م کشهیودش رو عقب مخ : 

- که از دستم افتاد،  نیدورب هی!! سر ؟یمنو بزن

؟یمنو بزن یخوایم !!  

مشت رو درست  نیا خوادیو دلم م شهیمشت م دستم

ارمیفرق سرش فرود ب یتو .  

- از دستت افتاده که  یاز دستت افتاد؟!! چطور

خورد شده؟ ینطوریا !  

هم صداش بلندهم طلبکاره و هنوز  هنوز : 

حتما انقدر جنسش آشغال و به درد نخور بود که -

..به من چه؟گهیزود شکست د !!  

 یش خال نهیداشت که هنوز ک نهیک هیهد نیاز ا چقدر

و با حرص انگشتهام رو تو  شمینشده؟! روش خم م

زنمیسرش م : 



- روز افتاده؟؟؟ نیکه به ا نیزم شیچندبار زد  

زنهیرو با ضرب پس م دستم : 

- دستتو بکش کنار یوه ! 

پنجه م فشار  ونیو مشتش رو م رمیگیرو م دستش

دمیم : 

- یمن زد نیدست به دورب یکرد یادیتو غلط ز !! 

شهیو کارش از ذهنم پاک نم دمیرو تکون م دستش : 

- اجازه  یتو اتاق کار من!!از ک یرفت یغلط کرد

 عقده تو یواسه چ ه؟؟؟یتو آتل یکه پاتو گذاشت یگرفت

منو از کارو  یخوایم ؟؟؟یکنیم یالخ نیسر دورب

بدبخت؟؟؟  یثابت کن ویچ یخوایم ؟؟؟یبنداز یزندگ

 یب نِ یدورب نیبه ا ؟؟؟یندار نمیدورب هی دنیچشم د

؟؟؟یکنیم یارزشم حسود  

ناله وار و  یصدا م،یعصبان یداد زدنها ونیم

شنومیرو م شیعصبان : 

- دستم شکست! ولم کن یآ !!  



دستش رو با ضرب رها  دهییهم سا یرو یدندونها با

بلندش با  یو صدا زنهی. مشتش رو به پام مکنمیم

شهینفرت همراه م : 

- یگمشو!! گمشو وحش ! 

 تونمیوجب بچه! بازهم نم میهم هست ن یلمیف چه

زنمیگه دارم و با انگشتهام تو سرش مخودم رو ن : 

-  اتیبچه باز نینداره؟؟؟ با ا یتموم اتیمسخره باز

یکنیرو زهرمار م یزندگ یجور هیهرروز  ! 

 یو صدا شهیچشمهام براق م یحرص تو با

شهیبا ناله همراه م شیعصبان : 

- اون دختره شکسته منو  نِ یدورب نکهیبه خاطر ا

آره؟؟؟ ؟؟؟یزنیبه خاطر اون منو م ؟؟؟یزنیم   

و بغض کرده  زنهیم نیبه دورب یپاش ضربه ا با

غرهیم : 



- کثافت دست رو من بلند  نِ یدورب نیبه خاطر ا

که عنتر  ییکه کادو ینکنه ناراحت شد ؟؟؟یکنیم

  خانوم بهت داده، شکسته؟؟؟

شهیچشمهاش جمع م یتو اشک : 

- خودتو  یدار نیبه خاطر ا نه؟؟؟یبه خاطر ا

؟یکشیم !! 

 کی! از ادیطرز فکر مزخرفش بدم م نیاز ا چقدر

 گهیبرام نمونده و از طرف د یطرف اعصاب

 وونهی. آخه دکنهیپر از اشکش کالفه م م یچشمها

تا چه حد؟ یباز !!  

- باز چه  سیبدبخت! معلوم ن گهیذهنت خرابه د

 یو کار من خال نیمرضت گرفته که سر دورب

راحت  التیشکست خ نیدورب نی..االن ایکنیم

شد تو کار  دهی!! ر؟یکشینفس راحت مشد؟؟؟ 

؟؟یمن..خالص شد  

و بازهم  دهیاز حرص و عقده ابروهاش رو باال م پر

لرزهیصداش م : 



- ورم  هیسرم! به  یشکست که شکست! اصال فدا

  !!که شکست

اعصابم  یکه الاقل کم دهیاجازه نم شییپررو نیا

و  کنمیچونه ش قفل م ی. دستم رو رورهیآروم بگ

شمیم رهینم گرفته ش خ یچشمها یتو : 

- !! غلط ایاریمنو باال م یاون رو یدار یعطر

؟؟؟یکنیهم م یزبون دراز ،یکرد یادیز   

زنهیضرب دستم رو پس م با : 

-  ی!! واسه من قلدر بازنمیدستتو بکش کنار بب

ارهایدرن ! 

و با فک  دمیم رونیب ینیپر حرصم رو از ب نفس

 یونم کمتا بت کشهی. طول مکنمیفشرده شده نگاهش م

رو  میعصبان یو صدا ارمیرو به دست ب میخونسرد

 :آرومتر کنم



-  ؟؟یا وونهید ؟؟یکارو کرد نیا یواسه چ

به من  یواسه چ س؟؟؟ی! عقل تو سرت ن؟یضیمر

؟؟یزنیضرر م  

و  کنهیم دیحرف زدنم بغضش رو تشد نطوریا

شهیصداش بلندتر م : 

- ! به خاطر خورهی! حالم ازت به هم مرونیگمشو ب

؟؟؟یزنیمنو م نیدورباون    

 دیدختِر خل و ِچل و لوس با نیخدا من از دست ا یا

و خودش رو  زنهیکنم؟!! بغض کرده هق م کاریچ

کنهیجمع م : 

-  نیدورب هی! به خاطر یمچ دستم درد گرفت عوض

به من لگد  ؟؟؟یکنیآشغال دست رو زنت بلند م

یوحش ی وونهید ؟؟؟یزنیم !  

که خودش  دونمیم. کنمیو با حرص نگاهش م متعجب

! کال شکننده و حساسه نهیو ذاتش هم کنهیرو لوس نم

بکشم دیبا یو من چقدر سخت .  



- واسه من! زبونتم کوتاه کن تا  رینگ شیدست پ

که  یداشت کاریچ نیخودم کوتاهش نکردم.. به دورب

ها؟؟؟ ش؟؟یشکست یزد یبرداشت  

دهیابروهاش رو باال م نهیبا بغض و ک بازهم : 

- جهنم که شکست ؟؟اصالیفهمیتاد..نماز دستم اف !  

کنهیم یبا روانم باز شیزبون دراز نیا .  

-  ی..اگه عکساچارهیبه حال خودت بکن ب یفکر هی

اعتبار بشم که  یشده باشه و من ب شونیزیتوش چ

ذارمیمن سر به تنت نم !  

دهیو گستاخ سرش رو به اطراف تکون م سرکش : 

- یبکن یتونینم یکار چیه ! 

 رهیتنگ شده بهش خ یو با چشمها شهیمفشرده  مشتم

شمیم : 

- رو ایبچه باز نی!! نکن اایکنینکن..خسته م م .. 

زنهیدرهم بهم زل م یجمع شده و اخمها یچونه  با : 



- گهید رونیبرو ب !  

.خسته و کالفه پوف شنومیرو م میزنگ گوش یصدا

کنمیم نییو سرم رو باال و پا کشمیم یبلند : 

- بکنم  تونمینم یکار چیهخانوم.. یباشه! باشه عطر

خب لهیخ گه؟؟ید ! 

جدا شده ش رو از  یو قطعه  نیو دورب شمیم خم

و انگشتم رو  شمی. صاف مدارمیبرم نیزم یرو

رمیگیوار جلوش م دیتهد : 

- رفته باشه نیبه حالت اگه عکسا از ب یوا .. 

و به سمت در  رمیگیبرق زده ش م یاز چشمها چشم

پر  یبشم، صداخارج  نکهی. قبل از ارمیاتاق م

رسهیحرصش به گوشم م : 

- سرم یاگرم پاک شده باشه، فدا ! 

 یو با نفس پر حرص ستمیا یچهارچوب در م یتو

کنه  ی. خوب بلده با اعصابم بازگردمیبه سمتش برم

که  دونهیو..اعصاب خودش رو هم خراب کنه. نم



داره؟! ابروهام رو  یمسخره ش چه عواقب یکارها

کنمیم دیرنفوذتر از قبل تهدو آرومتر و پ دمیباال م : 

- بذارم..هرجور  یقرار عکاس دیاونوقت دوباره با

زمیبدم عز لیعکسا رو تحو دیشده تا آخر هفته با !  

. شهیکه نفسش هم تند م نمیبیو م شهیدرهم م صورتش

نشون بده، عواقب کارش  یعکس العمل نکهیقبل از ا

دمیرو بهتر و واضحتر از قبل نشونش م : 

- پاک شده باشه، مجبورم زنگ بزنم به اگه عکسا 

 ..شهرزاد و دوباره باهاش قرار بذارم

و از در اتاق  رمیگینگاهش م یِ وونگیاز د چشم

حرص  یدرست و حساب نهی. حاال بششمیخارج م

ورهبخ !  

- احمق یدختره  ! 

کنسول  یرو رو نیحوصله دورب یو ب یعصب

که جعبه ش رو کجا  ستین ادمی یو حت ذارمیم

رفته باشند تا  نیداخلش از ب یانداختم. کاش عکسها



! زمزمه نهیدختر خودخواه جواب کارش رو بب نیا

غرمیلب م ریوار و پر حرص ز : 

-  تو سر خودت بزن! نیکن..بش هیگر نیاونوقت بش

 تویجواب لجباز نیبب سایوا ؟؟یکنیبا من لج م

دمیم یچطور ! 

 یو شماره  دارمیکنسول برم یرو از رو میگوش 

حوصله هستم که جوابش  ی. انقدر بنمیبیاحسان رو م

 تیاز ظرف شتریب نیامروِز عطر یرو ندم. خرابکار

باهاش  یچه رفتار دونمیکه..نم نهیا یمنه و بدبخت

سخت نکنه رو یداشته باشم تا زندگ . 

- رفته باشه نیعکسا از ب خوادیفقط دلم م ... 

خونه  یو سکوت فضا مونهیپاسخ م یاحسان ب تماس

 یشونیپ ی. انگشتهام رو با شدت روکنهیرو پر م

فرستمیم رونیرو ب نمیو نفس سنگ کشمیم سمیخ .  

- یفقط عکسا پاک شده باشه عطر ! 



به  یکه ته دلم اصال راض دونمی..خودم هم مهوووفف

 یجای! نه حرص خوردِن بستمیپاک شدن عکسها ن

و نه خراب شدن کار خودم رو.  خوام،یرو م نیعطر

افتم و  یعقب م یرفته باشند، کل نیاگر عکسها از ب

رو ندارم یجواب پس دادن به هرکس یحوصله  .  

عکسها رو تا  دیکه با کنمیفکر م نیبه دورب رهیخ

 یه اکارم حرف یتو شهیبدم. هم لیآخر هفته تحو

 چکسیبه ه یاعتراض چیه یرفتار کردم و اجازه 

 یرو دارم که خرابکار نیترس ا نباریندادم. اما ا

نداره و  یبرام دردسر بشه.شهرزاد که حرف نیعطر

و  سپانسرش..اما درمقابل اکنهیهم نم یاعتراض یحت

 یخوش یکه باهاش قرارداد بسته، اصال رو یشرکت

اهاشون کار باره ب نینداره. به خصوص که اول

میکنیم . 

 

* 

 



و با ظاهر  کنمیوصل م ستمیرو به س یممور فلَش

 رونیب یصفحه، نفس آسوده ا یشدن عکسها رو

 زیم یو پاهام رو رو دمیمبل لم م ی. به پشتدمیم

عکِس  نیاول دنی. با دندازمیهم م یمقابل رو

لبم  یرو یاز سر آسودگ یاراده لبخند یشهرزاد، ب

! کنمیرو حس م نیعطر یِ رکیز ریو..نگاِه ز ادیم

دو روز به اندازه  نیا یو تو کنمینگاهش هم نم یحت

 یاعصابم بوده. بذار تو یباعث خراب یکاف ی

که کرده، تنش  یکار مسخره ا یاسترس بمونه و برا

 !بلرزه

و انگار  کنمیصفحه نگاه م یعکس شهرزاد رو به

 یریتعم نیدورب گهیگذشت. هرچند د ریبه خ نباریا

 نیکه عکسها از ب نیاما هم خوره،یمن نم به درد

شکر داره ینرفته، جا .  

 دیو با گذرونمیعکسها رو از نظر م یدونه  دونه

کنم. از هر مدل مانتو  نیگلچ نشونیاز ب ییتا ستیب

هیچهارتا عکس انتخاب کنم، کاف ایکه تنشه، سه  . 



و من چشم از صفحه  شهیبلند م میزنگ گوش یصدا

 شتری. دو روز برمیگیاد نملپتاپ و عکس شهرز ی

بدم.  لیعکسها رو تحو نیبهتر دیوقت ندارم و با

رو  یگوش زیم یو از رو کنمیدست دراز م

که خودش  ینیعطر ی. و بازهم نگاه گذرادارمیبرم

دستش مشغول کرده،  یتو یرو با چند برگه 

ندازمیم .  

 جونم احسان؟؟؟-

- ؟؟یسالم داداش..چطور  

. کنهی، نظرم رو جلب مبه ناکجا نیخاص عطر نگاه

 یحواسم رو به احسان بدم، نه به دختر کنمیم یسع

شده یغرق چ ستیکه معلوم ن ! 

- چه خبر؟؟ ؟یقربونت..تو خوب  

که انگار  مونهیم ینیعطر یتنگ شده م رو یچشمها

 کی. رهیفرو م یا گهیحس و حال د یداره تو

 دهیشونه ش کش یشده رو ختهیر یموها یدستش رو



 یمثل جزوه  یش برگه ا گهیست دد یو تو شهیم

یدرس ! 

-  دیبا ایشد؟؟؟ برگشت  ی..عکسا چیسالمت میمخلص

م؟؟یبذار یدوباره قرار عکاس  

 یزمزمه  یو..صدا شنومیاحسان رو م یصدا 

.به صفحه نگاه رمیگیم دهیرو نشن نیرآروم عط

 یِ و بازهم آرامش جاش رو به اعصاب خورد کنمیم

دهیچند روز م نیا : 

-  یشون نشده بود..همه  یزی..چسیالزم ن گهینه د

 ..عکسا برگشت

 کیبه من..حواسش  رهیو خ کنهینگاهم م نیعطر

! واقعا کنهیست! انگار اصال نگاهم نم گهید یجا

 ،یپرداز ایرو نیدر ح ایست  گهید یحواسش جا

شنوه؟یمن رو هم م یحرفها !  

خب پس خدارو شکر..شهرزاد نگران بود که -

 ..کارت خراب نشه



و  یقهوه ا یو به چشمها رمیگیرو ازش م نگاهم

. دختِر  دمیلپتاپ م یصفحه  یشهرزاد، رو یرایگ

دشمن نیشده بزرگتر نیعطر یبرا لیدل یب چارهیب !  

- عکسا رو  گهیتا دو روز دبهش بگو نگران نباشه..

دمیم لشونیتحو .. 

آروم. و  یو بازهم زمزمه ا نیاز عطر ینگاه بازهم

چرا برق  دونمیکه نم ییو..چشمها یمعن یب یلبخند

چشمهاش جمع شده؟!! دخترِک  ی. اشک توزنندیم

 !خنگ و دردسر ساز

- ؟؟یندار ی..کارگمیباشه بهش م  

وهاش م یو با دو دستش رو ذارهیرو کنارش م برگه

موهاش نگاه  یانگشتهاش رو یو به باز کشهیم

کنهیم . 

 ..نه قربون داداش-

- سالم برسون نیبه عطر .. 



بهم  دنشیبا د یکه گاه یحال کی. شمیم یجور کی

حواس غرق  یب ینطوریکه ا ی. گاهدهیدست م

 یخودشه. جواب احسان رو سرسر یایافکار و دن

دمیم : 

- ..خدافظیسالمت باش .. 

. کنمیتر نگاهش م قیو دق ذارمیمرو کنارم  یگوش

 مییایدختِر رو ی! دلم براستین نجایاصال انگار ا

و موهاش  ستیشباهت به آه ن ی! نفس بلندش بلرزهیم

کنهیرو نوازش م .  

 یو صدا بافهیموهاش رو م الیخیآروم و ب یلیخ

. بازهم حالم رو دگرگون رسهیزمزمه ش به گوشم م

ست گهید نِ یعطر کیاالن.. نِ یو عطر کنهیم ! 

 

"- دور باشم ایاز دن خواهمیم  

هابا بادبادک بافمیرا م میموها  

کنمیرا پرت م میآرزوها   



که ییهاگربه یبرا   

میبه زندگ زدندیعمر زل م کی  

از تو برمیم دل ..." 

 

و بازهم با لبخند سر کج  دهیم رونیب یبلند نفس

. مونهیم ینامعلوم ینقطه  یو نگاهش رو کنهیم

. من نهیبیرو نم چکسیوقت ها..که انگار ه نطوریا

. گذرهیتو سرش م یو چ کنهیفکر م یبه چ دونمینم

 نیصدا و ا نینگاه و ا نیدختر با ا نیا یاما من برا

دمیلبخند..جون م ! 

 

"- امرا محکم گرفته تیهاکه دست یدرست زمان  

بودم گفته   

شودیم کیروز آنقدر تار کی جهان   

یکن میدایپ یتوانینم که  

یبمان رهیکنار من خ یتوانینم  " 



 

. ازش ترسمی! ازش میچ دونمیهست. نم یزیچ کی

! لبخندش با کنهیم م وونهیست..د وونهی. دادیبدم م

برق زده از اشک اعصابم رو به هم  یاون چشمها

دختِر خنگ و  نیا یو من چقدر برا زهیریم

طاقتم یب اپرداز،یرو !  

"- هم من نبودکه از اول هم س یکور یبه خوشبخت  

میبه موها زنمیبادبادک را هم گره م نیآخر ... 

من نگرد دنبال " 

. دو شب پشت به هم ترسمیم یخراب شدن همه چ از

همراه بود.  نهیو ک یو نگاهمون فقط با سرد میدیخواب

رد و بدل  نمونیب یهرچند جمالت کوتاه و معمول

. حاال میدر حرف زدن نکرد یسع چکدومیه شد،امایم

 نیشده ا یو غرق چ رهیفندوق خطاکارم م یادلم بر

؟؟یدختِر نازک نازنج   

انقدر عوض بشه  کهوی تونهیچطور م دونمینم

به شدت  کباریو..حال من رو هم عوض کنه. 



خوشحال و  کباری. یغرق ناراحت ی..گاهیعصبان

. و حاال هم ریساکت و گوشه گ ییوقتها کی.طونیش

یچ دونمیکه..نم ! 

"- دور باشم ایاز دن خواهمیم  

هابا بادبادک بافمیرا م میموها " 

 

دلتنگم دنشیبه آغوش کش یو برا ارهیطاقت نم دلم ! 

- ؟؟؟یعطر  

. به بافت زنهیو بازهم لبخند م دهیم رونیب ینفس

کنهیزمزمه م یو بازهم شعر کنهیموهاش نگاه م : 

" کنمیرا پرت م میآرزوها   

که ییهاگربه یبرا   

میبه زندگ زدندیعمر زل م کی  

از تو بُرمیم دل ..." 

 



* یشاعر:فرناز خان احمد  

و نامفهوم به گوشم  کنهیکه زمزمه م یشعر زا

نگاهش کنم.  خوادی. اما دلم مادیخوشم نم رسه،یم

دوست  یادیز یکه گاه یا دهیچیدختر ساده و پ

شهیم یداشتن .  

داشتم و دلم  نهیبود که ازش ک شیپ ی قهیده دق نیهم

دلم خنک  یحرصش بدم تا کم یجور کی خواستیم

 دنشیو نه با د هیخبر نهیشه. اما حاال..انگار نه از ک

 یدست رو خوادی. من فقط دلم مشهیاعصابم ُخرد م

ببوسم. و براقش رو  اهیس یموهاش بکشم و چشمها

سکوت بغلش کنم و بعد از چند شب  یتو خوادیدلم م

. حاال که عکسها سالمه، چرا باز رمیازش آرامش بگ

 اوقاتمون رو تلخ کنم؟؟

که نگاهم  یو به دختر ذارمیم زیم یرو رو لپتاپ

کنمیاشاره م کنه،ینم : 

- نجایا ایپاشو ب .. 



 یو دستش رو از رو ندازهیم نییرو پا نگاهش

هم نه. کاش باهام  دی. ناراحته..شانهکیموهاش رها م

گذرهیتو دلش م یحرف بزنه و بگه که چ .. 

 فندق خانوم؟؟-

 ی. نگاهکنهیو نگاهم م کنهیرو بلند م سرش

..اما یهست، و نه نفرت یا نهیکه..آرومه! نه ک

که ناراحته،  دونمیهم نداره و من هنوز هم نم یلبخند

نه ای ! 

از دستش که  دمیو بهش نشون م زنمیم یلبخند

شکسته نِ یعکسها و دورب الِ یخی. بستمین یعصبان ! 

- خودم شیپ ایب .. 

 ی رهیتعجب و بغض خ نیو ب شندیجمع م لبهاش

 نطوریمن رو ا نطوریداره که ا ی. چشهیچشمهام م

به  یربطی! حرف بکنه؟یسمت خودش جذب م یقو

ارهیزبون م : 

- خونه مون ایساغر گفت ب .. 



و با  شهیش جمع م. چونه کنمیسکوت نگاهش م یتو

کنهینگاه م زیم یبه لپتاپ رو ،یپلک زدن : 

- برم یینرفتم..حوصله نداشتم جا .. 

کردم؟؟  یرو ادهی. زرهیگیبغض صداش م یبرا دلم

و  کنمیم ی. بازهم دارم از خطاش چشم پوشدونمینم

کنمیکردنش، سرزنش م هیتنب یخودم رو برا !! 

- ینرفت یکرد یخوب کار .. 

 دیآروم و پر ترد ندازه،یکه بهم م ینگاِه دوباره ا با

گهیم : 

- شت؟؟؟یپ امیب  

دختر بامزه و  نیو چقدر ا ادیلبم کش م یخودیب

و اشاره  کنمی! دستهام رو از هم باز مهیخواستن

کنمیم : 

- ایب .. 

گونه ش راه  یو اشک از چشمش رو زنهیم لبخند

از جا بلند  کشه،یکه م یطاقت ی. و با نفس برهیگیم



چطور  دونمیو نم سوزهی. دلم مادیم و به سمتم شهیم

دور از عقل و  یکارها گهیبهش آرامش بدم تا د

 سته،یا یروبروم م یمنطقش رو تکرار نکنه. وقت

هم ترس دیداره و شا دیترد کنمیحس م ! 

- گفتیراست م ری..خاله منهیجور هی یزندگ .. 

رمیگیو دستش رو م کنمیدراز م دست : 

- مگه؟؟؟ گفتیم یچ ریخاله من  

. گهید یقفل شدمونه و فکرش جا یبه دستها هشنگا

ذهنشه،  یکه تو یتا حرف کشهیطول م یا هیچند ثان

ارهیبه زبون ب : 

- بجنگم یزندگ یایبا سخت گفتیم .. 

کنمیرو نوازش م دستش : 

- ؟؟؟یکشیم یمن سخت شیتو پ  

و چشمهاش  رندیابروهاش باال م یحالت خاص با

شندیمات م : 

- دوس دارم یلیخ نوموینه! نه به خدا! من زندگ .. 



 رهیتنگ شده بهش خ یبسته و با چشمها لب

چشمها صادقند؟ نی!! چرا انقدر اگه؟ی.راست مشمیم ! 

- ؟؟؟یگفت یزی..تو بهش چمیبابام فکرکرد دعوا کرد  

بود و چطور  زیهمه چ یایداغون خودش گو ی افهیق

ممکنه فکر همه  یعصب یکه با اون چشمها دینفهم

 یو اون قدم کشمیش رو م! دستزه؟یرو به هم بر

خراب نشدن  یبرا زنم،ی. آروم حرف مادیجلوتر م

ادیبه وجود ب دیکه شا یآرامش ! 

- نگفتم یزینه من چ .. 

کنهیو فکر م زنهیم پلک : 

- کرد؟؟؟ یفکر نیپس چرا همچ  

پام  یرو کنمیو مجبورش م کشمیم شتریرو ب دستش

نهیبش : 

- خونه شون؟؟ یرفت روزید  

نهکیم نییباال و پا یسر : 

- نمشونیسر رفتم بب هیآره از دانشگاه  .. 



کم..هوففف چقدر  یفاصله  نیا یو تو کنهیم نگاهم

یکم شه،یم تیاهم یخوبه که هست! صداش ب : 

- نگرانن یالک شهیباباها هم .. 

. کشمیم یو نفس آروم کنمیرو دورش حلقه م دستم

من ییِ مزاج و دو هوا یدخترک دمدم ! 

- ؟؟یبهش گفت یتو چ  

زنهیم یلبخند : 

- می..ما تاحاال باهم دعوا نکردکنهیگفتم اشتباه م .. 

گردونمیصورتش م یتو یو نگاه دمیباال م ابرو : 

- یخوب کرد .. 

لپش  یچال رو  یو من دلم برا شهیم شتریش ب خنده

رهیم .. 

- به ذهنشون  ییفکرا نیهمچ یچطور دونمینم

که انگار واقعا  دیمشکوک پرس نی..همچرسهیم

کنم میازشون قا خوامیمبوده و من  ییدعوا . 



نبوده؟!! حتما  یی. دعوامونهیچشمهاش م یرو نگاهم

نبود که اسمش رو بشه گذاشت  یزیبه نظرش چ

یزن و شوهر یدعوا ! 

و به  کنمیابجا مج اهشیس یها لهیت نیرو ب نگاهم

 ینبوده. واقعا تو یی. دعواکنمیکه زد فکر م یحرف

نه؟؟؟یدلش هم هم  

- نبوده، نه؟؟ ییدعوا  

دل  نِ ینداره. اصال عطر یا نهیآرومه..ک نگاهش

زود  شهیو هم رهیگیبه دل نم یا نهینازِک من ک

کنهیفراموش م ! 

 ..نه-

 یکه با لبخند ظاهر مونمیم رهیسکوت بهش خ یتو

هدیادامه م : 

- نبوده یخاص زیچ .. 

از  یدلش نمونده! لبخند یتو یناراحت چیه یعنی

و..دستهام رو دورش محکم  ادیلبم م یآرامش رو



و چقدر دلتنِگ  چسبونمی. تنِش رو به خودم مکنمیم

بودم وونهیدختر د نیا . 

- نبوده..خانوم خوشگِل خودم یچیه .. 

که  شهیباعث م ده،یم رونیکه ب ینفس بلند یصدا

 ی. از من ناراحت و عصبانرهیعمق بگ لبخندم

 یبهم حس خوب ره،یگیکه ازم آرامش م نی..همستین

دهیم .  

- م؟؟یچرخ بزن هی رونیب میبر یخوایم  

 یو خودش رو تو کنهیگردنم فرو م یرو تو سرش

کنهیبغلم جمع م : 

 ..دلم واسه بابا بهادر تنگ شده-

گمیو پر از خنده م کنمیموهاش رو نوازش م یرو : 

-  ی! شدایکنیمن لوس م یخودتو واسه باباخوب 

حاج بهادر یدردونه  .. 

دهیو با خنده ش گردنم رو قلقلک م خندهیم . 



 ..دوسش دارم خب-

کنمیو نگاهش م دمیرو از گردنم فاصله م سرش : 

- مشون؟؟ینیبب میامشب بر یخوایم  

گهیم یالیخی. و بعد با بکنهیو فکر م نهیشیم صاف : 

- فردا دیشا .. 

. من کشمیکمرش م یزش وار رورو نوا دستم

رو  نیدختِر خنگ هستم و خودش ا نیدلتنگ ا

فهمه؟؟؟یم  

- فردا..هوممم خوبه..امشب فقط خودمون دوتا دیشا ! 

 دیترد نیو من به ا رهیگیم دیاز ترد یرنگ نگاهش

 ش،یتِن خواستن یدستم رو یشروی. با پدمینم یتیاهم

د . چندهیهم فشار م یو لب رو رهیگیمچ دستم رو م

تا دهن باز کنه کشهیطول م یا هیثان : 

- ؟؟؟یکنیم یمن چه فکر یآوات..درباره   



ناز کردنش  یو به پا خندمیم یبا اخم کمرنگ 

و دم  دمیسرکشانه م ادامه م یشروی. به پذارمیم

زنمیگوشش پچ م : 

- یفنچِ خوردن هی ! 

کنهیرو جمع م تنش : 

- سایلحظه وا هی .. 

. شهیستانه م مم یفرار کردنش باعث خنده  نطوریا

 کشیبه خودم نزد شتریو در عوض ب کنمیرهاش نم

کنمیم : 

- لوس..لوِس خوشمزه! فکر کنم امشب به  یدختره 

تو رو بخورم دیشام با یجا .. 

 یو به صفحه  چرخهیو دار نگاهش م ریگ نیا یتو

..فرار خورهیوول نم گهیافته. د یلپتاپ م

جور خشک  کیو.. خورهی..تکون هم نمکنهینم

رخِ  میو به ن کنمی! رد نگاهش رو دنبال میزدگ

رسمیشهرزاد م .  



. مونهیتنش م یحرکت رو یدستم ب یلحظه ا یبرا

جلو باز و شلوار تنگ و  یعکس شهرزاد با مانتو

! هیواقعا نخواستن نیشده دورش. ا ختهیر یموها

مسخره..آخه چرا حاال؟؟؟ ادیمسخره ست! ز  

صفحه  یو رو کنهیتوجه به من، دست دراز م بدون

و چه  دمیم رونیب ینیاز ب ی. نفسکشهیلپتاپ م ی

دختِر حساس نشون  نیدر برابر ا دیبا یعکس العمل

و  شهیم دهیصورت شهرزاد کش یداد؟؟؟ انگشتش رو

که  کنهیفکر م یعمل کرده ش. به چ یِ نیب یبعد رو

اره؟یها رو درم یمسخره باز نیسکوت کرده و ا ! 

رو  یا گهید زیچ چیاالن منحرف شدن ذهنش به ه 

فقط متمرکز من باشه.من  دیو فکرش با خوامینم

 نیا دینبا یزیچ چیدنبال آرامش هردو مون هستم و ه

و در لپتاپ  کنمیآرامش رو خراب کنه. دست دراز م

بندمیرو م : 

- میُچرت بزن هی میبر .. 



که  شهیلپتاپ بسته شده باعث م یرو شیطوالن مکث

به سمت صورتش بذارم و صورتش رو  یدست رو

 یخودم برگردونم. اما کاش..نگاهم به چشمهاش نم

از اون  گهیحالتند و د یبراقش، ب یها اهیافتاد! س

ستین یخبر شیپ ی قهیحِس چند دق .  

کجا! آب  دونمیفکرش نم یبه چشمهامه ول نگاهش

نشم؟! چطور  یو..چطور عصب دمیگلوم رو فرو م

 کیهر لحظه  یبرقرار کنم، وقت نمونیآرامش رو ب

ده؟یرفتار از خودش نشون م ! 

و نگاه مات شده ش، بازهم  نیوجود سکوت عطر با

و گونه ش  کشمی. صورتم رو جلو مکنمیتالشم رو م

 تیاهم یب کنمیم ی. سعبوسمیرو پر حرارت م

 نیاز ا شتریباشم تا اون رو ب تیاهم یب دیبگذرم. با

و دستم رو  کشمیگونه ش نفس م یحساس نکنم. رو

کنمیرد م شیعروسک شرتیت ریاز ز : 

- خوادیخودمو م یدلم خانوم کوچولو .. 



فکره  ی. توکنهیو نگاهم م کشهیرو عقب م صورتش

گهیم دیبا ترد یوقت : 

- ؟؟یخوایواقعا منو م  

و دستم رو نوازش وار  کنمیخم ما یتعجب ظاهر اب

کشمیپوستش م یرو : 

- خوامتینه پس نم ! 

 یشدن انگشتهام رو دهیو به خاطر کش دهیباال م ابرو

جا بند بشه کی تونهیتنش نم : 

- آوات دمیپرس یصبر کن..جد یوا .. 

بوسمیو لبش رو م کشمیخنده صورتش رو جلو م با : 

- ؟؟؟یدونیخودت نم یعنی  

خودش و من  خوادیو م ذارهیشونه م م یرو دست

 :رو کنترل کنه تا حرفش رو بزنه

- ؟؟؟یدارم که منو بخوا یجذاب زیمن االن چ  



 یچ فهممیاصال نم یعنی. شمیمنظورش نم متوجه

برسونه خوادیرو م یو چ گهیم : 

- ؟؟؟یعطر یگیم یچ   

کشهیم نییو نگاهش رو پا دهیم رونیب ینفس : 

- سیبه خاطر من ن کنمیچرا حس م دونمینم .. 

دستم رو تنگ  یو حلقه  چسبونمیرو به خودم م تنش

زنمیتشر م ی. با اخم ظاهرکنمیم : 

- نه؟؟؟ ای میبه کارمون برس یذاریم  

جمع شده  یلبها نیا دنیو دلم بوس شندیجمع م لبهاش

من  یکه تمام وجودش برا دونهی. نمخوادیرو م

و جذابه؟؟؟ یخواستن  

-  یکه حت یمشنگ! اگه واسم جذاب نبود یدختره 

کردم؟ینگات هم نم  

سرش رو بلند کنه، نگاهش رو باال  نکهیا بدون

پرسهیم یو ترس داره وقت دی. بازهم تردکشهیم : 

- ؟؟؟یکنیکه جذابن نگاه م ییپس به کسا  



و  کنمیاز کجاش آورد؟! اخم م گهیرو د نیا اوف

 یلیحرف نامربوطش بگم. خ یبرا یجواب خوامیم

کشهیلبش م یرو یزود لبخند : 

- دماغمو عمل کنم مخوایم .. 

دختر! به حرفش توجه  نیا یهایباز وونهیدست د از

 یپر از ب ی. کجخندشمیم رهیو به لبهاش خ کنمینم

آروم یو نفس یطاقت : 

- نداره یرادیا چیچرت نباف..دماغت ه .. 

- شیحتما جذابتر م ... 

کامل کردن جمله ش رو  یلبهاش، اجازه  دنیبوس با

رو ندارم و دلم  فکرهاش ی. راستش حوصله دمینم

با پرت کردن حواسش، اجازه فکر کردن به  خوادیم

مسخره رو بهش ندم یزهایچ . 

- نوی..بفهم اادیجز تو به چشم من نم چکسیه ! 

پرحرارت و  یبوسه ها یو وقت گذرهیها م هیثان

باالخره  شه،یلحظه هم قطع نم کینوازش دستهام 



 یهمراه نی. اکنهیم یو باهام همراه شهیم میتسل

حس رو بهم  نیبا خواستِن اون همراهه، جذابتر یقتو

با نفس آسوده  ره،یموهام فرو م ی. دستش که الدهیم

فشار  امدسته ونیو تنِش رو م بندمیچشم م یا

و از جا بلند  رمشیگیآغوشم م ی.محکم تودمیم

شمیم : 

- تو اتاق میبر .. 

و مصرانه  کنهیلحظه هم چشمهاش رو باز نم کی

آرومش  ی. صدادهیشار مهم ف یپلکهاش رو رو

به همراه داره یلرزش : 

- باشم نیواسه ت جذابتر خوامیمن م .. 

 یکه خودش رو تو یدختربچه ا یبه رو یلبخند

بوسمیو آروم گونه ش رو م زنمیبغلم جمع کرده م : 

- یهست .. 

! لرزهیم یخودیو چونه ش ب کنهیچشم باز نم بازهم

آب . و من فرو دادن دهیم هیم تک نهیسرش رو به س



 یچیبه ه گهید کنمیم ی. سعشمیدهنش رو متوجه م

که شکست..نه به  ینیفکر نکنم. نه به دورب

دو روز به خاطرشون استرس  نیکه ا ییعکسها

 نده.. و نه به خنیعطر یهایباز وونهیداشتم. نه به د

 نیا ی. توکردیکه زمزمه م یپر بغض و شعر ی

فکر نکنم، جز خوِد  یچیبه ه خوادیلحظه دلم م

از وجودش گرفت شهیکه م یودش..و آرامشخ .  

 

***** 

 

و خسته به  رمیگیعکس درست شده م نیاز آخر چشم

وقفه کار  ی. چند ساعت بدمیم هیتک یصندل یپشت

حرف و  چیشهرزاد تا ه یعکسها یکردن رو

و دستهام رو پشت  کشمینشنوم. تنم رو م یاعتراض

اق چ ونِ یقل کیداغ و  ییچا کی. دلم کنمیسرم قفل م

 یشماره  خوامیو م دارمیرو برم ی. گوشخوادیشده م

تا بهش بگم که برام زغال بذاره.  رمیرو بگ نیعطر



به شهرزاد  یامیو پ کنمیم یاما قبل از اون، مکث

دمیم : 

 ..سالم..عکسا حاضره-

ساعت  دنیافته و با د یم امیبه ساعِت ارسال پ نگاهم

موهام  یال یکالفه دست گذره،یشب م ازدهیکه از 

دادن به شهرزاد  امیموقع شب چه وقت پ نی. اکشمیم

 بود؟؟

و با خاموش شدن  زمیریفلُش م یرو تو عکسها

از اتاق کارم  ی. چند قدمشمیاز جا بلند م ستم،یس

 . حدسشهیبلند م میگوش امیپ یتم که صدافاصله نگرف

تماسها  چوقتیدختر ه نیکه شهرزاد باشه و ا زنمیم

ذارهیجواب نم یمن رو ب یامهایو پ ! 

 ا،یاسم برد دنیو با د کنمینگاه م یگوش یصفحه  به

و  کنمیرو باز م امی. پشهیم دهیحدسم کش یرو یخط

 هیخاموش شدن آتل یبرق رو برا دیکل نیدر همون ح

نمزیم . 

- ا؟؟؟یریوقت خبر نگ هیمعرفت.. یسالم ب  



و بدون توجه به  دهیشرمزده لبم رو کش م یلبخند

رو هم  ای. و جواب بردامیم نییآسانسور، از پله ها پا

دمیراه م یتو : 

- شرمنده داداش سرم شلوغ  ا؟؟؟یبرد یسالم..چطور

 ..بود

دو طبقه، اسم  نیپاگرد ب یو تو کنمیرو ارسال م امیپ

اسمش رو به  یافته. وقت یصفحه م یوشهرزاد ر

 یاراده از حرکت م یب نم،یبیم رندهیعنوان تماس گ

به اسم  یو نگاه ندازمیبه دِر خونه م ی.نگاهستمیا

کنهیم ییصفحه خودنما یشهرزاد که رو .  

به سمت  یقدم تونمیو..نم کشمیبه چونه م م یدست

جا جواب شهرزاد رو بدم  نیخونه بردارم. بهتره هم

زمیرو به هم نر نیفکر عطر یخودیتا ب .  

و تماس برقرار  کنهیپاسخ رو لمس م کونیآ انگشتم

شهیم : 

 ..سالم-



رسهیبه گوشم م نشیآروم و مت یصدا : 

- یسالم آوات..خسته نباش .. 

 نکهی! از اادیوضع بدم م نیو از ا زنمیم یچرخ مین

پنهان کنم. از  نیساده رو از عطر یمکالمه  کی دیبا

مسخره یِ کار یمخف نیا ترِس خودم و !! 

- ..چه خبر؟؟یمرس  

و  نیو من به عطر زنهیحرف م یبا انرژ شهرزاد

کنمیعکس العملش فکر م . 

- عکسا رو به موقع  یکه بتون زدمی..حدس میسالمت

دهیبع یاز آوات مردان نی..اصال جز ایدرست کن ! 

رفتن و نرفتن به  نیب یو جدال ادیلبم م یرو یلبخند

 یبرا یزیبرم..چ دی. باشهیپا مسرم به  یخونه تو

کردن ندارم یمخف ! 

- فرستمیآره باالخره تموم شد..فردا واسه ت م ... 

 یا گهیجمله م تموم بشه، اون حرف د نکهیاز ا قبل

زنهیم : 



- رمیگیازت م امی..میواقعا مرس .. 

. اومدن شهرزاد به ستندیا یپله م نیدوم یرو قدمهام

بازهم؟ نجا؟؟یا ! 

- ستمیام..خونه ن ییاشهرزاد من فردا ج .. 

- ..عجله رمیگیازت م امیم ،یآآآ خب..هروقت اومد

که میندار .. 

. فکر رندیگیم یلبم رو به باز ریز یشهایر انگشتم

دارمیبرم یا گهیو قدم د کنمیم : 

- ام یوقت اومدم..مهمون رید دیشا .. 

 یو بعد صدا رسهیخنده ش به گوشم م یصدا

 :شرمزده ش

- سه م بفرست..باشه پس..وادیآخ ببخش .. 

و..چقدر بد که به خاطر شکاک  دمیم رونیب ینفس

ارمیبهونه ب دیبا نیبودِن عطر ! 



- زود برگردم  ،یدار یا گهیشرمنده ها..اگه کار د

 ..و

که اون ادامه بده شهیمن باعث م مکث : 

- برند  غیچندتا تبل هیکه نداشتم..فقط.. یکار خاص

ات شده که.. خواستم باه شنهادیواسه کار بهم پ

 ندهیکدومو قبول کنم و کدوم آ نمیمشورت کنم و بب

قبولت  یلیمسائل خ نیکه تو ا یدونیداره..م

با قبول کردن  نمیبب یکن مییراهنما خواستمیدارم..م

؟؟کنم؟ شرفتیپ شتریب تونمیکدوم کار م  

 

 یعنی نی. اکنمیخونه نگاه م یبه در بسته  متفکرانه

 گهیکه جز من، با عکاس د یکار با شهرزاد یادامه 

 یقرارها و..ادامه  یادامه  یعنی! کنهیکار نم یا

 یتو شهی! شهرزاد همنیعطر یگرفتنها افهیق

و باهام مشورت  گرفتیم ییکارهاش از من راهنما

کننده  یخوب و راض جیهم به نتا شهی. همکردیم

ما بود. اما حاال یکار به نفع هردو نیو ا دیرسیم ... 



- منو نیبب ! 

شهیآرومتر م صداش : 

 جانم؟؟؟-

. سرم کنمیفکر م میکار یو به برنامه ها جوئمیم یلب

قرار باهاش بذارم.  کیکه نتونم  ستیشلوغ ن ادیز

چهار روزه با دو پسر جوون که  یدوره  کیفقط 

دارم.  یهستند، قرارداد کار یشناخته شده ا یهامدل

 دونمی. اما نمشهیشروع م گهیاون هم از سه روز د

دمیم حیرجچرا فعال دور بودن شهرزاد رو ت . 

- کنم؟؟ شیکار هی تونمیم نمیبذار بب  

کنهیصدام م دیو بعد پر ترد کنهیم یمکث : 

 آوات؟؟-

 نیکنم که عطر کاری. چکنمیدستم نگاه م یفلش تو به

شهرزاد رو به عنوان همکار قبول کنه و انقدر روش 

 زوم نکنه؟؟؟

 بله؟؟-



- مزاحمم؟؟ کنمیآآآ چرا حس م  

 نیا خوامیکه م دهی. انگار فهمدمیهم فشار م یرو لب

کم بشه یو همکار یدوست .. 

- دختِر خوب؟؟ هیمزاحم چ ه؟؟؟یچه حرف نینه بابا ا  

 یو فکر کنم ناراحت شده. پوف آروم کنهیم سکوت

کنمیم هیو توج کشمیم : 

- نکن شهرزاد..فقط  یفکر نی..همچیستیمزاحم ن

شده ادهیچند وقته مشغله م ز .. 

 ی. بازهم صداش کمشنومیخنده ش رو م یصدا

 :خجالت زده ست

- نیعطر چارهیپس ب ! 

و اون فکِر  نیعطر چارهی!! هوم! بنیعطر چارهیب

 !خرابش

-  امیسر م هیشهرزاد..من فردا بتونم،  نیبب

درباره  ارم،ی..خودم فلَش عکسا رو واست متنمیبیم

میزنیهم که بهت شده، حرف م ییشنهادایاون پ .. 



رسهیبه گوشم م جانیو بعد صداش با ه کنهیم یمکث : 

- ؟؟؟یایب یتونیم یجد  

حرفها بهتره یو گفتن بعض دنشید یحضور ! 

- امیسر م هی کنم،یآره برنامه مو جور م .. 

- از کار و  مزاحم نباشم؟؟؟ نکنه به خاطر من

؟؟؟یبزن تیمهمون  

ادیلبم م یرو یمعن یب لبخند : 

- ؟؟یندار ی..کارکنمینه درستش م  

شهیم یپر انرژ صداش : 

- وقت شب مزاحم شدم..پس من  نیا دی..ببخشگهینه د

نمتیبیفردا م .. 

- زنمیقبلش بهت زنگ م .. 

- ایب یفردا وقتم کال آزاده..هروقت خواست .. 

و به دِر خونه  مداریپله ها قدم برم یرو دوباره

شمیم کینزد . 



- نمتیبیباشه پس..م .. 

- سالم برسون..خدافظ نیممنون..به عطر .. 

با  دی. شاکنمیو تماس رو قطع م کنمیم یخداحافظ

 نیکم شدن ا یجور کیبتونم  یحرف زدن حضور

 کی نیکنم. اگر فقط هم هیرو توج یکار یرابطه 

دختر، حالش  نیا دنیبا کمتر د نینفر باشه و عطر

هاش برداره یوونگیبهتر بشه و دست از د ! 

ُسر  بمیج یپله، فلَش رو تو نیاومدن از آخر نییپا با

و نگاهم به  دهی. انگشتم زنگ در رو فشار مدمیم

که داده ایبرد امی. به پهیگوش یصفحه  : 

- جناب! بابا مشغول!! بابا معروف!  یایاز احوالپرس

بنداز ناییما نییپا نینگاهم به ا هی یوقت کرد .. 

و شروع به  شکهیطرف م کیلبم رو به  یلبخند

. در خونه کنمیم امشیجواب دادن به پ یبرا پیتا

 ی. نگاهشهیدر ظاهر م یجلو نیو عطر شهیباز م

شمیخندش روبرو مو با لب ندازمیبهش م : 



 کارت تموم شد؟؟؟-

شمیو وارد خونه م دمیتکون م یسر : 

- زمیآره عز .. 

 یبا لبخند یبپرسه. ول یا گهیسوال د خوادیم

کنهیو فقط سرش رو کج م شهیم مونیپش یظاهر : 

- یخسته نباش .. 

رهیگیکه آرومه، عمق م یدختر یبه رو لبخندم : 

 ..قربون فندقم-

سرش  یرو یبوسه ارد بشم،  نکهیو قبل از ا 

انقدر خوش رفتار باشه و بهم  شهی. کاش همذارمیم

  .آرامش بده

- س؟؟یگشنه ت ن  

کنمیرو ارسال م امیو پ دمیرو م ایبرد جواب : 

- گرفتار بودم.. چه خبرا؟زغال  کمیجوِن داداش 

  اخته چطوره؟؟



دمیرو م نیبعد جواب عطر و : 

- خورمیم ییچا هی ینه ول .. 

رسهیبه گوشم م صداش : 

- ارمیتازه دم کردم..االن واسه ت م .. 

و به رفتنش به آشپزخونه  شمیولو م یمبل راحت یرو

 کیتا صبح  شبی. امروز مهربونه و دکنمینگاه م

خواب  یتو یکه حت یلحظه هم ازم جدا نشد. جور

جابجا شم!  ذاشتیهم دستش دورم حلقه بود و نم

نهیاون ک ای ه،یواقع یمهربون نیا دونمینم ! 

- چندتا زغالم واسم بذار یعطر .. 

کنهیهمون آشپزخونه صداش رو بلند م از : 

- زمیباشه عز .. 

چشم از دخترِک آروم  شهیباعث م میگوش امیپ یصدا

باشه و من  یدائم یمهربون نی. کاش ارمیامروز بگ

 یبذارم. تو ونیبا شهرزاد درم ییحرفها کی دیبا

خونمیرو م ایبرد امیفکرم و پ : 



-  امشویجواب پ گهیور! ماز دستت شکاره بدج

ی..زنگ هم زده، جواب ندادینداد .. 

. کم ادیلبم م یارغوان خنده رو ی افهیتصور ق با

 یناراحت باشه، اما وقت یکه از دست کس ادیم شیپ

تا دلش  کنهیفحش و ناسزا رو بارش م یایناراحته دن

 !خنک بشه

- که  یگفتیبارم کرده نه؟؟ خب بهش م یحتما مسلسل

 ..وقت نکردم

دهیزود م یلیرو خ اممیپ جواب : 

- خانومت  ؟؟یکنیم کاراینگم بهت بهتره..خب چ

 چطوه؟

ستهیا یروبروم م یچا ینیبا س نیعطر : 

- ؟؟یخندیم یبه چ  

کنمیبهش م ینگاه : 

- قمیبه رف .. 



. ذارهیمقابلم م زیم یرو رو ینیبهم س رهیخ

جواب نگاه کنجکاو  دم،یم امیپ ایبه برد کهیدرحال

دمیرو هم م نیعطر : 

- گهیم ادیچرت و پرت ز .. 

ست نهیاز ک یو..همچنان آروم و خال نهیشیم کنارم : 

- قته؟؟؟یکدوم رف  

دمیم یو جواب کنمینم نگاهش : 

- مهییدوران دانشجو قیرف ش،یشناسی..نمایبرد .. 

کنمیرو ارسال م ایبرد جواب : 

- د؟؟یخوبه سالم داره..شما درچه حال   

شنومیرو م نیعطر یصدا : 

- چرم سوژه ت  غیواسه تبل یدختر هیهمون که با 

 بودن؟؟

گردهیبهت زده م به سمتش برم نگاه : 

- مونده؟؟؟ ادتی! یوجب مین یاَ   



دهیباال م یو شونه ا زنهیلبخند م یحالت خاص با : 

- ..اسم اون دختره که بهش مونهیم ادمیا تو اِسم

زغال اخته هم..ارغوان بود نه؟؟؟ یگفتیم  

هم داره! با  یو چه حافظه خوب پرندیباال م ابروهام

که  ییاسمها گهیو بعد م رهیگیهوا م یاشاره، تو کی

. دخترِک با مونندینم ادشی یتو کنه،یبهشون فکر نم

یو خواستن یو موذ استیس ! 

- مونه؟؟یخوب تو ذهنت م انقدر یهمه چ  

و بعد..بدون جواب  شهیم یمن طوالن یرو نگاهش

. کنمی. با نگاهم دنبالش مشهیبه سوالم از جاش بلند م

فکرش رو مشغول کرده؟؟ یزیباز چ  

- مون  یسر خونه زندگ میاومد یاز وقت یدقت کرد

؟؟یچقدر کم حرف شد  

 یظاهر یو لبخند گردهیبه آشپزخونه برم دهینرس

زنهیم : 

- نه دقت نکرده بودم ؟؟یجد .. 



با مکث  نیو عطر رسهیبه گوشم م ایبرد امیپ یصدا

 دونمی. نمشهیو وارد آشپزخونه م رهیگیچشم ازم م

 کی..اما ستین ایهست.. یزیچ کی

دی..عوض شده شاییزهایچ ! 

خونمیرو م ایبرد امیو پ کنمیفوت م رونیب ینفس : 

- منم  خونه،ی..ارغوان درس میچیما که فعال ه

هم بهمون نشده  یشنهادیپ چیغول کار خودمم..همش

دلش خوش باشه مدله کمیدختره  نیکه ا ! 

و چه  هیبزرگ یحرف، خنده  نیکه پشت ا دونمیم

وونه؟؟؟ید یبهتر از اَر یخنده ا یسوژه   

- به چندتا  تونمیم د،یکارو دوس دار نیا یلیاگه خ

تون کنم یآشنا معرف .. 

- سرد نشه تییآوات چا .. 

 یو استکان شمی. خم مندازمیم ییچا یِ نیسبه  ینگاه

گمیم نیو در همون ح دارمیبرم : 

- میباهم بخور ایب .. 



دهیجوابم رو م بلند : 

- ارمیم وهی..دارم مامیاالن م .. 

گمیو م خورمیرو م ییاز چا یقلپ : 

- گرفته؟؟ نینگاهم به زغاال بنداز بب هی  

رو  نیو جواب عطر شهیبلند م میگوش امیپ یصدا

شنومیم : 

- درست کنم؟؟ یخوای..مبایآره تقر  

شهیهمراه م زنمیکه م یخنده م با حرف تک : 

- مگه؟؟ یبلد  

بهم  یو نگاه بامزه ا کشهیکنار سنگ اپن سرک م از

کنهیم : 

- خب رمیگیم ادی .. 

شهیم شتریم ب خنده : 

- خودم اومدم خوادینم .. 

رو بخونم ایبرد امیتا پ دارمیرو برم میگوش : 



- دوس  یلیارغوان خ ی..ولکنمیحال نم ادیمن که ز

 ..داره

بدم،  یجواب نکهیدوست نداره؟! بدون ا یچ ارغوان

بتونم  دی. شاشمیو از جا بلند م ذارمیرو کنار م یگوش

بکنم.  وونهیو د فیدو آدم بالتکل نیا یبرا یکار

لحظه ها رو  نیهم نه..فعال دلم استفاده از ا دیشا

آشپزخونه  یتو نیکه عطر یی. لحظه هاخوادیم

کارش  نیقاچ کرده ست و ا یها وهیم نیمشغول تزئ

 یکه با وجود کارها رسونهیباور م نیمن رو به ا

جلب نظر من  یبچگونه ش، داره تالشش رو برا

کنهیم !  

 دهیو اون ترس کنمیپشت دستهام رو دورش حلقه م از

و گونه ش رو  دمی. فرصت نمخورهیدرجا تکون م

بوسمیم : 

- ن؟؟فنچول م یکنیم کاریچ یدار  

. کنهیبهم م ینگاه یو به سخت کنهیرو بلند م سرش

کنهیها اشاره م وهیو بعد به م : 



- کنمیدست م وهیدارم واسه ت بشقاب م . 

لپهاش  یو از نرم کشمیرو به صورتش م صورتم

برمیلذت م .  

- ازت  ،یباش یدختر خوب ینطوریهوممم هرروز ا

شه؟؟؟یکم م  

شهیصورتم سفت م یو لپش رو خندهیم : 

- ستم؟؟یآوات..مگه من خوب ن ییپررو چقدر  

 یکه تو یبهش بگم که، نه تا وقت خوادیدلم م یلیخ

حرفها.. امشب  نیا الِ یخی. اما بکشهیکارم سرک م

خودش  نکهیو از ا خوادینم یا گهیحرف د چیدلم ه

ام یراض زنه،ینم یا گهیهم حرف د .  

- یخودم یلپ چال .. 

 

( نیعطر ) 

 



مونده بود و با لب و  توریمان یصفحه  یرو نگاهم

. از کردمیکنکورم نگاه م یبه رتبه  زونیآو یلوچه 

هم داغونتر شده  کردمیکه فکرش رو م یاون

انتخاب کنم که  یرتبه چه رشته ا نیبود.حاال من با ا

  !قبول بشم؟

- نیعطر یکرد یاَاَاَ چه شاهکاراَ  ! 

و با اخم و  دیساغر به گوشم رس زیر یخنده  یصدا

نگاهش کردم یدلخور : 

 خنده داره؟؟؟-

خنده ش رو گرفت و لبهاش رو  یجلو یسخت به

  .جمع کرد

- هوی..شوکه شدم دیببخش یوا ! 

. چشم ازش کردیم میکنترل شده ش عصب ی خنده

نگاه کردم. با کنکورم  یگرفتم و بازهم به رتبه 

 تونستیکه ساغر گرفته بود، م یکنکور ی جهینت



خوب و  یدانشگاه ها یرشته ها رو تو نیبهتر

رتبه نیمعتبر انتخاب کنه. اما من با ا ...  

- کنم؟؟؟ کاریحاال چ  

دور شونه م حلقه شد و صداش هنوز رگه  دستش

از خنده داشت ییها : 

- ..رشته سیبد ن نمینشده؟؟؟ باالخره ا یزیحاال که چ

یانتخاب کن یتونیم گهید یها .. 

مشت شده م رو کنار سرم گذاشتم و ماتم گرفته  دست

دادم رونیب ینفس : 

- یپس پزشک ... 

و  رهیخنده ش رو بگ یساغر نتونست جلو بازهم

دیبهش رفتم و لب گز یمنفجر شد! چشم غره ا : 

- بزن..البته احتمال قبول  ی...خب پرستاردیببخش

صفره ها ریشدنت ز ! 

..رو بهش با اخم گفتمکردیترم م یعصب داشت : 



- سوژه واسه خنده و  هیکه  یخوشحال یلیاالن خ

؟؟یکرد دایمسخره کردن پ  

درشت شدند و مثال تعجب کرد. اما  چشمهاش

گرفتیخنده ش رو م یجلو یهمچنان به سخت : 

 !نه به خدا وا! چرا خوشحال بشم؟-

کج کردم و چشم ازش گرفتم یلب : 

- خندهیهر م کوفت..همش هر .. 

گفت انهیرو گرفت و دلجو دستم : 

- دی..ببخشخندمینم گهید .. 

و  یانداختم و فکر کردم. پزشک نییرو پا سرم

 یراپزشکیپ یو کال رشته ها یو داروساز یپرستار

 یپزشک الیخیب دی! واقعا باشدمیم الیخیب دیرو با

شدم؟؟؟یم  

- ینطوریبد شد ا یلینچ خ .. 

- که بهش  گهید یرشته  هیاشکال نداره حاال..فوقش 

یکنیانتخاب م یعالقه دار .. 



! گهید ی. رشته دمیصورتم کش یدستم رو رو دو

 یرشته ا چیه یتو یبه قبول یدیام جهینت نیاوف با ا

ستین .. 

- ؟یدیم یحاال جواب عمو فرهادو چ نیعطر یوا ! 

..جواب مامان رو یچیکردم. جواب بابا ه نگاهش

که من  شدیبول مق یاگر ساغر پزشک دادم؟؟؟یم یچ

! اوف دمیشنیحاال حاالها از مامان سرکوفت م دیبا

اونوقت بود که مامان هرروز باهوش بودن و 

بودن ساغر رو تو سرم  اقتیزرنگ بودن و با ل

زدیم ! 

- ؟؟یبزن ی..پزشکیخوایتو م  

گرفت یا افهیباال داد  و ق ییابرو : 

-  نیرتبه م به ا دمیخوندم زحمت کش نهمهیپس نه! ا

نرم؟؟؟ یشده، پزشک یخوب  

دادیهم م یچه پُز هوففف ! 

- بزنم؟؟؟ یمن چ  



رو جمع کرد و آروم گفت لبهاش : 

- ییایدر اهانیگ یاریآب .. 

زد  کبارهیمات نگاهش کردم و اون به  یا لحظه

دمیز حرص تو سرش زدم و غرخنده. ا ریز : 

 !زهرمار خودتو مسخره کن-

خنده ش بلندتر شد یصدا : 

-  یچیه یکه آورد یرتبه ا نیامسال با ا زمیعز

..بذار بمونه سال بعد دوباره کنکور بدهیشیقبول نم .. 

کرد و آرومتر ادامه داد یمکث : 

- از عمو فرهاد واسه کالس کنکور  یفقط اونهمه پول

فت هوادود شد ر ،یدیغیت ! 

دمیگرفته نال ماتم : 

- ساغر گهیبسه د ! 



 یکه به در خورد، ُهل شده صفحه  یتقه ا یصدا با

کنکورم رو بستم.  ی جهیمربوط به نت یباز شده 

دمیپرس یبود وقت توریمان ینگاهم به صفه  : 

 بله؟؟؟-

دیترالن به گوشم رس یباز شد و صدا در : 

- شد؟؟ یخب چ  

که  کردمیش التماس مساغر نگاه کردم و نگاهم به به

 نیب یمن نگه. ساغر نگاه یدرمورد رتبه  یزیچ

 :من و ترالن رد و بدل کرد و بعد با مکث گفت

- انقدر شلوغه که باال  تی..سایچیآآآ هنوز که ه

ادینم .. 

برگشتم و به ترالن نگاه کردم. از  ینفس آسوده ا با

 یزیو حتما باز دنبال چ دیباریم ینگاهش کنجکاو

حرص دادِن من یبود برا ! 

- یقبول بش یزیندارم چ یدیمن که ام .. 



 المیخیخواهر پررو و ب یتنگ شده م رو یچشمها

 :موند و اون با خنده ادامه داد

- دیعصرونه بخور دیایب دی..پاشدیحاال ولش کن .. 

ذوق زده از جا بلند شد ساغر : 

- هست؟؟ یآخجون چ  

 یآورده! چ یبه اون خوب یهم ذوق کنه. رتبه  دیبا

؟؟؟یخوشحال یبرا نیهتر از اب  

-  نیووو.. عطر ییو چا یو سبز رینون تازه و پن

گهیپاشو د ! 

حوصله گفتم یبه نگاه منتظرش انداختم و ب ینگاه : 

- امیاالن م .. 

دیدستم رو گرفت و کش انهیموذ یبا خنده ا ساغر : 

- غصه  ینیبش یوقت دار ی! حاال بعد کلگهیپاشو د

یتو سر خودت بزن یبخور .. 



کنجکاو ترالن رو  یبه روش کردم و صدا یاخم

دمیشن : 

- غصه بخوره؟ یواسه چ ! 

کردنش،  تیاومد. هم به خاطر اذ یساغر بدم م از

هم به خاطر پز دادنش به من. و هم به خاطر رتبه 

که آورده بود یخوب ی ! 

- گرفته ساغر؟؟؟ تیتوام؟؟؟ شوخ هیغصه چ  

شد کینزد ترالن : 

- بهت  یزیه؟؟؟ چنکنه با آوات دعوات شده؟! آر

 گفته؟؟؟

بابا!! نگاه اخمالودم رو به هردو شون دوختم و با  یا

 :حرص گفتم

- ترالن؟ یگیم یچ گهیتو د !!  

که فکرش  دادیترالن نشون م یشده  زیر یچشمها

 ی. لعنت به ساغر شوخکنهیم ریس یا گهید یجا

مسخره ش یها ! 



- باور کنم که با آوات دعوات نشده؟؟ یعنی  

رو به ساغر دوختم و براش خط و  رمدوایتهد نگاه

. و رو به ترالن گفتمدمینشون کش : 

- من و آوات دعوامون بشه؟؟؟ خوادیدلت م یلیخ  

 یمات شد. خواست جوابم رو بده که صدا نگاهش

مانع شد. با حرص چشم از هردو گرفتم  میزنگ گوش

 دنیبرداشتم. د وتریکامپ زیم یرو از رو میو گوش

برد.  نیمام حال بدم رو از بت کبارهیاسم آوات به 

رو به سمت ترالن  یو با حرص گوش روزمندانهیپ

نهیرو بب رندهیگرفتم تا اسم تماس گ : 

- راحت شد که حرفمون نشده؟؟؟ التیخودشه..خ ایب  

مات شده زمزمه کرد همونطور : 

- ن؟یچرا دلم بخواد دعواتون بشه عطر !! 

دادم یا گهیاخم چشم ازش گرفتم و جواب د با : 

- ..فقط درم پشت سرتون امیمنم بعد م د،یا برشم

لطفا دیببند ! 



 قراری. اسمش قلبم رو بدمید گهیرو بار د اسمش

که زنگ  نیکنکور به کنار، اما ا یِ .ناراحتکردیم

بهم  یلیخ زد،یام حرف مو هرچند کوتاه باه زدیم

. به خصوص حاال که از دست دادیم یحس خوب

بودم یترالن و ساغر عصبان . 

تماس رو لمس کردم کونیآ : 

 ..سالم-

آورد یلبم م یصداش لبخند رو دنیشن : 

- خانوِم من چطوره؟؟؟ طونیسالم..ش  

 یمسخره  یرتبه  یو لحظه ا دمیگز یزده لب ذوق

دیکنکور از ذهنم پر کش .  

- ؟؟یخوبم..تو چطور یمرس  

که هنوز  دمیزدم و د یگردوِن چرخ یصندل یرو

هردو  یبه رو یاتاقند. اخم یساغر و ترالن تو

برند.  رونیکردم و با دست بهشون اشاره کردم تا ب

که گفت دمیآوات رو شن یصدا : 



- ؟؟یی..کجامیستیبد ن  

 ریبرام کج کرد و با خنده دستهاش رو ز یدهن ساغر

صدا لب  یکون داد. و بعد بش گذاشت و ت نهیس

 :زدم

 !حقته-

هوا گرفتم. داشت به همون عکِس  یرو تو منظورش

و خراب شدن کنکورم به خاطر  کردیاشاره م یلعنت

برداشتم تا به  یزیچ یها! با حواسپرت طنتیش نیهم

جواب آوات رو  نیسمتش پرت کنم. و درهمون ح

دادمیم : 

 خونه ام..تو اتاقمم..چه خبرا؟-

پر ذوق به سمت در فرار کرد یخنده ابا  ساغر : 

- ؟؟یکردیم کاری..چیسالمت  

و کنجکاو باالخره چشم  جیگ یترالن هم با نگاه 

رفت. با بسته شدن  رونیازم گرفت و همراه ساغر ب

فرستادم رونیب یدر نفس آسوده ا : 



- میزدیحرف م می..با ساغر داشتیچیه .. 

دیکرد و آرومتر پرس یمکث : 

- یپس مهمون دار .. 

دیکش ریت قلبم . 

- که ستینه..ساغر مهمون ن ! 

شوخ شد یکم صداش : 

- ؟؟یبر ییجا یخواینم  

و هنوز هردو  مردمیبوسه م کی یبرا هنوز

. البته که آوات میسرسختانه سر حرفمون مونده بود

از  نیهم یبرا اره،یکم ب دیترسی! مکردیفقط فرار م

مرِد  نیو چقدر ا کردیتنها بودن باهام امتناع م

کردیر در حق من و خودش ظلم ممغرو ! 

 ..امروز..نه-

با تمسخر دی..شادیخند : 

 !پس بمون خونه-



شعوریب ی وونهید ! 

- ؟؟ییتو..کجا  

جواب داد کوتاه : 

- رونمیب .. 

به خونه ش  خواستیشدند. بازهم نم زونیآو لبهام

 .دعوتم کنه

- ؟؟؟یکنیم کاریچ  

 یو انگار کم دیفرستاد، به گوشم رس رونیکه ب ینفس

ه بودخست : 

- یکار و زندگ ریدرگ .. 

دمیخند یمعن یب : 

- ؟؟یهم هست یزندگ ریدرگ  

خش گرفت و با نفس همراه شد داشص : 

- که همه ش با  طونمیش هیعکِس  ریهوممم درگ

تنِشو بخورم ی که همه کنهیچشاش وسوسه م م .. 



 ریگره خورد. چقدر رک! و چقدر هنوز درگ نفسم

دمیاون عکس بود!! ذوق زده لب گز : 

- ؟؟؟یعکِس ک  

و آروم و پر وسوسه جواب داد دیخند : 

- خوردن داره! اما  دیبا اون پوست سف فیتِن ظر نیا

کوچولو؟؟ کنمیمن که بوِست نم  

و دو حس رو باهم داشتم. هم  دیکوبیم قلبم

 یخواستنش رو ب خواستمیو هم م ستمش،خوایم

  .جواب بذارم

- ادیام امتحان کن..خوشم م گهید یراهها .. 

شهیکردم گرما از پشت گوشهام ساطع م حس .  

- یحرفت بزن ریز ترسمیم .. 

دیآروم و خش دار خند بازهم : 

-  دیشا ؟؟یخوایتو کار خودتو بکن..مگه بوس نم

یموفق شد .. 



الک زده م  یاخنهاو به ن دمیکش نییرو پا نگاهم

شدم رهیخ : 

- ؟؟؟یبش تیاذ ادیمن که نه..اما تو خوشت م  

- کم  خوادیباحاله..دلم م یمدل نیشدن ا تیاذ

که نتونم رو حرفم  یکن یکار هی یتونی..مارمیب

 بمونم؟؟؟

آواِت  یرو به سمت شونه م کج کردم و برا سرم

ناز کردم یفرض : 

- تونمیکه م یدونیم .. 

 یو خنده  دیکشیرخ مخواستنش رو به  صداش

خواسته  نیپنهان کردن ا یفقط برا زشیتمسخر آم

 :بود

- هم امتحان کن ندفعهی..باشه ایتونیم .. 

به گردنم دادم و با ناز گفتم یقر : 

-  یبود که معلوم نبود چ ومدهیدنبالم ن زدانیاگه 

شدیم ! 



گفت یبلند یمکث کرد و بعد با صدا یا هیثان : 

- شد؟؟؟یم یچ  

بزنم. اون  یحرف دمیجالت کشکردم و خ سکوت

دیمصرانه دوباره پرس : 

- شد؟؟یم یچ یعطر  

کوتاه گفتم یجمله  کیهم فشردم و فقط  یرو چشم : 

- یآورد یکم م نیاز شتریب ! 

دیخند : 

فکر کنم ذهنت منحرفه ها! نترس من حد خودمو -

دونمیم .. 

به ته  شهیو..خب من هم دمیاز قبل خجالت کش شتریب

ز فکر و تصور کردنش..لذت و ا کردمیتِهش فکر م

بردمیم ! 

 از کجا معلوم؟؟؟-

زدیحرف م یپنهان یبا وسوسه ا بازهم : 



- شناسمیچون خودمو م !  

- یول یآهان! قرار بود بوسم نکن .. 

گفت حیپر تفر یخنده ا با : 

 !لب نگرفتم که فنچول-

 نکهیتنم داغ شد و قلبم از جا کنده شد.قبل از ا تمام

امه داداد ییبزنم، با پررو یحرف : 

-  ایبپوش ب یرو همونطور دهیلباس سف نیتو هم

..اگه دست بهت زدم؟؟؟ اگه بوست کردم؟؟؟شمیپ  

 یکه به سخت یو با نفس موندیجا ثابت نم کی نگاهم

بم گذاشتم. دلتنگم بود قل یاومد، دست رو یم رونیب

نه؟!! بعد از چند وقت دلش تنها شدن با من رو 

کردن خودم و  تیو اذ یاز دور دیشا خواست؟؟یم

 !خودش، خسته شده بود

- ؟؟یایهوم؟؟؟ م  

! اوف چه ر؟یهم فشردم. با همون تاِپ حر یرو لب

تصورش هم تنم رو  ی!! حتخواست؟یکه نم زهایچ



 نیکه ازم ا کردیم یفکر یو اون به چ کردیداغ م

 ییشد، با صدا یسکوتم که طوالن خواست؟؟؟یرو م

تر گفت یآرومتر و لعنت : 

- نه؟؟؟ ای یایم ؟؟یشد عطر یچ  

ناز کردن  ی. بناشدیدندونهام فشرده م ونیم نمییپا لب

 تونمیگذاشتم، هرچند مطمئن بودم که با اون لباس نم

و کم رو  یاصال در تواِن مِن خجالت یعنیبرم.  ششیپ

بودن !! 

- عصرونه بخورم خوامیحاال که م .. 

 !منم حاال رو نگفتم-

نبود واقعا؟؟؟ یگرفته شد! عوض حالم   

- امیکال نم ! 

دیخنده ش قلبم لرز یو با صدا دیخند . 

- ؟؟؟یبخور یخوایم یچ  

دور از  شدیفرستادم. م رونیرو ب نمیسنگ نفس

احساس خرجم کنه؟؟؟ یکم یمسخره باز  



- زایچ نیو..ا یو سبز رینون و پن .. 

تر از من گفت یکرد و عاد یمکث : 

- باهم  ایب یخونه..خواست رسمیم گهیساعت د هیمن 

میبخور .. 

حرفش، تمام وجودم رو به  نیتر یبا عاد بازهم

تالطم انداخت! عصرونه خوردن با آوات..مثل همون 

دستم بود و گاز گرفت. چه  یکه تو یکتلت یلقمه 

رارش داشتمبه تک ازیبود و چقدر ن یخوب یروز ! 

- گه؟؟یساعت د هی  

لذت بخش همراه بود یآرومش با خنده ا یصدا : 

- کمتر دمیشا .. 

حال دلم رو خوب کنه یچطور دونستیم ! 

- ؟؟یبهم دست نزن یدیقول م  

همراه شد یآرومش با حس خاص یصدا بازهم : 

- سین یهومممم از بوس خبر .. 



داغم  یگونه  یلبم پهن شد و دست رو یرو لبخند

 :گذاشتم

- اگه همون تاپ خوشگله رو هم بپوشم، باز  یحت

ایرو حرفت باش دیبا ! 

دیبه گوشم رس ریتاخ هیخندونش با چند ثان یصدا : 

- ادیخوشم م ،یکن کمیتحر نکهیاز ا .. 

گفتم یاراده بود وقت یب : 

- یعوض ! 

خودم جمع شدم.  یسر داد و من تو یبلند ی خنده

یمرِد همه جوره خواستن نیکاش زودتر برسه ا ! 

- ایحاضر شو ب عیسر .. 

رو دور زانوهام حلقه کردم و فشردم. چقدر  دستم

جنبه یبودم مِن ب تابشیب ! 

- یمنو بخور ترسمیم .. 

پر حرص همراه شد یبا لذت صداش : 



- ! نترس تمومت دونستمیمن نم یبود یطونیتو چه ش

کنمینم .. 

 یبه فکر تالف گهیهم افتادند. د یاز لذت رو چشمهام

که زده بود  یفکر غرورش و حرف کردن نبود؟؟ به

؟؟یچ   

- شتره؟؟یب ییفقط واسه آشنا یآوات دوران نامزد  

 نیسکوت کرد و بعد انگار که منتظر ا یا هیثان چند

 :حرف نبود، گفت

- میزنیدرباره ش حرف م .. 

و اخالقها و..اممم خب  ییزدن درمودر آشنا حرف

فقط باهم  شدیحرفها! نم نینبودند ا یدوست داشتن

بود، اما  یمن بودنش کاف یباشه و بس؟؟ برا بودن

 یقبولم نداشت؟؟ زندگ د؟؟؟یترسیاون از بودِن من م

افکار آزاد  نیبود؟! آخ که چقدر ا سکیبا من ر

بودند زیدهنده و نفرت انگ .  

 ..باشه-



- ..خدافظگهید نمتیبیم ..  

 یتخت گذاشتم و دست یرنگ رو رو دیسف ریحر اپت

به لباس نبود  هیتاپ شب نیا یِ چی. واقعا هدمیبهش کش

شدم.  رهیو بهش خ ستادمینداشت! صاف ا یو پوشش

آوات برم؟؟؟  شیرو بپوشم و پ نیا یآخه من چطور

و اونوقت  گرفتیاز تصورش هم شرم وجودم رو م

کرد؟یم کاریچ آوات با من !  

به تاپ فکر کردم  رهیرو بند دندونم کردم و خ ناخنم

بود با بُرد  یلباس مساو نیا دنی! پوششهیکه نم

که هرروز با انواع  دهید ایاگر آواِت دن یمن..ول

 یتوجه یسر و کار داشت بهم ب یآنچنان یمدلها

هم  دیشا شدم؟؟ینم ری..اونوقت من تحقکردیم

  !سرخورده و دل شکسته

 رونیب یبستم و نفس کریدر و پ یتاِپ ب یرو چشم

 کی. خواستیشدن به آوات رو م کیدادم. دلم نزد

آغوش..خب من  کی یحت ایلمس..همون بوسه ها..

باشم که از  یدوست داشتم خواسته بشم.انقدر خواستن



رو  یدوران نامزد یِ نیرینتونه بگذره. من ش دنمیبوس

دمیترسیر آوات مپر غرو یِ تفاوت یو..از ب خواستمیم . 

که ازم  نیکندم و هم یاز تاپ دوست داشتن دل

 یعنی نیبود. ا یبرم، برام کاف ششیخواسته بود پ

طاقت  یب دی..شادنمید یبرا اقیاشت یعنی..یدلتنگ

 الیخیهم واقعا ب دیبودن و خسته شدن از فرار..شا

به نشون دادن خودم  یازیچه ن گهیو د شدیحرفش م

 بود؟؟

تنم کردم و شلوار  یرنگ یورتجذِب ص شرتیت

کوتاه بود. رژ  یکه کم یرنگ یجذب سرخاب

و چشمهام رو با  دمیلبهام کش یبراق رو رو یِ صورت

طرف  کیکردم. موهام رو با کش  اهتریمداد س

دخترونه  پِ ی. تختمیشونه م ر یشونه م بستم و رو

اومد یخوشش م دیکه شا یا .  

 یو شاِل نخبه تن زدم  شرتیت یرو یساده ا یمانتو

رو برداشتم و از اتاق  می. گوشدمیموهام کش یرو رو



 یرفتنم، نگاهم به سمت جمع رونیزدم. با ب رونیب

شد دهیآشپزخونه نشسته بودند، کش یتو زیکه دور م .  

. کردیم فیداشت تعر یزیو انگار چ دیخندیم ساغر

کردنش، توجه مامان و ترالن رو به  فیو با تعر

 یرابطه  نیحسادت به ا خودش جلب کرده بود.

که با ترالن و مامان داشت، گفتن نداره.  یخوب

..من چقدر ازشون دور یخواهر و مادِر من بودند ول

 !بودم

مهربون و  یخواهرزاده  یقربون صدقه  مامان

حرفش  یو ترالن با خنده دنباله  رفتیخونگرمش م

 ی. و من بازهم به بلد نبودن خودم براگرفتیرو م

حسرت  ،یمیصم یرابطه  نیدن ابه دست آور

 !خوردم

 یبه سمتشون رفتم. ساغر داشت درمورد رشته ها 

 نیو..ا کردیاظهار نظر م یجورواجور دانشگاه

کردیرو هم مسخره م یرقم نیچند یوسط رتبه ها . 



- آخر واسه دانشگاه  ،یتجرب انیم یپزشک دیبه ام

 زایچ نیو ا یاطیو خ اتیادب یرشته  شنیمجبور م

 یایبا اون ُمخ آکبندت ب ی.بگو آخه مجبوربردارن.

؟؟یتجرب  

 یخوب ی جهیچقدر مغرور شده بود با اون نت شعوریب

بگه و  یچ دونستینم ادشیکه گرفته بود! از ذوق ز

شهیقبول م یانگار صد درصد مطمئن بود که پزشک ! 

دمیترالن رو شن یبه ساغر بود که صدا نگاهم : 

- ؟یریم یدار یکجا خوشگل کرد ! 

رو حس  ی هیو بعد نگاه بق دیبه سمتش چرخ منگاه

بگه، رو به مامان  یا گهید زیچ نکهیکردم. قبل از ا

 :گفتم

- نییپا رمیسر م هیمامان من  .. 

دیاز مامان، ترالن بود که متعجب پرس قبل : 

- آوات؟ شیپ یعنی نییپا !! 



بهش دادم و بازهم به  یا هیرو ثان میگوشه ا نگاه

 :مامان نگاه کردم

- ازهبا اج ! 

زود به مامان نگاه کرد یلیخ ترالن : 

- ؟یدیمامان اجازه م ! 

من از حرص  ایبگه  یزیمامان چ نکهیاز ا قبل

نشون بدم، ساغر با تعجب رو به  یعکس العمل

 :ترالن گفت

- ه؟یوا مگه چ !!  

نگاهش به مامان بود ترالن : 

-  نیبره ها! به هم خوادیمستقل آوات م یخونه 

بره؟؟؟ یراحت  

شدم و با حرص گفتم یعصب : 

 !!به تو چه ترالن؟-

دیبا تعجب خند ساغر : 



- نامزدش ها یبره خونه  خوادیم نکهیمثل ا ! 

ترالن و ساغر جابجا کرد. و بعد  نیب ینگاه مامان

 :رو به من گفت

- عصرونه بخور نیبش ایب .. 

هم قفل شدند یرو دندونهام : 

- ندارم لیم .. 

جواب ساغر رو داد ترالن : 

- خوندن که باهم آشنا  تیمحرم ی غهیفقط ص نایا

آوات یمجرد یبره خونه  سیبشن..درست ن ! 

ساغر درشت تر شدند یچشمها : 

- از کجا  دویعقا نیترالن؟!! ا یگیم ییزایچه چ

گه؟ید یآورد ! 

چشم از ساغر گرفت یبه حالت بد ترالن : 

- بره؟ یذاریمامان م ! 



. اصال شدیترالن فشرده م ینامرد نطوریاز ا قلبم

شد یمیخواهر راه اومد و صم نیبا ا شدینم ! 

- نکن ترالن یمن فوضول یتو کارا !! 

بهم رفت یچشم غره ا مامان : 

 !با خواهرت درست حرف بزن-

گلوم نشست. مامان چشم ازم  یتو یمسخره ا بغض

جواب ترالن رو داد گرفت و : 

- نایشهرام ا یخونه  یرفتیم یتوام نامزد بود .. 

دیکش یپوف ترالن : 

- مستقل داشت؟!! من به عنوان  یخونه  یشهرام کِ 

 ی! اونم نه از کسنایمامانش ا یخونه  رفتمیمهمون م

محرم هم  ینه موقت م،یکرده بود یمونو مخف ینامزد

میشده بود ! 

اعصابم رو  یبه سختو  شدندیم پیهم ک یرو لبهام

خونسرد جواب  کردیم ی. ساغر سعکردمیکنترل م

 :ترالن رو بده



ترالن جان دوره زمونه عوض شده..شما سه چهار -

کردی..اون موقع فرق منیازدواج کرد شیسال پ .. 

رو بهش سرش رو تند تند به اطراف تکون  ترالن

 :داد

-  ایکرده ساغر جان؟؟؟ آدما عوض شدن  یچه فرق

شده؟ شتریب ییایح یب ! 

کردم از لرزش صدام  یجلو گذاشتم و سع قدم

کنم یریجلوگ : 

- شهرام نشست و  ی قهیعت یباز با خونواده 

 دیگذاشتن؟؟؟ عقا ریرو فکرت تاث یبرخواست کرد

که هست، به من و  یشهرام و خونواده ش هرچ

 لیهم فک و فام ایح ی! بشهیمن مربوط نم یزندگ

درست  ثیشهرامن که واسه همه حرف و حد

کننیم !! 

نگاهم کرد زیت ترالن : 

- رهیم لیماشاال ادبت هم که روز به روز داره تحل ! 



باال دادم ابرو : 

- نکن، تا احترامت سر جاش باشه یفوضول .. 

بزنه که ساغر دستش رو گرفت و  یحرف خواست

کنه یواسطه گر انهیکرد دلجو یسع : 

- سین بهیمن..آوات که غر زِ یترالن جان..عز .. 

 نیو ا خوردمیحرص م ی. وقتدمیه گلوم کشب دست

. گرفتمیگلو درد م شد،یحرص با بغض همراه م

مامان و ترالن جابجا کرد نیب یساغر نگاه : 

- خوب  یلیکه خونواده شو خ نایخاله ا

..عمو فرهادم که بهش اعتماد داره و اونو شناسنیم

..نامزد و محرم هم که دونهیمثل پسر خودش م

باهم خلوت کنن و درمورد داره  یبیهستن..چه ع

شون باهم حرف بزنن؟؟؟ ندهیو آ یزندگ  

باال داد یشونه ا ییبا اخم و ترشرو ترالن : 

- داره  یمن نگران خودشم..وگرنه به من چه ربط

اد؟؟؟یسرش م ییکه چه بال  



 ایبود  یترالن با نفرت همراه بود. نگران یرو نگاهم

حوصله و منتظر  یحسادت؟!! چشم ازش گرفتم و ب

تا مامان بگه دیطول کش یبه مامان نگاه کردم. کم : 

- زود برگرد یبرو ول .. 

 یدادم و چشم ازشون گرفتم. هنوز چند قدم چیپ یلب

دمیترالن رو شن یازشون دور نشده بودم که صدا : 

- خبرا نبودا!  نیباشه واسه من از ادتیمامان خانوم 

خانوم راحت واسه خودش همه کار  نیحاال عطر

بگه دینبا یچیهم ه کسچیه کنه،یم !! 

به عقب  گهی. دختیریاعصابم رو به هم م چقدر

مثل  یزدم. کاش آدم رونیبرنگشتم و از خونه ب

. کردینم دایما راه پ یخانواده  یتو چوقتیشهرام ه

بود و  شیکاش ترالن همون ترالِن دوران مجرد

پوچ شوهرش قرار  دیعقا ریکاش انقدر تحت تاث

کنار..کاش حسادت و تنگ  همه به نهای. اگرفتینم

 یهوا یو کم گرفتینم ادیرو از شوهرش  ینظر

نداشتم رو داشت شتریخواهر ب کیکه  یمن . 



 نییحسرت و بغض پله ها رو به قصد پاگرد پا با

با ترالن  شدیسخت بود. نم اومدم. مثل ساغر بودن

 ایدن کیمن  دیبرخورد کرد و اون با عقا یمیصم

باهاش حرف  تونستمیفاصله داشت. مثل مادرم که نم

بود و  ریبزنم و درد و دل کنم. ساغر دختِر خاله من

یمن دختِر مامان مهر !  

 یاومدم و تو نییدو طبقه رو پا نیب یپله  نیآخر

همراه بود و دلم آغوش . نفسم با لرزش ستادمیپاگرد ا

 غیازم در یکه با خودخواه خواستیرو م یگرم

کردیم . 

 یدادم و به در بسته  هیکنار پله ها تک واریبه د 

زده  رونیزودتر ب یا قهیخونه ش نگاه کردم. ده دق

نتونسته بودم طاقت  گهید ،یبودم و به خاطر دلتنگ

انتظار رو  نی. و چقدر قبل از بحث با ترالن، اارمیب

که دلم  ییحاال..حاال ی. ولدمیطلبیپاگرد م نیا یتو

انتظار هر لحظه سخت  نیا ،گرفته بود و اون نبود

شدیتر م . 



که زودتر اومده بودم،  یا قهیربع از ده دق کی

و نگاهم به در بسته خشک شد. مامان گفته  گذشتیم

فرصت کوتاه  نیاومد و ا یبود زود برگردم..چرا نم

گرفت؟؟یرو ازم م  

باال، چشم از در  یاز طبقه  ییپا یصدا دنینش با

 درنیازم بگ خواستندیپاگرد رو هم م نیبسته گرفتم. ا

خونه دو طبقه نبود نیو چقدر بد که ا ! 

رو حس کردم و نگاهش  انسالیم دارِ یسرا نگاه

تراس  یپاگرد شدم. خلوت ینکردم. وارد تراِس تو

 که پر از انتظار ییهرچند حاال داد،یبهم آرامش م

نداشتم یبودم، آرامش .  

دود گرفته  ینشستم و به منظره  یآهن یصندل یرو

شدم. آخ که چقدر دلتنِگ مرِد  رهیروبرو خ ی

بودم و چقدر دلم از اتفاقات امروز گرفته  شعورمیب

ترالِن  یافتضاح و حرفها ی جهیبود. کنکور و نت

که  یکردن آواِت نامردتر و...انتظار رینامرد و..د



 یگرما ازمندیکه ن یزده ا خیو تِن  شدیکشنده م

 .آغوشش بود

 رهیخ کرد،یم ییخودنما جشیپ یعکسش که رو به

و هزاران کامنت  کیشده بودم و به صدها هزار ال

که به  یمرد ماِل من بود؟؟ مرد نی. اکردمینگاه م

و روشن فضا،  کیتار یزده بود و تو هیتک وارید

ه بود. دوخت نیو جذابش رو به دورب یوحش یچشمها

 یدستش تو کیزده بود و  واریپاش رو به د کیو 

شلواِر مارکدارش بیج !  

شد. هوووفففف چقدر  دهیصفحه کش یرو انگشتم

و اون به  دمیترسی! از از دست دادنش میخواستن

 مهینصفه ن نکهی. از اکردیفکر م یادیاحتماالت ز

ترس و وحشت بودم و اون  یداشتمش، همه ش تو

 کیبود به خدا.. ی! لعنتکردیبه نشدن هم فکر م

 مرحم که منبع آرامش بود و آرامش رو از یب یِ لعنت

کردیم غیدر . 



 دنیعکسش بودم که با شن ی رهیچقدر خ دونمینم

دمیصداش از جا پر : 

- ؟؟؟یینجایا  

 یِ که کنار صندل دمیسرم رو بلند کردم و د دهیترس

 نیکه ب ی. نگاهکنهیو نگاهم م ستادهیمن رو به من ا

 نی. بند دلم با اشدیدستم جابجا م یتو یِ گوش من و

رو  یگوش ینگاه پاره شد و خجالت زده، صفحه 

 .خاموش کردم

- ؟؟یاومد یکِ   

لبش  یرو یفرستاد و لبخند کمرنگ رونیب ینفس

 :اومد

 ..االن-

نون  یبود و..بو یدستش نوِن سنگک تازه ا یتو

انداخت که قرار بود  یعصرونه ا ادیتازه من رو 

زود  دیو حاال..غروب شده بود و من با میخورباهم ب

گشتمیبرم ! 



- ؟؟ینشست نجایچرا ا  

به روش کردم یاخم دلگرفته : 

- بودم یمنتظر جنابعال ! 

وار انگشتهاش رو  حیعمق گرفت و تفر لبخندش

دیسرم کش یرو : 

- آخه؟؟ نجایا  

هم بود؟؟؟ یبهتر یجا نجایا جز  

- ؟؟یینجایا یاز کِ   

حرفها  نیپررو تر از ا فقط نگاه بود و اون جوابم

ارهیکردنش رو به روش ب ریبود که د : 

- نه؟؟؟ ای یعصرونه خورد  

 یخدا به فکر عصرونه بود و من به فکر چ آه

 بودم؟؟

- برم خونه دیحاال که با .. 



رو آروم تو  شیلعنت یو همون انگشتها دیخند آروم

 :سرم زد

-  هیواسم دم کن،  ییچا هی میغلط نکن..پاشو بر

میبخور یمشت یعصرونه  ..  

با زبون تر کردم و..چشم ازش گرفتم یبل : 

 ..نکن-

 !نونا سرد شد پاشو-

 دیاومده بود و من با ریاون د نکهیبودم. از ا ناراحت

هاش  یگرو..از دست ترالن و فتنه  گشتمیزود برم

از همه ناراحت بودم شتریب .  

 ..مامانم گفته زود برگردم-

بلندم  یصندل یدور بازوم حلقه شد و از رو دستش

 :کرد

- ؟؟یکنیحاال چرا ناله م  



اخمالود و دلخورم رو بهش دادم و اون چشم  نگاه

 :تنگ کرد

- کردنه؟؟؟ رید قهید ستیناز کردن به خاطر ب نهمهیا  

داشت. از کجا  شدیهم نم یعو توق دیفهمیرو نم حالم

کردنش  رید قهیدق ستیب نیکه من با هم دونستیم

دم؟؟؟یکش یچ  

- زود  دی..منم بایاومد ری..تو دکنمیمن ناز نم

 ..برگردم

. زدیموج م یصدام دلگرفتگ یچرا..تو دونمینم و

دیابروهاش نشست و بازوم رو کش نیب یاخم کمرنگ .  

- دمیخودم جواب مامانتو م م،یبر ایب .. 

بود که..از خدام بود باهاش همراه بشم.  نیا یبدبخت

 ی. حتشدیفراموشم م زهایچ یلیبودم، خ ششیپ یوقت

کردیکه آوات بهشون فکر م یینشدن ها یگاه ! 

- ؟؟یکه نخورد یزیچ  

لب زدم آروم : 



 ..نه-

در خونه ش رو  کهیو درحال ستادیدر خونه ا یجلو

بهم انداخت ینگاه کرد،یباز م دیبا کل : 

- ؟؟؟یدستم ناراحتاز   

شد  یچ دونمی! نمموندم؟یاز دست آوات ناراحت م من

 :که گفتم

- خونه  ادی..شهرامم شب قراره بنجاستیترالن ا

 ..مون

 کیبه  یکرد و برگشت و نگاهم کرد. لب یمکث

و چشم ازش گرفتم. سخت بود که  دمیطرف کش

درمورد خواهرم و شوهرش و طرز فکرشون نسبت 

ت بگم. اصال درست بود؟؟ به آوا یزیبه خودم چ

که من  دونستیو آوات چه م گفتمیرو هم نم نیکاش ا

ندارم و با شوهرش  یخوب ی ونهیبا تنها خواهرم م

  !هم که اصال

رو باز کرد و دستش رو پشتم گذاشت در : 



- ایب .. 

کردم افکار مربوط به  یداخل خونه گذاشتم و سع قدم

اما با ترالن و شهرام رو همون پشت در جا بذارم. 

دیبسته شدن در، آوات پرس : 

- بهت گفت؟؟ یزیترالن چ  

 ی. سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. لبخندستادمیا

دو  یبه اندازه  دیهم نداشت..شا ینداشت..فاصله ا

طرف  کیقدم..و نگاهش منتظر بود. ترالن 

. غرور و گهیطرف د کیبد کنکورم  ی جهیو..نت

آوات هم که یدور ... 

و  یعاد شدیم و قدم جلوتر گذاشتم. مازش گرفت چشم

باشم؟؟ الیخیب  

 ..هوم-

سرم اومد پشت : 

- ؟؟؟یگفت که ناراحت شد یچ  



گردوندم و بازهم دو  یرو بند شالم کردم. نگاه دستم

شکارم کردند اهیچشم س .  

-  یزیچ هیداره که هر دفعه  یترالن به تو چه مشکل

کنه؟؟؟یناراحتت م گهیم  

دوختم نییم و به پارو از چشمهاش گرفت نگاهم : 

- یچیه .. 

چونه م گذاشت. مجبورم  ریاومد و..دست ز کترینزد

! دمیترسیترالن م یکرد نگاهش کنم. من از حرفها

دیبراقش تنگ شدند و آرومتر پرس یچشمها : 

- ؟؟یناراحت یاز چ  

 یخود به خود جمع شدند و..نگاه اون تو لبهام

 رونیخورد. نفس گره خورده م رو ب یصورتم چرخ

 :فرستادم و آروم گفتم

- که..من و  سیدرست ن گهی..ترالن مستمیناراحت ن

میتو تنها باش .. 

گفت یابروهاش نشست. و با مکث کوتاه نیب اخم : 



- س؟؟؟یدرست ن شیچ  

باال دادم یشونه ا فیبالتکل : 

-  میباهم محرم شد یی..ما فقط واسه آشنانکهیا

خبر نداره..چه  ینامزد نیاز چکسیو..ه

نگرانمه گهی..مدونمیم .. 

 یچشمهام نگاه کرد. و بعد پوزخند یتو یا هیثان چند

وار گفت هیشد و..کنا انیلبش نما یرو : 

- ینگران! اونم ترالن! عجب خواهر دلسوز !!  

از  یف و جوابنزدم و اون هم منتظر حر یحرف

 .طرف من نبود

-  ایتر از من تو دن دیبد دیجنبه تر و ند یکه ب سین

نگرانن که  تشیخاص یترالن و اون شوهِر ب س؟؟؟ین

وقت انگشتت نکنم؟ هی !  

بود  ی. عصباندمیو چشم دزد دمیخجالت لبم رو گز با

به چونه م داد و دوباره مجبورم کرد  یتکون یوقت

 :نگاهش کنم



- ؟؟؟یناراحت نایا به خاطر حرف  

سکوت نگاهش کردم. ناراحت که..از درست  یتو

داشتم یترالن حس بد یبودن حرفها . 

- داغتر  یشدن کاسه  نایا گن،ینم یزیمامان بابات چ

 از آش؟؟

دمیکش نییرو پا نگاهم : 

 ..اونا بهت اعتماد دارن-

به پوزخند بود ،  هیتک خنده ش رو که شب یصدا

دمیشن . 

-  ستمیآدم شناسن! منم انقدر نامرد نخوبه الاقل اونا 

از  س،ین یقطع یهنوز همه چ دونمیم یکه وقت

 .اعتمادشون سواستفاده کنم

 یحال کیو.. دمی. نگاهم رو باال کشدیکش ریت قلبم

هنوز پوزخندش  ت،یو عصبان یداشتم. اون با کالفگ

 :رو حفظ کرده بود



خوبه ترالن خانوم گفت..وگرنه خودمون -

 یو کس میمحرم شد ییفقط واسه آشناکه  میدونستینم

 !خبر نداره

جابجا شد. بغض  رحمشیب یها اهیس نیب نگاهم

یلیداشتم؟؟ ناراحت بودم..خ ! 

-  یتو گوشش خونده و چ یشوهرش چ سیمعلوم ن

 ییفکرا نیپشت من گفته که ترالن جرات کرده همچ

من بکنه یدرباره  .. 

 ..اما من دلخور بودم.گفتینم یبد زیداشت و چ حق

داشته باشم. آب  دیکه نبا یو توقع انهیمخف یِ از نامزد

 یو لرزش یوقت دلخور کیگلوم رو فرو دادم تا 

صدام نباشه یتو : 

- هم  یفکر چیه دینداره..شا یترالن با تو کار

 ..درباره ت نکنه

به صورتم دادم تا  یو تکون دمیکش نییرو پا نگاهم

 :دستش رو از چونه م برداره



-  ری..رو ترالن هم تاثادیش نمشهرام از من خوش

نیگذاشته..هم .. 

صداش موج زد یتو تیبه کمر شد و عصبان دست : 

- ..اونا با خودشونم مشکل ادیجهنم که خوشش نم

خودتو ناراحت  نایدارن، اونوقت تو به خاطر ا

که به خاطر خوش  دنینون و آبتو م ؟؟مگهیکنیم

؟؟؟یناراحت ومدنشونین   

شهرام و ترالن  یرفهانگاه و حرکات و ح یمنف موج

ناراحت  شدیکم نبود. البته که نم شد،یکه روم آوار م

 داد،یگذشت. آوات هم نون و آبم رو نم الیخینشد و ب

دلم  شیمحل یب نیکتریبا کوچ چارهیاما مِن ب

شکستیم . 

 ..ولش کن-

و به دستش اشاره کردم دمیلبم کش یرو یلبخند : 

- م؟یخورینون سرد شد..عصرونه نم  



 قیشدند و دق کیپر نفوذش کم کم بار یچشمها

و بازهم بغض  دمیلبم کش ینگاهم کرد. زبون رو

نگاهش دستم رو  ینیسنگ ریمسخره رو فرو دادم. ز

 یصورت شرتیدراز کردم و نون رو ازش گرفتم.  ت

تکه تکه  دیرو با ری. تاپ حریچیکه تنم بود، ه

ها  یدلبر نینشدن، ا یو قطع ییآشنا ی! توکردمیم

مسخره نبود؟؟ یادیز  

ازش گرفتم و برگشتم. و به سمت آشپزخونه  چشم

  .قدم برداشتم

- م؟؟یبخور دیبا ینون خال ای خچالتیهست تو  یزیچ  

- نم؟یبب سایوا ! 

برنگشتم و وارد آشپزخونه شدم یندادم. حت گوش : 

- ه؟؟یچ  

م  چارهیشدنش رو حس کردم.قلِب ب کینزد

م رو گذاشتم و تمام تالش زیم ی.نون رو رودیلرز



 ونینون کندم و م یکردم که آروم باشم. تکه ا

 .انگشتهام فشردم

- دم کنم؟؟ ییچا دیبا  

شد. برگشتم و باهاش روبرو شدم. اخم  دهیکش بازوم

صداش آروم بود یداشت ول یکمرنگ : 

- ؟؟؟یعطر یبه خاطر حرف ترالن ناراحت  

گفته بود که از  رمی. خاله مندیفهمیمن رو نم یلعنت

خودم رو  دیهست و من با شهیهم ها یدلخور نیا

روزها..من  یلیو..خ زهایچ یلیخ یآماده کنم. آماده 

. من فقط به بودنش فکر کردمیبه آماده بودن فکر نم

نبود انگار! بازوم رو  یبودن قطع نیو ا کردمیم

 یمهربون از ییکرد و صداش رگه ها ینوازش

 :گرفت

- ناراحته؟؟ یمن از چ یلپ چال  



. کردیم دیبغضم رو تشد زد،یکه حرف م نطوریا

نبود. من االن  ینطوریچونه م جمع شد و کاش ا

آخه؟؟؟ گفتمیم یبهش چ  

- ستمیناراحت ن .. 

همراه بود یقشنگ یِ ش با کالفگ خنده : 

- ت معلومه افهیاز ق ! 

 نییفرستادم، سرم رو پا رونیکه ناخودآگاه ب یسنف با

 تیحفظ ظاهر موفق نبودم، اذ یتو نکهیانداختم. از ا

شدمیم .  

- ..خوشحال شدمیبهم زنگ زد یوقت . 

دمیسکوت نگاهم کرد و من نگاهم رو باال نکش یتو .  

- ..بعد از میخونه ت باهم عصرونه بخور امیب یگفت

مینیرو بب گهیهمد یخواستیچند وقت..م .  

رو باال گرفتم و نگاهش کردم سرم : 

 دلت برام تنگ شده بود؟؟-



 شیخواستن یِ چشمهام موند و کالفگ یرو نگاهش

استخون  شد،یفِکش فشرده م یشد. وقت شتریب

بودن  ینشان از عصب نی. و اشدیبناگوشش برجسته م

 .داشت

رو از چشمهاش نگرفتم و..صدام آرومتر شد نگاهم : 

- د آوات؟؟دلت برام تنگ شده بو  

هدف کش اومد یشد، لبم ب یسکوتش طوالن یوقت : 

- یفیبالتکل کنمیچرا احساس م دونمینم .. 

بازوم سر خورد و دست به کمر شد.  یاز رو دستش

و  یشونیپ یکف دستش رو رو یو با نفس بلند

دیچشمهاش کش : 

- کنم از دست تو کاریچ دونمینم ! 

چشم درشت کردم متعجب : 

 !از دست من؟-

خسته نگاهم کرد و اخمالود : 



- ؟؟؟یاز من ناراحت  

 ینتونستم بزنم. دست رو یباز شد..اما حرف دهنم

 :دست مشت شده م گذاشت و تکون داد

- از  یکیکه حرفات  ی..البد از من ناراحتگهیآره د

از اونور یکی نوره،یا !  

گفتم یزیچ یخودیب : 

- ستمیناراحت ن .. 

گفت یرو رها کرد و عصب دستم : 

- یناراحت ینکن! بگو از چ ینطوریا تو افهیبابا ق .. 

هم فشردم و..دهن باز کردم یرو یلب : 

- ترالن واسم ناراحت کننده س یحرفا .. 

باال داد. و باالخره اعتراف  ییکرد و بعد ابرو یمکث

 :کرد

- موندم یفیفعال تو بالتکل .. 



منطق و حسش  نیبودم. آوات ب دهیدرست فهم پس

نبودم که به حسم  یکرده بود و من آدم قابل قبول ریگ

 دیبود و شا نیهم ینبودن هم برا یاعتماد کنه! قطع

 یفقط برا یدوران نامزد گفتیحرف دلش بود که م

شترهیب ییآشنا .. 

- ؟؟؟یایدرب یفیبالتکل نیکنم که از ا کاریچ   

دیتلخ لبش رو کش یا خنده : 

- من راحتترم ینکن یتو کار .. 

آورد و  شیهم افتادند. اون دستش رو پ یرو لبهام

موهام..شالم سر خورد و  ی. رودیسرم کش یرو

پام  ریز ییشونه م افتاد.همراهش قلبم هم جا یرو

 دهیگونه م کش یکرد و رو یشرویافتاد. دست اون پ

 :شد

- از  یکنیم ییها..اما کارا یستین شتریسه وجب ب

بدتر  یهمه چ ،یکنیم ی! هر کارادیبرنم یشکیه

شهیم ..  



شده بود و من  سیدستم خ ینون سنگک تو ی کهت

 :دست بردارش نبودم

- مگه؟؟ کنمیم کاریچ  

شد؟؟یمن داغ م یگونه  ای شدند،یسرد م انگشتهاش  

-  هی ،یزنی..حرف میدار استیهمه جوره س

 یطونی..شگهیجور د هی ،یزنی..حرف نمهیجور

..مظلوم که یکنیجور حالمو خراب م هی ،یکنیم

واسم سخت  یبدتر! همه ش دار گهید ،یشیم

یکنیم .. 

 یمطلقش موند و برق چشمها یاههایس یرو نگاهم

اومد  نتریی. دستش پاکردینافذش حالم رو دگرگون م

. نگاهش پر از خواستن بود دیچونه م کش یو رو

شدیصورتم جابجا م یتو یوقت : 

- نداشته  یتعادل داشته باشم..باهات کار خوامیم

..رو میباشم..بهت دست نزنم..اصال باهم تنها نباش

فقط از اخالقا و خواسته  ،یحرفم باشم..تو دور باش



..باالخره دوران میمسخره مون حرف بزن یها

گهید هینامزد ! 

شد و نفسم بند اومد.  دهیلبم کش ریشستش ز انگشتش

 ظتریغل شیاز کالفگ صداش خش گرفت و اخم پر

 :شد

-  فهممینم ی. گاهشهیسخت تر م گذره،یم یهرچ

 خوامیسر تو رو م سی. معلوم نکنمیم کاریدارم چ

سر خودمو ایبمالم،  رهیش .. 

لبش اومد و انگشت شستش رو گوشه  یرو یا خنده

لبم گذاشت ی : 

- ..لباس خوشگل ارمیکن کم ب یکار گمیبهت م

تو باشه  ریتقص مخوایکن بوست کنم..م یبپوش..کار

! خودمو به اون فتهی..گردن من نزنمیکه بهت دست م

کرد و باعث  کمیتحر یراه بزنم که به من چه! عطر

خودمو  م،یدینرس ییکنم..اگرم به جا یرو ادهیشد ز

 داشتهقانع کنم و عذاب وجدان ن زایچ نیبا ا

هم که به جهنم میباشم!وابستگ ! 



شده بودم. من برام نمونده بود و مات نگاهش  ینفس

دست  م،یبهت زدگ ونی! مگفتم؟یم یمرد چ نیبه ا

شد کترینزد یپهلوم گذاشت و کم یش رو رو گهید : 

- دختربچه  هیکردن با  یکه از باز سیدست خودم ن

امانتدار  خوامی. مبرمیلذت م یخواستن ی

که همه  یباشم..وابسته نشم..وابسته ت نکنم..تا وقت

ارت نداشته به ک یصد در صد نشده، کار یچ

 گهیباشه و..د ییباشه و آشنا یباشم..کال نامزد

یچیه ! 

شد و دستش از کنار پهلوم  دهیلبم کش یرو انگشتش

کمرم قرار گرفت.آخ خدا من  یعبور کرد و رو

هنوز حرفهاش رو هضم نکرده بودم و اون 

اومد  رونیب یکنه؟؟ نفسش به سخت کاریچ خواستیم

پچ پچ وار گفت یوقت : 

- آخه المصب؟؟ همه ش وسوسه م  یذاریاما مگه م

؟؟؟یدلبر نهمهیو ا یفنچ موفرفر هی..یکنیم  



بود و..چقدر حرفهاش  کیبودم. چقدر نزد یحال کی

اعتراف  نطوریدور از ذهِن من! آوات بود که ا

 کرد؟؟یم یغرورش نبود که دور یعنی کرد؟؟یم

هم بود و گهید یزهای..چیالبته که بود ول ... 

باالش رو لمس کرد و نچ  فیدر یدندونها زبونش

ادا کرد یآروم : 

- توئه خب؟؟ ری..همه ش تقصشهینچ امروزه رو نم  

هم نه دیمنظورش شده بودم، شا متوجه !  

- میبد فیبارو تخف هی نیهم .. 

به هم  یمرد! تو نیکننده بود ا وونهیکه امروز د یوا

که با  زدمیافکار و احساسم دست و پا م یختگیر

بهم وارد  یکننده ا وونهیشوک دشدِن لبم.. دهیبوس

 کیصدا.. یلمس کوتاه..آروم..گرم..ب کیشد. 

هم رعد و برق! تمام  دی..شایبهار می..مثل نسیجور

 کی..و با همون هیثان کیحس ها در عرض 

..من ُمردم و زنده شدمهیثان . 



 نکهیلبش اومد. و قبل از ا یکرد و لبخند رو نگاهم

آغوشش  یرو تونشون بدم، من  یبتونم عکس العمل

و دستهاش رو دورم حلقه کرد دیکش . 

 یرو لمس کرد و چشمها شیعضالن ی نهیس صورتم

اون دورم  ی. دستهادیرو ند ییجا چیگرد شده م ه

 کیودم. . ناباور بدیکش یقیمحکم شد و نفس عم

شده بودم دهیناب..بوس یِ ناباور !  

- یبش تیاذ خوامینم .. 

هم  ی! چشمهام روشتریب یلیداغ بود..لبهام..خ تنم

 یا مهیفشرده شدند و باالخره تونستم نفس نصفه ن

 دهیبفرستم. دست اون نوازش وار پشتم کش رونیب

شدیم : 

-  خواستمت،یبمونه..اگه نم ینطوریبذار فعال هم

خودم بودم، توام  ی..من سر زندگمیوداالن نامزد نب

چون نه تو  میهم شیخودت..االن پ یسر زندگ

نه من تونستم فکِرتو رو از  ،یمن بش الیخیب یتونیم

 میکه بتون ستمی..فقط هنوز مطمئن نرونیسرم بندازم ب



خودمو گول  تونمی..نممیداشته باش یآروم یِ باهم زندگ

تو رو خر کنم ایبزنم  .. 

. دیناخواسته لبم رو کش یخنده  کی..ینفس یب ونیم

و خبر نداشت میهر دو خر بود ! 

- مون خبردار نشه،  یاز نامزد یفعال کس گمیاگه م

وقت به  هیاگه  خوامیفقط به خاطر توئه خوشگلم! نم

درصد هم نشد، واسه ت سخت بشه هیاحتمال  . 

. هنوز دمیکشیبسته بودم و با عطر تنش نفس م چشم

 یچیکه من به ه دونستینمو  کردیبه نشدن فکر م

آغوش گرم  نیجز کنارش بودن. جز هم کنمیفکر نم

مگه  یتنم. اصال زندگ ینوازش دستهاش رو نیو هم

با  یحت زد،ینبود؟؟ چرا حرف از نشدن م نیهم

درصد؟ کیاحتمال  !! 

- که واسه منم سخته..هر روزم  یبفهم خوادیدلم م

تا  بهتره میبکش ی..اما االن سختشهیداره سخت تر م

 یبا اخالقا میتونیکه نم میبفهم م،یبعد که وابسته شد

میایهم کنار ب .. 



به اون بوسه فکر کنم.  ذاشتیو م زدیحرف نم کاش

از آغوشش گرفت شدیکه م یآرامش نیو به ا . 

- گم؟؟؟یم یچ یفهمیم  

از خودم درآوردم ییصدا : 

 ..هوم-

دستش رو از دورم باز کرد و..به اجبار از  یحلقه  

بود. واقعا من رو  نییصله گرفتم. نگاهم پاتنِش فا

. دلش تنگ بود نهیاز غرور و ک یبود؟؟ خال دهیبوس

داد فیرو تخف نباریو ا ! 

- ؟؟یعطر  

. لبخند دمیمکث و خجالت نگاهم رو باال کش با

لبش بود و..اون هم آرامش گرفته بود  یرو یکمرنگ

انگار! دو دستش رو باال آورد و صورتم رو قاب 

من  یشد که برا ییها یاهیهم غرق سگرفت. نگا

اون آروم  یخش گرفته  یبودند. و صدا یحکم زندگ

 :بود..آروم و آرامش دهنده



-  بیبه تو آس خوامیوسط هرجور که بشه، نم نیا

یبش تیو اذ یبکش یبعِد من سخت خوامیبرسه..نم .. 

من  یبرا یکه بعِد اون دونستیجمع شدند. نم لبهام

عذاب بود نیه کمترشدن ک تیوجود نداره. اذ ! 

- ؟یکنیچرا به نشدن فکر م  

شستش صورتم رو نوازش کرد یانگشتها با : 

- ترسمیخوشبختت نکنم، م نکهیچون از ا .. 

مردونه ش گذاشتم و..با  یدستها یرو رو دستهام

 :خجالت دهن باز کردم

- ؟؟یکنیخوشبختم نم یکنیچرا فکر م  

دمیآرومش فهم یصدا یرو تو یکالفگ : 

- سمتشنایچون نم .. 

شدن  دهیچشمهاش جابجا شد. من بوس نیب نگاهم

! اون شناختن؟؟؟خواستمیم   

- ؟؟یتا منو بشناس کشهیچقدر طول م  



 یلبش نشست و با اخم کمرنگ یرو یکمرنگ لبخند

صورتم گردوند ینگاهش رو تو : 

- گمایم نویهم ،یکنیسختش م گمیم !  

قابل انکار  ریغ یمات شد. نگاه اون با خواستن نگاهم

 :همراه بود

- بگذرونم..موندم تو با  ِشتیکه مثل آدم پ یذارینم

انقدر وسوسه داشته  یتونیم یبچه بودنت، چطور نیا

یباش ! 

تمام تنم رو  یدوست داشتن یداغ کردمیم حس

من رو به اوج  کرد،یم فیازم تعرکه  نطوریگرفته. ا

و..با من بودن و راحت گذشتن سختش  رسوندیلذت م

 بود نه؟؟

- یامروزم..باخت .. 

 یسکوت نگاهم کرد و بعد..تک خنده  یتو یا هیثان

دیلبهاش رو از هم کش یآروم : 

- نه؟؟ ایرو حرفم بمونم  یذاری! مخوادایدلت کتک م  



رم رو کج باال دادم و س ییلبخند جمع شده ابرو با

 :کردم

- دارم؟؟ کاریرو حرفت بمون..من چ  

صورتم محکمتر شد  یکج شدن سرم، دستهاش رو با

 :و در آخر لپهام رو فشرد

- توئه، نگو نه ریتقص گمیم !!  

و لب زدم دمیکش یاوج خواستن نفس در : 

- م؟؟یهم آشنا بش یتا با اخالقا کشهیطول م  

 یارو از حالت نگاهش..و گرم نی. اگذروندیم سخت

دمیفهمینوازشگرش م یدستها : 

- همو  شتریب شهیم مینیچند وقت بگذره..بب هیبذار 

نه ای میبشناس .. 

 یجمع کردم و حرفش..لذت یم رو به سخت خنده

 کردیفکر م نیبرام داشت. اون هم به ا یوصف نشدن

رو به بعد  یخواستن یها یکینزد نینشه ا دیکه شا



 یاقت نماز شناخت و اعتماد کامل موکول کرد. ط

 آورد نه؟؟

 ..باشه قبوله-

 یزیلب چ ریفرستاد و ز رونیرو ب نشیسنگ نفس

 :گفت

 اگه گذاشت ؟؟-

زدم دنیو خودم رو به نشن دمیشن : 

- ؟؟یچ  

 کیتنگ شده، دستهاش رو برداشت و  یچشمها با

دیانگشتهاش کش ونیلپم رو م : 

- میعصرونه بخور هی نیبش ایب .. 

نقدر زود که ا یگرفت و..آه از ساعت فاصله

گفتم ی. ناراحت بودم وقتگذشتیم : 

- برم آوات دیبا .. 



رو عقب  یصندل کینکرد و دستم رو گرفت.  توجه

دیکش یو من رو به سمت صندل دیکش : 

- بعد خودم  م،یبخور یچ هیباهم  نیحاال..بش یریم

دمیمامانت م لیتحو برمتیم ! 

 شتریبه ناچار که نه..از خدا خواسته بودم که ب 

موهام حرکت  یرو ی. نشستم و اون دستباشم ششیپ

 :داد

- ؟؟یاریمانتو و شالتو درنم  

و  ایح یب یِ و من دختِر خجالت دمیکشیم خجالت

بودم یخنگ : 

- شه؟؟یسختت نم ارمیدرب  

ختیکرد و با حرص موهام رو به هم ر یاخم : 

- ها! حواست به  چرخهیبه ضررت م یزبونت گاه

تیخوردن یخودت باشه با اون لپا ! 

. چشم ازم گرفتدمیو رو شد و لب گز ریز قلبم : 



- ؟؟یخوریم یچ  

رو مشت کردم و با مکث و خجالت شال رو  دستهام

 :از دور شونه م باز کردم

- یهرچ .. 

بهم انداخت ییرو روشن کرد و نگاه گذرا سازیچا : 

- ؟؟یدوست دار یچ  

بود  رمیلبم اومد و از جا بلند شدم. د یرو یلبخند

مانتو  کهیدرآوردم. درحالمانتو رو هم از تنم  یول

گفتم کردم،یم زونیآو یصندل یرو به پشت : 

  !اممم تو رو-

کردم و نگاهم با  یکرد. دستم رو بند صندل نگاهم

وجودم  یپر خجالت تو یطنتیخنده همراه بود..و ش

رفت خچالیو به سمت  دیشناور بود. اون هم خند : 

- حرفم، همه جوره  ری..بزنم زیوجب مین زیزبون نر

مازد !! 



خجالت  نیا یچاشن یشد و ناز هم کم شتریب خجالت

 :شد

- ادب یب .. 

جذاب و مردونه چشم ازم گرفت و به  یخنده ا با

رفت خچالیسمت  : 

- ارمیتا برات ب نیبش ! 

 ریبه د گهیش کردم. دنشستم و نگاه یصندل یرو

دوماه  نیطول ا یکه تو ی. منکردمیشدن فکر نم

شده  بمینص یا هیثان کی یبوسه  کیفقط  ،ینامزد

موندن نبود؟؟؟ کاش مامان و ترالن  شتریبود، حقم ب

و  کنهیکه آوات چقدر در حق من لطف م دندیفهمیم

 باعثچقدر  یشعوریو ب یرحمیلطِف پر از ب نیا

ونههردو م دنیکش یسخت .  

از  دنشیکه موقعِ بوس ینون کندم و به نون یا تکه

 هیالاقل دو ثان شدیمشتم افتاده بود فکر کردم. نم یتو

باشه تا لذتش رو حس کنم؟ شتریب ! 



- م؟؟؟یباهم آشنا بش شتریب دیبا یاممم چطور  

بود مثل  یزینگاهش چ یو نگاهم کرد. تو برگشت

 یقتلذت! خنده ش با حرص همراه بود و ای حیتفر

 :گفت

- زمیببند عز ! 

شد؟! متعجب  دنشیکش یحرفم باعث سخت بازهم

دمیپرس : 

- گفتم؟ یمگه چ ! 

و  ریرو با آرنجش بست و با ظرف پن خچالی در

به سمتم اومد. نگاهش با اخم و خنده همراه  یسبز

گفت یبود وقت : 

- بابا یاِ  گهیپاشو برو خونه تون د ! 

دستش  یکه تو ییزهایگرد تر شدند. اون چ چشمهام

از بُهت  نکهیگذاشت و قبل از ا زیم یبود رو رو

بگم ، خم شد و گونه م رو  یزیو چ امیب رونیب

دیمحکم و صدادار بوس : 



-  یاداهات خودتو به زور بچپون نیبا ا یخوب بلد

 !تو دل من

 ی! و من بازهم دختر نفهمی..چه بوسه اختیر قلبم

 :بودم

 کدوم..اداها؟؟-

رو بهم داد شیوشه انشست و نگاه گ یصندل یرو : 

- بدتر گهیکه د اتمیخنگ باز ! 

دوست  نی! کاش به همدمیفهمیخدا دوستم داشت..م به

. مثل شدیم گهید یزهایچ الِ یخیداشتن قانع بود و ب

و..آخه  گرفتمیمن که هر لحظه از بودنش جون م

مرد بود و خوشبخت نشد؟ نیبا ا شدیمگه م ! 

- ؟؟یشناسب شتریکنم منو ب کاری..چگهیخب بگو د  

از نون سنگک خشک شده رو  یتکه ا کهیدرحال

گفت یبا پوف آروم کند،یم : 

 ..از خودت بگو -



خنده م گرفت. نگاهم  کهوینگاهش کردم و  یا هیثان

و بدون لبخند. لبخندم رو  یمثال جد یکرد..با حالت

صاف کردم ییجمع کردم و گلو : 

 از خودم؟؟-

بود، به که گرفته  یا یو سبز رینون و پن ی لقمه

 :سمتم گرفت

- ..از برنامه یکه دوست دار ییزایهوم..از چ

شد؟؟ جوابش  یکنکورت چ یت..راست ندهیهات..آ

 اومد؟؟

دیلبم پر کش یاسم کنکور، لبخند از رو دنیشن با : 

 ُکن..کور؟؟-

افتضاح کنکور  ی جهیمن موند. نت یرو نگاهش

شد و..چقدر بد که آوات وعده  یآور ادیبازهم 

داده بود یپزشک یشرِط قبول شدن تو به زه،یجا . 

- شد؟؟ یچ  



دستم دادم.  یتو یرو ازش گرفتم و به لقمه  نگاهم

آروم و پر خنده ش  یشد، صدا یسکوتم که طوالن

دمیرو شن : 

- ؟؟یخراب کرد  

 گفتمیشد. زشت بود اگر م لیبه جلو متما نمییپا لب

چشم کور ُکن آوردم؟؟؟ یِ شش رقم یرتبه   

 ..خوب نبود-

- ه حد خوب نبود؟؟تا چ  

سرم رو بلند کنم، نگاه خجالت زده م رو  نکهیا بدون

دمیباال کش : 

- شمی..قبول نمیپزشک .. 

دیخند حیو پر تفر آروم : 

 ..از اولم معلوم بود-

و..اخم کردم دمیخجالت کش شتریب : 

 !من تالشمو کردم-



باال و  یخنده ش رو گرفت و سر یجلو یسخت به

کرد نییپا : 

 ...بر منکرش-

نگاهش کردم یناراحت با : 

 !آوات-

دهنش گذاشت و از جا  یکه گرفته بود، تو یا لقمه

 :بلند شد

- یت ندار ندهیهم واسه آ یپس برنامه ا .. 

برگشت و  سازیچا ینگاهم دنبالش کردم. جلو با

بهم کرد یاهنگ : 

- ؟؟؟یعطر یدار یاصال هدف  

بود و  زیچ کیفقط  می! من تمام هدف زندگهدف؟

از اهداف من داشت؟ یاون چه درک !! 

 ..دارم-

بود که گفت یقور یخشک تو ییچا ختنیر درحال : 



- ه؟؟؟یچ  

که گفتن نداشت! سکوتم که  نیکردم و..ا سکوت

 هیبه کانتر تک کهیشد، برگشت و درحال یطوالن

نگاهم کرد د،دایم : 

- ؟؟؟یقبول ش یتونیم یچه رشته ا  

و نافذش گرفتم و بازهم  زیت یرو از چشمها نگاهم

دستم نگاه کردم. دلم مواخذه کردنش  یتو یبه لقمه 

بزرگتر  کیمثل  کردمیو حس م خواستیرو نم

 هیکه قرار بود از مامان و بابا و بق ی. منکنهیرفتار م

شدن رو  مواخذه نجایا گهیسرزنش بشنوم، د

خواستمینم .  

 ..لقمه تو بخور-

که  دمیهم فشردم و نگاهش نکردم. اما فهم یرو لب

برداشت..آب گلوم  یزیآبچکان چ یبرگشت و از تو

حرف  یکردم عاد یرو همراه با لقمه فرو دادم و سع

 :بزنم



- کنمیتالش م شتریسال بعد ب .. 

- ؟؟یشیم الیخیامسالو ب یعنی  

گرفته گفتم ماتم : 

- کنم؟؟؟ رکایخب چ  

استکانها بود که گفت یتو ییچا ختنیحال ر در : 

-  گهید ی..رشته هایبزن دشویق دیرو که با یپزشک

یقبول شد دیرو بزن..شا .. 

نبود و احتمال  یخوب یاز نهادم بلند شد. رتبه  آه

 نیهم قبول نشم. از اون بدتر ا گهید یداشت رشته 

قبول  یو من برا شدیقبول م یبود که ساغر پزشک

که  یداشتم. وا دیمتفرقه هم ترد یرشته ها یشدن تو

دادم؟یجواب مامان و بابا رو م دیچطور با ! 

- فکر فرو  یچونه م کردم و تو یدستم رو عصا

 :رفتم

- یپزشک رهیساغر م .. 



 یدادم و تصور کردم که ساغر دانشجو رونیب ینفس

باشم! با اونهمه  یپشت کنکور دیو..من شا هیپزشک

زشت  یادیکالسهام کرده بود، ز یاکه بابا بر یخرج

 نبود؟؟

- از  شهیقبول نشم بابام ناراحت م یچیاگه من ه

و  مونمی..اونوقت من مشهیم یدستم..مامانمم..عصبان

حرف و یو..کل یشرمندگ یکل ... 

که من به  دیفهمیم یو ک کردیم تمیهم اذ تصورش

هدف  نیبه ا دنیرس یبزرگترم تو یخاطر خواسته 

کردم؟؟ یکوتاه  

- کنم..امروز جوابا  کاریچ دونمی..نمشهیبد م یلیخ

جز ساغر..اما باالخره که  دونهینم چکسیاومد..ه

جواب بابامو بدم یچطور دونمی..نمفهمنیم .. 

مِن خنگ حساب  یمن..چقدر رو ی چارهیب یبابا

 :کرده بود و من چقدر خجالت زده بودم

- خانوم  گهیواسه ش..همه ش بهم م یاله رمیبم

 ی..منم قصدارهیروم ن د،بهیفهم یوقت دکتر..کاش



نخواستم کنکورمو خراب کنم که..سخت بود 

 یاتفاقا یخب..فکر منم همش..مشغول بود..امسال کل

 ..جور واجور افتاد..کاش بهم حق بدن

دمیخزعبل بافتن هام، صداش رو شن ونیم : 

- یزنیچقدر حرف م گهیبسه د ! 

 یکه تو دمیاز ناکجا جدا شد و اون رو د نگاهم

. ذارهیم زیم یرو رو ییچا ینیو س ستادهیا میکینزد

ستادیسرم ا یو باال دیخند یمشهود یبا کالفگ : 

- ؟؟؟یخوندیمگه فقط به خاطر بابات درس م  

رو باال گرفتم و نگاهش کردم. صادقانه جواب  سرم

 :دادم

- قبول بشم یپزشک خواستمیبه خاطر بابام م .. 

تنگ کرد چشم : 

- ارهبیاز سر و روت م یخنگ .. 

بزنم که موهام رو به هم  یباز کردم حرف دهن

ختیر : 



- یخوردن یخنِگ بامزه  ! 

 رونیب یباز موند و مات شدم. اون نفس بلند دهنم

دیموهام کش یدست رو یفرستاد و با اخم کمرنگ : 

- نه؟؟؟ یبه خاطر من خوشگل کرد  

 یموهام که رو ی. دست اون تا رودمیکش خجالت

خش  یشد. و صدا دهیکش شونه م بسته شده بود، کی

کرد دایپ یگرفته ش حس خاص : 

- ..به یخونی...به خاطر بابات درس میمو فرفر

 یخوای..با خاطر مامانت میکنیخاطر من خوشگل م

..به ی..به خاطر ترالن همه ش ناراحتیزود برگرد

یبریجفتمونو م یخاطر  دوستات آبرو .. 

 یرو که گفت، ناخودآگاه شرمزده شدم. نگاه یآخر

صورتم گردوند یتو : 

- ؟؟یکنیم کاریبه خاطر خودت چ  

 یچ دونستمیشد و نم یخاطر خودم؟!! مکثم طوالن به

 دهیسوال رو ازم نپرس نیا یبگم. آخه تا به حال کس



شد و نگاِه  دهیچونه م کش ریبود. دست اون ز

شد یجور کیخمارش  : 

- کن بهتر بشناسمت یکار هیبه خاطر خودت  .. 

هدِف من بود و من  نیرگتربز نیحبس شد. هم نفسم

باشم؟؟؟ انگشتش  نیتا براش بهتر کردمیم کاریچ دیبا

بود نگاهش یعصب یو..کم دیگونه م کش یرو رو : 

- نباش خب؟؟؟ الاقل حستو اگه فقط به خاطر  یدمدم

رو مثل  یکی نیجور داشته باش..ا هیخودته، تا آخر 

کارات خرابش نکن ی هیکنکورت و بق ! 

امروز  یخوب بودن آوات تو طاقت بودم و به یب

دستش گذاشتم و از ته  ی. دستم رو روکردمیفکر م

 :دل لب زدم

- باشم شتیهرجور شده پ خوامیبه خاطر خودم..م .. 

موهام  یخم شد و لب رو یطاقت بود وقت یهم ب اون

که باعث شد چشمهام  یطوالن یبوسه  کیگذاشت. 

حفظ  ی. براکردمی. من تالشم رو مفتندیهم ب یرو



 ،یدوست داشتن یلحظه ها نیناب..ا یروزها نیا

و با  موندیبا من م دیو اون با کردمیهمه کار م

ساختیم یمن زندگ یبودنش برا . 

 

 (آوات)

 

بافته شده ش  یرنگ رو به موها دیسف یمو کش

کشمیموهاش م یبه انتها یو دست ندمبیم : 

 ..تموم شد-

شده ش رو  سیگ یو موها ارهیرو عقب م دستش

همراهه ی. صداش با لبخند مهربونرهیگیم : 

- دمیام یمرس .. 

زنمیبه پشتش م یدست : 

- میپاشو حاضر شو بر .. 



از جام بلند شم، صورتش رو به سمتم  نکهیاز ا قبل

 نی. اذارهیگونه م م یرو یو بوسه ا گردونهیبرم

کنهیاز قبل بهم منتقل م شتریکارش حس خوب رو ب : 

- لوس یدختره  .. 

گهیم یکل صورتش رو پوشونده وقت لبخند : 

- شمیآروم م یلیخ یبافیموهامو م یوقت .. 

که  شهیباعث م نی.همدونمیرو بهتر از خودش م نیا

به زور هم که شده، به بافتن موهاش متوسل  یگاه

 نیا نیم کنم. البته که عطربشم تا هردو مون رو آرو

اگر به زور باشه یدوست داره، حت یلیکار رو خ ! 

 اهشیس یموها یشال کرم رنگ رو رو یوقت

. رسهیتر به نظر م یمظلوم تر و خواستن کشه،یم

شده ش من رو وسوسه  سیگ یفرق وسط و موها

. شیاتورینیعکس گرفتن از صورت م یبرا کنهیم

 یرفتارها یکلمن با  یسوژه  نیهنوز هم بهتر

خندونه که  یدختربچه  نیمتناقض و متفاوت، هم



لبهاش  یمحبوبش رو رو گداره رژ قرمز رن

کشهیم .  

کنمیو صداش م کشمیطرف م کیبه  یلب : 

- نیعطر .. 

ندازهیبهم م ینگاه نهیآ یتو از : 

- امیاالن م .. 

 کشهیبه شالش م یدست شه،یرژ زدنش تموم م یوقت

 میبا گوش گرده،یه برمک نی. همگردهیو به سمتم برم

 ی. با چشمهارمیگیم شیدوست داشتن سیاز ف یعکس

برهیو صداش رو باال م خندهیدرشت شده م : 

- رمیژست بگ هی یذاشتیجرزن! الاقل م .. 

به  یافتم و با خنده اخم یم شیلیتخ یژست ها ادی

کنمیروش م : 

- شد رید نمیبدو بب .. 

کنهیو به سمتم پا تند م کنهیبرام کج م یدهن : 



- افتادم؟؟ یچه شکل نمیبب  

رو شکر انگار امروز حالش خوبه! عکس رو  خدا

لبهاش رو باال  یو اون با حالت بد دمینشونش م

کشهیم : 

 ..چقدر بد افتادم..پاکش کن-

ذارمیم بمیج یو تو کنمیرو قفل م یگوش : 

- میخوبه..بر میلیخ .. 

- زشت  یاز من عکسا شهیها..چرا هم یمثال عکاس

؟؟یریگیم  

ذارمیو دستم رو پشتش م ندازمیبهش م یچپ نگاه : 

- ته افهیزشت ق .. 

گهیم یوقت زنهیصداش موج م یتو دیو تهد حرص : 

-  گمیدماغمو عمل کردم، اونوقت بهت م یبذار وقت

زشته یکه ک ! 



 شیدختر اصال قابل پ نیهرچند که ا رمیگینم یجد

ستین ینیب : 

- یبرو بابا..زشِت موفرفر ایب ! 

رهیگیم یا افهیو ق شهیم لوس : 

- آورده واسه شکار لحظه ها ریمنو گ ! 

 

 ینی. چشم از عطرارهیرو درم میگوش یصدا یامیپ

 یو روبوس یکه داره با بابا و مامان احوالپرس

 رونیب بمیج یرو از تو میو گوش رمیگیم کنه،یم

قرار امروزم  ادیاسم شهرزاد من رو  دنی. دکشمیم

با لبخند  که ندازمیم نیبه عطر ییگذرا ندازهنگاهیم

رو  ونشبابا ج یجواب احوالپرس یمیبزرگ و صم

دهیم ! 

کنمیشهرزاد رو باز م امیپ : 

- آوات؟؟؟ یایامروز م  



ساعتش  دنیو با د ندازمیم میبه ساعت گوش ینگاه

فکر فرو  یتو ده،یکه شش بعد از ظهر رو نشون م

. فکر کنم از صبح منتظر منه..امروز وقت رمیم

رو که از صبح  یدخترقرار با  شهینم ینکردم ول

   .منتظرمه، کنسل کنم

- دا؟؟یکم پ یچه خبر آقا  

. با کشمیو کنجکاوم م زیرو به سمت مادِر ت نگاهم

ندازمیو دستم رو دور شونه ش م بوسمشیلبخند م : 

- ..امن و امان خوشگلهیسالمت ! 

جابجا  نیمن و عطر نیب یو نگاه دهیباال م ییابرو

کنهیم : 

-  ومدهین شیکه پ ی.مشکل.دیزنیسر م ریبه د رید

شاال؟؟؟یا  

که از  یرسا و لبخند یبا صدا نیاز من عطر قبل

دهیجواب م ره،یلبش کنار نم یرو : 



- دوست  یلیاتفاقا من خ ه؟؟ینه مامان جون مشکل چ

دارم که زود به زود بهتون سر بزنم..اما آوات 

..شرمنده تون کنهیشده، وقت نم ادیکاراش ز نروزایا

میشد .. 

و من  کنهیجون گفتنش، مادرم رو خوشحال م مامان

فهممیرو خوب م نیا : 

- و  دیکنیم ادمونیکه  نیهم زم؟؟؟یعز هیشرمنده چ

هیما کاف یبرا د،یکه باهم خوش میدونیم .. 

که "مامان جون" صدا  هدیمن! فهم استِ یبا س نِ یعطر

جون" گفتن به مادِر نکته سنجِ  سهیزدن بهتر از "نف

گهیو رو به بابا م زنهیم یمنه! لبخند پر خجالت : 

 ..دلم براتون تنگ شده بود-

عروسش!  یها ینیریمن هم که عاشق خودش پدرِ 

به سرش  یو دست بوسهیرو م نیعطر یموها یرو

شکهیم : 



- خودت  ومد،ینقربون دختر خوشگلم..آوات هم 

بهمون سر بزن ایب ییتنها .. 

کنهیسر کج م یعطر : 

- به من  ییجا چیچشم بابا جون..اما بدون آوات ه

 ییبدون آوات جا ادی..اصال دلم نمگذرهیخوش نم

بهتون  شتریکه ب کنمیبه بعد مجبورش م نیبرم..از ا

میسر بزن .. 

روبروم تنگ  یِ دخترِک مثال خجالت یبه رو چشمهام

حالت  نطوریفکر کرده که ا یز به چو با شندیم

 فهممیرو م نیگرفته؟! هرچند که فقط من ا یتدافع

هم  یلیبه مزاق پدر و مادرم خ نیو..حرف عطر

ادیخوش م ! 

دمیکوتاه جواب شهرزاد رو م م،ینیبش نکهیاز ا قبل : 

- امیم .. 

 یبا اجازه ا نیو عطر دمیلم م یمبل راحت یرو

رهیباال م یو به طبقه  گهیم .  



 کارو بار چطوره پسر؟؟-

رو  چییو سو یو گوش کشمیمبل م یرو رو خودم

ذارمیمقابلم م زیم یرو : 

 ..خوبه-

 کارت اونجا جا افتاده؟؟-

که فرِق شغل من  نی. عادت کردم به ارهیگیم نم خنده

من  یسوژه ها نکهی. ادونهیرو نم گهید یبا عکاسها

 نییاز قبل تع میکار یاکثرا ثابت هستند و قرارداد ها

و مراسم ها و جشن  یعاد یبا آدمها چوقتی. هشندیم

 یِ سرو کار ندارم و به اصطالح مشتر یمعمول یها

خودم رو  یخصوص یهم ندارم. اکثرا مشتر یمعمول

و  گرهایسر و کارم با مدلها و باز شتریدارم و ب

و مجالت  تهایسا یهم برا یهنرمندان معروفه.گاه

و یمد و هنر ... 

 کنه؟؟یم ی: "چه فرقگهی، با خنده مهم که بدم حیتوض

جواب دلخواهش  نیهم ی!" براگهید هیعکاس یعکاس

دمیرو م : 



- خونه هم هس کی..نزدهیخوب یآره جا .. 

کنهیم نییسرش رو باال و پا یتمندیلبخند رضا با : 

- مونهیراحته که تنها نم التیخودته..خ شیپ نمیعطر .. 

عوض کردن محل کارم فکر کردم، اما فعال  به

گمیقتش رو ندارم. پس مو : 

 ..ازون لحاظم خوبه آره-

و چشم ازش  شهیبازهم بلند م میگوش امیپ یصدا

. دارمیرو برم یو گوش شمیخم م زیم ی. رورمیگیم

داده امیبازهم شهرزاده که پ : 

- هی..من امروز کال وقتم خالایب یهروقت تونست .. 

 یوقتش رو برا شهی.همهیا دهیمهربون و فهم دختر

هرچقدر هم که مشغله داشته باشه.  کنه،یم یمن خال

قبلش  یرو سر جا یجواب بدم، گوش نکهیبدون ا

کنمیم بمیج یو دست تو ذارمیم . 

- بخور وهیآوات جان، مامان م .. 



 هیمبل تک یبه پشت شم،یاز بودن فلَش مطمئن م یوقت

دمیم رونیب یو نفس دمیم : 

- شه؟؟یآماده م یشام کِ   

کنهینگاهم مپر تعجب  یبا خنده ا مامان : 

- مگه گشنه ته؟ زم؟؟یتازه سر شبه که عز ! 

 نیو در همون ح کنمیبلوزم رو باز م یها دکمه

دمیجواب م : 

- ادینه ز .. 

- ؟؟یپس گشنه ته..نکنه ناهار نخورد  

افته  یم ینیو نگاهم به عطر ارمیرو از تنم درم بلوز

ادیم نییکه از پله ها داره پا . 

 ..چرا بابا خوردم-

کنمیرو صدا م نیدن بحث عطرعوض کر یبرا : 

- کن زونیلباس منو آو نیا ایب یعطر .. 

ادیبه سمتم م یلبخند ظاهر با : 



 ..چشم-

و با همون لبخند رو به  رهیگیرو از دستم م بلوز

گهیمامان م : 

- دلتون نخواد م،یداشت یاتفاقا ناهار استامبول ! 

ناهار!  روزید یِ استامبول ی..ولمیداشت یاستامبول

گهیباال رفته، م یبروهامامان با ا : 

عه؟؟؟ پس پسِر من شکمو شده که انقدر زود گشنه -

شهیش م ! 

و در  کنهیم زونیآو یبلوز رو به جالباس نیعطر

گهیم نیهمون ح : 

-  یانرژ کنه،یم ادیکار ز نکهیشوهرم به خاطر ا

شهیگشنه ش م نی..واسه همکنهیمصرف م یادیز .. 

دهیم یا گهیمامان با خنده جواب د اما : 

- گشنه ش  گرفتیاسترس م یآوات بچه که بود، وقت

آوات؟؟؟ ادتهی. شدیم  



گمیاومده، م شیحوصله از بحث پ یب : 

-  هی..سی! گشنه م نگهید دیمن بش الیخیبابا ب یاَ 

گفتم شامو زود  نیاومده، واسه هم شیواسم پ یکار

سر به کارم برسم، برگردم هیمن برم  میبخور ! 

و چشم ازش  نمیبیرو م نیعطر یبهت زده  نگاه

نگاه  خوامیبدم و نم یحیتوض خوامی. نمرمیگیم

 هی. اما صداش رو زودتر از بقنمیمشکوکش رو بب

پرسهیکه با تعجب م شنومیم : 

 !امشب؟-

فوتبال  یرنامه و ب ونیتلوز یرو از صفحه  نگاهم

رمیگینم : 

 ..آره-

 ی. فقط توزنهیهم نم ی..حرفپرسهینم یسوال گهید

. بابا کنهیو نگاهم م نهیشیم یمبل تک یسکوت رو

پرسهیم : 



- واجبه، برو اول به کارت برس  یلیاگه کارت خ

میباهم بخور یبرگرد میمونی..شام منتظر مایبعد ب .. 

دمیو جوابش رو م ندازمیبه بابا م ینگاه : 

- گردمیزود برم رمیسر م هیبعد  م،یخوریشام م .. 

ادیآشپزخونه م یمامان از تو یصدا : 

- زمیعز کنمیپس من شامو زودتر آماده م .. 

و هنوز از نگاه  کنمیرو حس م نینگاه عطر هنوز

که  ارهی. انگار طاقت نمکنمیکردن بهش امتناع م

پرسهیم : 

- نجا؟؟یمن تنها بمونم ا  

 یبابا با لبخند و مهربون بدم، یجواب نکهیاز ا قبل

دهیجوابش رو م : 

-  یهم خونه  نجایکه دخترم..ا ستین بهیغر یخونه 

 ..خودته

شهیبا خجالت همراه م نیعطر یصدا : 



- نبود نینه بابا جون..منظورم..ا .. 

- یخونه ا نیدلم..توام دختر ا زینکن عز یبیغر .. 

دهیخجالت وار جوابش رو م نیعطر : 

 ..ممنون-

. شهیو حواسم پرت فوتبال م گذرهیم یا قهیدق چند

هنوز نگاهم  ای کنهیم کاریکه داره چ نمیبینم گهید

و  نهیشیکه کنارم م امیبه خودم م ینه. وقت ای کنهیم

رهیگیپوست کنده رو جلوم م یها وهیاز م یظرف : 

- بخور تا شام آماده شه وهیم کمی .. 

به روش  یو لبخند رمیگیرو از دستش م بشقاب

زنمیم : 

- یمرس .. 

دهیجواب م یمصنوع یرو با لبخند  لبخندم : 

 ..نوش جون-



 یو به صفحه  ذارمیدهنم م یرو تو بیاز س یبرش

آروم و پچ پچ وارش، با  ی. صداکنمینگاه م ونیتلوز

رسهیبه گوشم م یمکث طوالن : 

- مهمه؟؟ یلیکارت خ  

رمیگینم ونیتلوز ینگاهم رو از صفحه   : 

 ..آره-

- دنبال کارت؟؟ یبر خونه..بعد یمنو بذار شهیم  

بهش  یو نگاه ذارمیدهنم م یحلقه شده رو تو موز

دی. چقدر مظلوم و..چقدر پرتردکنمیم ! 

- گردمیزود برم رمیم .. 

آروم  یو بازهم با صدا ذارهیدستم م یرو دست

گهیم : 

- باشم نجایا کشمیخجالت م ییآخه من تنها .. 

کنمیبه روش م یاخم : 

- هگیخونه بابا جونته د ه؟؟یخجالت چ ! 



 ی. پوف آرومشهیو مظلومتر م شندیجمع م لبهاش

ذارمیم زیم یو بشقاب رو رو کشمیم : 

- رمیخونه بعد م رسونمتینشد، م ریاگه د .. 

حرفهام  دینه! شا ای هیراض دونمیو نم کنهیم سکوت

 یتو نیعطر خوادیبشه و دلم نم یبا شهرزاد طوالن

 نجایا خوامیامشب م نیهم یخونه تنها بمونه. برا

که برگردم یش دارم تا وقتنگه . 

- مینیبچ زویکمک کن م ایب زمیجان عز نیعطر .. 

و از جا  کشهیم یآروم نیه شیخاطر حواسپرت به

شهیبلند م : 

- االن ومدمیمامان جون..داشتم م دیببخش یوا .. 

که به سمت آشپزخونه  یاستیس یدخترِک ساده و ب به

 .چقدر جالب که با تمامکنمینگاه م کنه،یقدم تند م

 یعروس قابل قبول کنهیهاش، بازهم تالش م ینابلد

 !باشه



تا کفشهام رو پام کنم، نگاه  ستمیا یدر م یجلو یوقت

 دی. ناراحته..شاکنمیخودم حس م یدلخورش رو رو

ه؟؟؟یحق داره. ساعت هشت شب چه وقت قرار کار  

نگاهش رو به روم  یو بازهم دلخور کشمیرو م لپش

ارمینم : 

- گردمیبمون زود برم .. 

لبش  یرو ی. اما لبخندنهیسنگ ده،یم رونیکه ب ینفس

کشهیم : 

 ..باشه-

و رو به  کشمیشده ش م سیگ یموها یرو یدست

گمیمامان م : 

- کنه یبیغر دی..نذاردایمراقب زن من باش .. 

دهیبا خنده جوابم رو م مامان : 

- رونیُخبه توام! برو تا خودم ننداختمت ب .. 

ه از در خونه و با خند دمیبراشون تکون م یدست

رمیم رونیب : 



 ..خدافظ-

رو  نیعطر یدور نشدم که صدا یچند قدم هنوز

شنومیم : 

 آوات؟؟؟-

داره و صداش ی. نگاهش حالت خاصگردمیبرم ... 

- ..باشه؟؟یمن دیام  

 نانیاطم شتریبه خودش ب خوادیم گه،یرو م نیا یوقت

 ییزهایچ کی کنمیمواقع حس م نطوریبده تا من. ا

. لبخندم رو سخت حفظ کنهیم تشیذهنشه که اذ یتو

دمیو جوابش رو م کنمیم : 

- ..خب؟؟؟یمن یلپ چال  

و من با مکث چشم  دهیسر تکون م یلبخند ناراحت با

رمیگیازش م : 

 ..برو تو-

بود و آروم بودنش، به من هم  یامروز دختر خوب 

  .آرامش داد



 دار،یسرا ی لهیدر به وس یطاقه  نیباز شدن دوم با

 کنمیم تیبزرگ عمارت هدا اطیرو داخل ح نیماش

. دمیخونه تکون م ریپ بایتقر داریسرا یبرا یو سر

که  نمیبیرو م یشدن ساختمان عمارت، کس انیبا نما

 یکوتاِه جلو یو از چند پله  ستادهیتراس ا یرو

بشم تا  کترینزد ستین یازی. نکنهیساختمان نگاهم م

خاص خودش و نوع  لیبشناسمش..شهرزاد با استا

 نطوریا یآشناست. و وقت یادیمن ز یبرا ستادنشیا

داده، نشون  هیبه ستون کنار تراس تک نهیدست به س

وقته منتظرمه یلیکه خ دهیم . 

 ادهی. با پشمیم ادهیو پ کنمیرو جلوتر پارک م نیماش

. از همون فاصله دستش نمیبیشدنم،لبخندش رو هم م

. جوابش رو با خم کردن سرم دهیرو برام تکون م

شمیم کتریو نزد دمیم .  

- ! احوال شما؟؟یمردان یسالم آقا  

رمیکوتاه باال م یچند پله  از : 

- شهرزاد؟؟ یسالم..چطور  



و دستش رو به سمتم دراز  دهیرو وسعت م لبخندش

کنهیم : 

- یعجله دار یعنی ،یکنیم یحوالپرسکه ا ینطوریا .. 

به خونه  دیمنتظرمه و با نیکه دارم..عطر عجله

و باهاش  زنمیشهرزاد م یبه رو ی. اما لبخندمیبر

دمیدست م : 

- پا شدم اومدم یاز مهمون .. 

حرکاِت حساب  یچاشن یو خجالت شهیجمع م لبخندش

کنهیشده ش م : 

- تموم شد که  یمن فکر کردم مهمون ؟؟؟یجد

یاومد .. 

به سمت در خونه  یو قدم رمیگیازش م چشم

دارمیبرم : 

-  دم،یتموم شد..گفتم کارمو انجام م مهینصفه ن

گردمیبرم . 



به سمت خونه  یا گهیقدم د کنه،یسکوت م یوقت

دارمیبرم : 

- تو؟؟ میبر یتعارفم کن یخواینم  

 ادیخاطر نگاهم که به در خونه بود، به خودش م به

ذارهیو قدم جلوتر م : 

- ..بفرمادیببخش .. 

و کنار  شهیو اول خودش وارد م کنهیرو باز م در

ستهیا یدر م : 

- ؟؟یزد تیبه خاطر من از مهمون  

شمیو وارد م دمیرو بهش م میگوشه ا نگاه : 

 ..به خاطر کارم-

به روم  یو بعد لبخند رهیگیم یا گهیحالت د نگاهش

زنهیم : 

-  تینبودم از مهمون یبه خدا من راض

یومدیشب م آخر یذاشتی..میبگذر .. 



. ندازمیبه سالن بزرگ عمارت م ینگاه

هم روشن و مرتب یلیروشنه..خ . 

- تنها بذارم تونمینم نویعطر .. 

شنومیم یرو با مکث کوتاه صداش : 

- ..حالش چطوره؟؟دلم یاوردی..کاش اونم مزمیعز

تنگ شده یلیبراش خ .. 

 لبخند یکه با ناراحت نمیبیو م ندازمیبه کنارم م ینگاه

! دل شهیتنگ م نیعطر یل شهرزاد برا. دزنهیم

؟یچ نیعطر !! 

- میایوقت مناسبتر باهم م هیخوبه.. .. 

کنهیهم قفل م یرو تو دستهاش : 

  !چه خوب-

کنهیم تیو به داخل هدا ذارهیرو پشتم م دستش : 

- ایتو..ب ایب .. 

ندازمیبه اطراف م ینگاه : 



- س؟؟یخونه ن یکس  

- انیچرا هستن..االن م .. 

شهرزاد هم صاف و شق و رق  و نمیشیم یمبل یرو

ندازهیپا م یو پا رو نهیشیکنارم م : 

- یخوش اومد یلیخ .. 

 یافته که درست روبرو یم یبه عکس بزرگ نگاهم

 یعکس رو از شهرزاد گرفتم. زمان نیمنه. خودم ا

تنش کرده بود و با فرق وسط و  یقاجار یکه لباسها

سرش داشت.  یرنگ دیرنگ، چارقد سف اهیس یموها

بود که  یآهنگ به سبک سنت کی زریت یراب نیا

پر  ی. کوتاه بود ولکردینقش م یفایشهرزاد ا

کوتاه تونست  پیکل نیا ی..و شهرزاد توطرفدار

از قبل بدرخشه شتریب یلیخ . 

گهیکه م کنهیرد نگاهم رو دنبال م انگار : 

- ادته؟؟یاون عکسو   

رمیگیو چشم از عکس م دمیتکون م یسر : 



- ت بودهکارا نیهوم جزو اول .. 

شهیهمراه م یبا محبت و قدردان نگاهش : 

- کنم شرفتیپ یلیبه خاطر تو تونستم خ .. 

 یبه بلوز و دامِن رسم ییو نگاه گذرا زنمیم یلبخند

 ادیدختر م نیا به یو هر لباس پی. هر تندازمیتنِش م

رو  اقتشیکه ل یزیو چقدر خوب که به اون چ

دیداشت، رس . 

 ..به خاطر همت خودت بود-

 یلخت و بلندش رو یو موها کنهیرو کج م سرش

زهیریشونه ش م کی : 

- عکاسم بود یبود که آواِت مردان نیبه خاطر ا . 

 شنهادیپ جم،یپ یعکس تو نیچقدر بعد از گذاشتن ا و

بهم شد یبزرگ یها . 

- دییبفرما .. 



روبروم، از گذشته  یانسالیظاهر شدن زن م با

 دارمیبرم ینیس یشربت رو از تو وانی. لامیم رونیب

کنمیو از خدمتکار خونه تشکر م : 

- یمرس .. 

رهیگیم نییپا یتواضع سر با : 

 ..نوش جان-

 یو صدا ذارمیروبروم م زیم یرو رو شربت

شنومیشهرزاد رو م : 

- ؟؟چه خبر؟؟ کار و بار خوبه  

دمیم یرو معمول شیسوال معمول جواب : 

- ..عکسات حاضرهسیبد ن .. 

 ی. صداارمیتا فلَش رو درب کنمیم بمیج یتو دست

شنومیآرومش رو م : 



- نگران بودم که عکسا پاک شده باشه..چون  یلیخ

واسه ت بد شده  دمیترس ،یتو کارت حساس دونمیم

ازش نموند؟ یچیافتاد که ه یچطور نیباشه..دورب ! 

دمیسوالش رو با گرفتن فلش جلو روش م جواب : 

- که عکسا سالم بودن نهی..مهم اسیاونش مهم ن .. 

رهیگیو فلش رو ازم م زنهیم یلبخند زیآم تشکر : 

- یمرس .. 

رمیچشم از شهرزاد بگ شهیباعث م ییصدا : 

 ..سالم آوات جان-

 یلی. خشمیو با مادِر شهرزاد روبرو م گردمیبرم

شمید مزود به احترامش از جام بلن : 

- یسالم خانوم فرح .. 

 پیرنگ و ت یکه به کت و دامن آب میلبخند مال با

محکمش رو به سمتم  یقدمها اد،یم شیرسم

دارهیبرم : 



- ی..خوش اومدزمیعز نیبش .. 

دمیتکون م یسر : 

 ..ممنون-

کنهیاون دستش رو به سمتم دراز م  : 

 حالت چطوره؟؟-

 زِن نه چندان جوون یبه رو یو لبخند دمیم دست

زنمیبه شهرزاد داره، م یروبروم که شباهت جالب : 

- وقت شب مزاحم شدم نیخانوم..شرمنده ا یمرس .. 

. و در همون نمیتا بش رهیگیرو به سمت مبل م دستش

دهیبا لبخند جواب م نیح : 

- شناسهیوقت نم گهیکار که د ه؟؟یچه حرف نیا .. 

 !سالم آوات-

چشم از مادر شهرزاد که  یدختر بچه ا یصدا با

سر  نکهی. قبل از ارمیگیم نه،یشیم یمبل تک یرو



. تنها خواهر شهرزاد ادیبچرخونم، خودش به سمتم م

 !که اسمش رو بازهم فراموش کردم

- خانوم کوچولو؟؟ یسالم..چطور  

کشهیو با ناز دست به موهاش م خندهیم : 

- خوبم یمرس .. 

- مگه نگفتم برو به درسات برس؟؟ زمیعز  

کنهیبه مادرش م ینگاه : 

- ..دلم براش تنگ شده بودنمیفقط اومدم آواتو بب .. 

شهیشهرزاد با خنده همراه م یصدا : 

- هاتو بکن، برو سر  ینیریبچه پررو..زودتر خودش

 ..درس و مشقت

فراموش کردن اسمش بازهم به  یرو که برا دختر

کشمیبه سمت خودم م شم،یمتوسل م ینسبت : 

- خوشگل خانوم نمیبب نجایا ایب .. 



 یرو یو من دست کشهیرو جلو م ذوق خودش با

کشمیسرش م : 

- یبودمت..چقدر بزرگ شد دهیوقته ند یلیخ .. 

دهیجواب م شهرزاد : 

ده سالشه اما هنوز دوست داره مثل بچه ها خودشو -

 ..لوس کنه

 گه،یکه شهرزاد م یرش با همون لوسناز دا یصدا

شهیهمراه م : 

- یلوس خودت .. 

بوسمیو صورتش رو م زنمیم یلبخند : 

 شهرزاِد لوس..مگه نه؟؟-

. لپش کنهیم نییوار سرش رو باال و پا دییو تا خندهیم

کشمیرو م : 

- ؟؟؟یبهم سربزن یایچرا نم  

ندازهیبه شهرزاد م یخصمانه ا نگاه : 



-  یدفعه  گهیم گم،یهش م..هر موقع بارهیشهرزاد نم

 ..بعد

- نکن تی..آواتو اذگهیجان بسه د میشم .. 

تُخس وار جواب مادش رو  میبود! شم میشم اسمش

دهیم ییفقط با نگاه گذرا : 

 ..االن-

پرسهیرو به من م و : 

- ؟؟یریازم عکس بگ یخوایم یکِ   

کشمیبه پشتش م ینوازش دست : 

- شمیپ یایهروقت ب .. 

هم رو به سمتم شهرزاد . نگاکنهیشهرزاد نگاه م به

زنمیبه روش م یو چشمک کشمیم : 

- اریهم با خودت ب میبعد شم یشهرزاد دفعه  .. 

زنهیلبخند م شهرزاد : 



- که االن بره تو اتاقش و به درس و  یبه شرط

 ..مشقش برسه

رهیو م شهیم میپر از نخواستن باالخره تسل میشم .  

- بخور وهیآوات جان شربتت گرم شد..م .. 

 وانیکه ل دمیم یرو درحال یم فرحخانو جواب

دارمیشربت رو برم : 

- خورمیچشم م .. 

- ؟؟یشام خورد  

یجواب شهرزاد رو با تکون داد سر و : 

 ..آره خوردم-

گهیکه م گذرهیم یا هیثان چند : 

- شده شنهادیکه بهم پ ییدرمورد اون کارا یراست .. 

کنمیم نگاهش : 

- هست؟؟ ییچه کارا  

ذارهیبازوم م یرو رو دستش : 



- نشونت بدم دیاب .. 

تا بتونم باهاش حرف  میخلوت بر ییخدامه که جا از

 زیم یرو رو وانیبزنم. هرچه زودتر، بهتر.. ل

گمیو م ذارمیم : 

- ؟؟ینشونم بد یخوای..کجا ممیباشه بر  

گهیتعجب م با : 

- تو بخور وهیاالن که..فعال م .. 

شهیمادرش با سرزنش همراه م یصدا : 

-  شی، بحث کارو پنشده قهیشهرزاد هنوز دو دق

بعد درمورد  نه،یبش کمی.خب بذار آوات جان یدیکش

 ..کار حرف بزن

شهرزاد با تعجب جوابش رو بده، من  نکهیاز ا قبل

شمیاز جا بلند م : 

-  نی..من و شهرزاد که ایخانوم فرح سین یمشکل

میحرفا رو ندار .. 



- مینبود که االن بر نیآوات منظورم ا .. 

کنمیم نگاهش : 

- نمیرو ببکارا  میبر .. 

شهیناچار بلند م به : 

-  ییرایپذ لیوسا دیبگ دیزحمت به ناه یپس مامان ب

باال ارهیرو ب .. 

زنهیم یلبخند مادرش : 

- دیبه کارتون برس دیامان از دست شما..بر .. 

کنار سالن  چیپهن و مارپ یشهرزاد از پله ها همراه

قاب  یشهرزاد تو یِ خانوادگ ی. عکسهامیریباال م

نصب شده ند و هر  واریبه د سینفبزرگ و  یها

 یخودش رو داره. پدرش پنج سال ییبایز یعکس

که مرد خونه به  یکه فوت کرده و ثروت کالن شهیم

 یآدم وبه هر پول  ازین یارث گذاشته، اونها رو ب

 .کرده



 یدستش رو به سمت مبلها م،یشیسالن باال که م وارد

کنهیوسط سالن دراز م یراحت : 

- امیمن االن م نیبش .. 

گمیدور بشه، م نکهیو قبل از ا رمیسمت مبلها م به : 

- که بهت  ییکارا خوامیم نیبش ای..بارنین یزیبگو چ

نمیشده رو بب شنهادیپ .. 

رهیم یو به سمت اتاق کنهینم توجه : 

- تعارف نداره آوات گهیکه د ییو چا وهیم هی .. 

 قای. دقکنمیو به رفتنش نگاه م کشمیم یآروم پوف

شروع کنم.  دیبگم و از کجا با دیبا یچ دونمینم

شهرزاد  یخونه  یکه تو یاالن..در حال حاضر

داده م،  هیرنگ تک یمبل طوس ینشسته م و به پشت

رو با  نی! ادشمیهستم که گفت ام ینیبه فکر عطر

 ور دشیترد خواستیمحکم گفته بود. م یترس ول

دمیفهمیرو خوب م نیکنار بزنه و من ا .. 



و با لبخند و آرامش  نهیشیم شهرزاد کنارم یوقت

 یبه چشمها زنه،یبازش رو پشت گوشش م یموها

. من خواندیکه ازم آرامش م کنمیفکر م یاهیس

 ترسمیم نیاز ا یآرامش رو بهش بدم، ول نیا خوامیم

که دغدغه ش فقط شهرزاد نباشه و کم کم آرامش از 

مون دور بشه یزندگ . 

رهیگیچشمم م یرو جلو یبرگه ا شهرزاد : 

- تن  یپتو یسر هی..هیشرکت واردات هی نیا ن؟؟یبب

 مونهی..مثل بافت درشت مدشونهیجد یپوشه که کاال

عکس  نی..مثل اهیپتو و لباس پشم نیب یزیچ هیو 

کنم غیسشون تبلوا نویا خوانی..مپوشونهیکل تنو م .. 

که  یو به عکس زن گذرمینوشته ها و اسم برند م از

نگاه  نه،یو پشتش به دورب دهیتن پوش رو پوش یپتو

چشم از  نکهی. بدون اادیبه نظر م یجالب زی. چکنمیم

دمیوار سرم رو تکون م دییتا رم،یبرگه بگ : 

-  یدرست حساب غیخوبه..فکر کنم بشه با تبل

کرد نیفروششو تضم .. 



 نیو در همون ح دهیبه دستم م یا گهید ی رگهب

گهیم : 

- به  دیجد یها دهیا یکل شهیخوشم اومد..م یلیمنم خ

 ..کار برد

دهیم حیو اون توض نمیبیرو م گهید ی برگه : 

- عطره غیواسه تبل نمیا .. 

 یو فکرم جا کنمیمارک معروف عطر نگاه م به

کنهیاضافه م حاتشیست. شهرزاد به توض گهید : 

- برند  نیهم قراره واسه ا یا قهیدق کی رزیت هی

کال  ،یقبول نکن ی..اما اگه تو واسه عکاسمیبساز

کنار ذارمشیم .. 

و اون نگاهش رو ازم  ندازمیبهش م ییگذرا نگاه

بده که به عکس  یا گهید یبرگه  خوادی. مرهیگیم

کنمیبرگه اشاره م یعطِر چاپ شده رو : 

- یکنیم شرفتیخوبه..باهاش پ یلیخ نیا .. 

شهیهمراه م یبا خوشحال صداش : 



- مد نظرم  نیاز همه ا شتریاتفاقا خودم هم ب

انتخاب کنم؟؟ نویا یگیم یعنیبود..  

رمیگیو برگه رو به سمتش م دمیتکون م یسر : 

- هیآره کار خوب . 

- رو  یبعد نظر قطع ینیرو هم بب یکیاون  یخوایم

؟؟یبگ  

 ه،یشارژ ونینوع قل کی غیآخر که تبل یبرگه  به

گمیو م دمیم هی. تککنمیم نگاه : 

- به کالس  شتری..اما همون عطر بسیبد ن نمیا

ادیم تیکار .. 

دهیسرش رو تکون م یبخش تیلبخند رضا با : 

- م؟یکار کن نویپس هم  

چه  دونمی. نمشهیم یلبخندش طوالن یرو نگاهم

شهیبدم که کم کم لبخندش جمع م یجواب : 

- منه؟ شیحواست پ  



موهام  یال به ال و دستم رو کشمیم یآروم پوف

برمیم : 

- کار فعال بهتره نیآره..هم .. 

 خب؟؟-

 یمشکل کیوسط  نیکه ا دهیو فهم هیزیت دختر

تا جواب بدم کشهیطول م یا هیهست. چند ثان : 

- فقط به فکر کارت باش ،یکن شرفتیپ یخوایاگه م .. 

که متوجه منظورم نشده دهینشون م نگاهش : 

- ؟؟یچ یعنی  

درست هم نباشه..اما  دیشا که دونمیسخته و م گفتنش

گمیم : 

- کار  یبا آدم خاص دینباش که حتما با نیبه فکر ا

مثل من نباشه،  یو اگه طرف قراردادت کس یکن

یکنیکارو قبول نم .. 



. با شهیو لبخندش کامال جمع م شهیمات م نگاهش

گهیشه، م یکه نشان از بهت زدگ یاخم کمرنگ : 

- آوات شمیمتوجه نم .. 

و  کشمیخجالت م یخودی. بمشیم یعصب یخودیب

بگم یچ دونمینم : 

- که االن چند ساله من و  دونمیشهرزاد..من م نیبب

کمک  گهیبه همد ی..کلمیکنیکار م میتو باهم دار

 چیباال..تو جز من با ه میدی..باهم خودمونو کشمیکرد

یکار نکرد یا گهیعکاس د .. 

که  فهممیو من از نوع نگاهش م رهیگیازم نم چشم

بودن  یاز عصب یکرده و هم ناراحته.اخمهم تعجب 

نهیشیابروهام م نیب : 

- بابا یاَ  .. 

شنومیآرومش رو م یصدا : 

- شده آوات؟؟ یچ  

کنمیفوت م رونیب ینفس : 



- گفتمیآره داشتم م .. 

 یو چشم از چشمها کشمیلبم م یرو گوشه  زبونم

رمیگیمنتظرش نم : 

- خب؟؟؟ میکردیتا االن همه جوره باهم کار م   

دهیمتکون  یسر : 

 ..خب-

رمیگیباال م یدست : 

- اوضاع من فرق کرده کمیاما االن  ..  

. اَه دوزهیو ناباورانه بهم چشم م زنهیم لکپ

حرف زد شهی!چقدر سخت میلعنت .. 

- آوات  دیط بانباش که عکاِست فق نیبه فکر ا

..فقط به فکر یکنیکار نم گهیباشه و با کس د یمردان

باش شرفتتیکارت باش..به فکر پ .. 

زنهیزده لب م رتیو ح خندهیم : 

- ؟یکنیبا من کار نم گهیتو د !! 



گمیم یو..با شرمندگ کنمیم یمکث : 

 ..فعال نه-

پرسهیبا تعجب م یآن به : 

 !!چرا؟-

گمیم یناچار با : 

- عوض شده کمیگفتم که..اوضاع  .. 

لرزهیزده ش م رتیح یو صدا زنهیم پلک : 

- یچ یعنی فهممیآوات! واقعا..نم شمیمتوجه نم !! 

به حالت ندونستن  یو دست کشمیطرف م کیبه  یلب

چشمهام جابجا  نی. اون نگاهش رو برمیگیهوا م یتو

 شیدرشت شده ش بازهم ناباور یو چشمها کنهیم

تا بپرسه کشهی. طول مدهیرو نشون م : 

- ..اوضاع عوض شده؟یچطور ! 

. به حالت ناباورانه دمینم یو جواب کنمیتنگ م چشم

خندهیم یا : 



- ن؟یعطر !! 

گهیندارم..اون زمزمه وار م یجواب : 

- اد؟یخوشش نم ! 

رمیگیچشم ازش م یحوصلگ یو ب یشرمندگ با : 

- چند وقت بگذره، حله هی .. 

. نگاهش به رهیو قدم رو م شهیاز جا بلند م کبارهی به

و خنده رو باهم داره. و صداش  یو ناراحت هنیزم

 :هنوز هم با تعجب همراهه

- باشه؟! چرا..از من  ینطوریا دیخدا!! چرا با یوا

اد؟؟؟یخوشش نم  

که  فهممی. خودم هم نمشندیهم فشرده م یرو لبهام

ادهیدختر چرا انقدر ز نیا یرو نیعطر تیحساس !  

هکنیمو نگاهم  گردهیبه سمتم برم یلبخند پر تعجب با : 

-  یدونی! تو ممیاز سه ساله که همکار شتریما االن ب

کار کنم تونمینم گهیکه من با کس د .. 



ذارمیپاهام م یو آرنجهام رو رو شمیجلو خم م به : 

- داره که  یتیبه فکر کارت باش شهرزاد..چه اهم

بهتر از من یکی ایعکاس من باشم،  ! 

رندیباال م یبا ناراحت ابروهاش : 

- ستیاسه من نبهتر از تو و ! 

 نییو سرم رو پا ذارمیهم م یچشم رو یعصب

فقط با من  نکهیرو چند بار گفته بود. ا نی. اندازمیم

َمچ بشه گهیبا کس د تونهیراحته و نم .  

حواسم رو پرت  یخدمتکار خونه لحظه ا یصدا

کنهیم : 

 خانوم اجازه هست؟؟-

 ینگاهش کنه، با حالت عصب نکهیبدون ا شهرزاد

. نگاهم به شهرزاده و دهیتکون م دییبه تا یدست

 زیم یرو رو ییرایپذ لیوسا انسالیخدمتکار م

و "با  ستهیا یکه صاف م نی..همنهیچیروبروم م

گمیرو به شهرزاد آروم م گه،یم یاجازه" ا : 



- آرامش داشته  خوامیبدم...م نانیبهش اطم خوامیم

 ..باشه

دهیرو تند تند به اطراف تکون م سرش : 

- کار توئه! اوضاع  نی! ا؟یکنیعش نمآوات چرا قان

..به نی..اما عطریفرق کرده، درست..تو متاهل شد

ست؟؟؟ین نینظرت نسبت به تو بدب  

حرفها رو  نی. اشهیابروهام پررنگ م نیب اخم

بشنوم. من دنبال درست کردن اوضاعِ  خوامینم

 نیبودن عطر نیبه بدب خوامیعوض شده هستم و نم

 .فکر کنم

- هآرامشش واسم مهم .. 

شهیو صداش آرومتر م ذارهیجلوتر م قدم : 

- کار کنم؟؟؟  گهید یکیچقدر سخته بخوام با  یدونیم

سال نهمهیاونم بعد ا ! 

نگاهش  یو شرمزده ست وقت یآرومم، عصب یصدا

گمیو م کنمیم : 



-  ییجا هیاز  دیسخته..اما تو که باالخره با دونمیم

به اون  یبرس یخوایکه م ی..گفته بودیشروع کن

 یعکاس معمول هی یوابسته  دی باالها..پس نباباال

یباش .. 

خندهیم تلخ : 

- یستین یکه معمول یدونیخودتم م .. 

شمیحوصله م یب : 

-  رانمیکارتو خارج از ا ی..اگه بخوایحاال هرچ

..راه یبه عکاست فکر کن شهینم گهید ،یادامه بد

بعد  ،یرسیم یمقطع هی..با من به ادهیواسه تو ز

یزنیدرجا م .. 

خندهیم یو بازهم با ناراحت شهیش جمع م هچون : 

- آوات نجامیمن هنوز ا !  

کنمیدلخورش نگاه م یچشمها یتو : 

- ؟؟یریباالخره که م  



رهیباالتر م صداش : 

- ..به تو نجامیهنوز که نرفتم؟! آوات من هنوز ا

نکن یدارم..تو رو خدا بهونه تراش اجیاحت .. 

. کالفه ست، کنمیسکوت نگاهش م یتو یا لحظه

دهیو ادامه م ذارهیقدم جلوتر م یوقت : 

- بده..حتما قانع  حیباهاش حرف بزن..بهش توض

شهیم .. 

 دونهی. مزنمینم یو حرف دمیم رونیب ینیرو از ب نفسم

. اونهم به مستیدادن ن حیکه اهل حرف زدن و توض

که  ترسمیو..من م شهیجوره قانع نم چیکه ه ینیعطر

و فکر کنه که  رهیاشتباه بگ هیرو با توج حیتوض

کار و  یدرباره  نیهم یو من برا هیواقعا خبر

زنمیهمکارهام باهاش حرف م ! 

- واسم مهمه که  شتر،یکار واسم مهمه..از اون ب نیا

متونیمدت..نم نهمهی..بعد اکنمیکار م یبا ک .. 

گهیم دیو با ترد شهیآرومتر م صداش : 



- .. مگه نه؟؟یکنیتو کمکم م  

.دلم اصرار نهیشیابروهام م نیب یاز کالفگ یاخم

خوادیرو نم شترشیکردن ب : 

- کار با من شو الیخیفعال ب .. 

شهیحرف زدنم، متعجب م نطوریا از : 

 !!آوات؟-

بهش برخورده باشه.  دیکه براش سخته و شا دونمیم 

از  یکه مدت نهیکار هم نیبهتر طیشرا نیا یاما تو

ش رو نسبت به  ینیبدب ن،یشهرزاد دور باشم تا عطر

کنار بذاره انمیمن و اطراف . 

- هم هستن..هم  هیبا احسان کار کن..شکوه و بق

هم به  یازی..نیدیهم کارشونو د ،ییباهاشون آشنا

که کارشون  یدونی..مسیو سپردن کار ن یمعرف

 ..خوبه..احسان

 یو با ناراحت دهیبه اطراف تکون م یحرفم سر ونیم

گهیم : 



- شه؟؟؟یجوره نم چیه یعنیپس   

 یداره رو نیو چقدر بد که عطر شمیجا بلند م از

ذارهیم ریکارم تاث . 

- حاال؟ یریکجا م !! 

که از ده شب  دنشیو با د ندازمیبه ساعتم م ینگاه

گمیگذشته، م : 

- برم دیبا گهیشد د رید .. 

گهیمتعجب تر از قبل مو  ستهیا یم روبروم : 

- به ساعت رفت و آمدت هم کار داره؟ نیعطر !! 

 دم،یکه شن یاز حرف یحرف مسخره ست! عصب نیا

گمیم : 

- منتظرش  خوامینداره..خودم نم یارتباط نیبه عطر

 ..بذارم



و بعد  خورهیحرف زدنم، جا م ینطوریاز ا یا لحظه

 یرو تو ی. ناراحتگردهیحالت صورتش برم یبه آن

گهیبهت زده م یبا خنده ا یول نمیبیش مچهره  : 

- آوات؟ یزنیحرف م ینطوریچرا ا !  

 یو با اخم دست شمیخاطر تند رفتنم، خجالت زده م به

کنترل شده  یاون با لرزش ی.صداکشمیم میشونیبه پ

رسهیبه گوشم م : 

- اگه دینداشتم..ببخش یمن..منظور .. 

گمیم یو با شرمندگ کنمیم نگاهش : 

-  یبه خاطرش معذرت خواهکه  ینگفت یزیچ

یکنیم .. 

. از همون زنهیم یو..لبخند رهیگیرو گاز م لبش

رو  شیناراحت کنهیم یکه سع یظاهر یخنده ها

 :پنهان کنه

- شدیاوضاع عوض نم خواستیدلم م یلیخ .. 



 کی یو تو ادیجلوتر م دیو اون با ترد کنمیم سکوت

 نی. صداش آرومه و نگاهش بستهیا یم میقدم

شهیم چشمهام جابجا : 

- نباشه؟؟ انیدرجر نیعطر شهینم  

دستم رو  دی..اون با خجالت و تردشهیمات م نگاهم

دهیو ادامه م رهیگیم : 

-  نیچشم عطر ی..اصال جلوامینم هیتو آتل گهیمن د

..الاقل تا چند وقت که من میکار کن..بذار باهم امینم

کنم و..هرچند  دای..عکاس مثل تو پهیبتونم 

ادامه بدم گهید یکیکارمو با  ی..ولشهینم .. 

کردن..اون هم کار!  ی..مخفکنمی..فکر مکنمیم مکث

! مسخره کنه؟یمن م یدرباره  یفکر نیچرا همچ

قانعش  نکهیا یبرا دی..شامهیست به خدا!! صدام مال

 :کنم

-  میرو قا یزیندارم که بخوام چ یترس یاز کسمن 

 خوامیشهرزاد..نم ممیکنم..من دنبال آرامش تو زندگ

 یاالیو با خودش فکر و خ زهیبه هم بر نیذهن عطر



ازش  دیچرا با س،ین یخبر چیه یبکنه..وقت یخودیب

رهیتا آرامش بگ ذارمیکنم؟؟؟ کنار م یمخف .. 

ب ..دستم رو عقفهممیدادن آب گلوش رو م فرو

 یرو از رو میو گوش چییسو کهیو در حال کشمیم

دمیادامه م دارم،یبرم زیم : 

-  دونهیکه نم نی! همسیکار من ن ،یکار یمخف

ادیبدم م نجام،یا .. 

گمیو رو بهش م کنمیرو بلند م سرم : 

- انقدر بهم اعتماد داشته باشه که مجبور نشم  خوامیم

کنم میرو ازش قا یزیچ .. 

بازهم  نحالیو با ا شندیم رنگش پر یقهوه ا یچشمها

زنهیو لبخند م کنهیم نییباال و پا یسر یبه سخت : 

- ..آرامش خوامی..واسه ت.. مهمه! من نمیحق دار

که اصرار کردم دیبه هم بخوره..ببخش تیزندگ .. 



 یبراش کار خوادی. دلم مسوزهیم شیناراحت یبرا دلم

راه  مهین قیجبران رف یبکنم، هرچند کم..فقط برا

 :بودنم

-  التی..خکنمیم دییبا احسان کار کن..من کارشو تا

 ..راحت

و  زنهیبغض رو پس م یو به سخت گزهیم لب

خندهیم : 

- سیمهم ن گهی..دالیخیب .. 

 گهیبزنم..اما د یحرف خوامیچقدر بد! م هوففف

دهیبگم..اون ادامه م یچ دونمینم : 

- یآرامش داشته باش نیکنار عطر دوارمیام .. 

 خوامی. مرمیگیم رو ازش مو نگاه دمیتکون م یسر

گهیکنم که م یباهاش خداحافظ : 

-  یپس..فعال کار کنسله..الاقل اجازه دارم که گاه

بدم و حالتو بپرسم؟ امیبهت پ ! 



هوا  یتو یو دست خندهی..مکنمینگاهش م دیترد پر

دهیتکون م : 

- از حالت با خبر  نکهی! فقط به خاطر ایگاه

 ختنیبه هم رو باعث  ستمیبشم..البته اگه مزاحم ن

شمیجون نم نیفکر عطر .. 

هستم یو دنبال جواب کنمیم یکمرنگ اخم : 

- ه؟؟یمزاحم چ  

گهیحرفم م ونیم : 

-  میهمکار بود یمدت زمان طوالن هیباالخره مثال 

 یکه باهم؟؟؟ هر از گاه میحق رفاقت دار هی..گهید

ستیبد ن م،یاز حال هم با خبر بش .. 

 ین خشک و خالداد امیپ کیبه خاطر  تونمینم گهید

من رو  نیاز ا شتریب یو سرسخت ارمیهم بهونه ب

دهینشون م لیمرد ترسو و زن ذل کیبه  هیشب !!  

دمیتکون م دییو سرم رو به تا زنمیم یلبخند : 



-  خوادی! دلم مایسرتق..به فکر کارت باش یدختره 

یرسیبه کجا م نمیبب .. 

کنهیرو به سمت شونه ش کج م سرش : 

- ذارمتیم انیدر جر .. 

و..باالخره ازش  کنمیناچار لبخندم رو حفظ م به

 یتا زمان شم،یم نیسوار ماش ی. وقتکنمیم یخداحافظ

و برام دست تکون  ستهیا یکه دور بشم، دم در م

 نهیچشم از آ ،یاصل ابونیبه خ دنیچی. با پدهیم

. کشمیموهام م یالبه ال یو کالفه دست رمیگیم

. خدا شده شهرزاد و کار کردن باهاش کنار گذاشت

 مبینص نیعطر دیو پر ترد دهیاون نگاِه ترس گهیکنه د

من از زهر هم تلخ تره ینشه که اون نگاه برا .. 

مربوطه  جیو پ ذارمیم جیپ یرو تو میانتخاب عکس

 لیتکم ی. براکنمیعکس تگ م ریز غیتبل یرو برا

کنمیاضافه م غیکردن تبل : 

"  جیمانتوها، به پ باترِ یو ز شتریب یمدلها دنید یبرا

دیمراجعه کن ریز " 



و بلنِد تن شهرزاد  دیسف ینگاه رو به مانتو نیآخر

مطمئن  یاز خوب بودن همه چ یو وقت ندازمیم

 نیآخر دی. شادمیقرار م جمیپ یعکس رو رو شم،یم

کارم باهاش نیهرزاد و آخرعکس از ش .. 

همون شرکت طرف قرارداده که  جیبه پ نگاهم

کنمیسرم حس م یرو باال نیعطر ستادنیا : 

- م؟ی..برزمیمن حاضرم عز  

خندونش رو از نظر  ی. لبهاکنمیبهش م ینگاه

نگاه  نیبگذرم. ا تونمیو..از چشمهاش نم گذرونمیم

آروم باشه تونهیبه ظاهر هم نم ی..حتستیآروم ن ! 

- گهید دیکجا دخترم؟؟؟ بمون .. 

و جواب بابا رو  رهیگیرو با تعلل از من م نگاهش

دهیم : 

- صبح زود  دیممنون بابا جون..فردا کالس دارم، با

شم داریب .. 

ادیبه سمتمون م یتیبا نارضا مامان : 



- برو دانشگاه نجایاز ا نجا،یا دیخب شبو بمون .. 

ذارهیاحترام گذاشتن، کم نم یمهربونه و تو نیعطر : 

- ..وگرنه اوردمین یچیه لیمامان جون..وسا یمرس

بمونم شتونیاز خدام بود که پ .. 

شمیو من از جا بلند م کنهیاصرار نم گهیهم د مامان . 

 کهیو درحال شهیم زونیاز بازوم آو نیدر عطر دم

مامان و بابا دست تکون  یدائم لبخندش رو داره، برا

دهیم : 

-  دیاریب فیم تشر..شمادمتونیخوشحال شدم د یلیخ

ما یخونه  .. 

مثل  یپدر و مادِر من به خاطر داشتن عروس و

سر  یخوبه..همه چ یهستند! همه چ یراض ن،یعطر

شوهرش رو داره  یهمه جوره هوا نیجاشه..عطر

از  شیب یِ و خوش یجز خوب ستین یمشکل چیو..ه

 ..حد



و  دهیم رونیب ینفس م،یشیرد م ابونیخ چیاز پ یوقت

 کنمی. نگاهش مرهیگیوبرو نمنگاهش رو از ر

رو هم  نینداره! انتظار هم یلبخند گهیو..اون د

نبود. با کف دستم  ینیب شیقابل پ ریداشتم و برام غ

زنمیبه رون پاش م یآروم یضربه  : 

- خانوم؟؟؟ یخب خوش گذشت عطر  

رو  یو..دلخور گردونهیرو به سمتم برم نگاهش

هرچند هنوز آرومه نم،یبینگاهش م یتو : 

-  یبرم و تنها باشم، حس بد یجا مهمون هی نکهیا از

دهیبهم دست م .. 

زنمیم یو لبخند ارمیبه پاش م یفشار : 

- رفتمیم دیکار واجب بود..با .. 

 رونیو به ب رهیگیرو با مکث ازم م شیطوالن نگاه

کنهینگاه م نیماش نییپا ی شهیاز ش : 

- ادهیمهمتر از من واسه تو ز .. 

کنهیلب با حسرت زمزمه م ریز و : 



- سیاما واسه من مهمتر از تو ن .. 

اعترافش  نیو چقدر ا شهیم شتریلبم ب یرو لبخند

زنمیبه پاش م یا گهید ی. ضربه هیدوست داشتن : 

- گهیمونه د یکار هم واسه زندگ .. 

. رهیگینم رونیو نگاهش رو از ب کنهیم سکوت

با  یمیدلخوِر من! آهنگ مال شهیدخترِک لوس و هم

 یجور کی. شهیپخش م نیماش ستمیکم از س یصدا

قراره اوضاع بهتر بشه و اگر  دیام..آرامش دارم. شا

پر آشوب من به آرامش  نِ یشهرزاد نباشه، عطر

 .برسه

 رهیخ کهویاز فکرم نگذشته که  یا قهیچند دق هنوز

گهیم شیبه گوش : 

- ؟یگذاشت نویباز عکِس ا !! 

دستش نگاه  یتو یو به گوش گردمیبرم متعجب

 یگاه خصمانه ش رو بهم دوخته و گوش. اون نکنمیم



رو  یکی نیا ای. حاال بشهیانگشتهاش فشرده م ونیم

 !درست کن

- ..خب؟؟؟یکارمه عطر  

- کارت شد؟ یکی نیهم !! 

زنمیو تشر م کنمیبه روش م یاخم : 

- نییپا اریو بصدات ! 

شهیبا بغض همراه م شیعصبان یصدا : 

- ِجت؟؟یتو پ یذاریچرا عکسشو م  

روبرو و  نیو نگاهم رو ب کشمیم یبلند پوف

کنمیچشمهاش جابجا م : 

چون کارمه! مفهومه؟؟؟ چون با شرکتش قرارداد -

 ی! چون زندگرمیکنم، پول بگ غیدارم که کارشو تبل

نه؟؟؟ ای یمبفه یخوای! مچرخهیراه م نیمون از ا   

اما بغض داره شه،یآرومتر م صداش : 

- خوامینم ییپوال نیمن همچ .. 



رهیمن باال م یعوض صدا در : 

-  نینتونستم بخرم هم هم ،یخواست یزیچ هی یوقت

پوِل دانشگاه و لباس و خوراک  ی!! وقت؟یزنیحرفو م

 یحرف نیبازم همچ ،یو کوفت و زهرمار هم نداشت

؟؟؟یزنیم   

صورتش رو با  یاه گرفته روکه اشک ر نمیبیم

 نییو سرش رو پا رهیگیدست مشت شده ش م

ندازهیم : 

- واسه..پول درآوردن ادهیراه..ز .. 

- !! تو با کار نهی! کار من همستمیبلد ن گهیمن راه د

؟؟؟یمن مشکل دار  

برق زده از  ییسکوت..با چشمها ی. توکنهیم نگاهم

از  ی! اخممونهینگاهش م یکه تو ییاشک و..حرفها

اشکش  دنی. دکنهیجا خوش م میشونیپ یرو یکالفگ

چقدر  ینطوریکه ا دونهیو نم کنهیم میعصب شهیهم

 یسع دم،یم رونیکه ب ی! با نفس بلندشه؟یمظلوم م

آرومتر حرف بزنم کنمیم : 



- ..خوشگلم..اگه من زمیجانم..عز نیعطر نیبب

که به  نهیواسه ا ذارم،یم جیدختره رو تو پ نیعکس ا

از  شتریکار ب نی..اارمیکس پول دربع نیا ی لهیوس

 ونیلیم هیاز  شتریواسه من سود داره..االن ب یعکاس

کار منه،  غیهم تبل نن،یبیعکسو م نیا جیتو پ انیآدم م

قرارداد بستم، پول  شکه باها یهم از طرف شرکت

 ی..مگه بده؟؟؟ مگه بده که دارم واسه زندگرمیگیم

سه برآورده مگه بده که دارم وا کنم؟؟یمون تالش م

کنم؟؟؟یزنم تالش م یشدن خواسته ها  

دوخته، به  نییکه به پا ییسکوت و با چشمها یتو

نفسهاش رو هم  یصدا گهیو من د دهیحرفهام گوش م

گفتن داره و  یحرف برا یلیکه خ دونمی. مشنومینم

 یمنطق ریبگه..از غ یزیکه چ ترسهیم دیشا

شهبا مخالفت من روبرو ب نکهیاز ا ایبودنشون.. .  

- ان واسه رفاه  لهیوس نایبده که ا ن؟؟؟یبَده عطر

؟؟؟یتو تو زندگ شتریب  



 ی. برادوزهیم رونیو نگاهش رو به ب گزهیم لب

و واضح درمورد کارم  حیباره که انقدر صر نیاول

رو دارم که بفهمه!  نی..و انتظار ادمیم حیبهش توض

کاِر منه  یزندگ نیا یگوشه  کیکه متوجه بشه که 

کار رو کنار بذارم. هم  نیا خوامیجوره نم چیو من ه

 یادیز ی عالقهخوبش..و هم  یلیبه خاطر درآمد خ

سوژه م  نیکه به کارم دارم. به خاطرش، پردرآمد تر

کنار  تونمیکارم رو نم گهید یرو کنار گذاشتم؛ ول

 .بذارم

نگاهم کنه، به  نکهیبسته شدن در خونه، بدون ا با

رهیسمت اتاق مشترک م : 

- ری..شب بخادیخوابم م من .. 

و  هیکه موقت دونمیم ی. ولکنهیم میکارش عصب نیا

ساعت  کی دی. شاشهیزود رفتارش عوض م یلیخ

دو روز  یکیهم  دیفردا..شا دی..شاگهید

کنهیزود فراموش م یلیخ نی..عطرگهید .. 



 ظی. دود غلزنمیم ونیبه قل یو پک دمیم هیتک یپشت به

متعجبم  نیو لبخند عطر فرستمیم رونیرو به ب ونیقل

. سرش رو به سمت شونه ش کج کرده و با کنهیم

رهیدستش ور م یتو یِ گوش .  

- ؟؟؟یخندیم یبه چ  

 یو دوباره به صفحه  ندازهیبهم م ییگذرا نگاه

کنهینگاه م یگوش : 

- ساغر یبه حرفا .. 

و به سمت خودم  کنمیرو دور شونه ش حلقه م دستم

کشمشیم : 

- مگه؟؟ گهیم یچ  

کشهیم کتریو خودش رو نزد ادیم یا عشوه : 

- منو  زنهیمسخره م یس..همه ش حرفا وونهید

 ..حرص بده

و لبخند  دهیم یبهم حس خوب ونیطعم گس قل 

هیمن دوست داشتن یبرا نیعطر . 



- سرد نشه؟؟ تییچا  

دهیهوا تکون م یتو یحواس دست یب : 

- خورمینه االن م .. 

. دستم رو ادیحواسش به من نباشه، خوشم نم نکهیا از

تا  کنمیم قشیو تشو دمیسرشونه ش فشار م یرو

 :نگاهم کنه

- رو بذار  ی..اون گوشمیخوش بگذرون رونیب میاومد

 ..کنار

کنهینگاهم نم بازهم :  

- کنار ذارمشیاالن م سایوا .. 

 ونیبه قل یا گهیداره!پک د یکه حرف شنوهم  چقدر

. بعد از کنمیبه خنده ش نگاه م یچشم ریو ز زنمیم

رو به سمتم  یگوش یخودش صفحه  هیچند ثان

رهیگیم : 

- عکسم زشته؟؟ نیآوات مگه ا  



نگاه  شیگوش یو به صفحه  رمیگیازش م چشم

 یکه با خنده  طونیو ش ی. به دخترِک موفرفرکنمیم

 یشده. چال لپش تو رهیخ یشگو ینازش به صفحه 

و  دیو شال قرمز رنگ، با صورت سف زنهیچشم م

داره یهمخون یادیقرمزش ز یلبها .. 

 نه چطور مگه؟؟-

دهیم چیپ یلب بچگونه : 

- هیمصنوع یلیخنده م خ گهیساغر م .. 

رهیگیم م خنده : 

- یلیآره خ ! 

پرسهیو پَکر شده م چرخونهیرو به سمتم م نگاهش : 

- ؟یجد ! 

و با  کنمیفوت م یا گهیو به سمت در ونیقل دود

دمیتکون م دییخنده سرم رو به تا .  

- چطوره؟؟ یکی نی..اخوامینم نویاه..پس ا  



 گهی. عکس دندازمیم شیگوش یرو به صفحه  نگاهم

 ینشسته و با گوش هیچهارپا یاز خودشه که رو یا

 ،یمثل قبل یقشنگه ول نهمیاز خودش عکس گرفته. ا

یمصنوع .. 

- سیبد ن .. 

رسهیبه ذهنش م یفکر هوکی : 

- خوامیرو نم نایاصال ا .. 

کنهیو نگاهم م ارهیم نییرو پا یگوش : 

- مون گذشته..چرا عکسامونو  یچهار ماه از عروس

؟؟یکنیدرست نم  

دمیم یکوتاه جواب : 

- کنمیوقت نم .. 

- میماه عسل هم که نرفت ! 

کنمیاشاره م شیهاش شروع شد. به گوش یگلگ : 

- گرم شه به عکسات نگاه کن، سرت .. 



کنهیبازوم م یحواله  یمشت : 

- یثیخب یلیخ ! 

رهیگیم م خنده : 

- گهینده د ریخب گ ! 

بغلم جمع  یو خودش رو تو دهیم هیتک ینفس بلند با

کنهیم : 

- دماغمو عمل کنم خوادیدلم م .. 

دمیجوابش رو م تیاهم یب : 

- کنهیدلت غلط م .. 

کنهیالتماس نگاهم م با : 

 !تو رو خدا-

گمیم نیو در همون ح دارمیرمرو ب ییچا استکان : 

- دماغ عمل کردنت مونده  نی..همگهید یسرخوش

برس بابا تیفقط..به درس و زندگ ! 



و صداش رو  خورمیولرم شده رو م ییاز چا یقلپ

شنومیم : 

- نی..حاال ببکنمیمن باالخره عمل م ! 

که  تهیاهم یانقدر بحث ب یعنیو  دمینم یجواب

 یبا صدا هیز چند ثانادامه داشته باشه. بعد ا خوامینم

گهیم یآروم : 

- ؟؟یدار یدو نفره مون چ یاز عکسا  

تو  ییفکرها کی یعنی دنش،یآروم پرس نطوریا

 لمیتحو یمی..لبخند مالکنمینگاهش م قیسرشه. دق

دهیم : 

- ه؟؟یچ  

شندیتنگ م چشمهام .. 

- ؟؟یاممم ندار  

- ؟؟یخوایم یواسه چ  

کنهیو لبهاش رو جمع م دهیباال م یا شونه : 



- داشته باشم وامخیم .. 

- یمگه ندار .. 

شندیجمع م شتریب لبهاش : 

- فتادمیاصال خوب ن نایتو ا .. 

رمیگیچشم ازش م میگوش یصدا با . 

- ؟یدار ! 

دمیم نیبه عطر یو جواب دارمیرو برم میگوش : 

- دارم ستمیخونه تو س میبر .. 

خندهیذوق م با : 

- یمرس ! 

ناراحت! در  یخوشحاله و کِ  یکِ  دمیکه نفهم من

 دونهیو خدا م شهیحالش عوض م هیثان کیعرض 

دختر چه خبره نیمغز ا یکه تو ! 

 یبه صفحه  زنم،یم ونیبه قل یقیپک عم کهیدرحال

نمیبیرو م ایو اسم برد کنمینگاه م میگوش .  



 جونم داداش؟؟-

شنومیرو بعد از چند روز م داشص : 

- ؟؟ی..چطورقیسالم رف  

دمیم هیتک ونیقل یرو به بدنه  لنگیش : 

- چه خبرا؟ ؟؟یقربونت..تو خوب  

- ؟؟؟یستین ؟؟یهست ؟؟یکنیم کاری..چیسالمت  

رو  ونیقل لنگیو ش کنهیدست دراز م نیعطر

 دهیدرشت شده م به سمتش کش ی. چشمهادارهیبرم

کنهیکج م که با لبخند سرش رو شهیم : 

- کوچولو هی ! 

دمیم یرو با حواسپرت ایبرد جواب : 

- میکنینم یهستم داداِش من..کار خاص .. 

و من با اخم  کنهیم کیرو به دهنش نزد لنگیش

شمی. موفق نمرمیتا ازش بگ کنمیدست دراز م ! 

- ؟؟؟یخونه ا   



و به سوال  شهیپرت م نیاز عطر یلحظه ا حواسم

کنمیفکر م ایبرد .  

- آ نه چطور مگه؟؟؟خونه؟! آآ  

 یپک یو با خنده و سرتق باز رهیگیفاصله م نیعطر

افته  ی. با همون پک اول به سرفه مزنهیم ونیبه قل

و  خندمی..با اخم به روش مهیو کامال مشخصه که ناش

کشمیرو از دستش م ونیقل لنگیش یبلند زیبا خ . 

- چونه؟؟؟یبپ خوادیم یدیارغوان! د ایبابا..ب یا  

حواسم رو جمع  ذارهیو نم خندهیه مبا سرف نیعطر

 نیرو به سمت عطر ییاستکان چا کهیکنم.درحال

دمیرو م ایجواب برد رم،یگیم : 

- چونم؟؟؟یبپ خوامیم ویچ ا؟؟؟یبرد هیچ  

که بخوره تا سرفه ش بند  کنمیاشاره م نیبه عطر و

ارغوان رو  غِ یج یو من صدا رهیگیرو م یی. چاادیب

شنومیم : 



-  هی!! دو ماهه واسه چونهیبپ خوادیغلط کرده م

خانومشو از  خوادی..مکنهیدادن امروز فردا م ینیریش

کنه؟؟؟ میما قا  

 شهیدرشت م نیبهت زده م رو به عطر یچشمها

بلند ارغوانه یحواسم به صدا یول : 

- چوندم؟؟؟یپ ی! من کِ گه؟یم یچ گهیاون د  

شنومیم ایارغوان رو قبل از برد یصدا : 

- جوابمو  زنم،یآوات!زنگ م یدار ییچه رو

خدام که  ی شهیانگار نه انگار..هم دم،یم امی..پیدینم

 یگیخونه ت، م میایب میخوایسرت شلوغه..االنم که م

گهیکارتون تموم د یپ دیبگو بر هوی! میستین ! 

که  نمیبیو م دمیارغوان گوش م یرگبار یحرفها به

شهیاز جاش بلند م نیعطر .  

- ! یفه نشوقت خ هینفس اون وسط مسطا بکش،  هی

گهیم یچ نمیرو بده به بزرگترت بب یگوش .. 



قسمت رو از  نیکه ا یبه سمت حصار نیعطر

و بارها  هی. لبخندش واقعرهیجدا کرده، م نییپا یفضا

رو چقدر دوست داره کیبهشت کوچ نیگفته که ا . 

-  یستیالزم نکرده..من خودم بزرگتر همه ام..خونه ن

 نه؟؟؟

و جواب  رمیگیم نیچشم از عطر ینفس بلند با

دمیارغوان رو م : 

- میستیخونه ن ی! به جان اَرستمینه بابا جان ن .. 

- ن؟؟ییجون عمه ت! کجا  

که  نمیبی. مشهیم دهیکش نینگاهم به سمت عطر بازهم

مختلف عکس  یژست ها یداره از خودش تو

ای. دخترِک فارغ از دنرهیگیم ! 

- میرونیب .. 

 یِ اراحتو بعد با ن رسهیبه گوشم م دنشیآه کش یصدا

گهیم یزیاغراق آم : 



-  ادتی ی..ولمتینیهم قسمت نشد بب ندفهیباااشه..ا

ایمعرفت یب یلیباشه خ ! 

گذرهیاز ذهنم م یفکر : 

- ما شیپ دیایخب ب .. 

و بعد بازهم صداش بلند  کنهیسکوت م یا هیثان

شهیم : 

- م؟یایب شهیعه م !! 

و به جلو  ذارهیحصار م یدستهاش رو رو نیعطر

نهیشیابروهام م نی. اخم بشهیخم م : 

- میدور هم باش دیای..بمیآره..ما تو روستوران .. 

افته. زمزمه  یجونم م یتو یو ترس شهیخم م شتریب

زنمیوار تشر م : 

- ! عطنیعطر ..   

شهیارغوان مانعم م یصدا : 

- میایخ قربونت برم عشق من!! آدرس بده بآ .. 



تنه ش کامل از حصار به  مهیو ن شهیخم م شتریب

 یلیو خ شهیم شتری. ترس بشهیم زونیآو نییسمت پا

دمیجواب ارغوان رو م عیسر : 

- واست..خدافظ فرستمیباشه م .. 

 شنوم،یرو م شیپر از خوشحال غیج یکه صدا نیهم

کنمیرو صدا م نیو عطر کنمیقطع م : 

- نیعطر !!  

تا بلند شم دارمیبرم زی..خدهینم جواب : 

- عقب ای؟؟؟بیکنیم یچه غلط یدار ! 

 یو با لبخند بزرگ کشهیخودش رو باال م یآروم به

و با  کنهی. دستهاش رو از هم باز مستهیا یصاف م

گهیمستانه م ینفس بلند : 

- استیدن یجا نیقشنگتر نجایا .. 

غرمیم یو عصبان دمیم رونیآسوده م رو ب نفس : 

- نمیبب نیبش ریبگ ایب !  



زنهیبسته لبخند م یو با چشمها کنهیتوجه نم اون : 

- س؟؟؟ی..قشنگ نییجا نیهمچ یپرواز تو  

چرت و پرت گفتنهاش شروع شد باز !  

- میمهمون دار ایب .. 

کنهیو نگاهم م گردهیمتعجب برم کبارهی به : 

 !!مهمون؟-

دمیم یگوش یو به صفحه  رمیگیرو ازش م نگاهم : 

- انیره..دارن مآ .. 

- نجا؟یا ! 

هستم ایکردن آدرس به برد پیتا درحال : 

 ..آره-

ادیسمتم م به : 

- هستن؟؟؟ یک  

- قامیدو تا از رف .. 



کنهیو پر از نخواستن ناله م نهیشیتخت م ی لبه : 

 !آوات-

کنمیم پیرو تا آدرس : 

 ..هوم-

کوبهیتخت م یدستش رو آروم رو کف : 

- نجا؟؟؟یا انیب یگفت یواسه چ  

کنمیبهش م ییگذرا نگاه : 

- خونه مون انیب خواستنیم .. 

شهیم یعصب صداش : 

- کس  خوادیفقط مخصوص منو توئه! دلم نم نجایا

میرو تو بهشتمون راه بد گهید .. 

حواله  یا هانهیو نگاه عاقل اندر سف فرستمیرو م امیپ

کنمیش م : 

- که  میدیرو خر نجایمثل بچه ها حرف نزن..مگه ا

 فقط مخصوص ما باشه؟



. رهیگیچشم ازم م یو با ناراحت شهیجمع م ورتشص

 یدختر گاه نیا یهایخدا از دست لوس باز یا

و دستش رو  کنمیکنم! دست دراز م کاریچ دونمینم

کشمیو م رمیگیم : 

-  ی! رفته واسه من سلفنمیخودم بب شیپ نیبش ایب

کله پا  هوی ،یشیخم م یاونطور یگی..نمرهیگیم

ن؟؟ییپا یفتیم یشیم  

تخت  یرو زنه،ینگاهش موج م یکه تو یتینارضا با

کشهیخودش رو به سمتم م : 

- میقسمت کن گهیرو با کس د نجایا خواستمینم .. 

کنمیرو دور شونه ش حلقه م دستم : 

-  نیمنم راه بده..بعدش ا یبار مهمونا هی نیهم

 بهشت فقط مال تو..خب؟؟؟

لب  ری..و زرهیگیو بعد چشم ازم م کنهیبهم م ینگاه

هکنیزمزمه م : 

- شدن ندارم دهیانتظار فهم .. 



پرسمیم متعجب : 

- ؟یچ ! 

دهیم یا گهیو جواب د دهیبه اطراف تکون م یسر : 

- دوستات؟؟؟ نیهستن ا ایک  

از نگاهش  یچیو..ه شهیچشمهاش جابجا م نیب نگاهم

فهممینم .. 

- یشیآشنا م انیم .. 

نگاهم از  شخدمت،یپ ی لهیباز شدن در به وس با

 یکنار م شخدمتی.پشهیباز روبرو جدا م یفضا

ستهیا : 

- دییبفرما .. 

. با شندیکه داخل م نمیبیو ارغوان رو م ایبرد

زنمیم نیبه عطر یدست دنشونید : 

 ..اومدن-



تخت بلند بشم.  یتا از رو کشمیخودم رو جلو م و

بلند و  یدهن باز کنم، ارغوان با صدا نکهیل از اقب

ادیبزرگ به سمتمون م یلبخند : 

- میکرد داتیباالخره پ ! 

زنمیبه روشون م یو لبخند اندیاز هم کش م لبهام : 

 مگه گم شده بودم؟؟-

کنهیبازوم م یحواله  یمشت یاخم مصنوع با : 

- زنگ  هی! نه یکم از گم و گور شده ها نداشت

..ما هم که یدیاز خودت به ما منه خبر  ،یزنیم

جواب  یسرسر ای..یدیجواب نم ایکال  م،یزنیزنگ م

میبش مونیکه پش یدیم .. 

خندهیو م رهیگیاشاره ش رو به سمتم م انگشت : 

-  چیبزرگ! ما ه یِ جناب مردان یاما کور خوند

 چیبهت که ه میدیچسب نی..همچمیشینم التیخیجوره ب

یما رو بّکن یرقمه نتون .. 

شهیهمراه م یظاهر یِ حوصلگیبا ب م خنده : 



- یبرس، بعد شروع کن به مخ خور .. 

شهیبلند م غشیج یصدا : 

- گفتنته؟؟؟ دیگمشو عوِض ببخش  

کنه که  یخال یزیچ یحرصش رو با مشت خوادیم

کشهیو به عقب م رهیگیدستش رو م ایبرد : 

- حفظ کن زشته تویخونسرد زم؟؟؟یعز ! 

نگاهم ازشون  ی. لحظه اکنهیبه کنارم م یاشاره ا و

! با یا افهی. چه قکنمینگاه م نیو به عطر شهیجدا م

زنمیبه پشتش م یخنده دست : 

- دوستامن نایا نیعطر .. 

 ینیو به سمت عطر شهیجدا م ایارغوان از برد نگاه

درشت  یو چشمها ستادهیکه حاال بهت زده کنارم ا

. شهیم دهیو ارغوان دوخته، کش ایشده ش رو به برد

نشون  یعکس العمل نیعطر ایارغوان  نکهیقبل از ا

کج  نیعطر یبا لبخند سرش رو برا ایبدند، برد

کنهیم : 



- ! احوال شما یسالم خانوِم آوات..به به..چه خانوم

 یمیقد یقای!ما از رفمایمزاحم شد دیخوبه؟؟؟ ببخش

ول  چسبنیم شیریکه مثل س ایمی..ازون قدمیآوات

کننینم ! 

زنمیتشر م ایخنده به برد با : 

- ایسه بردب .. 

زده و  رتیح یصدا شه،یکه جمله م تموم م نیهم

شنومیسرشار از احساس ارغوان رو م : 

- خانومته؟ نیا یآوات!! وا یوا !! 

و به  شهیارغوان جدا م یاز دهن باز مونده  نگاهم

. همچنان خشکش زده و از بهت کنمینگاه م نیعطر

بچه خنده داره نی! چقدر اادینم رونیب .. 

 !با اجازه ت-

کنهیرو بهم اخم م ارغوان : 

- ؟؟؟یاز من اجازه گرفت یزر نزن! کِ   



 نیاز ا شتریب شیجوابش رو ندم تا بد دهن کنمیم یسع

کف دستشه،  شهینشون نده! با همون احساسش که هم

دوزهیو ذوق زده بهش چشم م ادیم نیبا سمت عطر : 

- یتو چقدر ناناز زممممیعز یوا !  

ادیه درمبا مکث باالخر نیآروم عطر یصدا : 

 ..سالم-

و لپ  کنهی..دست دراز مکنهیذوق م شتریب ارغوان

.. و با رهیگیانگشتهاش م ونیرو محکم م نیعطر

گهیحرص م : 

- لپات زِن  نیقربونت بشم! تو خوچولو با ا یوا

کنهی! آوات چه غلطا که نم؟یآوات .. 

 ایو من و برد خورهیجا م شتریهرلحظه ب نیعطر

 چارهیب نِ ی. عطرمیریخنده مون رو بگ یجلو میتونینم

اون  نیو هم دونهیاز اخالق ارغوان نم یچیمن ه ی

و با اخم  دهیزده کرده. ارغوان فرصت نم رتیرو ح

خندهیو لذت م : 



- خ آواِت ما م یمظلوم باز نیچه مظلومم هست.. با ا

 نیزن آوات ا کردمی! اصال فکر نمطون؟یش یرو زد

باشه ایشکل ! 

غرهیزود رو به من م یلیخ و : 

- کوفتت بشه آوات..چقدر خوشگله! اگه مرد  یوا

گرفتمشیبودم، حتما خودم م ! 

حلقه  نیعطر یدستم رو دور شونه  کهیدرحال

زنمیرو به ارغوان تشر م کنم،یم : 

- تحفه تو  نیع کن ا..جمیکردیم یادیتو غلط ز

تا کار دستش ندادم ایبرد ! 

 نیمن و عطر نینگاهش رو ب یبا بهت زدگ ارغوان

کنهیجابجا م : 

-  ی! نگاه چطورایچه زن دوستم شده واسه ما برد

ها سادهیوا نجایمجرد ا گهیبه زنش..نم دهیچسب ! 

- مینیبیما که مجرد نم .. 

دهیبه گردنش م یو قر ادیم یبه کمر عشوه ا دست : 



- میال که هستحا .. 

و ارغوان رو به سمت  کنهیدست دراز م ایبرد

کشهیخودش م : 

- زم؟؟؟یعز یباز حرف زد   

و با  زنهیم ایبرد یبه رو ییلبخند دندون نما ارغوان

گهیم یلحن بچگونه ا : 

- شد  میجونم..حسود ایخوشِدلن برد یلیخ نایآخه ا

  !خب

و به ما  کنهیجمع م یرو به حالت بچگونه ا دهنش

کنهیه ماشار : 

- خوامیم نایمنم از !  

 یبگه، ارغوان با حسرت یزیچ ایبرد نکهیاز ا قبل

کشهیآه م یظاهر : 

-  میستین یشکل نیخدا بده شانس! ما چرا ا یییهع

ا؟؟؟یبرد  



ارغوان دل  یحرفها نیکه کامال مشخصه از ا ایبرد

نهیتخت بش یتا رو کشهینداره، دستش رو م یخوش : 

 مگه ما ِچمونه؟؟-

شهیجمع م یوان بازهم با حالت بچگونه اارغ دهن : 

- بُلدمیدخمله خوشدل بودم دل م نیکاش منم مثل ا ! 

رمیگیخنده کف دستم رو به سمتش م با : 

- بچه ها  یتازه ادا ،یترشیم یخاک تو سرت! دار

مثل  یخوایم یبا چه اعتماد به نفس ؟؟یاریرو درم

؟یمن بش نِ یعطر ! 

خندهیحرص و لذت م با : 

- المصب! لپاشم قشنگه..اوف چه بَر  اسمشم قشنگه

ماچش کنم؟؟؟ دونهیداره..بذار  ییو رو  

بمب تو سرش  کیانگار واقعا  وونهید ی دختره

غرمیم شه،یلبم محو نم یکه از رو یداره! با خنده ا : 



- که  گهید یکیببر واسه  اتویباز زیالزم نکرده! ه

یمونیرو دستمون م یدار یجد یجد .. 

زنهیغر م یظاهر یبا حسادت بازهم : 

- مثل  یکی زنه،یسن کم مخ م نیتو ا یکی..گهیآره د

ناز کردن  هیسالمه، هنوز اندر خم 92من که 

موندم یمعمول .. 

و کنارش  کشهیو اون رو هم م نهیشیم ایبرد

نشونهیم : 

- زنمتیم نیف نزن ارغوان که همچحر ... 

گهیم عیحرفش ارغوان سر ونیم : 

- یینکن آقا ی..تو رو خدا قاطدیببخش دیببخش .. 

 یکه به سخت یتنگ شده و خنده ا یبا چشمها ایبرد

 یبه صورت مظلوم شده  یا هیچند ثان ده،یفرو م

که از  یو..در آخر با خنده ا کنهیارغوان نگاه م

دهیاطراف تکون مبه  یسر ره،یدستش درم : 

- افتادم بخدا یچه پدرسوخته ا ریگ .. 



. و شهیداره خسته م یفیمشخصه که از بالتکل کامال

سال  نهمهیمن هنوز هم موندم که چطور بعد از ا

و پر شر و شوره!  الیخیدختِر ب نیهنوز هم دنبال ا

 نی..اما استین لیم یکه ارغوان هم اصال ب فهممیم

 دیو شا شهیم یاره طوالند یادیز گهیناز کردنها د

رو خسته کنه ایواقعا برد . 

ها  یو درمقابل پرحرف ن،یسکوت عطر یرو تو شام

. میخوریم ایارغوان و برد یو خنده ها یو شوخ

به  یغش و ضعف کردنهاش ضربه ا ونیارغوان م

زنهیم ایبرد یپا : 

- افتاد!! فقط خفه شو!  ادمیخفه شو! باز  ی..وایوا

با اون شلوارک یآبرو واسمون نذاشت ! 

 وونهیدو د نیهم کم از ارغوان نداره و..ا ایبرد

خورندیبه هم م یادیز ! 

- ش  افهیعکس از ق هی دیُکپ کرده بود! با اروی

مینداختیم .. 



 یاز خاطره  شتریو من ب کنندیهردو غش م بازهم

 ی. چقدر خالخندمیخنده دارشون، به خنده هاشون م

خندندیاز دغدغه م ! 

تا معذب نباشه. اما  زنمیحرف م نیبا عطر یگاه

رو پشت  یتینارضا نی! اهیناراض ست،یاون معذب ن

صدا فقط کنار من  یلبخندش پنهان کرده و آروم و ب

 یبشقابش تکه ا ی. توکنهیم ینشسته و با غذاش باز

ذارمیم چهیماه : 

- زمیبخور عز .. 

فهممینگاه رو م نیو..ا دهیرو بهم م شیگوشه ا نگاه !  

- خورمیم .. 

فکر کنه که بهشِت  خوامیناراحت باشه و..نم خوامینم

بگه و  خوادیغصب شده! دلم م شیدوست داشتن

و  فهممیرو فقط من م شیتیبخنده.هرچند نارضا

..اما کنهیم یخوب نقش باز گرانید یبرا نیعطر

خوامیرو م شیواقع یِ بازهم خوشحال . 



- د؟؟؟یارغوان جون شما باهم نامزد  

. و شهیسکوت م یلحظه ا ن،یعطر ییِ کهویسوال  با

 یبا خنده ا ایبده، برد یارغوان جواب نکهیقبل از ا

گهیم روزمندانهیپ : 

 !آره زنداداش..باالخره مخشو زدم رفت-

از طرف ارغوان هستم و اون  یعکس العمل منتظر

 یرو فراموش کرده..با حالت چندش نیسوال عطر

زنهیم ایبرد یو به بازو کنهیدهنش رو جمع م : 

- !! مگه اسم نداره ا؟یبرد هیداش چاه زندا

 عروسمون؟؟

هیو خجالتش کامال ظاهر کنهینگاهم م ایبرد : 

- ادیداداشمون خوشش ن دیگفتم شا .. 

-  ریخ م؟؟یستیکه ن بهی! غرادیغلط کرده خوشش ن

مایعمر دوست بود هیسرمون  .. 

و  مونهیجواب م یاز طرف ارغوان ب نیعطر سوال

 یچیه گهید نی.عطرشهیسپرده م یکال به فراموش



و به خنده ها و  دهیم هی. و فقط به من تکپرسهینم

کنهینگاه م وونهیدو د نیا یها یشوخ . 

 

( نیعطر ) 

 

 تور،یمان یصفحه  یاسم و مشخصاتم رو دنید با

دباز مون رتیدهنم از ح . 

- اتیادب ی..پاکزاد..رشته نِ یعطر !  

 نیو ا دمیشنیمتعجب ساغر رو م یزمزمه  یصدا

نبود. قبول شده بودم و اصال انتظارش  یباور کردن

  !رو نداشتم

 !!نه-

. دمیکه ساغر به پشتم زد، در جا پر یضربه ا با

خنده ش بلند بود یصدا : 



-  ی!! از پزشکنی! خدا نکشدت عطراتیادب یرشته 

که قبول  یکردیباور نم نمی..تازه ااتیبه ادب یدیرس

؟یبش ! 

چشم ازش گرفتم و بازهم به صفحه  یاخم کمرنگ با

قبول نشده  یچشم دوختم. درسته که دولت توریمان ی

آزاد  یاز دانشگاهها یکی یکه تو نیبودم، اما هم

. کردیبرم، من رو ذوق زده م تونستمیتهران م

قبول شده بودم  یرشته ا کیباالخره دور از باورم، 

نبودم یو دست خال ! 

- ..قبول شدممونمیسال عقب نم هی! شیآخ ! 

دیبا تعجب و تمسخر خند ساغر : 

- ات؟یادب ؟؟؟یبر یخوایم یجد ! 

دمیباال دادم و با اعتماد به نفس خند یا شونه : 

- دکتر  دی..همه که نبایخوب نیمگه چشه؟؟ رشته به ا

 ..مهندس بشن



 یحواله  یمحکمتر یضربه  نباریو ا دیخند بازهم

 :شونه م کرد

-  یاریحرفا رو از کجات م نی! اشهیباورم نم یوا

  آخه؟؟؟

جمع شد و ماتم زده نگاهش کردم دهنم : 

- ه؟؟؟یخب مگه چ  

دیمسخره خند به : 

- اتیادب !! 

قبول شده بود و بازهم قانع  یخودش داروساز 

قبول بشه که خدارو  یدندون پزشک خواستینبود. م

بد نبود  یحاال به نظرش داروساز شکر موفق نشد!

افتضاح بود اتیو در مقابل، ادب !!  

- بهتر  یرشته  هیاز االن واسه سال بعد بخون، 

امسال  زونتیآو ی..فقط جوِن اون لپایقبول بش

حواستو فقط به کنکورو درس بده..الاقل سال بعد 

حفظ بشه ،آبروتیقبول بش یپرستار ! 



 نیا یتو یل. من از قبوشدیجمع م شتریب صورتم

 دیبهم ام یکه آوات کل نیبودم و هم یرشته راض

از  ریغ یرشته ها یداده بود و به قبول شدن تو

بود. فقط..مامان  یکرده بود، برام کاف قمیتشو یپزشک

تا کمتر مورد  کردمیآماده م دیو بابا رو هم با

رمیسرزنش قرار بگ ! 

دوشم انداختم یرو رو فمیجا بلند شدم و ک از : 

-  نیتو هم ات،یادب یدانشگاه..رشته  رمیل مامسا

 !تهران

چشمهاش رو درشت کرد و با تعلل از  ناباورانه

 :جاش بلند شد

-  اتیادب یدانشجو یبر یخوایچرت و پرت نگو! م

؟؟یتجرب ی! پس چرا رفت؟یبش  

برداشتم و جواب دادم قدم : 

 ..چون بابا دوست داشت-

و هنوز هم متعجب بود دیخند : 



-  یکه پزشک یندار یعالقه ا چیخودت ه یعنی

؟یبر !  

که  خواستیدلش نم یبهش کردم. ک ییگذرا نگاه

که هر سال  دونستمیم یقبول بشه؟! اما وقت یپزشک

بشم الشیخیپس بهتر بود کال ب شه،یبرام سخت تر م : 

- شمیقبول نم دونمیم .. 

-  ،یتالش کن شتریخب..سال بعد ب یتو تالشتو نکرد

یقبول بش دیشا .. 

گذاشته بود و به  ریروم تاث شیوات کم و بآ یحرفها

که قبول شدم رو برم،  یرشته ا نینظرم بهتر بود هم

 ایآ نمیصبر کنم که بب یخودیسال ب کی نکهیتا ا

 ینه! اون هم درست تو ایقبول بشم،  یپزشک تونمیم

از قبلم شتریب یها یو دلمشغول یدوران نامزد ! 

- هم خوبه اتیادب یولش کن..رشته  .. 

شدم رهیخ ینامعلوم یزدم و به نقطه  یدلبخن : 



- خوشم  شتریب کنم،یفکر م یهرچ

..حافظ..فروغ یریمش دونی..فراری..شهرادیم

که هرروز شعرا و  هیفرخزاد..هومممم دوست داشتن

..منم که میکن ریو تفس میمختلفو بخون یدلنوشته ها

 نیعاشق شعر و داستان خوندنم..اصال بهتر از ا

ستیرشته واسه من ن .. 

اومدم رونیکه به بازوم زد، از فکر ب یضربه ا با . 

-  ،ینداشت یبرو بابا! قبال که عقل درست حساب

! جواب ایذره رو هم از دست داد هیها همون  یتازگ

؟؟؟یدیم یخاله و عمو فرهادو چ  

اومدم رونینت ب یو از کاف دمیکش یآروم پوف : 

- گهیقبول کنن د دی...باالخره که بادونمیچه م .. 

- دخترشونو؟؟؟ یِ نگخ  

دیخند حیبهش انداختم که پر تفر یزیت نگاه : 

-  تیشغل ی ندهی! به فکر آگهید یا وونهیخب د

اِد است ایمعلم  هی یفوِق فوقش بتون اتیبا ادب ؟؟یستین



..بذار بمونه سال بعد دوباره کنکور بده یبش یمعمول

 ..و

به درد بخور نبود و ادامه دادنش رو  حرفهاش

دمیحرفش پرس ونی.مخواستمینم : 

- ؟؟یکن کاریچ یخوایتو م  

گفت زد،یحرکاتش موج م یکه تو یفخر با : 

- کنمیثبت نام م رمی! اول وقت مگهیخب معلومه د .. 

میحرکت کرد نیسمت ماش به : 

- ؟؟؟یداروساز  

تکون داد یسر : 

- قبول شدم اتیانگار ادب ،یداروساز گهیم نیهمچ . 

مزه ش زد و من  یبه حرف ب یقهقهه ا خودش

کج کردم یدهن : 

- سمنان؟؟ یبر یخوایمسخره..م  

خنده ش رو جمع کرد یسخت به : 



- سیدور ن ادیز .. 

- که یشیازش دور م ؟؟؟یبابات چ .. 

صورتش به  یتو یش کامال جمع شد و نفرت خنده

دچشم خور : 

- با اون عجوزه تنهاش بذارم!  خوادیاصال دلم نم

روز ازش دور  هیکه  نی..همرهیرو مخ بابام م یلیخ

منم  یساده  یرو بابا خونه،یتو گوشش م یکل شم،یم

ذارهیم ریتاث .. 

رو گرفتم دستش : 

- ؟؟یبر یخوایحاال حرص نخور..م  

گفت یبه اطراف تکون داد و با ناچار یسر : 

-  یزیبرنامه ر یجور هی دیا با..امرمیرفتنشو که م

 ..کنم که تند تند برگردم

رو زدم و در رو باز کردم نیماش موتیر : 



- مونو  یخبِر قبول میاز االن فکرشو نکن..فعال بر

میبد .. 

 

- شد؟؟ یچ  

من و ساغر رد و بدل شد و مامان منتظر  نیب ینگاه

مبل نشسته بود و  ی. مثل بابا که روکردینگاهمون م

زدانیبود..و مثل ترالن و شهرام و منتظِر جواب  .  

- ؟؟یآج یقبول شد  

 دمیلبم کش یرو ی. لبخنددیبود که دوباره پرس زدانی

دادم یو جواب : 

 ..آره-

همراه شد جانیمامان با ه یصدا : 

- ؟؟؟ی! پزشک؟یقبول شد   

جوابش رو با ذوق داد ساغر : 

- یقبول شدم..سمنان..دولت یخاله من داروساز ! 



رو دور تا دور گردوندم.  و نگاهم دمیگز لب

 نیتحس یصدا رفتم،یبه سمت اتاقم م کهیدرحال

دمیشنیمامان رو م زیبرانگ : 

-  نیتو کمتر ا دونستمی!! من منیدخترم! آفر نیآفر

قبول  یتو چ نیعطر ؟؟؟یچ نی! عطریشیقبول نم

؟؟یشد  

م لب یکه رو یبه در اتاقم، برگشتم و با لبخند دهینرس

جواب دادم دم،یکش : 

- اتیادب .. 

 ونیم ن،یسکوت سنگ کیسکوت شد. یا هیثان چند

من بود. خجالت  یکه رو یینگاهها یِ بهت زدگ

. رمیو چشم ازشون بگ ارمیباعث شد که نتونم دووم ب

سرشار از تعجب  یدر اتاقم رو که باز کردم، صدا

دمیترالن رو شن : 

- یکنیم ی! شوخات؟یادب ! 

کردم یگلوم رو فرو دادم و دوباره نگاه آب : 



- تهران یاز دانشگاهها یکیتو  .. 

بابا توجهم رو جلب کرد یصدا نباریا : 

- ن؟یعطر یقبول شد اتیادب !! 

. چقدر جا دمینگاهم رو به سمتش کش یسخت به

به فکر درس  ادیخورده بود! از مِن سربه هوا که ز

 یلیخ اتیداشت؟؟؟ ادب یا گهیخوندن نبودم، توقع د

 !کم بود خب

- ت دارمرشته رو..دوس نیآآآ ا .. 

 نیو ا دیآروم شهرام به گوشم رس یخنده  یصدا

نبود؟؟؟ بابا نگاه متعجبش رو ازم  زیخنده..تمسخر آم

گرفتینم : 

- ؟یقبول نشد یپزشک !! 

بلند و  یبدم، مامان با صدا یجواب نکهیاز ا قبل

جواب داد یعصبان : 

-  یفرهاد جان! گفتم که ب یدار ییچه توقع ها

قبول بشه یپزشک حرفاست که نیعرضه تر از ا ! 



لب شهرام حسم  یرو یشد و خنده  شتریب خجالت

 ادیرو بدتر کرد. بارها بهش گفته بودم که خوشم نم

 یها و به خصوص شهرام، بهم ب بهیغر یجلو

به  چوقتیکنه و باهام بد حرف بزنه..اما ه یاحترام

 .حرفم توجه نکرد

- رشته رو دوست دارم مامان نیگفتم که ا ! 

دیدستش رو سمتم گرفت و با حرص غر کف : 

- ساغر  ی! هرچریبگ ادیاز ساغر  کمیعرضه!  یب

واسه ت  شترمی..تازه بیکالس کنکور رفت، توام رفت

 یدیرس یشد؟؟؟ از پزشک ی..آخرش چمیخرج کرد

 اقتیل یکه خرج توئه ب یاونهمه پول فی..حاتیبه ادب

  !شد

خجالت اخم کردم با : 

 !!مامان؟-

- درموِن مامان یدرِد ب ! 

اشاره ش رو به سمت بابا گرفت انگشت : 



- تو  یفرهاد؟؟ صدبار بهت نگفتم که پوالتو دار

دختِر  نیا یخرج کالسا ینگفتم ه ؟؟؟یزیریجوب م

ع گفتم جوابش! هرموق نمی! اایقدر نشناِست نکن؟؟؟ ب

دکتر  خوادیدخترم م یبچه رو نده، گفت نیانقدر به ا

دختر اهل  نینگفتم ا یبشه! خوب جوابتو داد؟؟؟ ه

ه؟؟؟یفقط دنبال خوش گذرون س،یدرس خوندن ن   

که تاسف بار سرش رو  دمیترالن رو د ن،یب نیا یتو

کرد آروم باشه یبه اطراف تکون داد. بابا سع : 

-  شاالیا کنه،یعد شرکت م..سال بگهیشده د گهیحاال د

شهیقبول م .. 

گستاخانه، اظهار نظر کرد یبا آرامش شهرام : 

- واسه ش شهیسال بعد سخت تر م .. 

حرف شوهرش رو گرفت یدنباله  ترالن : 

- امسال قبول نشده، سال بعد عمرا قبول بشه یعنی .. 



پر نفرت  یو خجالت شدندیم دهییهم سا یرو دندونهام

د. نگاهم رو از ترالن سراسر وجودم رو گرفته بو

 :گرفتم و رو به بابا گفتم

-  نیهم خوامیرشته رو دوست دارم بابا..م نیمن ا

 ..امسال برم دانشگاه

هوا تکون داد یبا حرص دستش رو تو مامان : 

-  یباز لمیف نینگو دوس دارم! انقدر منو با ا

همه  الیکردنات، حرص نده..بگو عرضه نداشتم، خ

درس خوندن، تو هپروت  یمونو راحت کن..بگو جا

 یگوش کسرهیتو  خوند،ی..ساغر درس مکردمیم ریس

 یچه غلط یدستت بود.. معلوم نبود دار

 ی..ساغر داروسازگهیشد د نیش هم ا جهی..نتیکنیم

قبول  یدولت نم؟؟؟ی! حاال بباتیتوام ادب د،قبول ش

آزاد؟؟ ای یشد  

 یاومد. بغض داشتم و عصب یباال م یبه سخت نفسم

ش شهرام و ترالن نبودند..ساغر هم نبود. بودم. کا

دیشد، با حرص و تعجب خند یسکوتم طوالن یوقت : 



- ؟ینکنه آزاد قبول شد !!  

کنه یکرد واسطه گر یبود که سع ساغر : 

- حاال دیپرسیخاله بعدا ازش م .. 

نگاهش رو به سمت ساغر برگردوند مامان : 

 !آزاد قبول شده ساغر؟-

اتاقم شدم و در رو  نتونستم تحمل کنم. وارد گهید

بستم. دستهام مشت شده بودند و حس حقارت هر 

سمج راه گلوم رو گرفت  ی. بغضشدیم شتریلحظه ب

شد ریدندونهام اس ونیو لبم م . 

 یانقدر مهم بود که جلو یپزشک یو رشته  کنکور

 یمثل شهرام انقدر حرف بشنوم؟! انقدر جلو یآدم

بشم؟؟؟ ریکه همسن من بود، تحق یساغر  

-  چپهیم کنه،یمثل بچه ها قهر م ،یزنی! تا حرف مایب

به من حرف نزنه!  چکسیاصال ه گهیتو اتاقش! م

 ،یشیکالس و تست و کنکور آزما نهمهیمن موندم ا

دارم  گفتیم کردم،یشد؟؟؟ هروقت صداش م یچ



..هرروِز خدا هم که کالس خونمیدرس م

اصال کالسا رو شرکت  نیداشت..ساغر نکنه ا

کرد؟ینم ! 

 یشهرام از جلو یداغ شده بود و خنده  تمصور

که همه  شدی. کاش مامان متوجه مشدیچشمم محو نم

من خوشحال  یها از ناراحت ی! بعضستندیدوست ن

 ییشهرام چه معنا یکه خنده  دیفهمیو کاش م شندیم

 .داره

خودتو ناراحت نکن مامان..آخه ارزش داره به -

ز ما که ا ؟؟یخوریحرص م نیخاطر کنکوِر عطر

کارهیُگل نم نیهمچ میدونستیاول م .. 

تخت نشستم و به بد بودِن ترالن فکر کردم.  یرو

پر  یکه صدا شدیترالن حالم بد م یهنوز از حرفها

دمیشهرام رو شن حیتفر : 

- ! آوات که عکاسه، ستاین یبد یهم رشته  اتیادب

 خورنیشاعر..قشنگ به هم م شهیهم م نیعطر

 !اونوقت



و  کردیآوات رو مسخره ممن و  یرپوستیز داشت

مردک رو ببنده؟!  نیدهن ا شدینم داشیپ یچرا کس

به خاطر  نهایا دونستیمن هم که نم یمادِر ساده 

یخواه ریمسخره کردنه، نه خ ! 

آره..همه ش به خاطر همون آواته که دختِر من -

 !نتونست مثل آدم درس بخونه

گونه م رو با پشت دست پاک  یرو دهیچک اشک

 نباریاومد و ا یمامان م یعصب یصدا کردم. هنوز

 یازم توقع انقدر ب دی. شاگفتینم یچیبابا ه

ناراحتش کرده بود. و من  نینداشت و ا یعرضگ

که پشتم باشه و نذاره  یکیبودم.  یحام کیدنبال 

باهام حرف بزنه خواد،یکه دلش م یهرکس هرطور .  

 بمیج یرو از تو میگوش یآن میتصم کی یط

آوات رو گرفتم. چونه م  یه درآوردم و شمار

داشتم یپناه یو حس ب دیلرزیم . 

تا جواب بده..اما جواب داد دیکش طول : 

- خانوم؟؟ یاحوال عطر  



دهنم فشردم. چرا بهش زنگ زده  یرو جلو دستم 

رو تار کرده بود. پلک  دمیدبودم؟! اشک 

 یاز ته دلش جلو یزدم..عکس دخترک با اون خنده 

کردینگاهم م یچشمم بود و خرس عروسک . 

 !الو-

فرو دادم و گلو درد  یجمع شده رو به سخت بغض

 یمامان م یو بازهم صدا دمیکش یقیگرفتم. نفس عم

شد؟ینم الیخیاومد..ب ! 

- ؟؟یعطر  

تر کردم یلب : 

 ..سالم-

گونه م رو پاک کردم و  یگرفته روراه  اشک

دمیصداش رو با مکث شن : 

- ؟یدیسالم..چرا جواب نم کیعل  

انداختم نییاز دخترک جدا شد و سرم رو پا نگاهم : 

 ..حواسم..پرت شد-



صداش آرومتر  نباریسکوت کرد. و ا یا هیثان بازهم

 :شد

- شه؟؟یم یحواست جز من پرِت ک  

. اما بغض دیشناخواسته و زود گذر لبم رو ک یلبخند

 .امون نداد و همون هم جمع شد

- یشکیپرِت ه .. 

 !صدات گرفته؟-

کوتاِه الک  یناخنها یمشت شد و نگاهم رو دستم

 .زده م موند

 ..نه-

دیپرس کنجکاوتر : 

- ؟؟یخواب بود  

مامان..از  ی. از صداکردیرو پرت م حواسم

که خراب  یترالن..از کنکور گاهیگاه و ب یحرفها

 .کرده بودم



- بودم رونی.بنه. .. 

 کجا؟؟-

قربون صدقه  خواستمیحرف بزنه..م یعاد خواستمینم

کنه..محبت کنه..چقدر حس خالء  یم بره..مهربون

کردمیم . 

 ..رفته بودم-

دیحرفم پر ونیم : 

- ؟یکرد هیاما صدات گرفته ها..گر !! 

کرد دایراه پ یجهنم دره ا کیبغض از  بازهم . 

 ..نه-

مثل بچه ها تر شد و من چقدر  یطوالن سکوتش

 یکنم و از کس هیگر خواستی. دلم نمکردمیرفتار م

کنم. اما واقعا ناراحت بودم.  ییگدا تیمحبت و حما

تا آروم بشم خواستمیو فقط دو کلمه حرف خوب م . 

نبود یاون آروم بود، اما عاد یصدا : 



- ؟؟یشده عطر یچ  

 یو ک کردیو رو م ریحرف زدنش قلبم رو ز نطوریا

دارم؟؟ تمام تالشم  ازیدر بهش نکه من چق دونستیم

 فیضع نیاز ا شتریبود که صدام نلرزه و ب نیا یبرا

 :نشون ندم

 ..جواب کنکورم اومد-

ناراحت دیصداش آروم بود..اما شا بازهم : 

- ؟؟یشد؟؟قبول نشد یخب چ ؟؟یعه جد  

 نییموهام بردم و نگاهم رو خجالت بار پا یال یدست

دمیکش : 

- ..قبول شدماتیادب .. 

بلند و متعجب شد صداش : 

- ؟یقبول شد ! 

دمیگز لب : 

 ..اوهوم-



سرزنش و  ی..حتیچه رشته ا ای اتیادب دینپرس

 :مسخره هم نکرد.فقط گفت

-  هیبهتر بود  یدی! دیدمت گرم بابا! پس قبول شد

؟؟یانتخاب رشته بکن   

لبم نشست یرو یچارگیاز ب یلبخند .  

- ؟؟یکجا قبول شد  

 ی. کمخواستمیم. آغوشش رو دمیگلوم کش یرو یدست

 ..هم نوازش

- تهران نیهم .. 

شد خوشحالتر : 

- ؟؟؟یقبول شد یچ یبهتر! رشته   

که گفتم نبود؟ یبه رشته ا حواسش  

- اتیادب .. 

گفت یشوخ به : 



- پرداز  الیرد توئه خ! فکر کنم به دادیخوبه..بهت م

 ..بخوره

جمع شدند لبهام : 

- یهوم..هپروت ! 

؟؟یناراحت یواسه چ -  

هدف جواب دادم یب : 

- ستمیناراحت ن .. 

با خنده همراه شد صداش : 

- ؟؟؟یپنچر ی..واسه چیستیخب ناراحت ن  

شد و صورتش  دهینگاهم به سمت دخترک کش بازهم

 دیدی. چرا نمکردیم یاحترام یتار شد. مامان بهم ب

شهرام  یو غرورم جلو کشمیکه من چقدر خجالت م

شه؟؟یو ساغر ُخرد م   

- ؟؟یناراحت یقبول شد اتیادب نکهیاز ا  



فرستادم و نگاهم رو به سمت در  رونیب یبلند نفس

 شمی. سکوت شده بود؟؟ خوب بود که ساغر پدمیکش

اومد ینم .  

- ومدیمن نه..اما فکر کنم..مامان بابا خوششون ن .. 

ناخودآگاه صدام خش گرفته  گفتم،یرو م نیا یوقت و

مکث کرد و آروم جواب داد یبود. اون چند لحظه ا : 

- حق دارن نه؟؟؟ کمی  

جمع شدند. نگاه بابا رو تصور کردم. چقدر  لبهام

 :متعجب شده بود

- جا خورد یلیاوهوم..بابام خ .. 

- خنگول! فکر  گهید یتوقع همه رو باال برده بود

طرفن یزیچ یا نابغه یکردن با پروفسور !! 

قبول  اتیادب ،یکه به قصد پزشک دمیکشیم خجالت

 .شده بودم

- ؟؟؟یرشته رو بر نیهم خوادیدلت م  



- سی..قابل قبول نادیز .. 

از خنده همراه شد ییآرومش با رگه ها یصدا : 

-  یخوب یبابا..باز رشته  رفتیازت انتظار نم نمیهم

تو  دانشگاه هیکه تو  نیازون، هم ری. به غیقبول شد

 یچ گهی! دهیخودش ُکل ،یتهران قبول شد نیهم

؟؟یخوایم  

جز دور  خوام،ینم یچیبگم که ه خواستمیته دل م از

و..تنها شدن با خودش. اما فقط  طیمح نیشدن از ا

 :لب زدم

- ..ناراحتمکمی .. 

به دِر خنده زد بازهم : 

- هم  گهی..جز تو کِس دیحق دار گهیکه د کموی

 ناراحت هس؟؟

شدم یعاد ید. پلک زدم و به سختهجوم آور اشک : 

- شم؟؟یپ یاینم  

دیزمزمه وار به گوشم رس صداش : 



 !پس شدن-

دیبگم، پرس یزیچ نکهیاز ا قبل : 

- اونجان؟؟ ایک  

. چقدر دمیاتاق کش یرو به سمت در بسته  نگاهم

 دیعرضه. شا یمامان بهم گفت ب یوقت دمیخجالت کش

عرضه و سربه هوا بودم،  یحق داشت..ب

دلش  یهرچ میتنها بود یما کاش وقتدرست..ا

 یآدِم فرصت طلب ینه جلو کرد،یبارم م خواستیم

 !مثل شهرام

 ..هستن..همه-

دیچیپ یگوش یداد،تو رونیکه ب ینفس یصدا : 

- بهت گفت؟؟ یزیعمو فرهاد چ  

دورم دفاع کردم شهیمهربون و..هم یبابا از : 

- کنهیدعوام نم چوقتیبابام ه .. 

دیخند : 



- گهید کنهیاشتباه م .. 

دمیپرس متعجب : 

- ؟؟؟یکنیم یشوخ  

گفت زد،یصداش موج م یکه تو یهمون خنده ا با : 

- چوند؟؟یاما خاله اهل دعوا کردنه ها! گوِشت هم پ  

دادم و..چقدر از دست مامان ناراحت  رونیب ینفس

 :بودم

 ..نه-

- ؟؟یندار ی..کارزنمیسر بهت م هی امیتونستم م  

 دیم. اما شاساعتها باهاش حرف بزن خواستیم دلم

اصرار  نیاز ا شتریب شدیهم نه..نم دیاومد..شا یم

باشم یزونیدختر آو خواستمیکرد.نم : 

 ..نه-

 ..خب فعال خدافظ-



 یبودم که صدا دهیتخت دراز کش ینبود رو قهیدق ده

دمیکه به در خورد، رو شن ییهاتقه  : 

- تو؟؟ امیب نیعطر  

ندادم  یساغر بود.حتما دلش برام سوخته بود. جواب 

. راستش خجالت خواستیرو نم چکدومیه دنیو دلم د

ساغر انقدر  یوقت بود که جلو یلیو خ دمیکشیم

 الیخیکه ب کردمینشده بودم. خدا رو شکر م کیکوچ

کارش یشد و رفت پ .. 

 کیشدم.  رهیخ میگوش یصفحه  زدم و به غلت

افکارم  ینه؟؟ تو ادیب خواستیگذشته بود. نم یساعت

 یسرکش کاسه  یاشک یغرق بودم و هر از گاه

زنگ در  ،ی. در کمال ناباورکردیچشمم رو پر م

که حس  یزیچ نیخونه توجهم رو جلب کرد. اول

 یبودن گوشه ها سیکردم، کوبش قلبم بود. و بعد خ

  !چشمم

اتاقم نگاه کردم. اومده  یبه در بسته و  برگشتم

 بود؟؟؟



 ..سالم-

 یکه برا ییو بعد..صدا دیبه گوشم رس زدانی یصدا

بود دیام شهیمن هم : 

- زدان؟ی یسالم..چطور  

از گوشه  یرو با شدت گاز گرفتم و بازهم اشک لبم

که داد،  ییسالم بلند باال یچشمم راه گرفت.صدا ی

ده بود نه؟؟قلبم رو لرزوند. به خاطر من اوم  

- مادر یسالم آوات جان..خوش اومد .. 

با همه خوب بود. من رو هم دوست داشت؟؟؟  مادرم

دم؟یفهمیچرا نم ! 

- خاله یمرس .. 

- پسرم یخوش اومد .. 

ها به گوشم  یها و احوالپرس ییخوش آمد گو یصدا

به استقبالش  دیداشتم. با یحس کیو  دیرسیم

و از سر و وضعم خوب نبود  ؟؟یچطور رفتم؟؟یم

. فتهیب یچکسیچشمم به چشم ه خواستمیهم نم یطرف



همراه  یو دلسوز ریبا تحق دیکه شا ییاز نگاهها

سرخم  یو حتم داشتم که چشمها دمیترسیباشه، م

زندیترحم برانگ یادیز ! 

 ..بفرما خاله-

- دستت درد نکنه ؟؟یدیچرا زحمت کش .. 

دیبلند آوات به گوشم رس یصدا : 

- نهیعطر یِ قبول ینیریش !  

بغض  نیاز ا شتریهم فشردم تا ب یرو لب

که برقرار شده بود، نشان از تعجب  ینکنم.سکوت

 کیکه من  دونستیجمع داشت. و آوات..از کجا م

ساغر واسطه  یچطور له شدم؟؟ صدا شیساعت پ

نزنه یا گهیحرف د یشد تا کس یا : 

- کنکورشه؟؟ یدستت درد نکنه! واسه قبول یوا  

-  هی..خودش خبر داره که دمیاسمشو د تیآره..تو سا

شه؟؟یدانشجو م گهیماه د  

دیحس خوبم خط کش یترالن رو یصدا : 



- بره؟ خوادیمگه م ! 

جواب داد یمتعجب بود وقت آوات : 

 !چرا نره؟-

با خنده و تعجب جواب داد ترالن : 

- ..فکر نکنماتیادب یآخه..رشته  .. 

همراه بود تیبا خنده و جد نباریآوات ا یصدا : 

- ! اگه عالقه داشته باشه، چرا یخوب نیرشته به ا

بره؟؟؟ دینبا  

 یِ فکر پزشک یکه هنوز تو دمیفهمیبابا م یصدا از

 :از دست رفته ست

- آوات جان..چه خبر؟؟ مامان بابا چطورن؟ نیبش ایب  

نشست و جواب بابا رو داد انگار : 

- ن؟یرو به راه ن؟؟یسالم رسوندن..شما خوب  

مامان رو  یصدابابا جوابش رو بده،  نکهیاز ا قبل

دمیشن : 



- قبول بشه  یقرار بود پزشک نیآخه عطر

..اصال میکرد نهیهم واسه کالساش هز یلیآوات..خ

داره  یپزشک دیبود! سه ساله که به ام نیبرنامه ش ا

شد که االن  یچطور دونمی..من نمخونهیدرس م

قبول شده اتیادب !  

آوات گرم و با احترام بود یصدا : 

- رشته عالقه  نیجان..اگه به ا خاله کنهیم یچه فرق

 ییجا هیو به  شهیموفق م نیداشته باشه، تو هم

رسهیم .. 

ترالن با خنده همراه بود یصدا : 

- ات؟؟؟یآخه تو ادب  

رمیبگدهن خواهِر نامردم رو ِگل  خواستیم دلم .  

- ترالن؟ هیرشته چ نیا بیع !  

دیشد و آوات دوباره پرس یسکوت : 

- بود؟؟ یخودت چ یرشته   



ترالن با افتخار همراه بود یصدا : 

- خوندم تیریمن مد .. 

- ؟؟؟یادامه داد  

هول شد یکم ترالن : 

- خوندم خب سانسیتا..ل .. 

- ش؟؟؟یرسوند ییبه جا  

ادجواب د یسکوت کرد و بعد به سخت یا هیثان چند : 

- دادمیآآآ خب من..ادامه ندادم..اگه ادامه م ... 

حرفش با خنده گفت ونیم آوات : 

-  یداشت؟! فرق یا دهیچه فا ،یخب ادامه نداد

باشه..اگه آدم هدف نداشته باشه  یچه رشته ا کنهینم

هم باشه به درد  یپزشک ینرسونه، حت ییو به جا

خورهینم .. 

 یاراحتاز ن ییترالن آرومتر شد و..رگه ها یصدا

 :گرفت



- هم رشته مو دوست  یلیادامه بدم...خ خوامیمن م

 ...دارم..اما

دمیشهرام رو شن یحرفش صدا ونیم : 

- م؟؟یبخور یدیم ییچا هی زمیترالن عز  

لبم نشست. ترالن اجازه  یپر حرص رو یپوزخند

حرف زدن و مخالفت در مقابل شهرام رو نداشت  ی

آوات ممنون  خنک شده بود. از یکه! اما دلم تا حدود

زبون و خنگ، جواب ترالن  یمِن ب یبودم که به جا

مثل شهرام  یرو داده بود و باعث شده بود که آدم

 !خودش رو جمع کنه

- دیخاله زحمت نکش یمرس .. 

دیدر جواب تعارف آوات پرس مامان : 

- رشته هم خوبه بره؟؟ نیا یگیم یعنی  

- چه استادا و  دیدونیآره خاله چرا بد باشه؟؟ م

تو  میدار یبزرگ یِ ادب یو مفَسرا و منقدا یراشاع

رشته عالقه داشته  نیاگه به ا نیمملکت؟؟ عطر نیا



 هیبا روح اتی..اتفاقا ادبرسهیم ییجا هیباشه، حتما به 

 یهم سازگاره..دختر حساس و احساسات یلیش خ

 شتریب نیف عطریلط ی هیرشته به روح نی..اهیا

و کله بزنه..اگه سر ضایبخواد با مر نکهیتا ا خورهیم

کِم کم  ستم،ین شرفتشیادامه بده و منم که اصال مانع پ

شاخه  یلیخ ایاستاد دانشگاه موفق باشه.. هی تونهیم

ادامه بده و  تونهیکه م گهیدار د ندهیخوب و آ یها

 ..بهشون برسه

" انقدر حالم رو ستمین شرفتشیگفت "مانع پ یوقت

د و ش یدگرگون کرد که تمام بغض جمع شده اشک

 یِ . آواِت حامدیاز سر ذوق لبم رو کش یتک خنده ا

به من حس  زد،یکه حرف م نطوریمن بود؟! بود..ا

تا آخر عمر بهش  تونستمیکه م دادیگاه رو م هیتک کی

 یرو خال پشتمراحت باشه که اون  المیبدم و خ هیتک

رو از دست  یگاه هیتک نیهمچ تونستمی. من مکنهینم

 !بدم؟

-  ندهیواسه آ خواد،یکه م یمیتصمخودش هر  دیبذار

رهیبگ شیدرس ی .. 



بود که با خنده، اما معنا دار جوابش رو داد مامان : 

- به کارش  یواال ما که تا االن کار

 نیدلش خواسته، تا حاال کرده..ا ی..هرکارمینداشت

 ای رسه،یم ییبه قول تو به جا مینیهم روش..بب یکی

 ..نه

ام همراه بودپر احتر یآوات هم با خنده ا یصدا : 

- خاله رسهیحتما م نم،یک قشیاگه تشو .. 

گفت یبا نفس بلند مامان : 

- دوارمیام !  

مامان رو هم قانع کرده بود،غرق لذت  نکهیا از

و خوب با  ی. چرا من بلد نبودم انقدر منطقشدمیم

مامان حرف بزنم؟! چرا اصال بلد نبودم حرف 

 !!بزنم؟

- س؟؟؟یحاال..خودش کجاست؟؟ خونه ن  

نهیمن رو بب خواستی. مدیلرز بمقل ! 



 ..تو اتاقشه-

دمیشوخ ساغر رو شن یصدا : 

- ؟؟؟یدیکادو هم خر ه؟؟یاون چ  

دادیم یآوات بهم حس زندگ یصدا و : 

- شهیقبول ی زهیخانومه..جا یواسه عطر .. 

قلبم گذاشتم.  یخودم مچاله شدم و دست رو یتو

.. رشتیو ب شتریب یو دلتنگ شدیفراموش م یدلگرفتگ

 :ترالن بود که با خنده گفت

-  زهیجا شنیقبول م اتیخدا بده شانس! مردم ادب یوا

میندار لیادامه تحص ی...اونوقت ما اجازه رنیگیم .. 

. چقدر کردیهم مثل مامان من رو متعجب م ترالن

 ریبه هم بود! چقدر زود تحت تاث هیارشون شبرفت

عوض شد! شهرام آروم  دشیآوات، نوع د یحرفها

 :جوابش رو داد

- خودم  زم؟؟یعز یبه درس خوندن دار یازیتو چه ن

و بهونه بهت کادو  لیبدون دل ،یهرچقدر خواست



 ،یبا درس خوندن وقتتو تلف کن نکهیا ی. جادمیم

کن فیکن ک حیبرو تفر .. 

یدیقشنگ و..بع یحرفها چه !! 

دیدوباره پرس آوات : 

- رون؟؟یب ادینم نیعطر  

قبل از همه جواب داد زدانی : 

- یکن دارشیب یبر دیبا ! 

م نرفت؟ دهیداداش فهم یقربون صدقه  شدیم !  

 !!مگه خوابه؟-

گفت زدانیاز  تیهم به تبع بابا : 

- دیرفت خواب کرد،یسرش درد م کمی .. 

من؟؟؟ ِش یاومدن پ یمن دنبال بهونه نبود برا آواتِ   

- شه؟؟؟ینم داریحاال حاالها ب یعنی  

خودش رو  یدوست داشتن ییِ با پررو زدانی بازهم

 :مطرح کرد



-  ش،ینیبب یخوای..اگه ممیکن دارشیب میتونیما که نم

کن دارشیخودت برو ب ! 

دیغر مامان : 

- زدانی !! 

گفت زد،یصداش موج م یکه تو یبا خنده ا آوات : 

- ش؟؟؟نمیاجازه هست برم بب  

بابا..اما بابا با مکث  ایمخاطبش مامان بود،  دونمینم

 :جواب داد

- خوادیپسرم..اجازه گرفتن نم کنمیخواهش م .. 

 دمیبلند شد، سخت نبود. من همه جوره ام نکهیا حس

کردمیرو حس م . 

 ..با اجازه-

آوات گفت یحرفها ریتحت تاث مامان : 



- که خودش دوست داره  یبهش بگو هر رشته ا

و صالحش  ریواسه خ م،یگفت یزیا هم اگه چبره..م

گهید نهیصالحش تو ا  رویبوده..که انگار خ .. 

 ..چشم خاله-

- کار  ریقهر از ز یآوات پس بهش بگو به بهونه 

واسه آماده کردن شام بکنه یکمک هی ادیدر نره! ب .. 

ترالن رو کوتاه داد جواب : 

- گمیبهش م .. 

. مچاله کردمیشدنش رو با تمام وجود حس م کینزد

که صورتم رو پوشونده  ییتخت و دستها یشده رو

و من کوبشش  دیکوب یامان م یکه ب یبودند. و قلب

 ی. نه وضع مرتبکردمیگوشهام حس م یرو تو

چشمهام به  ری..حتما زیزیداشتم، و نه صورِت تم

شده بود و..هنوز چشمهام تر  اهیس ه،یخاطر گر

 نهیآ یتو ی! کاش زودتر بلند شده بودم و نگاهشدیم

انداختم یبه خودم م . 



. ختیقلبم ر کبارهیکه به در خورد، به  یدو تقه ا با

 دونمیاز جا بلند شدم و نگاهم رو به در دوختم. و نم

تند کردم. پا  شیآرا زیم ی نهیشد که به سمت آ یچ

افتاد که  نهیآ ینگاهم به دخترِک نامرتِب تو یا هیثان

.اما دادیتازه م یپف کرده ش نشان از اشک یچشمها

مژه هام باعث فر خوردن  یسینبودند و خ اهیس

شده بود شترشونیب . 

بتونم کار  نکهیو قبل از ا دمیبه صورتم کش یدست

رو سرم  نه،یبکنم، در اتاق باز شد. رو به آ یا گهید

به سمت در برگردوندم. وارد اتاقم شد..نفِس 

جدا  اهشیشد و نگاهم از نگاِه س نیبغضدارم، سنگ

 نینشد. چقدر برعکس من، مرتب بود. با بلوز آست

بود،  وزونشرنگ که جذب اندام م یکوتاه سرمه ا

کردیقلبم رو فشرده م . 

 کینزد یهمون فاصله  یاتاق بسته شد و اون تو در

رنگ  دیسف یا سهیدستش ک کی یتو. ستادیبه در ا

که  یپزشک ی زهیم بود؟! جا زهی. جاخوردیبه چشم م

زد یقبول نشده بودم؟؟ لبهام جمع شدند. اون لبخند : 



- رو نگاه افهیق ! 

انقدر  یو دلتنگ ازیم هم جمع شد و بعد..حجم ن چونه

 یشد که نتونستم خودم رو کنترل کنم. قدمها ادیز

م و..به آغوشش پناه بردم. بلندم رو به سمتش تند کرد

 یش رو..ب نهیدستهام لباسش رو لمس کرد و سرم س

 :اراده لب زدم

- یکه اومد یمرس .. 

رو دور کمرش سفت کردم و تنم رو به تِن  دستهام

 دیلرزیخشک شده ش فشردم. صدام از شدت بغض م

فمیمهم نبود که چقدر ضع گهیو د : 

- یینجایکه ا یمرس .. 

که  ینیو..با نفس سنگ ادیتا به خودش ب دیکش طول

فرستاد،دستهاش رو دورم حلقه کرد. چشم  رونیب

. چقدر خوب دمیلب گز از،یهم فشردم و پر ن یرو

 نهمهیخودم رو از ا دیبود! به خدا خوب بود و چرا با

 ی! عطر تنش و گرماکردم؟یآرامش محروم م

و چقدر  کردیآغوشش هر لحظه حالم رو بهتر م



ساعتها  خواستیلم م. دکردمیم تیامن احساس

تا از همه  رهیآغوشش بگ یمن رو تو نطوریهم

رو فراموش کنم و بازهم  ی..دور بشم. همه چیچ

 .فقط به بودنش فکر کنم

و من همچنان  دیسرم کش یرو ینوازش دست

که  یلحظه هم دور بشم. آرامش کیازش  خواستمینم

و من  دادیدل کندن نم یبهم اجازه  گرفتم،یازش م

سست عنصر  یادیآوات و جاذبه هاش، زدر برابر 

 .بودم

گوشم نجوا کرد ریز : 

- فندوقم؟؟ یخوب  

قصد  یشد. حت نییش باال و پا نهیس یرو سرم

 :نکردم چشمهام رو باز کنم

 ..االن خوبم-

داد و من موهام رو به  هیرو به سرم تک سرش

من  نکهیمردونه ش سپرده بودم. از ا ینوازش دستها



و کاش اجازه بده  دمیترسیم رو از خودش جدا کنه،

حال بمونم نیا یتو یا قهیچند دق .. 

- ؟؟یکرد هیگر  

گلوم رو همراه با بغض فرو دادم آب : 

- سیمهم ن ..  

دیموهام رو بوس یور : 

 ..صدات گرفته-

پلک باز کردم. اما  ینشست و به سخت لبم یرو لبخند

سانت هم ازش فاصله نگرفتم کی یحت : 

- یایب ینتون کردمیفکر م .. 

گونه م رو لمس کرد.  یآورد و رو شیرو پ دستش

نوازشها محتاج  نیسرم رو باالتر گرفتم و من به ا

  .بودم

-  هیانقدر گر یقرمز شده..واسه چ یلیچشات خ

؟؟یکرد  



با اون ته  یورِت استخون. صدمیرو باال کش نگاهم

آوات  ی. آخ که چقدر همه یو خواستن اهیس ِش یر

بود یمن خواستن یبرا ! 

 ..دلم برات تنگ شده بود-

گذاشت و من بازهم نتونستم به  میشونیپ یرو لب

غلبه کنم نمیسنگ یپلکها .  

- نبودا نیجواب سوالم ا .. 

دادم یاز سر ناچار یرو گاز گرفتم و..جواب لبم : 

- دمتنها بو .. 

. انگشت شستش دمیشد و نگاهم کرد. چشم دزد خم

 ریو دست ز دیخشک شده م کش یگونه  یرو رو

سرم باالتر اومد، مجبور شدم  یچونه م گذاشت. وقت

جمع شده ش نگاه کنم یچشمها یتو . 

- ؟؟؟یحرفتو بزن یدرست حساب یباز نتونست  

حرف زدن  دونستیم نکهیم جمع شد و..از ا چونه

دمیالت کشخج ستم،یبلد ن .  



- قانع  یستین ؟؟؟بلدیکنیهمه ش فرار م یواسه چ

خواسته هاتو مثل آدم با حرف زدن  یتونینم ؟؟؟یکن

؟؟یبگ  

سکوت نگاهش کردم و..قبال بهش نگفته بودم  یتو

گفته بودم که  ستم؟؟یو حرف زدن ن دنیکه آدم جنگ

کنم؟؟یو فرار م ارمیبه بار م یخرابکار شهیهم  

- زنمتایم نگام نکن، ینطوریا ! 

شد دهیکش نییو نگاهم ناخواسته پا دمیکش خجالت : 

- که  یندارم..فقط نتونستم..اون یمن که خواسته ا

بشم خواستنیم .. 

صورتم گذاشت و من به اجبار  یدستش رو رو دو

  .ازش فاصله گرفتم

- ؟؟؟یدوست دار ،یکه قبول شد یرشته ا نیا ینگفت  

نت به مامان خجالتم داده بود. لع یحرفها چقدر

 ..شهرام و اون لبخند مزخرفش



-  یچطور دونمی..درست بگم. نمتونمیگفتم..اما نم

بگم که  یاونطور تونمیبگم که مسخره نباشه..نم

 ...قبولم کنن و

پچ زد یو عصب دیکش یآروم پوف : 

- مبش التیخیب تونمیبلد نبودناته که نم نیبه خاطر هم .. 

تنگ شده ش شد و غرق لذت  یقفل چشمها نگاهم

کالفه بود انگار یشدم. اما اون کم .. 

-  هیگر ینطوریا یبهت گفتن که نشست یمگه چ

زد؟؟؟ یباز ترالن حرف ؟؟یکرد  

مثل بچه ها بغض کنم و بازهم اشک  خواستمینم

 یبغض، لبخند زدم و ب ینی. با وجود سنگزمیبر

آغوشش پنهان کردم یطاقت خودم رو تو : 

- که  ی..تو هرچسیمهم ن گهیآوات..د سیمهم ن

یبهشون گفت خواستمیم .. 

به پشت سرم زد آروم : 

- نه من ،یزدیحرفا رو م نیا دیخودت با .. 



خفه و آروم..دعوا  یخنده م همراه شد با هق زدن تک

کردنش هم قشنگ و خاص بود! دستش رو دورم 

گفت یحلقه کرد و با نفس بلند و کالفه ا : 

- االن؟؟ یقهر کرد  

ندادم. خودش دوباره گفت یجواب : 

- کار در  ریاز ز یخوایو م یترالن گفت قهر کرد

..هوم؟؟یبر  

 میالیخیب کردمیم یکه سع یآه شد و با خنده ا نفسم

 :رو به رخ بکشه، گفتم

- ضِد منه شهیترالن که هم .. 

دیکرد و آروم پرس یمکث : 

- مسخره ت کرد؟؟ یکس  

 خواستیش فشردم و دلم نم نهیس یرو تو صورتم

اومد  یبچه بودنم، بدم م نطوری. از انهیصورتم رو بب

شدم؟؟؟یو چرا درست نم  

- دور کرد یلی..ترالنو از من خادیاز شهرام بدم م .. 



نا خودآگاه هجوم اشک رو  گفتم،یرو م نیا یوقت و

چشمهام حس کردم یتو .  

- کار؟؟یچ یخوایولشون کن..ترالنو م   

..مادرم رو هم..ساغر رو خواستمیرو نم ترالن

م انگار! آخ خاله رو نداشت چکسیهم..اصال ه

تمام حرف نزدن هام، باهم حرف  ی..اندازه رمیمن

نمشیبب خواستیو چقدر دلم م میزدیم .. 

- که ناراحت شد دمیبابام ناراحت شد..فهم . 

- یخودته که توقعشونو باال برد ریتقص .. 

شد انیچشمم نما یبابا جلو یبهت زده  نگاهِ  . 

- ناراحتشون کنم خواستمینم .. 

- ستنیناراحت ن .. 

گاهم  هیدادم و از تک هیش تک نهیم رو به س گونه

 :ممنون بودم



- حاال حاالها از  ،یاومد یبه خاطر تو..اگه تو نم

بودن یدستم عصبان .. 

دیشونه هام رو گرفت و عقب کش یحس خاص با : 

-  یخوایم نجامیانقدر سر و صورتتو نمال به من! ا

؟؟یاریدرب یباز وونهید  

 یاز کالفگ یکمرنگ زده، نگاهش کردم. اخم خجالت

وقت بود که  یلیبود.خ یجور کیداشت و لبخندش 

بغلش ولو شده بودم؟؟؟ با دو انگشت اشاره و  یتو

رو فشرد مینیب ،یوسط : 

- شد یدماغ کلمیکل ه .. 

دمیو لب گز دمیکش نیینگاهم رو پا یآروم نیه با : 

- دیببخش .. 

لپهام گذاشت و محکم لپهام رو  یدستش رو رو دو

دیکش : 

- رو از  یدلبر نهمهی! پس استمیبلد ن یچیه گهیم یه

آخه فنچول؟؟؟ یاریکجات م  



 یول شد،یانگشتهاش چلونده م ونیم م چارهیب یلپها

که  یلذت بخش ی. به جاش گرماکردمیحس نم یدرد

. چه نگاه شدیوم آورده بود، به شدت حس مبه تنم هج

! کف یپر حرص یو..چه حرفها یپر از خواستن

مستانه  یلپهام گذاشت و با خنده ا یدستهاش رو رو

 :پچ زد

- م؟؟ییحواست هست که کجا  

 شدیچشمهاش جابجا شد. چقدر سخت م نیب نگاهم

دیآروم بود و..آروم نفس کش : 

 ..تو اتاق من-

رشته  یفشرد و من حت طاقت من رو به خودش یب

گوشم با  ریرو هم فراموش کردم. ز اتیادب ی

طاقت پچ زد یب یخشونت : 

- هستن؟؟؟ ایدر ک نیپشت ا یدونیم  

وار گفتم وونهید : 

- ایلیخ .. 



ش جدا  نهیموهام برد و سرم رو از س یال دست

رو حس  تابشیکرد. چشم باز نکردم. اما نگاِه ب

 یب یوم ها. صداش آروم بود. از همون آرکردمیم

 !نفس

- سخت بگذره دیبا تو با شهیهم .. 

طاقت لب  یباز کردم و مثل خودش آروم و ب چشم

 :زدم

- خوبه شهیبا تو هم یول .. 

 یگذرا رو یهم چفت شدند و خنده ا یرو دندونهاش

 یقبل..مثل دفعه ها یلبش اومد. و بعد..مثل دفعه 

. دیلبهام گذاشت و آروم بوس یلب رو یا هیقبل..ثان

هیثان کی فقط !  

- سیجاش ن نجایا ز،یزبون نر ! 

 نی..هربار که اشمردمیبار بود..من م نیچهارم نیا

و  ریو قلبم ز شدیتمام وجودم گرم م کرد،یکار رو م



بازوم گذاشت و  ی. و چقدر کوتاه! دست روشدیرو م

کرد یهدف نوازش یب : 

- از عکساتو درست کردم یکی .. 

بودم. انقدر  کوتاه یفکر همون بوسه  یهنوز تو من

. و موندمیادامه ش، حسرت به دل م یکوتاه که برا

. مثل خودش دمیخندیم یخودیمثل خودش ب

رد گم کردن و منحرف  یبرا ،ی..الکیمصنوع

  !کردن ذهن و خواستنم

 آآآ کدومش؟؟-

رنگ رو  دیسف یِ فانتز ی سهیک نیزم یرو از

 :برداشت

- شهیچقدر زود لپات قرمز م .. 

تم. چقدر داغ بود!نگاهم رو به لپم گذاش یرو یدست

و لبم رو از شدت  دمیدستش کش یتو ی سهیسمت ک

  .ذوق گاز گرفتم

- ؟؟یدیخر زهیواسه م جا  



م رو به  ختهیبه هم ر یموهام برد و موها یال یدست

فرستاد، بلند و  رونیکه ب یتر کرد. نفس ختهیهم ر

بود نیسنگ : 

- دانشگاه؟؟ یریم  

ش خواستن رو به گلوم رو فرو دادم و همراه آب

کردم نییسپردم. سرم رو باال و پا یفراموش : 

 ..اوهوم-

. فکرم دیکش رونیب یفانتز ی سهیک یاز تو یعکس

 دیسف ریاون عکِس مسخره با اون تاپ حر ِش یفقط پ

رنگ بود. و با تصور بودن اون عکس، هم خجالت 

عکس رو به  ی. اما وقتدیلرزیو هم قلبم م دمیکشیم

 گهیعکس د کیکه  دمیف تصورم ددستم داد، بر خال

 سبز راهنیبا پ ،یمعمول یاز عکسها یکیست. 

عکس خوب افتاده بودم یرنگ. اما خوب بود..تو . 

- ؟؟یکی نیقشنگه..اممم هم  



 یا گهید زیچ یفانتز ی سهیک یاز تو کهیدرحال

آورد، گفت یم رونیب : 

- خودم شیپ مونهیم شیواسه تو، باق یکی نیهم .. 

ناخواسته، جمع شدند. اون عکس  یا خنده یبرا لبهام

نه؟؟ دیدیم یرو گاه  

. دهنم دیکش رونیمثل شال رو ب یزیچ سهیک یتو از

ذوق زده  ه،یاصال بدونم چ نکهیباز موند و قبل از ا

 :گفتم

- مال منه؟ نمیا !! 

 یبا طرحها یروسر کیکه  دمیبازش کرد، د یوقت

 یموها یرو تا زد و رو ی! خودش روسرهیسنت

چشمهام از ذوق برق  کنمینامرتبم گذاشت. فکر م

 قهیبا سل دیهم شا ادیبود ها! ز یروسر کی. زدندیم

من جور نبود..اما از طرف آوات بود!!نتونست،  ی

سرم  یرو رو یحوصله ش نگرفت که روسر ای

رتب کنه. با خنده دست به کمر شدم : 



- ی..بامزه شدادیبهت م .. 

 یلبه ها کردم،یجمع م یکه به سخت یلبخند با

دمیدستم گرفتم و جلوتر کش یرو تو یروسر : 

- یمرس .. 

پا تند کردم. عکس  نهیفاصله گرفتم و به سمت آ ازش

 یبه دخترک نهیآ یگذاشتم و تو شیآرا زیم یرو رو

شدن قرمز شده بود، نگاه  که لپهاش بر اثر فشرده

از  یا هیرنگ، هد یتونیبلند و ز یِ کردم. روسر

دخترک گرفتم یبرا یا افهیطرف آوات! ق : 

- قشنگه یلی..خادیبهم م ! 

 ی. و بعد صدادمیفوت کردن نفسش رو شن یصدا

کالفه ش یآروم و کم : 

- گهید رونیب میبر .. 

نگاهش کردم. نگاهش به من بود و..چرا  متعجب

کرد؟؟یگاهم من ینطوریا  

 االن؟؟؟-



- میوقته تو اتاق یلیآره خ .. 

و به سمتش رفتم دمیگز لب : 

- امیآخه..من نم .. 

بود  گهید یصورتم گردوند. حواسش جا یتو ینگاه

گفت یبا اخم کمرنگ یوقت : 

- یچ یعنی ! 

مامان تو  ی. هنوز داد زدنهادمیکش نییرو پا نگاهم

پام  من بود... چطور یکه رو ییگوشم بود و نگاهها

و بازهم اون نگاهها رو تحمل  ذاشتمیم رونیرو ب

کردم؟یم  

- امیب کشمی..خجالت مزهیچ .. 

خنده ش با تعجب همراه بود تک : 

- ؟یکشیخجالت م یاز چ ! 

کرد؟؟یبا زبون تر کردم. درکم نم یلب  



- ..نگام امیب ینطوریآخه..چشمام قرمزه..زشته ا

کننیم .. 

 شیپ سکوت نگاهم کرد. فکرم یتو یا هیثان چند

پشِت  یها دنیشهرام بود و کوب زِ یتمسخر آم یخنده 

دستم فشردم  یرو تو یروسر یسر هم مامان. لبه 

دمیو نگاهم رو باال نکش : 

-  امیب تونمی..اصال امشب نمامیب ینطوریا شهیروم نم

کار در  ری..به خدا واسه قهر کردن و از زرونیب

و فتهیب یچشمم تو چشِم کس خوامی..نمسیرفتن ن ... 

لبش  یگرم کهویخجالت بارم،  یزمزمه ها ونیم

 یمحکم، کم یگونه م حس کردم. بوسه ا یرو رو

با دهن  د،یعقب کش ی! نفسم گره خورد. وقتیطوالن

باز سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. با اخم و 

لبش بود یرو یخنده ا ،یکالفگ : 

- رون؟؟؟یب میدر بر نیمثل آدم از ا یاگه گذاشت  

 د،یلرزیوار م وونهیکه د یم رو با قلب باز شده دهن

دست  یحس کیبستم و آب گلوم رو فرو دادم. با 



 یا گهیموهاش برد و نگاهش رو به سمت د یال

دیکش : 

- تو اون ذاتت دختر یا .. 

پنجه م فشرده شد.  ونیاز قبل م شتریب یروسر ی لبه

نگاهم کرد و ساعدم رو گرفت یاون با اخم کمرنگ : 

- رونیبندازتمون ب ومدهیات نتا باب میبدو بر ! 

دیپر خجالت خودم رو عقب کش یخنده ا با : 

- کشمیآوات..خجالت م امینم .. 

زد تشر : 

- که  یکرد کاریآخه؟؟ مگه چ یخجالت واسه چ

؟؟یکشیخجالت م  

بزنم، اجازه نداد یم حرفباز کرد دهن : 

- از رفتار  گرانیکه د یرفتار کن یجور هی دیتو با

ینکرد یبدشون خجالت بکشن..تو که کار ! 

موندم مات : 



 ...آخه چشمام-

- ایآب به صورتت بزن، بعد ب هی .. 

مقاومت کردم بازهم : 

- خب سایآوات وا .. 

نگاهم کرد که حرفم  یو نگاهم کرد. جور برگشت

گفت تیش با جدفراموشم شد. خود : 

- ظاهرتو حفظ  ،یترکیم یدار یاگه از ناراحت یحت

نفهمه تو دلت چه  یرفتار کن که کس یجور هیکن!

 ییآدما یتمسخر و سواستفاده  ی هیخبره.. نذار ما

 ..مثل

و حرفش رو عوض کرد دیکش یبلند پوف : 

- کردنت بمونن یکن همه تو کف زندگ یکار هی .. 

ه دادکرد و غر غر کنان ادام یمکث : 

- آخه؟؟  یکشیخجالت م ی! از چکشمیخجالت م

بخواد  یکه کس سیبد ن یکه قبول شد یرشته ا



 یلیکمتره؟؟؟ خودشون خ هیاز بق تیمسخره کنه..چ

که حاال بخوان به تو  دنیبه اون باال ماالها رس

که  ییاز هدفا یمحکم باش دیبخندن؟؟ تازه تو با

 یدیزه م..چرا اجایدفاع کن ،یدنبالشون بر یخوایم

خواسته  یذاریخنگ؟؟؟ چرا م یبهت بخندن دختره 

اد؟یبچگونه و مسخره به نظر ب گرونیهات واسه د  

 نیا شیبا بُهت همراه بود. قبال هم کم و ب نگاهم

تر بود،  یهم جد نباریحرفها رو بهم زده بود. اما ا

 ..هم پرنفوذ تر

-  ،یکه مسخره باش یرفتار نکن یاگه خودت جور

بهت بخنده کنهیوجود نم یکس .. 

هم فشردم و نگاهم رو ازش نگرفتم یرو لب .  

-  یک نمیبب میبر ایآب به سر و صورتت بزن، ب هی

 یریبگ ادی دیمن بخنده؟؟با یِ اجازه داره به لپ چال

هاتو  یفقط خوش گرانیکه د یکن یزندگ یجور

..نذار فکر کنن که تونستن ناراحتت ننیبب



تا دهنشون بسته  خنده تو نشونشون بده شهیکنن..هم

 ..بشه

که کنارم بود، هوام رو  یخوب بود. تا لحظه ا آوات

 اتیادب یرشته  یها تیداشت و انقدر درمورد مز

. دمینگاه بابا هم د یرو تو تیگفت که باالخره رضا

چرا  دونمیکه نم یو شهرام..مرِد تنگ نظر و حسود

 یاومد، چند جمله ا یاز من و آوات خوشش نم

 اریاختداد که سکوت  حید و ترجحرف نز شتریب

 !کنه

آوات..به مرور..با نوع رفتارش..با تکرار  یحرفها

که  گرفتمیم ادیجور آموزش بود.  کیو تکرارها..

که هست، ظاهر خوش و  یهر طور یزندگ یتو

که  گرفتمیم ادیبکشم.  هیخندونم رو به رخ بق

رو به  یزیچ چیاز ه میتیو نارضا یناراحت چوقتیه

 یب یِ فخر بفروشم و زندگ شهیندم. هم نشون یکس

نگاه  ینشون بدم که حسادت رو تو ینقصم رو جور

 چی. و اجازه ندم..اجازه ندم هنمیدوست و دشمن بب

 چیرو از ه میتیو نارضا یناراحت نیکوچکتر یاحد



 دیکه شا گرفتمیدر نظر م شهیبفهمه و..هم یزیچ

خوشحال بشه!  میوسط باشه و از ناراحت نیا یدشمن

و  دادمینم چکسیبه ه یفکر و نقشه ا چیه یاجازه 

. من خوشبخت خواستمیرو نم دمیاز دست دادن ام

بودم نیزم یزن رو نیتر ... 

 

 *(آوات)

 

اتاق کالفه م  یتو یو گرما زنمیرو کنار م پتو

و  کنمیباز م نی. دستم رو از دور تن عطرکنهیم

که ازش  شهیتنِش باعث م ی. گرماشمیطاق باز م

رسهی. صداش خوابالود به گوشم مرمیفاصله بگ : 

- اد؟؟یخوابت نم  

کنسول کنار  یرو از رو میو گوش کنمیدراز م دست

شبه مهین کیبه  کی. ساعت نزددارمیتخت برم . 

- یبخواب..فردا کالس دار ریتو بگ .. 



غر غر کنان  کنم،یرو روشن م یکه گوش نیهم

کنهیزمزمه م : 

- کنهیم تمیاذ ینور گوش .. 

 شیشونیپ یبسته و اخم رو یبه چشمها ییگذرا نگاه

و  دهیشونه هاش کش ی. پتو رو کامل تا باالکنمیم

 .مچاله شده

- کنمیچشام خسته بشه، خاموشش م کمی . 

رو و پشتش  زنهیم یکج شده، غلت یلب و لوچه  با

پتو خودش رو جمع  ری. و بازهم زکنهیبه من م

سردشه شهی. برعکس من، همکنهیم ! 

. کنمینگاه م یگوش یو به صفحه  رمیگیازش م چشم

 نیاز ا یکم خوامیندارم و فقط م یقصد  خاص

دور بشم یخوابیو ب یکالفگ .  

 دنیبزنم که با د نستاگرامیا جیبه پ یسر خواستمیم

رو باز  امی. پشمیم الشیخیب م،یگوش یرو یامیپ



. متعجب که کنهیاسم شهرزاد متعجبم م دنی. دکنمیم

دادنش بعد از سه هفته رو نداشتم امینه..اما انتظار پ . 

-  خوامیخبرم..نم یکه ازت ب هیسالم آوات..چند وقت

حالتو بپرسم خواستمیمزاحم باشم..فقط م .. 

دو ساعت  ی. براکنمینگاه م امیپ دنیساعت رس به

. و چرخهیم نیدآگاه نگاهم به سمت عطر. ناخوشهیپ

داشت که  یلی! چه دلزهیمن نفرت انگ ینگاه برا نیا

و فکر  دمینگاهش کردم؟! جواب شهرزاد رو نم

فردا  دی. شاستیدادن ن امیشب وقت پ مهین کی کنمیم

دادم شیپرسبه احوال یدادم و جواب کوتاه یامیپ .  

 یها جیپ. نگاهم به شمیخارج م امیاز پ ینفس بلند با

 ییاما فکرم جا نستاگرامه،یا یفضا یمختلف تو

 یتو میدارم و قرار کار ادی.فردا کار زمونهیثابت نم

 یا گهید جیپ ی. عکس شهرزاد رو توستین هیآتل

ازش گرفتم.  شیکه چند وقت پ ی. همون عکسنمیبیم

 یو چه عکس هیشمانتو فرو جِ یهمون پ غیتبل یبرا

عکِس شهرزاد؟؟ نیبهتر از ا  



 ییزهایچ کی دی. باشهیم دهیکش هیبه سمت آتل کرمف

مدرن تر بشه یاضافه بشه و کم هیبه آتل .  

که چند  ینیعطر یذهنم برا یگوشه  کی..یطرف از

 یب ییجورا کیآروم بودن،  نیهست در ع یروز

رو  شیحوصلگ یب خوادیحوصله ست مشغوله. نم

فکرم رو به هم  نیو ا هیعصب ینشون بده..اما کم

زهیریم .  

 یو گاه دهیرو مشغول درس خوندن نشون م خودش

به هم  یحرف زدن نداره. برا یحوصله  ادیز

 کی دیو شا ستیزنانه ش هم ن یهرمون ها یختگیر

بودنش، من رو  یدمدم نی. اما اکنهیم تشیاذ یزیچ

 پرسم،یرو م لشی. ازش هم که دلکنهیم یهم عصب

دهیم یخودیب یجوابها : 

" زدم؟!" و  ی"مگه من حرف اینکردم!"  یمن که کار

و خودش  دهیاز حد احساس به خرج م شیب یگاه ای

ازم  یخودی..چرا بسین یچی: "هچسبونهیرو بهم م

آوات؟؟ یریگیم رادیا "  



بهش فکر  کنمیم یو سع دمیبه اطراف تکون م یسر

 رادشیو بدون ا کیکوچ یِ نیعمل کردن ب دینکنم. شا

رو  تمیافکرش رو مشغول کرده و هنوز نتونسته رض

و  ایبرد گاهِ یگاه و ب یهم تماسها دیجلب کنه.شا

شاد و  تیارغوان کالفه ش کرده. ارغوان شخص

 یمیصم نیبا عطر خوادیداره و دلش م یصلح طلب

جواب تماسش رو هم  یحت یگاه نیتر بشه. اما عطر

سرش چرخ  یتو گهید زیهم..چ دی..شادونمی! نمدهینم

بهم بگه تونهیو نم خورهیم . 

 کهویکه  زنمیچرخ م یواریپوستر و کاغذ د جیپ یتو

 یلی. خپرمیدر جا م نیعطر یبلند ناله  یبا صدا

 ی.توچرخمیو به سمتش م کنمیرو رها م یزود گوش

شونه ش  ی. دست روزنهیخواب داره دست و پا م

دمیو تکونش م ذارمیم : 

- نیشو! عطر داری!ب؟یعطر ! 

شهیمثل ناله و ناسزا از دهنش خارج م ییصداها : 

- ری..مامان..منگهیکث..افت! نکن..برو د ... 



شمیو کامل روش خم م دمیتکونش م محکمتر : 

- ینیبیخواب م یشو..دار داریب زمیعز ن؟؟یعطر ! 

 یو چشمها پرهیاز خواب م یبلند نیبا ه کبارهی به

ش  دهیترس ی. چشمهادوزهیدرشت شده ش رو بهم م

عرق  یدونه ها شیشونیپ یاز اشکه و رو سیخ

کشمیبه سرش م ی. نگران دستکنهیم ییخودنما : 

- ..نترس خب؟؟یدیدیخواب م ی..داشت؟؟نترسیخوب  

حرکاتش مشهوده، خودش  یکه تو یهمون ترس با

کنهیو پر نفرت ناله م کنهیرو جمع م : 

 !!ولم کن! بهم دست نزن-

هوا خشک  یو دستم تو کنمینگاهش م متعجب

نه؟یبی..هنوز داره خواب مشهیم ! 

-  یدیدی..خواب مگهید یدیدیچته؟! خواب م

ارم؟؟؟ی..آب بزمیعز  

. و با رهیگیو فاصله م کنهیجمع م شتریرو ب خودش

غرهیاشک و ناله م : 



- ! به ی!! نامرد..منو زدیبه خاطر اون منو زد

 ..خاطر اون

 رهیگی. چشم مکنمیسکوت نگاهش م یه و توزد بهت

کنهی. هنوز با ترس ناله مکنهیو پشتش رو به من م : 

- ..به خاطر اون آشغال..دست بخشمتی..نمرهینم ادمی

یرو من بلند کرد .. 

که به  ییشکسته و دعوا نیبه سمت دورب فکرم

. مگه نگفت کشهیاومد، پر م شیپ نمونیخاطرش ب

هق  یصدا ی!! وقتم؟ینکرد یینبود و دعوا یزیکه چ

 یال یدست یعصب رسه،یزدن خفه ش به گوشم م

 ستی. دست خودم نشمیو از جا بلند م کشمیموهام م

غرمیلب م ریکه ز : 

- گل کرده شیمسخره باز ینصفه شب .. 

رمیو به سمت آشپزخونه م شمیاتاق خارج م از .  

االن  دیباشه و شا دهیکه کابوس د دمیرو م احتمالش

 یا قهی. دقگهیم ونیبوس باشه که هذهم اثر همون کا



تا اعصابم آروم بشه.  ستمیا یآشپزخونه م یتو

گردمیو به اتاق برم کنمیاز آبسردکن پر م یوانیل : 

- یشیآب بخور، آروم م کمیپاشو  .. 

شنومیازش نم ییصدا .  

تا صورتش رو  زنمیو تخت رو دور م شمیم کشینزد

خوابه و که غرِق  نمیبیم کنم،ینگاهش م ی. وقتنمیبب

مات شده  یا هینشده بود! چند ثان داریانگار اصال ب

کنمینگاهش م .  

بودن چشمهاش و باز بودنش دهنش، اون رو  بسته

و پوف  نمیشیتخت م یاز حد معصوم کرده. لبه  شیب

هست و من  شیزیچ کیدختر  نی. اکشمیم یبلند

 !خبر ندارم

 یخال وانیو بعد ل کشمینفس سر م کیآب رو  وانیل

 ایخواب بود،  دونمی. نمذارمیکنسول م یرورو 

داریب .  



 یدلخور کیجمع شده  ینگاهش با اون اشکها اما

  .بزرگ داشت

. کشمیتخت دراز م یداغون دوباره رو یاعصاب با

و رو به  زنهیغلت م رسه،یکه سرم با بالشت م نیهم

شهیقفل م شیصورت مهتاب ی.نگاهم روخوابهیمن م .  

و گونه هاش به  یشونیپ یعرق رو یدونه ها هنوز

خواب  یتو نطوریبار بود که ا نی. اولخورهیچشم م

کردیناله م .  

و به عادت  کنهیطاقتم م یمظلومش ب صورت

 ی. تکونذارمیم شیشونیپ یرو یبوسه ا ،یشگیهم

. خواب بود نه؟رهیگیو دستم رو م خورهیم ! 

رد و بدل بشه، دستم رو  نمونیب یحرف نکهیبدون ا 

و اون دستش رو دورم حلقه  رمذایسرش م ریز

 یو سع بندمیچشم م ختهیبه هم ر ی. با ذهنکنهیم

 رِ یدرمورد خاله من یکیبهش فکر نکنم. کاش  کنمیم

دادیبهم م یحیتوض نیعطر ... 



بزرگ و ذوق زده  یخنده  .کنمینگاهش م متفکرانه

و  شندی. چشمهام تنگ مگذرونمیش رو از نظر م

 ی. به صفحه رهیاز ذهنم نم شبید یصحنه ها

هم  دیاسترس داره. شا دیشده و شا رهیخ یگوش

اونطور  شبیکه د یدختر با دختر نی. اجانیه

فرق داره. بهم  یلیشده بود، خ رهیوحشت زده بهم خ

بح قبل رفتن به نکرده! پس چرا ص راموشگفت ف

بغلم جمع شده بود و خودش  یدانشگاه اونطور تو

کرد؟یرو لوس م !  

- ؟؟یخندیم یبه چ  

برق زده ش  یو من چشمها کشهیرو باال م نگاهش

. اما نه از زدیهم چشمهاش برق م شبی. دنمیبیرو م

و ترس ی..فقط از دلخورجانیذوق و ه ! 

- یچیه ! 

مشغول  اندازم. فکرم رو یبه سر تا پاش م ینگاه

از قبل فکرم رو به هم  شتری..چند وقته که بکنهیم

زهیریم . 



پرسمیو رو بهش م زنمیم یمبل غلت یرو : 

- ادته؟؟؟ی شبوید  

پرسهیبنِد سوالم م پشت : 

- شب؟؟ید  

دمیتکون م یسر : 

- یاوردیدرم یباز وونهی..دیدیاز خواب پر .. 

کنهیم یاخم : 

- یخودت وونهید ! 

زنمیم یهدف یکج و ب لبخند : 

- ؟؟یدیدیخواب م یچ  

.لبهاش رو کنمینگاهش م قتری. دقرهیفکر فرو م یتو

گهیم یو با مکث نسبتا بلند کنهیمتفکرانه جمع م : 

- دم؟؟ی..مگه از خواب پرسین ادمیامممم...  

کنه؟ینم یباز نقش ! 



- ؟؟یبود دهیخواب بد د  

دهیباال م یحالت ندونستن شونه ا به : 

- سین ادمی..دونمینم .. 

کنهیناز سرش رو کج م یبعد با خنده ا و : 

- ؟؟؟یتو بغلم کرد  

 نی. نه..اکنمیسکوت نگاهش م یتو یا هیثان چند

رفته که  ادشی. انگار واقعا کنهینم یدختر نقش باز

و چقدر از من متنفر بود کردیم یا هیچه گر شبید . 

شهیو لبخندش جمع م دهیباال م ابرو : 

 !آوات؟-

شمیمو طاق باز  فرستمیم رونیرو با شدت ب نفسم : 

- یآره تا صبح تو بغل خودم بود .. 

گهیم یزده ست وقت ذوق : 

- دم؟یپس چرا خواب بد د !! 



و دلم  کشمی! نگاهم رو به سمتش مگهید شهیم لوس

ش بپرسم. اما  ختهیدرمورد افکار به هم ر خوادیم

 کیبه  ش،یواقع یخنده  نیا خوادیو دلم نم تونمینم

بشه لیتبد یو مصنوع یلبخند زور . 

- کنمیمونو درست م یعروس یعکسادارم  .. 

جوابم رو بده..اما  خوادی..مشهیاز ذوق باز م دهنش

. به خورهیزنگ م شیبگه، گوش یزیچ نکهیقبل از ا

 جانیبندازه ه شیبه گوش ینگاه نکهیهرحال قبل از ا

گهیزده م : 

 !قربونت بشم-

نگاه  شیگوش یو به صفحه  رهیگیبعد چشم ازم م و

نا، جمع شدن لبخندش همانا.. . نگاه کردنش هماکنهیم

و  نهیشیابروهاش م نیلبخند، کم کم اخم ب یبه جا

شهیدهنش جمع م : 

- خواد؟یم یچ نیباز ا !! 

ذارمیسرم م ریز دست : 



- ه؟؟یک  

. و رهیگیچشم ازم م یو با حالت بد کنهیم نگاهم

حالت سکوت  یرو رو یجواب بده، گوش نکهیبدون ا

قطع کنه رندهیتا خود تماس گ ذارهیم . 

- ؟؟یعطر هیک  

 یبه صفحه  رهیو خ کشهیطرف م کیبه  یسر

گهیپر نفرت م شیگوش : 

- ..چرا دست از سر ما ادیدختره بده م نیمن از

داره؟؟یبرنم  

کنمیاخم م متعجب : 

- ؟؟یگیم ویک  

بده، فکرم به سمت ارغوان  یجواب نکهیقبل از ا و

شهیم دهیکش . 

 ارغوانه؟؟-

کنهیبرام نازک م ینفرت پشت چشم با .  



- ؟؟؟یدیچرا جوابشو نم  

غرهیو پر نفرت م دهیهوا تکون م یتو یدست : 

-  یدوستات دست از سر زندگ نیچرا ا دونمیمن نم

دارنیما برنم ! 

شهیخنده م با اخم و تعجب همراه م تک : 

- نا؟یدارن ا کاریتو چ یبه زندگ ! 

غرهینگاهم کنه م نکهیبدون ا ،یو عصبان آروم : 

-  نیدرآورده..حالم از! شورشو هیدختره فکر کرده ک

خودشونو مطرح کنن، به هم  خوانیآدما که به زور م

خورهیم ! 

شمیم زیخ میزده ن بهت : 

- با خودت؟؟ یگیم یچ  

و با همون نگاه اوج نخواستن  کنهیبهم م ییگذرا نگاه

دهیو بد اومدنش رو نشونم م : 

 !!ولم کن بابا توام-



کنمیو رو بهش اخم م نمیشیم صاف : 

- ایکنیم یقاط یباز دار ! 

و با مکث جوابم رو  کنهیم پیهم ک یرو رو لبهاش

دهیم : 

- مسخره ت  یدوستا نیا الیخیب یخوایآوات چرا نم

؟؟؟یبش  

من رو بهت  نیرفتار رو ازش نداشتم و ا نیا توقع

کنهیزده م : 

- ؟؟یدار نایبا ا یتو چه مشکل  

کنهیحرص تکرار م با : 

- نایبا ا !! 

گهیبزنم. اون زودتر م یحرف کنمیباز م دهن : 

- به تو  نکهی! از اادیاز خانوم زغال اخته خوشم نم

چرا  سیمعلوم ن نکهی!! از اادیخوشم نم زنه،یزنگ م



 خوادیو به زور م کنهیبرخورد م یمیانقدر صم

ادیخوشم نمما  نیخودشو بچپونه ب !!! 

مسخره ش  یشده به ذهن خراب و فکرها مات

خندمیم : 

- کدوم چپوندن؟! اخالقشه!  ؟؟؟یزنیم هیحرفا چ نیا

هینطوریبا همه هم .. 

دهیهوا تکون م یتو یحوصله دست یب : 

 ...ول کن اصال! بهش بگو-

کنهیو بعد حرفش رو عوض م کنهیم یکوتاه مکث : 

- وکه حد خودشو بدونه  گمینه!! بهش م ... 

گمیحرفش م ونیم ریمتح : 

- ها دهیذهن خرابت آخر کار دستت م !! 

شهیو از جا بلند م زنهیم یپوزخند : 



-  خوادیمحترم من دلم نم یذهن من خرابه! باشه!! آقا

باهامون رفت و آمد داشته  ییکسا نیهمچ

؟؟؟یشیباشن..متوجه م  

. و با اخم رو ادیکردنش، بدم م ییپررو نطوریا از

مزنیبهش تشر م : 

- واسه من صداتو  ا؟؟؟یداریدور برم یدار یعطر

 !نبر باال

. خورهیزنگ م میبده، گوش یبتونه جواب نکهیاز ا قبل

سرخ شده،  تیکه از عصبان یبا دهن باز و صورت

. کنهیجابجا م زیم یرو یمن و گوش نینگاهش رو ب

 یگوش رم،یچشم ازش بگ نکهیبدون ا تیبا عصبان

دارمیبرم زیم یرو از رو : 

 !حواست به حرف زدنت باشه-

چفت شده ش رو از  یمشت شده و دندونها یدستها

. اسم ارغوان رمیگیو چشم ازش م گذرونمینظر م

انقدر  چارهیب یافتاده. دختره  یگوش یصفحه  یرو



درموردش چه  نیو عطر کنهیخالصانه محبت م

کنهیم یفکر !! 

 الو ارغوان؟؟-

بندازم. بهش  ینگاه شهیباعث م نیبلند عطر ینفسها

چونه ش  تیو از عصبان شندیپر م اهشیس یچشمها

شهیپخش م یگوش یارغوان تو ی. صدالرزهیم : 

- واسه دکور  شویزنت گوش نیسالم آوات..ا

ده؟یجواب نم ده؟؟چرایخر ! 

. و رهیو با حرص به سمت اتاق م رهیگیازم م چشم

کوبهیدر رو محکم به هم م !  

کشمیم و موهام یشونیبه پ یاعصاب خراب دست با .  

- ؟؟؟یالو؟! محو شد  

دمیمکث جواب ارغوان رو م با : 

- چطوره؟؟ ایهستم..برد  



- ..جلو من نشسته مثل دلقک ادا رسونهیسالم م

ارهیدرم .. 

هرچند من اصال  ه،یپر از انرژ شهیبلندش هم یصدا

 .حوصله ندارم

 ..سالم برسون-

تا حرف بزنه کشهیطول م یا هیثان : 

- بهش؟؟؟ یدیرو م یکار دارم..گوش نیبا عطر  

با تاسف  ی. سرندازمیاتاق م یبه در بسته  ینگاه

وانهید ی..دختره دمیتکون م ! 

- ؟؟یدار کارشیخوابه..چ  

- باباااا...تنبل خانوم چه خوش خوابم هست..االن  یا

 چه وقت خوابه؟؟

دمیم رونیب ینیسنگ نفس : 

- کالس داشت روقتیخسته بود..امروز تا د .. 

هشیبا خنده همراه م صداش : 



-  میحسود یگیچه هواش هم داره عنتر خان! نم

شه؟؟؟یم  

کشهیلبم رو م یتلخ لبخند : 

- خر شده هواتو  ای..همون بردگهینکن د ادیروتو ز

ادهیداره، از سرتم ز .. 

شهیپخش م یگوش یبلندش تو  یقهقهه  یصدا : 

- خودمه یکه توله  نیا !  

 ختهیحرف زدن ندارم. اعصابم به هم ر ی حوصله

 :ست واقعا

- ن؟؟یبود با عطر یکارت چ  

دهیجواب م سرخوشانه : 

- دعوتتون کنم یزنگ زدم مهمون .. 

نیرفتن با عطر یمهمون ! 

 دستت درد نکنه..به چه مناسبت؟؟؟-

گهیم طنتیش پر : 



- میدوستمونو به هم پز بد میخوایم .. 

گمیحوصله م یب : 

- ه؟؟ی..مناسبتش چینه جد  

دهیجواب م اونهم : 

- !ما که نهیطر تو و عطر..به خاگمیم یبه خدا جد

 کیجشن کوچ هی می..گفتمیایتون ب یعروس مینتونست

چندتا از دوستامون هم  هی.. میدور هم باش م،یریبگ

 ..هستن

سرم تکرار  یتو نیعطر ی نانهیبدب یحرفها بازهم

کننده ست تیاذ تشی. چقدر حساسشهیم .  

- یدیارغوان..اگه تدارک ند نیبب .. 

گهیحرفم م ونیم : 

- شده..مهمونا دعوت  دهیارکات دتد یهمه 

عذر و  چیهفته..ه نیهم یشدن..واسه پنج شنبه 

هم فقط و فقط به  یمهمون نی..اسیقبول ن یبهونه ا

 دیتونیجوره نم چی..پس هنهیخاطر تو و عطر



 یحرف چی..حق همیمنتظر ای..من و برددیچونیبپ

چشم یکلمه بگ هی نکهیجز ا یندار ! 

. و به دمیم هیمبل تک یسرم رو به پشت یپوف بلند با

گمیناچار م : 

- شهیم یچ نمیبب .. 

- ! پنج شنبه ساعت هفت میندار نمیبب

 زنمی..خودم زنگ مدیایزودتر هم ب دی.خواستمیمنتظر

..والسالم، خدافظگمیم نیباز به عطر ! 

از طرف من باشه، تماس  یمنتظر حرف نکهیا بدون

که با همه  ینیو عطر مونمی. و من مکنهیرو قطع م

یواقعا همه چ یعنی ،یمخالفه! همه چ یچ !! 

درست  نهیآ یرو جلو اهمیو س کیکراوات بار گره

که  ندازمیم نیبه عطر نهیآ یاز تو ینگاه می. نکنمیم

 دونمیدستشه..نم یتو یِ گوش ینگاهش به صفحه 

لحظه هم  کیچه خبره که از صبح  شیگوش نیا یتو

 !چشم ازش برنداشته



- ؟؟یحاضر  

 یرو از تو یتیو من نارضا ندازهیبهم م ینگاه مین

خونمیکرده ش م شیو آرا اهیس یچشمها : 

 ..هوم-

گردن و لباسم  یعطر رو از دور، رو کهیدرحال

گمیم تیجد یبا کم کنم،یم یاسپر : 

 !اخماتو باز کن-

 یِ . کت دوددهینم یو جواب کنهینازک م یشمچ پشت

رنگ تنم  یطوس یبلوز مردونه  یبراق رو رو

به هفت  کی. نزدندازمیبه ساعت م یو نگاه کنمیم

 ..شبه

- میپاشو بر .. 

 یو روسر شهینگاهم کنه، از جا بلند م نکهیا بدون

. کشهیصاف و بلندش م یموها یرو رو شیتونیز

داره رو نیرنگ..هنوز ا یتونیز یروسر ! 

- ؟؟یکنیسرت م نویهم  



دهیم یبزنه، جواب یگره به روسر نکهیا بدون : 

 مگه چشه؟؟-

دمیشونه باال م یتفاوت یحالت ب به : 

- میبر یچیه .. 

 یجاکفش یاز تو یرنگ یپاشنه بلند مشک یکفشها

که  اهشیس پیچشم از ت م،یگوش ی. با صدادارهیبرم

رنِگ نه چندان  یتونیز یبه روسر یجالب یهمخون

 بمیج یرو از تو میو گوش رمیگیداره، م دشیجد

صفحه کنجکاوم  یباال نیعطر جی. اسم پارمیدرم

خشک  نستاگرامشیا جیپ ی. با وارد شدن توکنهیم

صفحه  یتو ن،یمن و عطر ی! عکس دونفره شمیم

پست نیا ی..و من تگ شده تونستاگرامشیا ی .. 

- ه؟یچ گهید نیا !! 

ندازهیبهم م یکوتاه نگاه : 

- ؟یچ  



 نستاگرامشیا یتو شیپ ی قهیکه چند دق یپست هب

که دوران  ی. عکس دونفره ادوزمیگذاشته چشم م

 نیب شیچند روز پ نی. هممیگرفته بود ینامزد

رو هم براش فرستادم.  نیا خواست،یکه م ییعکسها

رنگ کنار هم  دیمبل سف یرو ،یقبل یخونه  یتو

داده. و هردو لبخند  هیبه من تک نیو عطر مینشست

رو سرش کرده بود یروسر نی.. هممیدار ! 

- نستا؟؟؟یا یچرا عکسمونو گذاشت  

 ی. و با مکث..لبخندکنهیو نگاهم م ستهیا یم صاف

کشهیلبش م یرو : 

- ؟؟؟یدیعه د  

. با تعلل رمیگیجوابم هستم و چشم ازش نم منتظر

دهیهوا تکون م یتو یدست : 

- گهیعکس دو نفره ست د ه؟؟یمگه چ ! 



. کنمیجابجا م نیعکس و عطر نینگاهم رو ب یعصب

و فقط  رهیفاصله بگ یمجاز یگفته بودم که از فضا

استفاده کنه یسرگرم یبرا . 

- عکس نذار؟؟ نستایمگه نگفتم تو ا  

دهیشونه ش رو باال م کیو  کنهیدرشت م چشم : 

- ! چرا نذارم؟ینه نگفته بود ! 

 یا هی. چند ثاندمیم رونیب ینیاز حرص از ب ینفس

نگه دارم نییونم تُن صدام رو پاتا بت کشهیطول م : 

- خوشم  یدونینم ن؟؟؟یعطر یدونیتو اخالق منو نم

اد؟ینم ! 

همراهه یظاهر یخنده ش با تعجب تک : 

- دونستمینم نوی! واقعا ااد؟یخوشت نم ! 

 نی..به خدا که بهتر از همه اشندیم کیبار چشمهام

دونهیرو م .. 



- زودتر  ،یدی..حاال که فهمیدونستیخب نم لهیخ

دار برش ! 

کنهیو سرش رو با ناز کج م دهیلبخندش وسعت م به : 

- عکس دونفره ست..از من  هی..زمیعز ریسخت نگ

که بهیخودمه..زنتم..غر جیپ یو تو! تو ... 

حرفهاش رو ادامه بده دمینم ی اجازه : 

-  نی.. همیگذاشت یتو کدوم قبرستون کنهینم یفرق

هم از من و خودت عکس  گهید ،یداریاالن برش م

یذارینم ! 

و من حرص رو  کنهیحفظ م یبه سخت یرو لبخندش

فهممینگاهش م یتو : 

-  هیمن فقط  جیآوات جان! تو پ گهیشو د الیخیب

 ستمیهستن..مثل تو ن لیچندتا از دوستام و فک و فام

آدم از عکسام استفاده ببرن نهمهیکه ا ! 

رهیاراده باال م یب صدام : 



- را اون واسه کارمه! چ ؟؟یداره عطر یچه ربط

؟یکنیم یباهم قاط ویهمه چ ! 

. به جاش قدمهاش رو خورهیبلندم جا نم یصدا از

نگاهش  یتو یناراحت نکهیو بدون ا کنهیم کینزد

پاشهیباشه، لبخند پر حرصش رو به روم م : 

- عکس دونفره مونو دوست دارم..دلم  نیمن ا

باشه..خب؟؟؟ جمیتو پ خوادیم  

 نهیاز ک ییکه رگه ها ییلبخندش و چشمها نیب نگاهم

بازهم مخالفت کنم،  خوامی. مشهیدارند، جابجا م

و صورتم رو  کنهیدستش رو دور گردنم حلقه م

بوسهیم : 

- ..باشه آواتم؟؟گهید ریسخت نگ  

 ،ی. بعد از چند روز دورشندیم پیهم ک یرو لبهام

چند روز  نیا ی! توکنهیکارش من رو متعجب م نیا

م حرف و تا حد امکان باها شدینم کمیاصال نزد

باشه،  جیپ یعکس تو نیا نکهی! حاال به خاطر ازدینم

داره؟ تی!! انقدر براش اهمبوسهیمن رو م ! 



- از من اجازه  ی! واسه چادیگفته بودم خوشم نم

؟؟ینگرفت  

رو  یو مهربون کنهیش رو خمار م دهیکش یچشمها

کنهیم نهیک نیا یهم قاط : 

- یمخالفت کن کردمیفکر نم .. 

و  دهیابش رو بدم. اجازه نمتا جو کنمیباز م دهن

زهیریچشمهاش م یرو تو تیمظلوم : 

- ..چون تو هم تو ستمی..تنها که نگهیبذار بمونه د

گذاشتمش ،یعکس کنارم .. 

و  خورهیصورتش چرخ م یتنگ شده م رو یچشمها

...اما کنهیم میبگم. کارش عصب یچ دونمینم گهید

 یبرا یمخالفت بکنم. اون به سخت گهید تونمیاالن نم

کارش حتما  نیموافقت کرده و ا یرفتن به مهمون

ارغوانه یِ رفتن به مهمون یتالف ! 

- یداریبعد برش م .. 



داره و چشمهاش مخالفتش  یحالت کیخنده ش  تک

کشندیرو به رخ م : 

- زمیعز میبر .. 

ها  یلیحاال خ دونمیکه م یعکس دونفره ا ریمس یتو

 یمن رو هم تو جیفکرم رو مشغول کرده. پ دند،ید

اظهار  خواندیها م یلیپست تگ کرده و حاال خ نیا

ها متنفرم و چقدرتر  یریدرگ نینظر کنند. چقدر از ا

اظهار  یبرا یهم سوژه ا نیکه عطر ادیبدم م

اشهها ب یحرمت یمسخره و بعضا ب ینظرها ! 

- تنهام نذار باشه؟ یتو مهمون  

 ش،یاتورینی. صورِت مکنمیبهش م ییگذرا نگاه

 شیلخت شده ش ب یشده و فرق وسط و موها باتریز

کرده. اما  یاز حد اون رو خواستن

اند یجور کیبراقش  یچشمهاش..چشمها . 

- ن؟یتو فکرته عطر یچ  

کنهیو زمزمه وار تکرار م خندهیم آروم : 



- نیعطر ! 

کنمیم اخم : 

- یداریعکسو برم .. 

زنهیم یو چشمک رهیگیم یا افهیق : 

- نن؟؟یبب گرانیخانومتو د یترسیم  

ستیو دست خودم ن شهیپدال گاز فشرده م یرو پام : 

- ؟؟؟ینشون بد گرونیبه د یخوایم  

رهیگیو چشم ازم م دهیباال م یا شونه : 

- باشه  یبد زیخودت..فکر نکنم چ ی..حتذارنیهمه م

یریگیکه انقدر سخت م .. 

- به خودش مربوطه! منم  کنه،یم یهر غلط یهرک

 ...صدبار گفتم که واسه کارم

دهیم لمیتحو یپوزخند : 

- هر عکست هزار تا دختر قربون صدقه ت  ریز

شوهِر من!! تو هم که خوش  ی..قربون صدقه رنیم



زن آوات  دونهیم یک اد؟؟؟ی!چرا بدت بگهیبه حالته د

 ای اصال مجرده ست؟؟ی!هست؟ نه؟یک یمردان

..متعهد؟ایمتاهل؟؟؟  !! 

غرمیم یو عصب کالفه : 

-  گه؟؟؟ید یاریمسخره رو از کجات م یحرفا نیا

واسه کارمه؟؟؟ نایا یهمه  یفهمینم   

شهیو..پر نفرت م قتریعم پزوخندش : 

- ییآقا یدار یچه کاِر جذاب !  

و بعد به روبرو  ذارمیهم م یچشم رو یا لحظه

و  زهیریهم م . اعصابم رو با حرفهاش بهشمیم رهیخ

. دهیحس رو بهم م نیبدتر شهیبودنش هم نیبدب نیا

با  کنمیم یو سع دمیم رونینفسم رو با شدت ب

حرف بزنم یخونسرد : 

-  یکه من متاهلم..لزوم دوننیاحمق جان! همه م

که هزار  یبذار مونیشخص یاز زندگ ینداره عکس



چرت و پرت  یزایچ نشونینظر بدن و بِ  انینفر ب

بدن لمونیتحو .. 

 ی. و سعگردهیو کامل به سمتم برم شهیم جابجا

جوابم رو بده یبا لبخند واقع کنهیم : 

- و زنت  تیکه تو به زندگ فهمنیبهتر م ینطوریا

میخوشبخت یلیو ما باهم خ یبندیپا .. 

شهیبازهم با حرص همراه م صدام : 

- و اون بفهمن؟؟؟ نیا کاریچ خوامیم  

ندش و من از لبخ کنهیسرش رو کج م مظلومانه

ترسمیم : 

من دوست دارم بفهمن! نظراتشون هم اصال واسم -

 ی..اگه نظر خوب ِبدن از خوبسیمهم ن

هم نظِر بَد بِده فقط از حسادتشه!  یشونه...هرک

و  فیو محتاج تعر ستیهرچند واسه من اصال مهم ن

ستمیو اون ن نیا دیتمج !! 



 گه،یو با لبخند م یآخرش رو هرچند عاد ی جمله

به  دونمی! نمزنهیختر داره به من طعنه مد نیاما...ا

آخرش رو  یاز منظور..اما من جمله  یخال ایعمد 

 کنهیم میهم عصبان نی. و اکنمیمنظور دار برداشت م

بدم تا از  یبدم! چه جواب یچه جواب دونمیو..هم نم

بشه؟!! با تمام  یبشه و حرصم خال مونیکارش پش

 کوبمیفرمون م یدست مشت شده م رو رو یخوددار

کنمیم رو حواله ش م وونهیو نگاِه د : 

- خراب بشه  اتیبچه باز نیسر ا تینذار زندگ

یعطر ! 

 یو لبخند آروم کنهیرو حواله م م شیگوشه ا نگاه

دهیم لمیتحو : 

- زم؟ینگفتم عز یزیمن که چ  

 گهیتا د کنمیم یخود دار یلی. خشندیتند م نفسهام

 نینزنم! االن بحث در ا یحرف گهیندم..د یجواب

 تیموقع کی یتو دیست و با دهیفا یمورد واقعا ب

 .بهتر قانعش کنم



 یو به دختر دمیواحد مورد نظر رو فشار م زنگ

. هنوز از کنمی..نگاه نمستادهیکه آروم کنارم ا

رو بفهمه. اما  نیا خوادیو دلم م ام یحرفهاش عصبان

که آروم  کنهیرو م شیاون برخالِف من، تمام سع

 ریچند روز اخ نیدرست خالف ا یزیباشه و چ

که  دونمیو من م کنهیرفتار کنه.هرچند نگاهم نم

شهیهنوز همون دختر چند روز پ ! 

و  کنهیباز شدن در، دستش رو دور بازوم حلق م با

 کی. رسونهیممکن محد  نیفاصله ش رو به کمتر

چشم بهش  یاز گوشه  یتظاهِر جالب و آشنا! نگاه

شمیو با لبخندش روبرو م ندازمیم .  

فکر کردن داشته باشم،  یبرا یفرصت نکهیاز ا قبل

شنومیمانند ارغوان رو م غیج یصدا : 

- بهتون زنگ بزنم! فقط منتظر  خواستمیاالن م نیهم

جلو  ومدمیگ م..اونوقت با سنمیایب میتونینم دیبودم بگ

 ..درتون



و با  شهیم شتریدور بازوم ب نیعطر یانگشتها فشار

دهیتعلل جواب م : 

- ؟؟؟یدیسالم ارغوان جون..چرا زحمت کش  

گهیو رو به من م شهیارغوان کج م دهن : 

- زنت آوات؟؟؟ نیست ا زهیاه چقدر پاستور  

 یبچگونه ا یو با صدا ارهیبعد اداش رو درم و

کنهیتکرار م : 

- نبود ی! نترس خوچولو زحمتیدیزحمت کش .. 

ذارمیجلو م یو قدم کشمیلبم م یرو یلبخند : 

- نمیخودتو مسخره کن..برو کنار بب ! 

رهیدر کنار نم یو از جلو شهیبه کمر م دست : 

- تا راهتون بدم دیبد یاول عوارض .. 

 نیو بعد ارغوان با لوس تر شهیسکوت م یا لحظه

ارهیممکن صورتش رو جلو م یصدا : 

- بعد د،یوسم کناول ب ... 



که چطور  نمیبیو م ندازمیم نیبه عطر ییگذرا نگاه

 یارغوان گاه یراحت نطوریماتش برده. راستش ا

رو با  شیرو ادهی. جواب زکنهیمن رو هم شوکه م

پنج  کی. و کنمیم بمیج یو دست تو دمیم یخنده ا

و تو  کنمیجدا م میدسته ا یپولها یاز تو یهزارتومن

زنمیسرش م : 

- تیعوارض نمیا ایب ! 

و  ذارهیسرش م یشده دست رو دهیباال کش یلبها با

. و به حالت نخواستن، رهیگیرو م یپنج هزارتومن

زنهیم غیج : 

- !! همش پنج تومن؟؟؟یسیخس یلیخ  

شهیبلند م کیموز یصدا نیب صدام : 

- سوخته تو بکش کنار اهیس ایب ایبرد ! 

رو  یبدون توجه به اعتراضم، دست عطر ارغوان

کشهیو به سمت خودش م هریگیم : 



-  هیبوده..الاقل تو  سیشوهرت که از اول خس نیا

ادیبده ب گرتیج یبوس از اون لپا ! 

من باز  یشوکه ست.دستش از دور بازو نیعطر

 یبوسها ونی. مدهیلبش ماس یو لبخند رو شهیم

مشت شده ش نگاه  یمحکم ارغوان، من به دستها

کنمیم .  

- کنم انگار تو رو بوس دیآواتم با یبه جا ... 

. و ادیکه داره به سمتمون م نمیبیرو از دور م ایبرد

تا ارغوان دست از  میدر منتظر یما هنوز جلو

برداره و ما رو به داخل دعوت  هاشیباز وونهید

کشهیو عقب م رهیگیدست ارغوان رو م ایکنه! برد : 

- رو ول کن چارهیب شیکشت ! 

 رهیگیلبش رو گاز م طنت،یپر ش یبا خنده ا ارغوان

گهیم نیو رو به عطر : 

- داره ییچقدر! کثافت چه لپا دیچسب شیآخ !! 



و رو به ما با خنده  کشهیاون رو کنار خودش م ایبرد

گهیجمع شده م یا : 

-  نیعطر یتو..خوش اومد دیای..بنیخوش اومد

 ..خانوم

دهیو آروم جواب م زنهیم یلبخند یبه سخت نیعطر : 

 ..ممنون-

 شهیباعث م زنه،یم ایدکه ارغوان به بر یا سقلمه

جمع بشه ایصورت برد : 

- ها جوابتو داد؟؟؟ بهی! خوب شد مثل غرایب  

 ایو با خنده رو به برد ذارمیم نیرو پشت عطر دستم

گمیم : 

 ...برش دار ببر تا نزدمش-

نشون بده، ارغوان رو به  یواکنش ایبرد نکهیاز ا قبل

گهیمن با ذوق م : 



- حدس  یتونینماومدن؟؟اصال  ایامشب ک یاگه بدون

یبزن .. 

دوران دانشگاه منحرف  یها قیبه سمت رف فکرم

پرسمیم یو با کنجکاو شهیم : 

- هستن؟؟؟ ایک  

. و بدون توجه ندازهیو دست دور بازوم م ادیم جلو

و  کشهیمن رو به سمت داخل م ا،یو برد نیبه عطر

گهیم نیدر همون ح : 

-  ..یمیقد پیاک یهستن! از بچه ها ایک نیبب میبر ایب

دوتاشونم کال سر به  یکیبه زور جمعشون کردم..

کجا گم و گور شدن..اما با  سیشدن معلوم ن ستین

میهنوز ارتباط دار هیبق .. 

که خشک  ندازمیم نیبه عطر یو نگاه گردمیبرم

 خوامی. مکنهیشده و مبهوت به من رو ارغوان نگاه م

و من رو  دهیو صداش کنم..ارغوان اجازه نم ستمیبا

 یبا صدا نی.و درهمون حکشهینفر م به سمت چند

گهیبلند م : 



- آوردم امشب ویک دینیبچه ها بب !  

و رو به جمع  رمیگیم نیاجبار چشم از عطر به

و منتظرم هستند،  ستادندیکه دور هم ا یدختر و پسر

کنمینگاه م . 

 یکه رو یو با لبخند نمیبیپر تعجب رو م یلبخندها

 تونمی. فکرم رو نمخورهیلبم مونده، نگاهم چرخ م

و بهت  نیمتمرکز کنم.تصور نگاه عطر کجای

 یجمع نگاه یکه دوباره از تو شهیباعث م شیزدگ

 ای..زنهیداره باهاش حرف م ایبهش بندازم. برد

که من  یبخندبا ل نی. و عطرکنهیم یاحوال پرس

جوابش رو  کنهیم یسع ست،ین یواقع دونمیم

 اشاره عیسر یلیخ تونمیفقط م کنه،ینگاهم م یبده.وقت

بهش بکنم یا : 

- نیعطر ایب .. 

 شمیمجبور م شه،یجلو روم دراز م یدست یوقت و

و  شندی. دستها به سمتم دراز مرمیچشم ازش بگ

مخاطب حرفها و تعجب ها و خنده ها فقط من هستم. 



 یو هرکس به نوع رهیگیها باال م یم و احوالپرسسال

. اکثرا برام آشنا کنهیم یو خوشحال ییابراز آشنا

کم و  راتییتغ ودهستند و هرچند به اسم نه، اما با وج

بشناسمشون. ارغوان ذوق زده  تونمیبازهم م ش،یب

که  هیکردِن روز فیتر از همه ست و درحال تعر

کرد دایمن رو پ ! 

- تا عکاسمون آوات باشه!  میزور زد ایچقدر با برد

نظر  هیشازده رو  میمدت بتون نهمهیکه بعد ا

که  یزیام؟ تا چ یشیریچه س دیدونی..منم که ممینیبب

کنمینشه، ول نم خوامیم !  

جمع  یاز تو یو من نگاه شهیخنده ها بلند م یصدا

 یکه با همراه نمیبیرو م نی. عطرندازمیبه عقب م

 ی. هرچند لبخند داره، ولادیم داره به سمتمون ایبرد

بارهیو معذب بودن از حرکاتش م دهیپر یرنگش کم .  

- ایدیرس یکه خواست یزیآوات آخر به اون چ ! 



بود  نیکه فکر کنم اسمش افش یبه سمت پسر نگاهم

گرم باشه،  کنمیم یکه سع ی. و با خنده اشهیم دهیکش

دمیجوابش رو م : 

- شی..کم و بیاِ  ... 

کج  یبا عشوه گردن ستادهیکه کنارش ا یدختر

کنهیم : 

- ؟یخوایم یچ نیاز ا شتریب گهید ش؟؟؟یکم و ب ! 

 شهیبدم، ارغوان دست به کمر م یجواب نکهیاز ا قبل

دهیو جوابش رو م : 

- دنبال  شهی..آدم با ُعرضه همدهیعرضه داشته، رس

..من مطمئنم ادیو از درجا زدن خوشش نم شرفتهیپ

ارهد نمیاز ا شتریب اقتیکه آوات ل .. 

خندهیو با اخم م کنهیم نگاهم : 

- معرفته یب کمیفقط کثافت  .. 

 یو من جواب ب شهیبچه ها بلند م یخنده  یصدا

دمیم یهدف : 



- نبودم نجایمعرفت بودم که االن ا یب .. 

شنومیرو م ایبرد یتموم شدن جمله م، صدا با : 

- آوات شیپ نجایا ای..بنیبفرما عطر .. 

 ایبا تعارف برد نیکه عطر کنمیکنارم نگاه م به

 نی. با اومدنش کنارم، حجم سنگستهیا یکنارم م

و  شهیراحت م المی. خادیم رونیب ینفس، با آسودگ

ذارمیدستم رو پشتش م .  

- زم؟یعز یاومد  

من با  نِ یو عطر کنمینگاه بچه ها رو حس م ینیسنگ

به  یاز حد معذبه. دست شیدلخورش، ب یاون چشمها

زنهیآروم لب مو رو به جمع  کشهیم شیروسر : 

 ..سالم-

جواب سالمش رو بده، ارغوان با  یکس نکهیاز ا قبل

گهیم جانیه : 

- خانوِم آواته!  شونیرفت بگم..ا ادمیرو  یاصل کار

چند ماهه ازدواج کردن هیتازه  .. 



دهیادامه م طنتیپر ش یبا خنده ا و : 

- بچه ها میدیرس رید ! 

 امکیس نشونیو ب شهیبچه ها بلند م یخنده  یصدا

گهیم : 

- ! خانوم میخبر بود یداشته ما ب یداداشمون چه َجنم

 ..خوشبختم

 لیرو تحل امکیس یچطور دست دراز شده  دونمینم

و با  ذارهیدستش م یدست تو نیکنم که عطر

دهیجوابش رو م یظاهر یآرامش : 

- نیهمچن .. 

 یو احوالپرس دندیبعد به نوبت باهاش دست م و

. کنهیهنم عبور ماز ذ عیسر یلیخ یزیچ کی. کنندیم

 کیو.. شهیمحکم م نیکمر عطر یدستم رو

مثل سابق  ییزهایچ کیعوض شده.  ییزهایچ

 یجور کی..نی..با عطریمهمون نیا ی! من توستین

ست؟ین !! 



ارغوان به  ی لهیبه وس نیشدن دست عطر دهیکش با

امیخودم م : 

- لباساتو عوض کن میبر ایب .  

 میمال یبا نگاه نیرهاش کنم، اما عطر خوامینم

پاشهیبه روم م یلبخند : 

- امیمن االن م .. 

 پشیاراده ست که به ت ی. بکنمیرفتنش نگاه م به

که تنشه و  یکوتاِه کت مانند ی. به مانتوشمیم قیدق

پاشنه  یکفشها یرو که پاچه هاش یشلوار راسته ا

 ی. چدهیتر نشون م دهیبلندش افتاده و اون رو کش

دقت نکردم یعنی..ستین ادمیقرار بود تنِش کنه؟!  ! 

چشم  زنه،یبه پشتم م ایکه برد یآروم یبا ضربه  

رمیگیم نیاز عطر . 

- نیبش ایداداش..ب ایب .. 



به سمت راسِت سالِن بزرگ خونه  ایبرد همراه

 نیو در همون ح کنهیشن مرو یگاریس ای.بردرمیم

پرسهیم : 

 چه خبرا؟-

دمیم یهدف جواب یب : 

- یسالمت .. 

و به دختر و  نمیشیم یقرمز رنگ یمبل راحت یرو

 شند،یکه وسط سالن با آهنگ هماهنگ م یپسر

فکر کنم! فقط فکرم به  سین تی. حساسکنمیم ینگاه

دوستانه ست..و  یمهمون کی. شهیم دهیچند جهت کش

 ییزهایچ کیزده بودم. پس چرا هم حدس ن نیجز ا

 نیابه  نی! من همراه عطرشند؟یبه ذهنم حمله ور م

به خاطر من و  یمهمون نیاومدم، چون ا یمهمون

که باهم  ییدوتا نی..مثل همنی..من و عطرنهیعطر

! امارقصندیم ... 

- ؟؟یتو فکر هیچ  



رو به سمتم  وهیآبم وانیکه کنارم نشسته و ل ایبرد به

رو از دستش  وهیآبم وانی. لنمکیگرفته، نگاه م

دمیم رونیب یو نفس رمیگیم : 

- ..چه خبر از کار و بار؟؟ستمینه ن  

دهیهوا تکون م یتو یو دست دهیم هیتک : 

- گذرهی..مسیبد ن .. 

 هودهیب یبهتر از فکر کردنها ایزدن با برد حرف

ست؟؟ین  

- د؟؟ینگرفت دیکار جد  

گاریدادن دود س رونیبا ب شهیخنده ش همراه م تک : 

- سیآس ن ادیشده..ز شنهادیدوتا پ یکی .. 

- دیکنیم شرفتی..بعد پدیشروع کن نایاز هم .. 

و به  کنهیم یخال شدستیپ یرو تو گاریس خاکستر

کنهیکج م یحالت ندونست دهن : 

- داده ری..ارغوان گستمین یراض ادیمن که ز .. 



لبم  یرو یارغوان خنده ا یها یباز وونهیفکر د با

ادیم : 

- خوشت  وونهید نیا یِ ته ش کمه..از چتخ هیدختره 

 اومده؟؟؟

محکم به شونه م  یبده، کس یجواب ایبرد نکهیاز ا قبل

زنهیم : 

- یخودت وونهید ! 

که ارغوان  نمیبی. و مکنمیو سرم رو بلند م گردمیبرم

کنهیدست به کمر و با اخم نگاهم م : 

- ن؟؟؟یکردیمنو م بتیغ نیداشت  

دهیبلند جواب م یبا خنده ا ایبرد : 

- گهیکاراش خوشم اومده د نیاز هم ! 

کنمیرد و بدل م نشونیب ینگاه : 

- نیدر و تخته خوب باهم جور .. 

رهیگیم یا افهیق ارغوان : 



- تحفه نچسبونا نیمنو به ا !  

گهیم یبا اخم مصنوع ایبرد : 

- دلت بخواد َخرچسونه میلیخ ! 

 فیکه با ک نمیبنیرو م نیکلکل کردنهاشون، عطر نیب

. نگاهم ادیستهاش، به سمتم مد نیب کیکوچ یدست

بلند و لختش آزادانه دورش  ی. موهامونهیروش م

 یها نیتنشه که آست یساده ا دی. بلوز سفختهیر

. همراه با همون رسهیآرنجش م یتا رو شیعروسک

نشون  بلندو قد نیکه اون رو مت اهیس یشلوار راسته 

به ذهنم هجوم  ی. بازهم افکاردهیم

ی..لعنت..جذاب وباستی.زارندیم ! 

آرومش رو به سمتم  یو قدمها دهیبرام تکون م یدست

به اطراف  یو نگاه دمیبراش تکون م ی.سرکشهیم

کنه؟ینگاهش نم یدارم..کس یترس کی. ندازمیم ! 

- نیعطر نجایا ایب .. 



با  نی. عطرنهیکنارم بش نیتا عطر شهیبلند م ایبرد

نهیشیتشکر، کنارم م یبه نشانه  یسر : 

 ..ممنون-

 نی.خدمتکار به عطرشندیم کمونینزد ینفر چند

گهیرو به خدمتکار م ای. بردکنهیشربت تعارف م : 

- ونیزغاال رو بذار واسه قل .. 

هم گذاشته و  یکه رو نهیعطر یبه دستها نگاهم

. به خاطر زنهیچشم م یتو دشیو سف اهیس یناخنها

زنمیمعذب بودنش، دم گوشش پچ م : 

- ایتِرکوند ! 

صورتش  یگاهم با لبخند تو. نکنهینگاهم م نامفهوم

خورهیچرخ م : 

- ؟؟؟یبود یخوشگِل ک  

رو  یو من هنوز دلخور کشهیلبش م یرو یلبخند

نمیبینگاهش م یتو . 

- دختره خوشت اومده؟؟؟ نیا یِ آوات از چ  



که  دونمی.مکنمیارغوان سرم رو بلند م یصدا با

که زدم. با خنده دست دور  هیحرف یحرفش، تالف

دمیو جواب ارغوان رو م ندازمیم نیعطر یشونه  : 

- گهیکه خوشم اومده د دمید یچ هیالبد  .. 

دهیدهن جمع شده دستش رو با حرص تکون م با : 

- چه شاه  شرفیاز شانسشه!ب نایا ینه واال..همه 

تور کرده، خودش خبر نداره یا یماه ! 

که دورمون هستند، باعث  ییبچه ها یخنده  یصدا

به پسر  زونیآو یبگردونم. دختر یکه نگاه شهیم

گهیحرف ارغوان م دییبه تا شیکنار : 

- گنایم نیبچه زرنگ به ا ! 

و دور از انتظارم  چسبونهیخودش رو بهم م نیعطر

دهیبلند جوابشون رو م : 

- ارنیاگه از دستم درش ن !! 

. لبخند داره..اما کنمیو نگاهش م گردمیده برمز بهت

نگاهم  یا هیدارش به ارغوانه. چند ثان نهینگاِه ک



لبش  یرو یشده  یچشمهاش و لبخند نقاش یرو

. ناراحت شده از سر به سر گذاشتن ارغوان مونهیم

. اما ارغوان برخالف فهممیرو خوب م نیو من ا

استیو فارغ از دن الیخیب ن،یعطر : 

-  یواال..حق دار یبهش! حق دار دهیه چسباوووو چ

جان نیعطر .. 

دهیو ادامه م زنهیآروم تو سر من م و : 

- که شهینم دایحاال حاالها پ شرفایب نیاز ! 

زنمیو با خنده تشر م کشمیرو کنار م سرم : 

- ؟؟؟یاز حسود ینترک یهو  

با خنده  نیو در همون ح کنهیبرام کج م یدهن

د نگاهم رو به زو یلی. خزنهیم نیبه عطر یچشمک

..نگاِه یو..با لبخند آروم ول کشمیم نیسمت عطر

که  دیفهم شهی. از نگاهش مشمیپرتالطمش روبرو م

هاش به شدت متنفره یاز ارغوان و شوخ ! 

گهیتموم شدن بحث، رو به جمع م یبرا ایبرد : 



-  هی دیپاش د؟؟ینشست رزنایپ رمردیبچه ها چرا مثل پ

گهید دیبه خودتون بد یتکون .. 

که دورمون  یتا چند دختر و پسر هیحرف کاف نیمه

که حاال  یهستند، از جا بلند شند و همراه آهنگ

  .صداش بلندتر شده، برقصند

. و با همون نگاه کوتاه ندازمیبهشون م ییگذرا نگاه

قابل قبول تر از  نیعطر پیکه ت رسمیم جهینت نیبه ا

 ی. هرچند..بعضکنهیم یمن رو راض نیست و ا هیبق

ذهنم تکرار  یکه گذشت، ناخودآگاه تو ییه هاصحن

 یمهمون نیجمع و ا نیا یاز بودن تو یو..کم شهیم

شمیدلسرد م .  

گهیو رو به هردو مون م شهیم کمونینزد ایبرد : 

- د؟؟؟یبرقص دیخوایشما نم  

کنمیمحکم م نیعطر یرو دور شونه  دستم : 

- حاال میهست .. 

خندهیم : 



- به افتخار شماست ها یمثال مهمون .. 

بودن  ی..از ناراضنباریو ا دمیبراش تکون م یسر

حس  ،یمهمون نیکردنش به ا یمحل یو ب نیعطر

دارم یخوب ! 

- میفعال نشست .. 

مهمونهاش  ی هیو به بق دهیتکون م یسر ایبرد

سالن بزرِگ  کی ینفر مهمون تو ی. حدود سرسهیم

مشترک ارغوان و  یکه همه دوستها ایبرد یخونه 

هستند ایبرد .  

- ؟؟یخوشحال یینجایا نکهیز اا  

 یچشم از رقص نوِر کار گذاشته  نیعطر یصدا با

 کی..هیجور کی. نگاهش رمیگیسالن م یگوشه 

یهم عصبان دیو..ناراحت و..شا قینگاه دق .. 

- ؟یستیتو ن  

موهاش  یرو ی. دستکنهیسکوت فقط نگاهم م یتو

دمیم رونیب یو نفس کشمیم : 



- ادیچقدر لباست بهت م .. 

و.. تک خنده ش کم  گردونهیصورتم م یتو ینگاه

ستیاز پوزخند ن : 

- یشاه ماه !  

خندمیهدف م یو ب کنمیتر م یلب : 

- باالتر! مگه نه؟ دمیشا  

دهیباال م ابرو : 

- من باشن یکه جا خوادیدلشون م ایلیفکر کنم خ .. 

. خدا شهیم دهیفکرم به سمت ارغوان کش یا لحظه

 لهیپ هلیش یدرمورد اون دختر ب یفکر نیکنه همچ

 .نکرده باشه

- فنِقل بچه اومده..اگه از  هی رِ یگ ی..چگهیحال کن د

ارنیدستت درش ن ! 



و چشم  کنهینازک م یدلخور پشت چشم یحالت به

 الیخیکه ب هیی. نگاهش به دختر پسرهارهیگیازم م

رقصندیوسط سالن م : 

- ..نه؟ادیلباس ارغوان بهش م  

. ارغوان کنمیو فکر م مونهیم مرخشین یرو نگاهم

تنِش بود؟ یچ ! 

- مگه؟؟ دهیپوش ی..چین ادمی  

و دوباره به روبرو  ندازهیبهم م یزیتمسخر آم نگاه

کنهینگاه م : 

- باهم  ینسبت چیسال هنوز ه نهمهیبعِد ا یچطور

 ندارن؟؟

. هنوز ندازمیپا م یو پا رو دمیم هیتک یپوف بلند با

شونه شه و..چرا انقدر جذاب  یمصرانه دستم رو

 !شده؟

- گهی..اسگلن ددونمیچه م .. 

زنهیدستش موهاش رو پشت گوشش م کی با : 



- ارغوان دوسش نداره دمیشا .. 

 ..دوسش داره-

 ینگاه ناباور و مسخره. برا کی. کنهیم نگاهم

کنمیاشاره م روبروم زیعوض کردن بحث، به م : 

- بخور یزیچ هی .. 

آروم و بدون لبخند  ره،یچشم ازم بگ نکهیا بدون

گهیم : 

- ندارم لیم .. 

بحث  یادامه  الیخیدختر حرف زدن. ب نیبا ا سخته

 ینه چندان درشت یتوت فرنگ زیم یو از رو شمیم

کنهینگاهم م می. مستقدارمیبرم : 

- م؟؟یبرقص  

دخترک  و نگاهِ  ذارمیدهنم م یرو تو یفرنگ توت

نگاه آروم و  کی. مونهیجمع شده م م یلبها یرو

به  کشه،یچونه ش م ریمنتظر. دستش رو که ز

. و انگشتر کنمینگاه م کشیو کوچ دیسف یدستها



انگشتش  یحلقه تو یکه اکثر مواقع به جا ینشون

کنهیم : 

- ؟؟یباز حلقه تو ننداخت  

دهیجواب م الیخیب : 

- م؟؟؟یدوست دارم..برقص شتریب نویا  

 خوادیبگم. دلم نم یچ دونمیو راستش نم دمینم یجواب

 نجاینگاهش کنند. چرا ا خوادیبرقصه. دلم نم

نبود ها..االن چرا انقدر  ینطوری!! قبال ام؟یهست

 شیدوستانه پر از تشو یمهمون کی یفکرم برا

 شده؟؟

- دوستانه..که به  یمهمون هی..تو میهست نجایا یوقت

آوات..مثل  میبرقص دیخاطر منو توئه..پس با

..هوم؟؟میاونا..خوش بگذرون  

از اخالق من و  قایبگه! دق یچ دونهیم قای..دقنیعطر

ذهنمه، خبر داره یکه تو یفکر .  

- ه؟؟یدست اون پسره چ یِ دنینوش  



جواب  خوادیو دلم نم نهیشیابروهام م نیب اخم

کنهیذهنم لونه م یگوشه  کی یمونیبدم.پش . 

- م؟؟؟ی..برقصدنیآهنگش خوبه واسه رقص  

افکارش خط بکشم،  یرو نکهیا یناچار و برا به

گمیکوتاه م : 

- حاال میرقصیم .. 

رهیگیآروم چشم ازم م یتک خنده ا با : 

- بودم دهیپوش یچه خوب! کاش لباس بهتر .. 

بزنه که من رو از  یچه حرف دونهیم قیدق یلیخ و

تر بکنه! هر لحظه  مونیپش یمهمون نیاومدن به ا

..حاال یمهمون نیکه ا رسمیم جهینت نیبه ا شتریب

 نیکه عطر ی. به درد منخورهیبه درد من نم گهید

 تیبه جداب یکس خوادیکه دلم نم ینیرو دارم. عطر

قابل انکارش نگاه کنه ریغ یها .  

- ادیلباست قشنگه..بهت م .. 



بزنم  یحرف خوامیو نگاه نکردنش  م کنهینم نگاهم

مونهیدهنم م یارغوان حرف تو یکه با صدا : 

- د؟؟؟یاز جاتون تکون بخور دیخوایما دوتا نمش  

از نگاِه  شتریبه ارغوان، ب نیعطر ی کبارهی نگاه

 نکهی. قبل از اکنهیمنتظر ارغوان توجهم رو جلب م

گهیم تیجدبا لبخند و  نیبدم، عطر یمن جواب : 

 ..فعال نه ارغوان جون-

خنگ،  نِ یو..به لطف عطر کنمیارغوان نگاه م به

 راهنی. پشهیم دهیلباِس تن ارغوان کش ینگاهم تا رو

 یرنگش باال یقهوه ا یتَنشه و موها یرنگ یآجر

زانوهاش  یتا رو راهنیپ یسرش بسته شده..بلند

شونه  یباز و بند نازک رو یلیخ ی قهیو.. رسهیم

به  نتزود چشم بدزدم. لع یلیخ شهیباعث م هاش

نیعطر یمسخره  یحرفها ! 

- دیبه خودتون بد یتکون هی دی..پاشگهید دیلوس نش .. 



شوخِ ارغوان، نگاه و سکوت  یحرفها جواب

به  یضربه ا نباریمن. ا یِ و..حواسپرت شهیم نیعطر

زنهیمن م یسرشونه  : 

- د؟؟؟یکنی..چرا انقدر ناز مگهید دیآوات پاش  

. مثل بچه ها چشمهاش کنمیو نگاهش م گردمیبرم

گهیو آرومتر م کنهیرو مل مل م : 

- کوچولو هیجون ارغوان.. .. 

گمیبهش م رو : 

 ...االن-

ادیحرفم م یتو نیعطر : 

 !ارغوان جون گفتم که االن نه-

اون نگاه  خوامیو نم کنمینگاه کردن بهش امتناع م از

رده و تعجب ک ی. اما ارغوان کمنمیتوزش رو بب نهیک

دهیابرو باال م : 

 !چرا؟-



. و آروم کنمیاراده اخم م یو ب کشمیم یآروم پوف

دمیجواب ارغوان رو م : 

- می..فعال نشستمیرقصیبعد م .. 

کشهیو م کنهیآرنجم حلقه م یدست رو ارغوان : 

- نمیپاشو بب ه؟؟؟یبعدا چ .. 

رهیگیدستم رو م نیطرف عطر نیا از : 

- آوات؟؟ میبرقص یخوایم  

. نگاهش با کنمیو نگاهش م گردمیمکث برم با

منه. اما چشمهاش  یآروم و منتظر رو یظاهر

دو  ی. توکشندیپنهان رو به رخ م یبازهم حرص

کردم که ارغوان دستم رو با خنده  ریگ یبد یراه

کشهیم : 

- خوادیمعلومه که م .. 

 ...ارغوان-

گهیبلند م یتوجه به من، با صدا بدون : 



 !!به افتخارشون-

و من به  رسهیبچه ها به گوشم م غیدست و ج یصدا

که  هیزیچ نیواضح تر نی. نگاه عطرشمیناچار بلند م

و با  خورهی. ارغوان رو به من تکون مکنمیحس م

خونهیناز همراه خواننده م : 

"-  یداره دل بردن...واسه تو مردن...همه  یحد

چه بده حالم یوا یعالم ا ..." 

 شه،کینفس م یکه به سخت ینیو به عطر گردمیبرم

ام.  یندارم و عصب یحال خوش ادی. زکنمینگاه م

. و با رمیگیو دست سردش رو م کنمیدست دراز م

کنمیبلندش م کشم،یلبم م یکه رو یلبخند : 

- زمیپاشو عز .. 

که به  یو با نگاه زنهیم یلبخند یتعلل به سخت با

زدن  غیج ی. صداشهیاز جاش بلند م گردونه،یجمع م

دست  هیو همراه بق شهیارغوان بلند تر از قبل م

زنهیم : 



- !! اووووووویبه افتخار عروس خانوِم نازناز ... 

 یکه معذب باشه، حالت عصب نیاز ا شتریب نیعطر

 کشهیبه رخ م شهیاز هم شتریداره. اما لبخندش رو ب

خورهیو آروم همراه من تکون م .   

"- ارهیداره کم م قرارهیطاقت نداره دلم ب گهیدلم د .... 

باحال نصفه  یاز حالت چشمت و حاال خسته م گهید

 "...کاره

که تاب  یبلند و براق یحرکاتش..موها یتو ناز

 جیسرخ رنگش..آخ چرا انقدر گ ی. لبهاخورندیم

 یو حت خورمیهدف درجا تکون م ی! آروم و بزنم؟یم

 کی. کاش موهاش رو با خوادیدلم لبخند زدن هم نم

رقصه؟یبسته بود..چرا انقدر با ناز م یزیچ !  

" شمیم وونهیکه د ینجوریا یکنیم کاریچ  

کمترش کن کمی تویدلبر ایب  

نذار عاشقت شم نیاز ا شتریعاشقه ب دلم   

باورش کن ایقلبم ب رهیم داره " 



مزنیو دم گوشش آروم لب م ارمینم طاقت : 

- مینیبش یهروقت خواست .. 

و لبخند  دهیو با ناز شونه ش رو باال م کنهیم نگاهم

یپر معن ی. از همون لبخندهازنهیم : 

 !اصرار ارغوان خانومت بود-

 یکه تو دونهی. به خدا مشندیناخواسته تنگ م چشمهام

از پسرها  یکیبه پا شده.  ییسر من چه غوغا

 الی. دانمکشیو نگاهم رو به سمتش م شهیم کینزد

از  یو کم خندهیقرمز شده م یکه با چشمها نمیبیرو م

و دسته  کنهیم بشیج یخارجه. دست تو یحالت عاد

 نی. همپاشهیم نیپول به هوا و سر من و عطر یا

و دست بچه  غیج یدوباره صدا شهیکارش باعث م

و به  زنمیم یلبخند یها به هوا بلند شه. به سخت

با  نی.اما عطردمیبراش تکون م یحالت تشکر سر

گهیبلند م یصدا : 

 ..ممنون-



. رقصهیاز حد باز رو به ما م شیب یبا دستها الیدان

رو ازش دور کنم! از  نیعطر یکم شدیکاش م

ها  یکی..اون یکی..اون نیرحسی..امنی..افشالیدان

سخت  یو..چقدر همه چ یمهمون نیسالن و ا نیو..ا

 !شده

" داره دل بردن..واسه تو مردن یحد .. 

چه بده حالم یوا یعالم ا ی مهه " 

و روشن و خاموش  هیو نگاِه بق نهیبه عطر حواسم

 نیشدن فضا و..آهنگ و..رقص پرناز عطر

. رقصهی. ارغوان با من مرهیگیدستم رو م یو...کس

و تاب  چیها پ وونهیدختر نخورده مسته! مثل د نیا

کنهیبه رقص م قیو من رو هم تشو خورهیم .. 

" ارهیداره کم م قرارهیاره دلم بطاقت ند گهیدلم د  

باحال نصفه  یخسته م از حالت چشم تو حاال گهید

 "...کاره



رقص نور رو شکار  ونیم نیعطر یبرق زده  نگاه

. و چرخهیو م رهیگی. ارغوان دستم رو باال مکنمیم

. زنهیم غیو ج خندهیمضاعف م یهمراهش با شاد

نگاهم  نی. عطرشهی. سالن شلوغ مرقصندیبچه ها م

کنم میحواسم رو به چند جا تقس تونمیو..نم کنهیم .  

جمع  یبرا یتموم شدن آهنگ، از خدا خواسته سر با

. نگاهم رو رمیگیو از ارغوان فاصله م دمیتکون م

 شیکه از نگاهش آت میبنیرو م نیو عطر چرخونمیم

. خودم کم مشغله دارم و اعصابم ُخرده؟ بارهینفرت م

طرف کیهم  نینگاه عطر ! 

 یو به سمت مبلها رمیگیزود دستش رو م یلیخ 

 نیا یزده ند و تو خی ی. انگشتهاکشمیقرمز رنگ م

که از دماغش  یینفسها یصداها و همهمه ها، صداها

 یحرف چیو ه نهیشی. کنارم مرسهیبه گوشم م کشه،یم

هم بهم  ینگاه کوتاه گهید ی! حتیحرف چی. هزنهینم

به  حالت ممکن، فقط نیتر یعاد یو تو کنهینم

کنهیروبرو نگاه م .  



. البته که کنمیو دستش رو رها نم گذرندیها م قهیدق

 چیترم! االن کشش ه یاز حرف نزدنش، راض

که  یچاق شده ا ونِ یرو ندارم و خودم رو با قل یحرف

 دی. شاکنمیروبروم گذاشته شده، سرگرم م زیم یرو

و اون  مونهیدستم م یربع دستش تو کیاز  شتریب

 وظاهر هم که شده، دستش ر حفظ یبرا یحت

لحظه  کی یوقت حت کی..نکهیا یو من برا کشهینم

دمیدستم فشار م یهم ازم دور نشه، دستش رو تو . 

گهیبلند م ایکه برد گذرهیچقدر م دونمینم : 

- شده..از  دهیچ زیم یدوستان وقت شامه..غذاها رو

دیکن ییرایخودتون پذ .. 

دلم بلند شدن  .دمیم هیو تک کنمیرو از هم باز م پاهام

 یکه همه چ دمیفهم ریو چقدر د خوادیاز جام رو نم

نگاهم کنه، آروم و  نکهیبدون ا نیفرق کرده. عطر

گهیتفاوت م یب : 

- ییبرم دستشو خوامیم .. 

شمیم یو از نگاه نکردنش عصب کنمیم نگاهش . 



- امیباهات م .. 

 یو با همون ب کشهیم رونیدستم ب یرو از تو دستش

گهیرد کنِش ماعصاب خُ  یِ تفاوت : 

- برم تونمیخودم م .. 

. تا رهیسالن م یو به سمت انتها شهیجا بلند م از

. کنمیخارج بشه، با نگاهم دنبالش م دمیکه از د یوقت

سالن  یچشم از انتها شمیمجبور م ایبرد یبا صدا

رمیبگ : 

-  بسیُ امشب انقدر  ی.. واسه چگهیآوات پاشو د

شغذا بک نیواسه خودت و عطر ؟؟پاشویشد .. 

 بهتره قبل کنمی. فکر مشمیاز جا بلند م ینفس بلند با

هردومون غذا بکشم  یبرا اد،یب نیعطر نکهیاز ا

گهیبگذرونم د دیو..امشب رو با ! 

ها،  یدنیانواع و اقسام غذاها و دسرها و نوش از

و دوباره  کشمیدوتا بشقاب م یتو ییمختصر غذا

که  ی. اما با نگاهندازمیسالن م یبه انتها ینگاه



آشپزخونه ست.  یتو نیکه عطر نمیبیم گردونم،یم

حساس  یادیو..امشب ز شهیراحتتر م المیخ یکم

ستم؟ین ! 

و به سمت  شهیارغوان هم وارد آشپزخونه م یوقت

خودم سرپوش  یِ منف افکار یرو ره،کاملیم نیعطر

هستند زبانیم ای. خوبه که ارغوان و بردذارمیم . 

. نهیو دوباره کنارم بش ادیتا ب کشهیطول م یربع کی

از اون نگاه پر  گهیلبخند آروم داره و..د کی نباریا

و  کنمی! متعجب نگاهش مستین یو دلخور خبر نهیک

فاصله  یاز اون حالت عصب یراستش..من هم کم

 .گرفته م

- ؟؟یخندیم یچ به  

خندهیم یو..چقدر واقع دهیلبخندش وسعت م با ! 

- یچیه .. 

شمیم قیصورتش دق یتو : 

- ؟؟یکرد کاریچ ییدستشو یرفت  



کنهینگاهم م یاخم بامزه ا با : 

- وونهید .. 

 دهیم یآرامش بهم انرژ نیخوب که آرومه! ا چقدر

. تموم شهیو تموم م میریو..بعد از شام به خونه م

تکرار بشه وامخینم گهیو د شهیم .  

- ییهوممم چه غذاها ! 

کنمیتر از قبل دم گوشش زمزمه م متعجب : 

- رفتن  ییدستشو هیانقدر زور بهت اومده بود که با 

؟؟یرو به اون رو شد نیاز هوی  

دلم  یو من بهت زده تو شهیخنده ش بلندتر م یصدا

به آغوش  ی. دلم برارمیچال لپش م یقربون صدقه 

چند روز ازش  نیدر او چق رهیضعف م دنشیکش

طاقت دستم رو دور کمرش حلقه  یدور بودم. ب

کنمیم : 

- خورمتایم ینطورینخند ا !  



. اخم کنهینگاهم م طنتیپر ش رهیگیکه گاز م یلب با

خندونش  یلبها یو نگاهم رو کنمیم یکمرنگ

مونهیم : 

- د؟؟یتو سرت ترک یزیچ یشد؟! بمب یچ هوی یجد  

دارهیرو برم و بشقاب غذاش دهیباال م یا شونه : 

- دمیخندیوا! من که از اول داشتم م یچیه .. 

 دنی. اون با فهمشهیم یکنجکاوم روش طوالن نگاه

و  دارهیرو برم ایاز الزان ینگاهم، برش ینیسنگ

رهیگیدهنم م کینزد : 

- ستمیاز دستت ناراحت ن گهی! دیآشت .. 

. کنمیچشمهاش جابجا م نیتنگ شده م رو ب یچشمها

به چنگال  یعوض شد؟! وقت وکهیشد که  یباز چ

و بُرش  کنمیدهن باز م کنه،یدستش اشاره م یتو

 یحالتها نیدختر با ا نی. اما اخورمیرو م ایالزان

کنهیفکرم رو مشغول م شهیمتناقضش هم .  



 یم اینگاهم به ارغوان و برد یوقت یخداحافظ موقع

. ارغوان لبخند شمیخشک م یافته، از تعجب لحظه ا

خالف اون  تونهینم چوقتیختر هد نیا یداره ول

لبخند  نیدلش هست، رفتار کنه. و ا یکه تو یزیچ

ذوق  یتو یادیز ه،یبه دهن کج هیشب شتریکه ب

هم  دلبخن یکه حت استی. از اون بدتر بردزنهیم

به چشم  شیشونیپ یاز اخم رو یو رد زنهینم

 یجلو تونمینم رم،یگیرو م ایدست برد ی. وقتخورهیم

پرسمیو آروم م رمیرو بگ میکنجکاو : 

- شده؟؟ یچ  

گهیحوصله م یو ب دهیم رونیب یاز کالفگ ینفس : 

- دیامشب اومد مینشده داداش..خوشحال شد یزیچ .. 

 کنمی. چرا حس مکشمیرو به سمت ارغوان م نگاهم

 !بغض داره؟

- شده؟؟ یزیارغوان چ  



 کی. کنهیجابجا م نیمن و عطر نیرو ب نگاهش

به اطراف  یسر همراه نگاهش داره و یبهت زدگ

دهیتکون م : 

 ..نه-

. ابرو باال دهیرو نشون م شیصداش هم گرفتگ یحت

پرسمیو متعجب تر م دمیم : 

- کرده؟؟؟ تتیاذ ایبرد  

کنهیدست دور بازوم حلقه م نیعطر : 

- سمیسر پا وا نیاز ا شتریب تونمینم زمیعز میبر .. 

و  ایو دوباره به برد ندازمیم نیبه عطر ییگذرا نگاه

ارغوان  نکهیقبل از ا ای. بردکنمیگاه مارغوان ن

زنهیبه بازوم م یبگه، دست یزیچ : 

- ریخسته ست..شبتون بخ نمیبرو آوات..عطر .. 

فکرم رو مشغول  ایاز اخم برد شتریارغوان ب نگاه

. دونمی..نمیناراحت ای..یجور شوک زدگ کی. کنهیم

. دهیرنگش پر نطوریشده که ا شیزیچ کیدختر  نیا



! ؟یاومده. آخه کِ  شیپ یبحث ننشویب کنمیحس م

االن؟؟؟ نیهم  

- ..خدافظریشب شمام بخ .. 

 یرو شمیمجبور م ن،یکردن عطر یخداحافظ با

 کنهیم یسرپوش بذارم. ارغوان خداحافظ میکنجکاو

تا دم در بدرقه مون  ای. اما بردکنهیفرار م بایو تقر

که بحث رو عوض  کنهیرو م شیو تمام سع کنهیم

که  ی. هرچپرسمینم یسوال گهیکنه. هرچند من هم د

شهیهست، به خودشون مربوط م .. 

. چشم بدمیو در خونه رو م شمیسرش داخل م پشت

انقدر باعث آرامشش شده؟ ی. چرمیگیازش نم  

 یرتاپاش نگاهو من به س رهیجلو م یچند قدم 

بد رو از  یدختر تمام فکرها نی. خواستِن اندازمیم

 یرو ب شی.پشت به من روسرکنهیذهنم دور م

بازش  یبه موها یو تاب دارهیحوصله از سرش برم

و سرش  کنهی. و بعد دو دستش رو از هم باز مدهیم

رهیگیرو باال م : 



- شهیخوِد آدم نم یجا خونه  چی..هشیآخ .. 

لبم  یلبخند رو نیو ا هیز انرژصداش هم پر ا یحت

و از پشت دستهام  شمیم کشینزد ی. با قدم بلندارهیم

آروم دستهاش رو  نی. با هکنمیرو دورش حلقه م

ذارهیقفل شده م م یدستها یرو : 

- دمیترس ! 

. عطِر ارهیآروم و مستانه حالم رو جا م یخنده ا تک

زنمیو آروم لب م کشمیموهاش رو بو م : 

- گذره؟؟؟یوچولوت ممغز ک نیتو ا یچ  

و من  کنهیسرش رو کج م یپر انرژ یلبخند با

صورت نرمش رو لمس کنم تونمیم . 

 ..امممم امشب حالم خوبه-

. لب ستین یشک چیه یکه جا گهیم یواقع انقدر

کشمیپوست صورتش م یرو : 

- هس..نکنه حواسم نبود تو  تیزیچ هیامشب 

؟؟؟یخورد یزیچ یمهمون  



دهیخنده جوابم رو م با : 

  منظورت مشروبه؟؟-

کنمیدهنش اشاره م به : 

- نمیباز کن بب .. 

کنهیرو بهم دهنش رو باز م یزیر یخنده  با : 

 ..آآآآ-

پر تب و  یببوسمش. از اون بوسه ها خوامیم

صورتش رو به سمت مخالف  طنتیتاب.اما با ش

و ته  کنمی. تنش رو محکمتر بغل مخندهیو م کشهیم

کشمیصورتش م یزبرم رو رو شیر : 

-  ینطوریکه ا یبدتر ازون خورد یچ هینه انگار 

یشنگول .. 

که  شهیباعث م زمیر یزبرم و بوسه ها شیر ته

کنه دایخنده هاش وسعت پ : 

- شهینکن مور مورم م .. 



کشمیو بوسه هام رو به سمت گلوش م کنمینم توجه : 

- یدیم یخوب یهومممم چه بو .. 

کنهیو تنِش رو جمع م شکهیش رو باال م شونه : 

- نکن تیاذ آوات .. 

دستم سرش رو عقب  کیلوس و با ناز! با  چقدر

. برمیگردنش فرو م یو صورتم رو تو کشمیم

 یخودش رو جمع کنه. صدا کنهیم یو سع خندهیم

دوست  یادیانقدر از ته دله، ز یخنده ش وقت

هیداشتن : 

-  یخوایم یچطور اتویخل باز نهمهیامشب جواب ا

؟؟؟یبد  

و با  زنهیم م هنیبه س یسرشونه ش ضربه ا با

خندهیم یوونگید : 

- یُخل خودت ! 

به  غشیج یکه صدا رمیگیگلوش م ریاز ز یگاز

کشمی. با خنده انگشتهام رو به تنش مرهیهوا م : 



- ناز عواقب  نهمهیا ؟؟یعطر یشد وونهیامشب د

نداره ها یخوب ! 

خورهیجا وول م در : 

- ادیآوات نکن قلقلکم م یوا .. 

 از یشتریلذت ب نکهیاو قبل از  کنهیم یشرویپ دستم

 یو صدا رهیدستم در م ریببرم، از ز یکینزد نیا

کنهیخونه رو پر م یخنده ش فضا : 

- رسهیدستت بهم نم .. 

 یو کراوات رو رو کنمیفوت م رونیبلندم رو ب نفس

هاش هر از چند  یوونگید نی. اکنمیگردنم شل م

. شهیم میطاقت یباعث ب نیو هم شهیم بمینص یگاه

گمیم دواریو تهد رمیم آروم به سمتش : 

- مونهیازت نم یچیدستم بهت برسه که ه ! 

به  یو قر ستهیا یدر اتاق م یبه کمر جلو دست

دهیگردنش م : 

- مثال؟؟؟ یکن کارمیچ یخوایم  



دلچسب. چقدر دلم  کیتحر کی یعنیحرکاتش  نیهم

انقدر رفتارش عوض  کهویشد  یبدونم که چ خوادیم

 غیو اون با ج رمیبلند به سمتش م یشد. با قدمها

کنهیو به داخل اتاق فرار م گردهیبرم دهیترس یبلند : 

- یکن یکار خوامینه!نم یوا .. 

و در رو  شمیاز خواستن وارد اتاق م یحرص با

بندمیم : 

- کجا شروع کنم واسه  !! ازخوادایم یطونیدلت ش

؟؟؟یتالف  

 یکه چ دونهیم قایو..دق ستهیا یبه تخت م پشت

! انگشت اشاره ستهیو کجا با خوادیم یو..چ خوامیم

براقش  یو از چشمها رهیگیش رو به سمتم م

بارهیم طنتیش : 

- ! اصلنم دلم برات تنگ نشدهایجلو ن !! 



کراوات رو از دور گردنم  شم،یم کینزد کهیدرحال

حد  ی. دهنش تا آخرندازمیم یو گوشه ا مکنیباز م

شهیباز م : 

- یکنیگرسنه نگام م وِ یمثل د ! 

و قدمهام رو آروم به  کنمیبلوزم رو باز م یها دکمه

کشمیسمتش م : 

- خب یهم هست یبا اون خنده هات خوردن .. 

 ربطیب یو..حرف کنهیجمع م یرو به سخت لبهاش

زنهیم : 

- یامشب چقدر خوب ! 

ارمیوز رو از تنم درمو بل دمیباال م ابرو : 

-  ،یجوجو! امشبه رو از خوب یکنیم یشکسته نفس

کال ی..ترکوندیگذروند ! 

 شیو اون چاِل دوست داشتن شهیبازهم باز م ششین

کنمیبه لباسش اشاره م طنتی. با ششهیم انینما : 



 !بِّکن-

 یو مثل بچه ها ذارهیدهنش م یدستش رو جلو دو

خندهیم یخجالت : 

- خوامینم .. 

بازهم فرار کنه که بهش  خوادی. مستمیا یم روبروش

 یرو ی. و با فشار آرومرمشیگیو م دمیفرصت نم

و  شهیخنده ش بلند م ی. بازهم صدادمیتخت ُهلش م

. روش شهیهمراه م طنتیپر ش یها غیخنده با ج نیا

سرش محکم  یو دستهاش رو باال زنمیم مهیخ

. کنمی. و  تمام صورتش رو بوسه بارون مرمیگیم

 رمیگیگردنش رو گاز م ریاش رو..لبهاش رو..زلپه

خندهیم قرار،یب یو تاب خوردن چیو اون با پ .  

-  یخندیم یالمصبت..به چ یقربون اون خنده ها

؟؟یم کن وونهید یخوایآخه؟؟؟ امشب م  

تر از  تابیو ب کنهیخنده هاش دستش رو آزاد م ونیم

گهیم یوونگی. و با تعلل و دکنهیموهام م یمن، ال : 



- یفقط به من فکر کن خوامیشب مام ! 

. کنمیو نگاهش م کنمیسرم رو بلند م ینفس آروم با

شهیدهنم کج م یکم : 

- ؟؟یبود که گفت یچ نیمثال ا  

آروم و پر آرامش..کم کم خنده  ی..نگاهکنهیم نگاهم

شهیم لیمهربون تبد یبلندش به لبخند ی : 

- دیگفتم..ببخش ینطوریهم .. 

بوسهیگونه م رو م عیسر یلیخ : 

- ..مثل امشبنیفقط منو بب .. 

امشب  ادیو دلم نم شهیفراموش م جشیپ یتو عکِس 

. لب رمینگاه آروم رو ازش بگ نیخنده ها و ا نیا

زنمیو پچ م ذارمیلبهاش م یرو : 

 ..فقط خودت-

 

( نیعطر ) 



 

 یسبز چمن یها یسبز رنگ رو که با کتون ی کوله

دوشم انداختم و از کالس  یست کرده بودم، رو

 یبگیاول دانشگاه حس غر یخارج شدم. روزها

 اد،یز یبزرگ دانشگاه با دانشجوها ی. فضاکردمیم

 ادی.هرچند زیسخت بود کم نیاما همه ناآشنا..و ا

 یزیاز هر چ شتریب ییاز تنها ینبودم، ول یاجتماع

گرفتمیحس بد م .  

رو  یبرنداشته بودم که حضور کس یچند قدم هنوز

رو  یهمون دختر یکنارم حس کردم. با نگاه کوتاه

باهام  یکه کنارم نشسته بود و چند کلمه ا دمید

حرف زد اتیادب یدرمورد رشته  .  

- ن؟یعطر میباهم بر یریمس هیتا   

ون سرم رو تک دییزدم و به تا یخدا خواسته لبخند از

 :دادم

- برسونمت؟ یخوایآره..م  



میدر خارج شد از : 

- ؟؟یدار نیماش  

- که راحت  دیخر نیاوهوم..بابام واسه تولدم ماش

 ..بتونم واسه دانشگاه رفت و آمد کنم

لبخندش وسعت داد به : 

- دانشجو  ادیمبارکت باشه..اصال بهت نم

..چند شهیم دهیحرفا د نیسنِت کمتر از ا یلی..خیباش

 سالته؟

حرف نیا مبازه ! 

- سال جدهیه .. 

کرد نییباال و پا یباال داد و سر ابرو : 

- سالمه ستیسنت.. من ب ستین ادمیخب ز .. 

بزرگتر از من بود، خوشحال بودم. دلم  نکهیا از

دختر کم سن و سال  کیمن رو با  یکی خواستینم

ا ب تونهیبشه که م کمیقصد نزد نیو به ا رهیاشتباه بگ



بزرگ  اطیه! وارد حهمسن خودش دوست بش یکی

دمیو پرس میدانشگاه شد : 

- ؟؟یترم اول  

سوخته  یقهوه ا یو موها دیبه مقنعه ش کش یدست

داخل فرستاد یش رو کم : 

- رشته  شیبهمن بودم. سال پ ینه..ترم دو ام..ورود

 یرشته  یلیقبول شدم، نرفتم. خ کیالکترون ی

دوست  یلیرو خ یهنر یبود. اما رشته ها یخشک

 .دارم

 یزیبهش چ یالب! به خاطر نرفتنش کسج چه

دمینگفت؟! با تعلل و خجالت پرس : 

- بود؟؟ یرفت..اسمت چ ادمیآآآ    

به روم زد یو مهربون یمیصم لبخند : 

- زمیمهسا هستم عز .. 

رو با لبخند جواب دادم لبخندش : 



 ..خوشبختم مهسا جون-

به پشتم زد یدست یشتریب تیمیصم با : 

- م؟؟یبخور یزیچ هی میبر یخوای..میباحال یلیخ  

دمیپرس متعجب : 

 مگه کالست تموم نشد؟؟-

بزرگ دانشگاه انداخت یبه بوفه  ینگاه : 

- شهیشروع م میکالس بعد گهیساعت د هینه  .  

 ششیساعت، پ کیکه  خواستیازم م یعنی نیا

 دیبهش بگم با یفکر بودم که چطور یبمونم؟! تو

دیبمونم..که با تعجب پرس تونمیبرم و نم : 

- ؟یج کردازدوا !! 

نگاهش رو دنبال کردم و به انگشتر نشوِن دوست  رد

. لبخندم دست خودم نبود و با افتخار دمیرس میداشتن

 :گفتم

- میازدواج که نه..فعال نامزد .. 



و دهنش باز موند دندیباال پر ابروهاش : 

- دختر؟ یاَاَاَ چقدر زود! مگه عجله داشت !  

دوختم باال دادم و نگاهم رو به انگشتر یا شونه : 

- شد ییهوی گهید .. 

آروم گفت یخنده ا با : 

- دیحتما قبلش دوست بود .. 

بود  یپسرخاله ا م،ی. دوست نبوددمیرو باال کش نگاهم

 یپسرخاله  نیا یمراقبت! چقدر هم دلم برا یبرا

 دمش،یدیم یمراقب تنگ شده بود و چقدر بد که گاه

 !اون هم با مراعات کردنش

- میداشت یخانوادگ ییآشنا .. 

دیخند : 

- دوِست  یلیزود بود واست..حتما خ یلیچه بامزه! خ

یداشته که نتونسته صبر کنه بزرگتر بش .. 



 ی. با کنجکاودمیخجالت کش یتکون دادم و کم یسر

دیپرس طنتیو ش : 

- بال خانوم؟؟ هیاسم آقاتون چ  

نه..اجازه نداشتم بگم اما گفتنش  ای شناسهیم دونستمینم

از لطف نبود یخال : 

- ی.آوات مردانآوات. .. 

. انتظار داشتم دیخند یباال داد و..با مکث کوتاه ابرو

خنده چه  نیآوات رو بشناسه و تعجب کنه. اما ا

داشت؟ ییمعنا !  

- یعجب! آواِت مردان !! 

به بازوم  یدست د؟؟؟یخندیم یجمع شد. به چ لبخندم

تمسخر  کردمیکه حس م یزد و با همون خنده ا

گفت زه،یآم : 

- خوشحال شدم..به نامزدت سالم ..زمیباشه عز

 ..برسون



 دینه؟! شا کردیزده نگاهش کردم. مسخره م بهت

! دستش رو به سمتم دراز گمیدروغ م کردیفکر م

 :کرد و گفت

- ..خدافظنمتیبیم .. 

لب جنبوندم یرو دراز کردم و به سخت دستم : 

 ..خدافظ-

صورت جمع شده به رفتنش نگاه کردم و با  با

بد!! بازهم  یلیتم. چقدر بد! خچشم ازش گرف یناراحت

متهم شده بودم؟! من  ییو دروغگو یپرداز ایبه رو

 یب شعورِ یب یکه دروغ نگفته بودم! دختره 

تیشخص ! 

 میقبل یدانشگاه خارج شدم و طرز فکر دوستها از

بود که قابل  یازهم برام تکرار شد. چه حس بدب

 نیآوات بود که ا ری. همه ش تقصیقبول نباش

نکرده بود و هنوز احتمال به هم  یرو علن ینامزد

دادیخوردن م . 



 خانوم پاکزاد؟؟؟-

به سمت صدا  یبا حواسپرت م،یلیفام دنیشن با

 میچند قدم یبود که تو یآدم، پسر نیکتریبرگشتم.نزد

پسر  نیگردوندم. هم ی. نگاهکردیم مبود و نگاه

 !صدام زده بود؟

 بله؟؟-

شد کترینزد یا گهیقدم د با : 

- تویلیپس درست گفتم فام .. 

! نگاهش کردم و منتظر خواست؟یم ی. چستادمیا

 :موندم حرفش رو بزنه

- د؟ییبفرما  

به روم زد یلبخند : 

- منو؟؟؟ ینشناخت  

یشدم. آشنا بود ول قیتنگ شده روش دق یچشمها با : 

- بشناسم؟ دیبا  



گفت یحالت بامزه ا با : 

- تو؟؟؟ یدانشجو شد یچه نازه! چطور  

لبم  یدرشت شدند. مزاحم بود حتما! گوشه  چشمهام

شد دهیباال کش : 

 !مسخره-

و مانعم شد ستادیزود جلوم ا یلیبرگردم، خ خواستم : 

- چند لحظه سایوا ؟؟؟خبیریم یواسه چ ! 

م. مهلت ! با اخم نگاهش کردیهم خودمون چقدر

 :حرف زدن نداد

- باهات حرف بزنم؟ قهیچند دق شهیم  

دمیپرس یجد : 

 درمورِد؟؟-

کج کرد یو سر دیخند : 

- اتیاله یمثال واسه گرفتن جزوه  ! 

حرفش رو تکرار کردم متعجب : 



- ات؟؟یاله یجزوه   

گرفتیخنده ش رو م یجلو یسخت به : 

 ..آره مثال-

کردم فکر : 

- ندارم اتیترم اله نیمن  که ا ! 

خنده ش متعجب ترم  یش رو رها کرد و صدا ندهخ

  .کرد

- تو یا یموگولو یباحال بود!! چه گوگول یلیخ ! 

ابروهام نشست. سر کارم گذاشته بود؟ نیکم اخم ب کم  

 !برو بابا-

مانعم شد بازهم : 

- آخه؟؟ گمیم یچ نیبب سایبابا باز رفت! وا یا  

دمیرو به روش پاش ظمیغل اخم : 

 !برو کنار-



اطراف گردوندبه  ینگاه : 

- جان زیکارت دارم عز .. 

گفتم نهیباال دادم و دست به س ابرو : 

- عمه نه! کارتو بگو زجانیعز .. 

دیخند بازهم : 

- بده  ریگ ادی..االنه که حراست بشهیکه نم نجایا

 نمیبب میدو کلمه حرف بزن گهید یجا هی میبهمون..بر

نه ایمخ خوشگلتو بزنم  تونمیم ! 

نه چندان ساده،  یکردم. پسر زشیآنال یکل ینگاه با

بود.  نییمثل خودم ترم پا دیاما کم سن و سال. شا

 یدگیبامزه بود و چشمهاش کش ش،یصورت گندم

 یش به طرز جالب رهیت یداشت. موها یخاص

 یِ رنگ عسل ،یزیاز هر چ شتریدرست شده بود و ب

حرکاتش یِ .و بامزگزدیچشم م یچشمهاش تو ! 

- ؟؟یمخ منو بزن  



سرش رو کج  نیزد و در همون ح یظیغل چشمک

 :کرد

- یایاگه ب .. 

دستم رو باال گرفتم و پشت دستم رو  ینفس بلند با

شد. قبل  دهینشونش دادم. نگاهش به سمت دستم کش

گفتم یبزنه، جد یحرف نکهیاز ا : 

- رو نداره، بعد  یطرف کس نیاحمق اول دقت کن بب

نامزد  یعنیانگشتر دستمه.. ؟؟ینیبیمخشو بزن! م

 ..دارم

درشت شده ش و دهن  یاز چشمها یو ناباور رتیح

دیباریبازش م : 

- ..نامزد؟یستیحرفا ن نیاَاَاَ بابا مال ا !  

جا  دیدیم یبود که هرک یزیتعجب برانگ زیبابا چ یا

خورد؟یم ! 

- هستم..برو کنار ینیبیه محاال ک ! 



رو نداشت و نگاه بهت  طنتیاون خنده پر ش گهید

شدیدستم جابجا م یمن و انگشتر تو نیزده ش ب : 

؟؟ینامزد دار ی! جدالیخیبابا ب ایکوتاه ب -  

جواب دادم عیسر : 

 ..با اجازه ت-

- ست؟؟یدوست پسرت ن  

وار گفتم دیتاک دوباره : 

 !نامزدمه-

ر شده گفتموهاش برد و پک یال دست : 

-  شهیشانس! رو بچه جماعتم نم نیبابا تف تو ا یاَ 

حساب کرد..طرف صاحب دار از آب دراومد..آخه 

؟یقد و قواره نامزدو از کجات آورد نیتو با ا ! 

بهش ندم. اما نتونستم یکردم جواب یسع یلیخ : 

-  یزنیرو م یمخ ک نیبه بعد چشاتو باز کن بب نیاز

رجکتنخوره تو بُ  ینطوریکه بعد ا ! 



 نهایا یازش گرفتم و از کنارش رد شدم. همه  چشم

درک و فهم بود یسر اون آوات ب ریز !  

نزنم.  یاز نامزد بودنمون حرف یبه کس گفتیم

دستم نکردم هم مهم  یانگشتر نشون رو اگر تو

. به فکر به هم خوردن و تفاهم نداشتن هم ستین

م ..فقط به خاطر خودم بود. خودنهایباشم. و تمام ا

  !!ها! فقط خودم

بازهم  دونست،یمن رو مجرد و تنها م یهم کس اگر

به هم  ینامزد نیبعدها ا دیبه نفع خودم بود. آخه شا

کارش! اونوقت من  یپ رفتیم شدیو تموم م خوردیم

 ی ندهیآ یبا کل شدم،یدختر مجرد محسوب م کی

 زهایچ نیاصال با فکر کردن به ا یعنیدرخشان!! 

شد؟ینم تیاذ !  

 

از  یپارک کردم و عصب نگیپارک یرو تو نیاشم

از اون پسِر مزاحم، از دست  شتریشدم. ب ادهیپ نیماش

مسخره ش حرص  یاون دختر با اون خنده 



از اون دختر، از دست آوات و  شتری. و بخوردمیم

 یناراض یچطور دونستمیهاش که نم یپنهان کار

که  شدیاصال روم نم یعنیبودنم رو بهش بفهمونم. 

بهش بگم یزیچ .  

 یو..رابطه ا گذشتیمون م یاز نامزد یماه چهار

 شدمی..و من ناراحت میا هیثان کی ینبود جز بوسه 

 نیاون ا یبشم..مهم باشم..برا دهیداشتم د ازیخب! ن

حرفها باشه. و  نیمراعات کردنها، سخت تر از ا

قلبم رو  یِ تابیب نیجواب ا یجور کیداشتم.. ازین

و  گرفتیم ختمن و خودش س یبدم. اما آوات..برا

پرت کردن  یبود برا یزیهر لحظه دنبال چ

 !!حواسمون

 

مکث کردم. نگاهم به  یا هیدر واحدش چند ثان یجلو

 یکس شیخونه و پ یرنگ بود و دلم تو یدر قهوه ا

نه ایخونه ست  دونستمیکه نم . 



دراز کردم و.. دستم سمت زنگ نرفت.  دست

رفتن به خونه ش  یبرا یحت نکهیناراحت بودم از ا

هروقت که دلم  تونستمیو نم کردمیم یسیهم رودربا

برم دنشیبه د خواد،یم .  

که انگشتر توش  یدادم و دست هیکنار در تک وارید به

من رو به  نی..ازمیبود رو باال آوردم. انگشتر عز

 ستین یازین گفتیپس چرا م کرد؟؟یآوات وصل م

  !که دستم کنم؟

 چیدختر مجرد، بدون ه کیمن رو  گرانید نکهیا از

اصال فکرش  ای شد؟؟یناراحت نم ندیبب یبندیتعهد و پا

هم..به خاطر  دیبود؟! شا دهینرس زهایچ نیبه ا

 کیدردسر من  یب ی ندهیخودش بود و آ یراحت

دبهونه بو .  

دمیباز شدن در خونه ش، با ترس از جا پر با .  

-  یاوله..چند جلسه ا یبهتون..فعال جلسه  دمیخبر م

میباهم کار دار .. 



برم.  یسمت کیگلوم رو فرو دادم و خواستم به  آب

باال رفتم یطبقه  یهول شده به سمت پله ها . 

 !باشه پس خبر از شما آوات جان-

به تالطم  قلبم رو ینازک و نرم دختر یصدا

حصار پله ها محکم شد  یانداخت. دستم رو

شدندیو..قدمهام سست م . 

- خوشحال شدم..کار با شما لذت بخشه یلیخ .. 

قدم بردارم و  یکردم عاد یرو گاز گرفتم و سع لبم

هم بعد  ییآشنا یمردونه  یبه سمت باال برم. صدا

دیاز اون به گوشم رس : 

- نی..همچنکنمیخواهش م .. 

بود. دوستش  دهید که قبال هم شنبو یمرد یصدا

 نبود؟؟

- ؟یعطر !! 

 نفر بود. کیفقط متعلق به  یکی نیبند رفت. ا نفسم

زدیقشنگ اسمم رو صدا م نطوریمن ا دِ یفقط ام ! 



و..با تعلل به سمتش برگشتم. اول  ستادمیجا ا در

بود  ستادهیو بعد دوستش که کنارش ا دمیخودش رو د

م کرد و بعد رو به به یآشنا که نگاه یو بعد..دختر

 :آوات و دوسِت آوات گفت

 ..با اجازه تون-

کالم دختر، جواب نگاه منتظر  ونیتر کردم و م یلب

 :آوات رو دادم

 ..سالم-

از همه، دوستش احسان جوابم رو داد قبل : 

- ؟یجان..خوب نیسالم عطر  

. اکثرا با آوات همراه بود و شناختمیرو م احسان

انداخت.  یم یول عکاسقرار ا ادیاون من رو  دنید

 چیه چوقتیکه آوات ازم گرفت و ه ییهمون عکسها

اجازه پخش کردن نداد ییجا . 

 ..ممنون-

آوات حواسم رو از احسان پرت کرد یصدا : 



- ؟؟یایاز کجا م  

 شیکه منتظر جواب خداحافظ یبه سمت دختر نگاهم

شد و دوباره به آوات نگاه کردم دهیبود، کش : 

- الن اومدما نیدانشگاه بودم..هم .. 

بزنه، احسان با خنده گفت یآوات حرف نکهیاز ا قبل : 

- گمیم کیتبر ؟؟؟یعه دانشجو شد .. 

به روش زدم یلبخند : 

- یمرس .. 

 یم ادمیکه حاال داشت  یحرفهامون، دختر ونیم

گفت دمش،یاومد کجا د : 

- ..خداحافظمونمیپس من منتظر خبرتون م .. 

دان نه چن گریو آوات محترمانه از باز احسان

کردند و احسان تا دم آسانسور  یمعروف خداحافظ

 د؟؟؟یترسیکرد. تنها اومده بود؟! چطور نم شیهمراه

! ؟یعکاس یخونه، اون هم برا کی یبا دو پسر تو

حرف از مدل  یبود..چون چند وقت یحتما عکاس



 منخونده بودم. با آواِت  ییدختر هم جا نیشدن ا

زیقرار داشت؟؟ چه نفرت انگ یعکاس یبرا ! 

و  یامروز یادیچشم از احسان و اون دختِر ز آوات

 :خوش پوش گرفت و رو به من گفت

- ؟؟یبود سادهیچرا وا نجایا  

. اما هیتوج یبودم برا یو دنبال حرف دمیکش خجالت

جز دیبه ذهنم نرس یزیچ : 

- نه ای یخونه ا نمی..ببخواستمیم ! 

اسپرتش  پیبه ت یلبش اومد و من نگاه یرو یلبخند

اومد. کاش  یبهش م شهیهم دیسف شرتیتکردم. 

راحتتر بود المیانقدر جذاب نبود و من خ ! 

- طون؟؟؟یش یبود سادهیگوش وا  

از خودم دفاع کردم عیسر یلیو خ دمیگز لب : 

- خونه مون رفتمینه به خدا! داشتم م .. 

و  طنتیراهرو کرد و بعد با ش یبه انتها ینگاه

بهم اشاره کرد یزیچشمک ر : 



- نجایا ایب ! 

انقدر  تونستیچطور م ینگاهش کردم. لعنت متعجب

 !قشنگ بخنده؟

 !االن؟-

راهرو کرد و رو به من با  یبه انتها ینگاه دوباره

آروم تشر زد یصدا : 

- گهید ایآره زودباش ب ! 

که باال رفته  ی. چند پله اختیر نییپا یُهر قلبم

 رفت،یکه بند م یاومدم و با نفس نییبودم، پا

دستم رو گرفت و  ی. بدون معطلستادمیروبروش ا

. آخ خدادیکش !!  

 !آوات؟-

شدم دهیداخل خونه کش همراهش : 

- ایششش ب ! 



دست  ونیدستم رو م کهیدر رو بست و درحال 

 بیج یرو از تو شیگوش داد،یمردونه ش فشار م

دیکش رونیشلوار اسپرتش ب : 

- حله اد،یب رترید قهیدو دق ! 

رو دم گوشش گذاشت.  یگرفت و گوش یا شماره

. و خوردیصورتم چرخ م ینگاه پر از خواستنش تو

 ییخوش فرمش خودنما یلبها یآروم رو یلبخند

کردیم .  

 ..آوات برم لباسامو عوض-

 ..الو احسان-

شت. اُه چه کمرم گذا یرو رها کرد و دست رو دستم

ییکهوی ! 

- ..تو اریب ریاز سر کوچه بگ یداداش..دوتا ران نیبب

شهیتشنه مون م م،یخونه آب خنک ندار .. 



 نیآغوشش بودم و ا یگلوم رو فرو دادم. تو آب

نبود. احسان رو دنبال نخود  ینیب شیاصال قابل پ

فرستاد؟یم اهیس !  

-  ؟ن؟یتو خونه..بب می..ندارریهم بگ بیتنباکو دو س هی

ریهم بگ یبرو چندتا خوراک .. 

 نهیس یباال اومد و..با خجالت انگشتهام رو رو دستم

 یخنده  یرو لمس کردم و صدا شرتشیش گذاشتم. ت

 :آوات بلند شد

- هم واسه شام  یزیچ هی ،یاومد! تونست شیآره قحط

 !جفت و جور کن

 ی. دستش رو رولرزوندیخنده ش قلبم رو م یصدا

از قبل در بر گرفت. و  رشتیکمرم فشرد و من رو ب

 :جواب احسان رو داد

- سین ینه داداش عرض .. 

-... 



- بابا عه!  سین یجا..کس نیهم ایشب ب ؟یکجا بر

 ..خدافظ

گذاشت  بشیج یرو تو شیقطع کردن تماس، گوش با

 :و رو به من گفت

- ادیم گهیساعت د هیاحسان کار داشت، گفت  .. 

بود که  لبخندم رو جمع کردم. دلتنگم شده یسخت به

کجا  یدوستش رو دست به سر کرد؟! دلخور نطوریا

دختر که  نیا ینبودم؟! حت یعصبان گهیبود؟؟؟ چرا د

شدیاومده بود هم داشت فراموش م یعکاس یبرا !! 

گفت یصورتم گردوند و با لحن خاص یتو ینگاه : 

 !خب؟؟ دانشگاه چطور بود؟-

ش رو هم  گهیکه دست د گفتیم یرو درحال نیا

 یآورد! حاال..تو یم شیپ دنمیآغوش کشبه  یبرا

آغوشش بودم و اون دستهاش رو دور تنم حلقه کرده 

 :بود. با نفِس گرفته جواب دادم

 ..خوب بود-



شونه م  یبه سرم، مقنعه م رو رو یفشار آروم با

 :انداخت و دستش رو پشت موهام گذاشت

- ؟؟یکردیم کاریپشت در چ  

 یشتر جلوش نگاه کردم و انگ نهیس یدستم رو به

شد انیچشمم نما : 

- کردمیبه انگشترم نگاه م .. 

 تمیر کیخنده ش آروم بود و من به ضربان  تک

دادمیقلبش گوش م : 

- ؟؟یاریجوابا رو از کجات م نیا  

رو بلند کردم تا نگاهش کنم سرم : 

- خب گمیراست م .. 

 قیلُپم گذاشت و عم یکه نگاهش کردم، لب رو نیهم

 یر شده بود وقتآرومش خشدا ی. صدادینفس کش

 :گفت

- خب..دلت واسه من تنگ نشده بود که یگیراست م ! 



. مسخ شده دیاز حس لبم رو کش یبستم و لبخند چشم

 :جواب دادم

 ..دلم تنگ شده بود-

از حسش تا عمق جونم نفوذ  و پر قیعم ی بوسه

. شدینوازش َگرش گرم م یدستها ونیکرد و تنم م

. دیموهام فرو برد و نفس کش یسرش رو تو

و من دلم  شدیم دهیموهام کش یانگشتهاش رو

 یحال بمونم. بوسه ا نیا یتو شهیتا هم خواستیم

نامرتبم گذاشت یموها یرو : 

- شده یتنت قاط یعطرت با بو یبو .. 

دادم؟یکردم گر گرفتم.بو م آن حس کی به ! 

- یراحت بش کمیار،یمانتو و مقنعه تو درب ایب .. 

گرفتم..نکنه عرق کرده بودم؟؟ دلم خواست  یبد حس

اراده بود که خودم رو جمع کردم. اون  یفرار کنم.ب

. همون طور که دادیتکون خوردن بهم نم یاجازه 



آغوشش با  یو من رو هم تو رفتیعقب عقب م

گفت یخش گرفته ا یصدا د،بایکشیخودش م : 

-  ایب میاز دانشگاه مستق شهیهوممم چه خوبه! هم

 یعطرت بهتره عطر یتنت از بو ی..بونجایا

 ..خانوم

 نیخوب؟! با ا گفتیتن من م ی. به بودمیکش خجالت

. ارمیحس بتونم دووم ب نیحال سخت بود که با ا

کردم خودم رو عقب بکشم یسع . 

- ..آواتزیچ .. 

کمرم محکم کرد یرو رو دستش : 

- ؟؟یریکجا در م  

رو گاز گرفتم لبم : 

- ادیاالن دوستت م گهیبرم د .. 

دیخند یکرد با اخم بامزه ا نگاهم : 



- تا  کشهیطول م یساعت هی هی..ادیگفتم االن نم

 ..برگرده

دمیکش نییشده نگاهم رو پا معذب : 

- امیخب..برم لباسامو عوض کنم ب .. 

. لرزوندیدل م ییاخنده ش آروم بود. از همون ه تک

. دیمبل پشت سرش ولو شد و من رو هم کش یرو

زد یبه مانتو یکنارش افتادم و اون دست : 

-  ارمیاز تنت درن نمی..همادیبه کار نم ادیلباس ز

 حاال؟؟

لپم  یکنم صورتم سرخ شد.دستش رو رو فکر

دیگذاشت و با کف دستش مال : 

- چرا قرمز شدن؟؟ نایباز ا  

امروز صبح  نیبه خدا هم. دمیخجالت کش شتریب

هم عطر زده بودم. حاال  یحمام کرده بودم و کل

بودن کالسهام بو  یهوا و طوالن یخاطر گرمابه

کردم؟یگرفته بودم؟! پس چرا حس نم ! 



-  شهیتا هم رمیگازش بگ نیهمچ گهیم طونهیش

بمونه یقرمز و خوردن ینطوریهم .. 

فتمگ دهیگز یو با لب دمیخجالت بارم رو باالکش نگاه : 

- دعوام کنه نهیاونوقت مامانم بب .. 

و دستش رو دور گردنم حلقه کرد دیخند : 

-  هی نهیکه مامانت نب رمیتو گاز بگ گهید یپس جا

 ..وقت دعوات کنه کوچولو

لبم رو گاز گرفتم یآروم نیه با : 

- تیتربیب ! 

بلندش رو رها کرد ی خنده : 

- باهات تنها بشم  تونمیکه نم یکنیکارارو م نیهم

سختش کن خب؟؟؟ گهیجور د هی..امروز گهید  

بود؟! بوسه  یمتوجه حرفش نشدم.منظورش چ ادیز

لپم گذاشت یرو یمحکم و کوتاه ی : 

- ..نکندهیاداهات کار دستت م نیآخر ا ! 



 شدمیبامزه بودم؟! اگر بامزه تر م گفت؟؟یم واقعا

حاال که  د؟؟یبوسیمن رو م خواستیاونطور که دلم م

کرد! اون دستش رو  سکیر ادیز شدیو نم دادمیبو م

بلند شد یبرداشت و با پوف آروم : 

- ارم؟؟یب یخوریم یزیچ  

لباس  دیبعد!! با یدفعه  یبودن بمونه برا بامزه

بپوشم یبهتر ! 

- خورمیخونه غذا م رمیم .. 

سمت آشپزخونه رفت به : 

-  میصبح انقدر سرمون شلوغ بود که وقت نکرد

ارهیب خرهیم یاحسان چ نمی..ببمیبخور یزیچ .. 

باز تونست فرار کنه! مقنعه م رو درآوردم تا  خوبه

 :درستش کنم

- ن؟یکردیکار م نیداشت  

جواب داد یبود وقت خچالی یتو سرش : 



 ..آره-

خونه ش بود  یکه تو یسمت اون دختر فکرم

نشد و فقط به کارش فکر  نیبدب شدیمنحرف شد. م

خودش بود که ازم دور شد و بازهم  ریکرد؟! تقص

دیمسخره کش یزهایو به سمت چفکرم ر ! 

 رونیکه جلوم گرفت،از فکر ب یآب پرتقال وانیل با

 :اومدم

- یبخور خنک ش .. 

رو از دستش  وانیانگار واقعا عرق کرده بودم! ل نه

انگشتهام نگه داشتم.نا  ونیم یخودیگرفتم و ب

محسوس سرم رو کج کردم تا تنم رو بو کنم. به خدا 

دادمیبو نم ! 

- ؟؟یکنیم کاریچ یدار  

جمع  اهشیس ی! با ترس نگاهش کردم.چشمهاد؟ید

هم بود. آب  حینگاه گرم،تفر نیشده بودند و همراه ا

کردم بخندم یگلوم رو فرو دادم و سع : 



- دم؟؟؟یبو م یاممم من.. امروز رفتم حموم ها! جد  

به  یگرفتند. نگاه یاز بهت زدگ یحالت چشمهاش

 :سرتا پام انداخت و حرفم رو تکرار کرد

- ؟یدیبو م ! 

 نیا دی. نبادمیرو به شدت گاز گرفتم و چشم دزد لبم

شد،  ینگاهش طوالن ینه؟؟ وقت زدمیحرف رو م

هم  گهیحس د کیبهش انداختم. حاال  ینگاه یدزدک

بود. هم  یجور کی نیو..ا دمیدیچشمهاش م یتو

. دندونهام کردیم قراریو هم قلبم رو ب داد،یخجالتم م

دمیکشلبم رو  یهم قفل شدند و به سخت یرو : 

- خب کشمی..خجالت میگیم ینطوریآخه..ا .. 

لحظه هم ازم  کیکه  یفقط نگاهم کرد. نگاه بازهم

هم فشردم و دهن باز کردم ی. لب روشدیجدا نم : 

- بود.  یمنم طوالن ی..کالساگهید دخب هوا گرم بو

برم دانشگاه، حموم کرده بودم به  نکهیاما قبل از ا

نه؟؟ یگیم یخدا! الک  



حرکت نگاهش رو بهم داده بود و  یبسته و ب دهن

 ونیرو م وهیآبم وانیقصد نداشت چشم ازم برداره. ل

 :انگشتهام فشردم و چشم ازش گرفتم

- بابا ینچ..ا !  

- ؟؟یخوریتو نم وهیآبم  

بم و خش گرفته ش باعث شد که نگاهم رو  یصدا

 کیابروهاش رو به هم نزد یباال بکشم. اخم کمرنگ

شلوار گرمکنش  بیج یکرده بود و دستهاش رو تو

 نیکه عرق نکردم. اما ا دونستمیفرو کرده بود. م

که به  ی!با اشاره اشدینگاه باعث گرمتر شدن تنم م

 تکون یسر یدستم کرد، با حواسپرت یتو وانیل

 :دادم

- خورمیم یمرس .. 

رو خوردم.  وهیاز آبم ینگاهش قلپ ینیسنگ ریز

از خجالت و التهاب درونم کم کرد.  یخنک بود و کم

کنار مبل گذاشتم و دستهام  یعسل زیم یرو رو وانیل



کردنم رو  تیهم قفل کردم. قصد اذ یرو تو

  داشت؟؟؟

- تو دانشگاه دوست شدم یدختر هیآآآ امروز با  .. 

. نگاهم رو به انگشتهام دادمدمینشن ییاصد : 

- بود..بهش گفتم که نامزدم شعوریب یلیاما خ ... 

. چرا دمیقطع کردم و لب گز مهیرو نصفه و ن حرفم

بود حرف  اتیکه جزو ممنوع یکی نیا یدرباره 

 !زدم؟

- ؟؟؟ینامزدت چ  

. هنوز همون نگاه رو دمیرو با مکث باال کش نگاهم

. کردینم یبه حرفهام توجه هم ادیداشت. و انگار ز

لبخند پر  ومده،ین شیعوض کردن بحث پ یبرا

زدم یخجالت : 

- مگه نه؟؟ دمیبو نم  



 رهیو سکوتش و نگاِه خ شدندیکم کم جمع م چشمهاش

! دم؟یرسی. احمق به نظر مکردیم تمیش داشت اذ

 :کالفه و دلخور گفتم

- آوات؟؟ یکنینگاهم م ینطوریچرا ا  

فقط آروم لب زدنبود!  ایفکر بود،  یتو : 

- کنم؟؟ینگات م یچطور  

به روش کردم یکمرنگ اخم : 

- به من یفقط زل زد ،یگینم یچیه ! 

 رونیب ینیشد و بازدم سنگ دهیلبش کش هیثان کی

به سمتم برداشت یفرستاد. قدم : 

- بودم که انقدر چرت  دهیرو ند یتاحاال تو عمرم کس

 ..و پرت سِر هم کنه

. چرت و پرت گفته مدیجمع شدند و خجالت کش لبهام

شد، با  یو طوالن نینگاهش بازهم سنگ یبودم؟! وقت

 :حرص گفتم



- ؟؟؟یخجالتم بد یخوایم  

صورتم  کردمی. حس مشدیاز چشمهام جدا نم نگاهش

 یبود! پوف بلند یعوض یلیسرخ شده. واقعا که خ

دمیکش : 

- راحت شد؟؟؟ التی..خدمیخب خجالت کش لهیخ  

و نگاهش که  دمیگلوش رو د بکیشدن س نییو پا االب

متعجب  ی. اما خنده ش کمگرفتیم یتابیاز ب یرنگ

 :بود

- ؟؟؟یحرف نزن گهید شهیم  

هم افتادند و دهنم بسته شد. با همون  یرو لبهام

شد و  کتریبود، نزدمن نامفهوم  یکه برا یحالت

. سرم رو باالتر گرفتم تا بهتر ستادیدرست روبروم ا

و سرش رو به سمتم خم  دیکش ینی. نفس سنگنمشیبب

 اهِ یس یاز چشمها کتریبار اهشیس یکرد. چشمها

بودند وارید یپوستر رو یتو : 

- شناختت شهیتو؟! اصال نم یهست یچجور .. 



چشمهاش جابجا شد نیمتعجبم ب نگاه : 

- خوبه؟؟ ایده ..بنیا  

نفس زمزمه کرد یلبش نشست و ب یرو یکج لبخند : 

  !بَده-

ضد حال زدنهاش نیبا ا کردیرو خراب م حسم : 

- تا کشهیطول م ینطوریآره بَده..ا ... 

حرفم دستش رو پشت سرم گذاشت و  ونیم

موهام فرو برد یانگشتهاش رو ال : 

- کنمیم یکار هیواسه جفتمون بده..آخرش نشناخته  ... 

گرفت و  یجمله ش رو نگفت. قلبم تپش تند ی هیبق

صورتش چرخ خورد. مثل نگاِه اون ینگاهم رو : 

-  استشویس دونمی..میکنینم یکارا رو قصد نیتو ا

 ییو چه اداها یگیم یچ یدونی..نمیندار

چرت و  نیبا ا یبلد ی..در عجبم چطوریاریدرم

َمنو سمت خودت  یبافیکه پشت سر هم م ییپرتا



تو  ایشه،یم یچ دونمیاز منه که نم رادی! ا؟یبکش

؟یکه لنگه ندار یاعجوبه ا نیهمچ ! 

لب زدم متعجب : 

- گفتم مگه؟ ی! چ؟یچ ! 

مبل بلندم کرد. قبل از  یرو گرفت و از رو بازوم

 دهیآغوشش کش یبکنه، تو خوادیم کاریبدونم چ نکهیا

تنگ دستهاش فشرده شدم! بدون  یحلقه  ونیشدم و م

. بهت زده به یو مهلت یادگآم چی..بدون هیحرف چیه

زدم که  یشده؟!! حرف تابمیکه ب کردمیفکر م نیا

 دادم؟؟ینکنه بو م یادلتنگش کردم؟! اعجوبه بودم؟! و

از  خواستیو دلم م دادیبهم استرس م یکی نیا

 یحلقه  ی. اما اون با نفس بلندامیب رونیآغوشش ب

 یو سکوت رو به هر حرف کردیدستش رو تنگتر م

 ونیکردم و م شرتشی. انگشتهام رو بنِد تددایم حیترج

قلبم آروم لب زدم یقراریب : 

- لحظه هی..شهیم .. 



و دم گوشم  دیسرم کش یرو نوازش وار رو دستش

 :پچ زد

- یعطر یکنیحرف نزن..بدترش م گهید .. 

اوردمیکردم سکوت کنم. اما طاقت ن یسع : 

 ..آخه-

 ..شششش-

 برم لباس ذاشتیهم فشردم. اَه کاش م یرو لب

عطر بزنم یبپوشم و کل یبهتر ! 

-  کی!مگه قرار نبود بهم نزدگهیآوات برو عقب د

؟؟؟ینش   

گردنم فرو  ینبود انگار! سرش رو تو ایدن نیا یتو

اگر  ی. وادمیکرد و من با تمام وجود به خودم لرز

فرار، غر غر کنان گفتم ی! بازهم برا؟یبو بدم چ : 

-  کمیآره؟!  میکه فقط نامزد یبگ یخوایبعد م

گهیمراعات کن د .. 



 زدیاز بو نم یگوشم گذاشت. کاش حرف ریز یا بوسه

بردمیحرفها لذت م نیاز ا شتریتا من ب ! 

- که میرو نشناخت گهیآوات نکن! ما هنوز همد .. 

! یپوست گردنم رو داغ کرد. لعنت یا گهید ی بوسه

پشت سرش بردم و موهاش رو  یموها یدست ال

رهیتا فاصله بگ دمیعقب کش : 

- نترییآوات...جوِن من..نرو پا .. 

 یبا خنده ش گردنم رو قلقلک داد.صدا کبارهی به

همراه بود. و لرزش  ینامتعادل یخنده ش با نفسها

مستانه ش با خنده  ی. صداکردمیتنش رو حس م

مراه بوده : 

- اتیخنگ باز نیبا ا یکنیم م وونهید یدار .. 

موهاش موند و بهت زده خواستم خودم  یرو دستم

تنگتر از  نباریرو عقب بکشم. بازهم اجازه نداد و ا

 :قبل من رو به خودش فشرد



- ! دهِن منو صاف یدیبابا جان! بو نم یدیبو نم

سختم  یخنگول! نکن! دار یدیبد نم ی!! بویکرد

کارات نیبا ا یکنیم ! 

خوشش اومده  ی! جدگفت؟یم یحرکت شد. چ یب تنم

 وونهیو اون د شدمیآغوشش له م یبود؟! داشتم تو

دیکشیم قیعم یگلوم نفسها یوار تو : 

- هر دفعه با  ی! اگه بدون؟یدیم ییچه بو یاگه بدون

شناختنت  الیخیکه ب یکنیم ی! کاریکنیم کاریمن چ

..اگهیبر شمیجوره از پ چینذارم ه گهیبشم و د   

رو به رخ  شیطاقت یخش گرفته ش که ب یصدا

از اون، حرفش  شتری. و بلرزوندیقلبم رو م د،یکشیم

و رو  ریبود! حرفش بود که تمام وجودم رو ز

 ی. ذوق زده لبهام از هم کش اومدند و با نفسکردیم

گفتم رفت،یکه بند م : 

- آوات؟ یگیراست م !! 

و پچ زد دیموهام نفس کش ونیم : 



-  یبا دو کلمه حرفا یبلد ی! چطورشه؟یه مگه مآخ

که  یکنیم یکار هی!؟یکن تیمسخره انقدر منو اذ

بشما التیخینتونم ب .. 

بودن باهاش  یایرو یهم گذاشتم و تو یرو چشم

 :غرق شدم

 !چه خوب-

 دیکش رونیسخت من رو از آغوشش ب یلی..خسخت

 نشیچسبوند. نفس سنگ میشونیرو به پ شیشونیو پ

کردیگرگون محالم رو د : 

 ..برو خونه تون-

از  ی. اخم و کالفگدمیباز کردم و عقب کش چشم

خمار و  یچشمها ی. نگاهم رودیباریصورتش م

 ی. اما عصبزدیم ادیخسته ش موند که حسش رو فر

که ناراحت بشم شدیبودنش باعث م . 

 !برم؟-

دیموهام کش یرو یسفت شد و دست فکش : 



- م..بوت داره کن یرو ادهیز خوامیاالن برو..نم

وسوسه م  ی..کال داریعنی..کنهیبدجور وسوسه م م

که یکنیم .. 

گلوم رو همراه با بغض فرو دادم. نگاهش رو  آب

 یچشمهام جابجا کرد و پر از نخواستن بهونه ا یرو

 :آورد

- ادیاالن احسان م .. 

شد شتریب یدلخور : 

- نه؟؟ مینامزد دونهیاحسان نم  

ام حرکاتش و من از تم دیموهاش کش یال یدست

دمیفهمیبودنش رو م یعصب : 

- بدونه..اما در حد  ییزایچ هی دی..شادونمینم

ینامزد ... 

حرفش گفتم ونیم : 

 ..باشه-



عقب رفتم و ازش فاصله گرفتم. پشت بهش با  یقدم

مبل برداشتم. به  ینگاه تار شده مقنعه م رو از رو

وقت  کیکه  کردمیداشتم خودم رو کنترل م یسخت

اصال  نیو ا شدیچشمهام داشت پر م بغض نکنم. اما

  .خوب نبود

مقنعه م رو سر کنم، از پشت دستهاش  نکهیاز ا قبل

طاقت گفت یرو دورم حلقه کرد و آروم و ب : 

- ایناراحت بش نمینب ! 

هدف گفتم یبه اطراف تکون دادم و ب یسر : 

- ستمین .. 

موهام گذاشت یرو لب : 

-  بیتو آس خوامیبه هردومون فرصت بده..فقط م

ینینب .. 

زنه؟یم بیکه هربار آس دونستینم !  

. شدیمرد فشرده م یانگشتها ونیدخترک م دست

پر از ترس داشت ینگاهش التماس : 



- فرصته واسه شروع دوباره هی نیا دیشا .. 

پاش زانو زده بود، چشم  یکه جلو یبه مرد دخترک

دردناک اون به سمت  یدوخته بود و وسوسه ا

کردیدعوت م یاهیس : 

 !نه-

-  یدی! چرا گوش نمکنمیرو درست م ین همه چم

گم؟یم یچ ! 

- خوامینه گفتم نه!! نم ! 

 تیمرد از فرط عصبان یوحشت زده  یچشمها

شدندیسرخ م : 

- نمیبب ییاگه خطا کنمیت م چارهی! بذارمینم !! 

دادم و چشم  هیسرم رو به شونه ش تک ینفس بلند با

کرد.  دواریام ندهیمن رو به آ یزیبستم. و بازهم چ

شدیم نهایحتما بعدها سخت تر از ا : 

 ..باشه-



و با نگاهش به  دیگونه م رو آروم بوس یرو آوات

 :خاطر رفتنم تشکر کرد

- ینره غذا بخور ادتی..زمیبرو عز ..  

 

 (آوات)

 

 میمال یرخ رنِگ براقش رو که طرح لبخندس یلبها

به  یازین چی. هگذرونمیداره، از نظر م بایو ز

. نگاه ستینقص ن یو ب بایلبخند ز نیا شیرایو

 یباعث شده که برق چشمها نیبه دورب مشیمستق

به نظر برسه شهیقشنگتر از هم اهشیس . 

تا  رمیگیاز حد پشت پلکش م شیب یاهیاز س یکم 

عکس  نیا یبشه. همه چ شتریبچشمهاش  تیمعصوم

و  ییروشنا میکردن و تنظ تیاِد یقشنگه و کم

کنهیاز نقص م ینورش، اون رو کامل و خال . 



 یشده و آماده  شیرایو یعکس رو جزو عکسها 

. دمیم هیتک یصندل یو به پشت کنمیم رهیچاپ ذخ

. کشمیو تنم رو م کنمیدستهام رو پشت سرم قفل م

درست  یکردم، برا دایپ یامروز باالخره وقت خال

 یدونفره مون و عکسها یکردن عکسها

 تونمیخودم هم هست و نم ی..هرچند کارهایعروس

اختصاص بدم. اما آروم بودن  نهایبه ا وکامل وقتم ر

من رو  ریاخ یچند هفته  یتو نیعطر یو مهربون

شترشیخوشحال کردِن ب یبرا کنهیم بیترغ .. 

 یو گاه خوادیشبانه ش رو نم یتکرار کابوسها دلم

خواب، اعصابم رو خراب  یتو شیقراریب

نبوده، اما همون هم  شتریدوبار ب یکی.هرچند کنهیم

زهیریفکرم رو به هم م .. 

با نفس  شه،یبلند م میکه از گوش یامیپ یصدا با

رو از کنار  یو گوش کنمیدست دراز م یخسته ا

که چند  شهی. اسم شهرزاد باعث مدارمیلپتاپ برم

بمونم. هر چند  رهیخ یگوش یه صفحه ب یا هیثان

هم  ی.گاهکنهیم یو احوالپرس دهیم یامیپ کباریوقت 



 رمورداز من د ینظر خواه ایدرمورد کار  یسوال

شهیکه بهش م ییشنهادهایپ .  

شهرزاد  یِ معمول یامهای. پکشمیدهنم م یرو تو لبهام

 خوادیو دلم م دمیکوتاه و مختصر جواب م شهیرو هم

فکرم مشغول  یرش بگذرم. اما گاهاز کنا یمعمول

 نی. در اشهیم انهیمخف یول ،یمعمول یامهایپ نیا

. رهیگیسراسر وجودم رو م یمواقع احساس مزخرف

 یمعمول امیپ کیفقط  یباشه، وقت انهیمخف دیچرا با

 !از همکارمه؟

کنمیرو باز م امیپ یپوف بلند با .  

سالم..دارم راجع به کار با احسان فکر -

 یاحسان باهام باشه، تا عکاسا دمیم حیج..ترکنمیم

بهتر از  یلیپس حتما خ ،ی..اگه تو قبولش دارگهید

س هیبق .. 

. باالخره داره کشهیلبم رو م یگوشه  یکمرنگ لبخند

 ایکارش رو با من  دیکه با کنهیو قبول م ادیکنار م

من، ادامه بده یب .  



- هم خوب یلیخ ! 

 یاهیس یبه چشمها یو نگاه کنمیرو ارسال م امیپ

که صفحه  ستی. بهتر نندازمیشده ند، م رهیکه بهم خ

نم؟یرو نب رهینگاه خ نیلپتاپ رو ببندم تا ا ی !  

- ؟؟یشیمن م یراهنما یسخته واسم آوات..گاه  

. کنمیو فکر م زنمیبه چونه م م یرو چند بار یگوش

..بدون حساس کردن داریراهنما شدن..بدون د

فیشکننده و ضع نِ یعطر !  

-  ،یایبرم ی..از پس همه چیخوریل برنمبه مشک

راحت التیخ .. 

- نبود که  یبرخوردم و کس یوقت به مشکل هیاگه 

؟؟یکمکم کنه چ  

..اونهم در خواستی. کمک مکنمینگاه م امشیپ به

من حساب نکن؟ یگفت رو شدیکارش..م ی نهیزم ! 

- بود کمکت  یبده..وقتم خال امیبهم پ یداشت یمشکل

کنمیم . 



 امیاما پ باره،یم یشده سرد پیِت تاو کلما اممیپ از

 نیکه به هم فهمونمیو بهش م کنمیرو ارسال م

از  نیاز ا شتریقانع باشه و ب گاهیگاه و ب یامهایپ

 ینروزهایکه براش انجام بدم.آرامش ا ادیدستم برنم

اما نگران کننده  ه،یهرچقدر دوست داشتن ن،یعطر

چه  دونمیو نم ترسونهیمن رو م ییجورا کیست. 

 !خبره

که از فکِر عکس  شهیباعث م میزنِگ گوش یصدا

مونده و پاک نشد،  نیعطر جیپ یدونفره مون که تو

و  کنه،یاسم ارغوان هم متعجبم م دنی. دامیب رونیب

کنهیهم خوشحالم م ! 

 یازشون خبر خواستیوقت بود که دلم م یلیخ

 ای داد،یجواب تماسم رو نم ای ایاما برد رم،یبگ

ازشون  یخبر چیکرده بود. هرو خاموش  شیگوش

 دهید یمهمون یکه تو ییلحظه ها نینداشتم و آخر

ارغوان  یبودمشون، فکرم رو مشغول کرده بود. حت

جواب گذاشته  یهم دور از تصوِر من، تماسم رو ب

بهم  ی. حسکردیواقعا من رو متعجب م نیو ا بود



 کبارهیاومده که به  شیپ یزیچ نشونیکه ب گفتیم

شده ند بیغ ! 

دور شدن  لیدل تونمیارغوان زنگ زده و م حاال

شون رو بفهمم ییکهوی .. 

 الو ارغوان؟؟؟-

تا صداش رو بشنوم مونمیمنتظر م یا هیثان چند : 

 ..سالم آوات-

. خروسک گرفته؟! چرا کنهیصداش متعجبم م تُن

اد؟؟یصداش انقدر کلفت و گرفته به نظر م  

 !سالم..حالت خوبه؟-

کنهیزمزمه م یزیو چ شهیآرومتر م صداش : 

 ..اوهوم خوبم-

برمیو گله مند صدام رو باال م شمیجا بلند م از : 

-  س؟؟؟یازتون ن یشما؟! چرا خبر نییبابا کجا

چرا خاموشه؟؟ ایبرد یگوش  



 یلیو خ لرزهیشاد و بلنده، حاال م شهیکه هم ییصدا

رسهیبه گوشم م فیضع : 

- سین ایبرد .. 

. اما بدون توجه خورمیخاطر لحن غم زده ش جا م به

پرسمیبه لرزش صداش، م : 

- چرا  شیجواب بده؟؟  گوش تونهیکجاس که نم

 !خاموشه؟

 یبا کنجکاو ده،ینم یو جواب کنهیسکوت م یوقت

پرسمیم یشتریب : 

- ؟؟یارغوان هست  

ارهیناله مانند از خودش درم ییاصد : 

 ..هوم-

حاال به  ش،یپر انرژ یشده که صدا یزیچ کی حتما

ادیدرم یسخت : 

- شده؟؟ یچ   



کنهیسکوتش کالفه م م نیو ا کنهیسکوت م بازهم : 

-  ایچه مرگتونه؟؟؟ برد یبگ یخوایبابا! نم یا

 !کجاس؟

 یحس کی شه،یپخش م یگوش یلرزونش که تو نفس

کنه؟یم هی. گردهیبهم م ! 

- آوات سین ایبرد .. 

پرندیباال م ابروهام : 

- س؟یکه ن یچ یعنی !  

تا صداش نلرزه کنهیم یسع یبه سخت انگار : 

 ...نه که نباشه ها..هست..اما-

پرسمیم یو من عصب زنهیحرفش رو نم ی ادامه : 

- ؟؟؟یاما چ  

زهیریصداش م یعالم تو یغمها تمام : 

- نهینو ببم خوادی..نمیعنی..نهیرو بب یکس خوادینم .. 



اتاق کارم  یِ قد یو به سمت پنجره  کنمیم اخم

چرخمیم : 

- ِشکر آب شده؟؟؟ نتونی! ب؟یواسه چ  

شهیتلخش با لرزش همراه م یخنده  یصدا : 

- حرفا نیاز ا شتریب ... 

و ارغوان اصال  ای. بردکنمیاز قبل تعجب م شتریب

نداشتند که قهر بمونند یاخالق نیهمچ : 

- ؟؟؟یسِر چ  

- وء تفاهمفکر کنم..س .. 

پرسمیو نگران م رمیرو م قدم : 

- یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب ! 

و فکر کنم  شنومیهق زدن آرومش رو م یصدا

حرف بزنه تونهینم .. 

  !!ارغوان؟-



 نیو آخر یذهنم به سمت مهمون کنه،یسکوت م یوقت

شهیم دهیکه هردو پکر بودند، کش یقیدقا : 

- شد؟؟ یزیچ یاون شب..تو مهمون  

لرزهیداش به وضوح مص نباریا : 

- زدمیبهت زنگ م دیآوات..نبا دیببخش .. 

غرمیحرفش م ونیم : 

- شده آخه؟؟؟  یچ نمیارغوان مثل آدم حرف بزن بب

؟؟ی! سوءتفاهِم چه؟یکدوم گور ایبرد  

شهیمخلوط م هیبا گر صداش : 

-  خواستمیبهت زنگ بزنم..نم خواستمیبه خدا نم

 ونمدیمزاحمت بشم و..تو رو هم نگران کنم..نم

دیکنم..ببخش کاریچ .. 

. کنهیم کیاز قبل تحر شتریرو ب میدلسوز صداش

ناله کردن؟!  نطوریو ا یارغوان شاد و پر انرژ

نمیشیم یصندل یرو : 



- شده؟؟ ی! بگو چیستینکن..مزاحم ن هیخب گر لهیخ  

 ..نه مزاحمت شدم..خدافظ-

برمیرو باال م میعصب یقطع کنه، صدا نکهیاز ا قبل : 

- !! چه دردته ارغوان؟؟؟حرف بزن تا نمیبب سایوا

یاعصابمو خورد نکرد نیاز شتریب .. 

خودش  یتا به خودش مسلط که نه..کم کشهیم طول

رو کنترل کنه..و دوباره جمالت رو با حالت 

ارهیمستاصل به زبون م : 

-  گهی..خدا شاهده که قصد دخوامیبه خدا فقط کمک م

 تمخواسیندارم..تو رو خدا بد برداشت نکن..نم یا

منو   خوادینم ایزنگ بزنم..اما برد

..دارم خفه تونمینم گهیماهه!! د هی کِ ی..االن..نزدنهیبب

کنم؟ کاری! چشمیم !  

 فیوقفه دار رد یکه پشت سِر هم ول ییحرفها

ماه؟ کی. کنهیبهت زده م م کنه،یم !  

- ؟یاز شِب مهمون ! 



کنترلش رو از دست  کبارهیو بعد به  کنهیم یسکوت

زنهیبلند هق م یاو با صد دهیم : 

- که چقدر  فهممیبدبختم آوات!! االن م یلیمن خ

منو  خوادینم ای..بردشمیم وونهیدارم د ایبدبختم! خدا

نهیبب ! 

کنمیفوت م رونیب ینیسنگ نفس : 

- آروم باش قهید هیارغوان؟؟  یگیم یچ .. 

خدا منو بکشه!! خدا خودش شاهده..اگه من به -

خدا یبشم ا کهیت کهیکردم، ت ییقصد خطا !  

برمیناله هاش صدام رو باالتر م ونیم : 

- خب! آروم باشه عه لهیخ !  

و به  شهیپخش م یگوش یبلندش تو ی هیگر یصدا

زنهیحرف م یسخت : 

- خوادیمنو نم گهی! دنهیمنو بب خوادی.. نمگهید ایبرد !!  



و با اعصاب خراب آرنجم  کشمیم میشونیبه پ یدست

دمیم هیتک زیرو به م : 

- شده مگه؟ یدعواتون شد؟؟ چ یسر چ !  

کنهیوار ناله م ونیهذ بازهم : 

- نکردم!  ی! خدا شاهده که من کارخوادیمنو نم گهید

 یدونی!! تو مکنهیکه اشتباه فکر م دونهیخدا خودش م

ام که به  ی..من دختریدونیخالق منو مآوات..تو ا

 نیاون آمار بدم؟! تو رو خدا! تو بگو..من همچ نویا

 ایام؟؟؟من انقدر کثافتم که با وجود داشتن برد یدختر

بزنم؟ رو گهید یکیبخوام مخ  !  

خودم رو تکون  یو عصب دمیم هیتک یصندل یپشت به

دمیم : 

-  یدختر نیگفته همچ یک ؟؟؟یزنیم هیحرفا چ نیا

؟؟یسته  

شهیبلند م شیچارگیسرشار از ب ی هیگر یصدا : 



-  رمیمیرو از دست بدم..دارم م ایبرد خوامیمن نم

 ذارهیباهاش حرف بزنم! نم ذارهینم یآوات..حت

نمشیبب .. 

 ییفکرها نیچطور همچ ایشده انگار! برد وونهید

 تیحساس یدرمورد ارغوان کرده؟! ارغوان چطور

آرومم با  یصدا کرده؟! کیمرِد راحت رو تحر نیا

همراهه یکالفگ : 

- ارغوان؟؟ یکرد کاریچ  

لرزهیبلندش م یصدا : 

- نکردم..به ارواح خاک مادرم من  یبه خدا من کار

 یاشتباه متوجه شده.. اگه کار اینکردم! برد یکار

 !کرده باشم، خدا منو بکشه

و  یعصبان کنه،یکه به خودش م یینهایخاطر نفر به

گمیطاقت م یب : 

-  هیخب؟؟ آروم باش  ینکرد یباش! کارباشه آروم 

 ..لحظه



هق  ی..اما صداکنهیخودش رو کنترل م یسخت به

آروم  کنمیم ی. سعشنومیزدنهاش رو به وضوح م

آروم بشه یحرف بزنم تا کم : 

- گه؟؟یم یچ ایبرد   

- کلمه هم حرف  کی ی..حتگهینم یچیه

..تا حاال دهینگفتنش داره عذابم م یچیه نی!همزنهینم

 شهیبوده..هم شهی..همدمیازش ند یاررفت نیهمچ

باهام سرد نبود..به خدا  چوقتیمهربون بوده..ه

م  وونهید نیرفتارشو هضم کنم..هم نیا تونمینم

 گهیبه تو زنگ بزنم..اما د خواستمی..نمکنهیم

کن آوات یکار هی..تو تمنتونس .. 

توقع  ایاز برد چارهی. بسوزهیم شیکالفگ یبرا دلم

ا؟؟یسرد بودن برد لیلسرد بودن نداشته و د  

- شده  یزیچ هیارغوان؟؟؟ حتما  هیرفتارش چ لیدل

 ییاخالقا نیهمچ ای..وگرنه بردگهید کنهیم یکه دور

که همه جوره پشتت بوده یدونینداره..م .. 



آرومش  یهق زدنها یو من فقط صدا کنهیم سکوت

پرسمیو دوباره م ادی. از انتظار خوشم نمشنومیرو م : 

- نه؟؟؟ ایده ش یچ یبگ یخوایم  

شمیکالفه تر م نباریسکوت..ا بازهم : 

- شد ارغوان؟؟؟ یزیچ یتو مهمون  

تا بگه کشهیطول م یا هیثان چند : 

- آوات..به خدا اگه  اسیقصد من فقط برگشتن برد

 انیاصال تو رو درجر رفت،ینم ایبرد

که  گمیرو م نای..ادونمیمقصر نم چکسمی..هذاشتمینم

ای کنمیم یدارم چقلنکرده  یخدا یوقت فکر نکن هی .. 

ارمیحرفهاش سر در نم از : 

- خب بگو لهیخ ! 

- برگرده و مثل قبل باهام رفتار  ایبرد خوامیفقط م

 شویکردن و سرد یکنه..به خدا طاقت دور

بود..اما خدا باال  یک ریتقص دونمیندارم..نم



سرمه..خودش شاهده که من از رو قصد و غرض 

نکردم یکار .. 

کنهیم میعصب شیتکرار یحرفها : 

-  ایبکنم  تونمیم یکار نمیشده تا بب یارغوان بگو چ

 ..نه

لرزهیو بازهم صداش م کشهیم یبلند نفس : 

- که برگرده یحرف بزن ایبا برد خوامیفقط م .. 

- بگم بهش؟؟ یچ  

تا حرفش رو  شمیو من منتظر م گذرهیها م هیثان

رفته  لیتحل یتشر بزنم..اما صدا خوامیبزنه..بازهم م

رسهیمش به گوشم  : 

- مخ  خواستمیو من نم کنهیاشتباه م نیبگو که..عطر

 ..تو رو بزنم

سخته که بتونم جمله ش  یعنی. شمیحرفش نم متوجه

 :رو بفهمم



- ؟یچ ! 

شهیهمراه م یچارگیبا ب صداش : 

- هم..اشتباه فکر  ای..بردکنهیاشتباه م نیبه خدا عطر

نداشتم یکه من..من قصد کنهیم ! 

 ینقطه  ی. نگاهم روشمیخشک م یصندل یرو

و جمله ش رو دوباره مرور  مونهیم رهیخ ینامعلوم

!! تک خنده م سرشار از بهت ن؟ی. عطرکنمیم

هیزدگ : 

- کنه؟یم یفکر نیهمچ ایبرد !! 

 یفهاست و..دستم بحر یلیسکوت ارغوان خ پشت

 نهای. حتما اشهیمشت م زیم یلبه  یاراده رو

 !توهمات ارغوانه

- فکر  نیهمچ دیچرا با ایچرت و پرت نگو فقط! برد

بکنه؟ یمسخره ا !! 

رسهیبغض دارش به گوشم م یصدا : 



- از رفتارش و  ی..ولگهیبهم نم یزیکه..چ ایبرد

دونمیدور شدنش معلومه که...نم .. 

شهیم یو صدام جد کنمیاخم م  یخودیب : 

- یدونیخودتم نم ینزن وقت یخودیپس حرف ب .. 

گهیم هیو با گر ترکهیبغضش م بازهم : 

- از اون شب  ایآوات..برد گمینم یخودیبه خدا ب

 ..باهام سرد شده

دمیتکون م یصندل یخودم رو رو یعصب : 

- به  یبه اون شب داره؟!! چه ربط یچه ربط

 نیهمچ نیرکه عط نیداره؟؟؟ چرا فکر کرد نیعطر

کنه؟؟؟یتو م یدرباره  یفکر  

و هق زدن آرومش اعصابم رو خراب  کنهیم سکوت

کنهیم : 

- کردن، جواب بده یو زار هیگر یجا !! 

از ترس داره ییناله ش حاال رگه ها یصدا : 



-  دی..ببخشیدونیکه نم دونستمی..میدونستیتو نم

که دی..ببخشزدمیبهت زنگ م دیآوات..نبا .. 

برمیو صدام رو باال م شمیلند محرفش از جا ب ونیم : 

- ایکنیاعصابمو خورد م یاه ارغوان دار ! 

 یو به صدا زنمیدور خودم م یبه کمر چرخ دست

کنمیش توجه نم هیگر : 

- شد؟؟؟ یاون شب چ  

رسهیبازهم با تعلل به گوشم م صداش : 

- نشد فقط یچیه ... 

به  کبارهیشجاعت گفتنش رو نداره، فکرم به  یوقت

از کجا  ای. بردشهیم دهیکش یهمونسمت اون شب و م

! ارغوان کنه؟یم یفکر نیهمچ نیکه عطر دهیفهم

چرا اون شب؟! اون  زنه؟؟؟یم یحدس نیچطور همچ

عوض شد و نیرفتار عطر کهویکه.. یشب ... 



 میشونی. پدمیهم فشار م یاعصاب خراب چشم رو با

به هم  شتریو فکرم هر لحظه ب شهیعرق م سیخ

زهیریم : 

- ..اونوقت نیسر کارم گذاشته باش وادخیفقط دلم م

یایو اون برد دونمیمن م ... 

کنهیم هیگر یحرفم با ناراحت ونیم : 

-  هیچند وقت  نی..تو استیآوات من حالم خوب ن

 خوادیکثافت رفته..نم یایلحظه آرامش نداشتم! برد

..رابطه مون کنهیم یبد ی..راجع بهم فکرانهیمنو بب

؟یفهمیم شمیخراب شده، خراب!! دارم داغون م !  

 ی هیگر یادامه بده. صدا تونهینم گهیو د زنهیم هق

و من ناباور و با  شهیپخش م یگوش یبلندش تو

چرخمیخرابتر از ارغوان دور خودم م یروان : 

- چه مرگتون شده آخه!  نمینکن بب هیخب گر لهیخ

 یفکر نیهمچ نیعطر نیشد که فکر کرد یچ

نکنه؟یم ! 



کنترل  شنوم،یهق زدنش رو م یفقط صدا یوقت

دمیصدام رو از دست م : 

- نه؟ ای یزنیارغوان زر م !! 

تا هق نزنه شهیبه خودش مسلط م یسخت به : 

 ..خودش بهم گفت-

 ی! در جا مختندیسرم ر یرو خیپارچ آب  کی انگار

خندمیم یوونگیو با د ستمیا : 

- بهت گفت؟ نیعطر !! 

شهیبازهم آروم و با ترس همراه م صداش : 

-  نیکه عطر سی..اصال مهم نسیبه خدا اصال مهم ن

 ایبرد خوامی..من فقط مکنهیم یگفته و چه فکر یچ

و یتو باهاش حرف بزن خوامیبرگرده..م .. 

که  یو به خزعبالت شهیم نیبه شدت سنگ نفسم

کنمیتوجه نم کنه،یان سر هم مارغو : 

- بهت گفت؟ یچ نیعطر ! 



-  نی..من از دست عطرسیآوات باور کن مهم ن

که کرد، اشکال  ی..هر قضاوتستمیناراحت ن

ادشهیکه از دوست داشتن ز دونمینداره..م .. 

 ختنیشرم و خجالت و..داغ شدن و عرق ر احساس

 یکه به تنم افتاده و تصور خنده ها یو..رعشه ا

دمیفشار م میشونیپ یو...انگشتهام رو رو نیعطر : 

- بهت گفت؟؟ یچ نیارغوان عطر ! 

جواب  رینتونه از ز گهیهست که د یانقدر جد صدام

 :دادن در بره

- نگفت..من  یخاص زینگفت..به خدا چ یخاص زیچ

ستمیاز دستش ناراحت ن .. 

مهم  نیبودن ارغوان از دست عطر ناراحت

آبروم رو برده  نیرکه عط یهست..اما نه به اندازه ا

 !باشه

 خب؟؟؟-

زنهیمکث و لکنت حرفش رو م با : 



اون شب..اومد تو آشپزخونه و..صدام کرد..فکر -

الزم داره یزیکردم چ .. 

شهیهمراه م هیبازهم با گر صداش : 

- س..راستش آوات..باور کن  ختهیبه هم ر کمی..دمید

 کردمیمن قصدم فقط شاد کردن شما بود..فکر نم

 گهیمن فکر د یکنم و..تو درباره حساس  نویعطر

؟؟؟یکنیکه نم  

غرمیحرفها رو ندارم و م نیا ی حوصله : 

 !!صدات کرد..خب-

حرف بزنه، قابل  یدرست و حساب تونهینم نکهیا

هستم که بتونم  نیتر از ا وونهیدرکه..اما من االن د

 ..حالش رو درک کنم

- خدا حرفشم  یو..وا ایدلبر نیبهم گفت که..با ا

آوات سیخوب ن .. 

تا آخرش رو حدس بزنم.  تونمیو...م کنهیم سکوت

خودش بگه خوامیاما م : 



 !!بگو-

-  ییبه جا ایدلبر نیهوففف بهم گفت..با ا

و..هدفم  گذرهیتو سرم م یکه چ دونهی..گفت مرسمینم

 دونستمی! اصال نمهیچ تایمیصم نیو ا یمهمون نیاز ا

 ی..کپ کرده بودم! بهش گفتم که..چگهیم یچ

حالت خوبه؟ ؟؟یگیم !  

لرزهیصداش م بازهم : 

- که  سیگفت من خوبم..اما انگار تو حالت خوب ن

رو  نایما..ا یوسط زندگ یخودتو بنداز یخوایم

ماهه که دارم حرفاشو  هیکه گفت..راستش  ادمهی

..هنگ بودم..اما حرفاش همه ش تکرار کنمیمرور م

ایکار من اشتباه بود  دونمی..نمشهیم .. 

 یو من عرق شرم رو رو زنهیحرف م ارغوان

و تلخ  شهی. تمام تنم داغ مکنمیو کمرم حس م یشونیپ

خندمیزده م رتیو ح : 

- گرفته؟ تیارغوان شوخ ! 



!! ی. لعنتشهیگوشم پخش م یتو دنشیآه کش یصدا

لحظه ها..لعنت به تو  نیحس..لعنت به ا نیلعنت به ا

نیعطر !! 

-  ینم اینبود..کاش اون لحظه برد ایکاش برد

چقدر بد  یبود. وا دهینشن نویعطر ی.کاش حرفااومد.

 !بود..چقدر وحشتناک بود

دور  لیدل تونمیانقدر راحته که م ایحس برد دنیفهم

شدنش رو بفهمم و بهش هم حق بدم! من اگر 

که چشمش دنبال  گفتیم نیبه عطر یبودم..اگر کس

شمیو خم م رمیگیم جهیمرد متاهله...سرگ کی .. 

- و..اصال  امیکنار ب نیعطر یبا حرفا تونستمیمن م

کال باهاتون قطع رابطه کنم. من غلط بکنم  گهید

 دونستمیدوتا آدم..اگه م یخودمو بندازم وسط زندگ

همون اول گورمو گم  نه،یسختشه که منو بب نیعطر

ای..اما بردکردمیم ... 

ارغوان خفه شه کاش .. 



- رو  ایو اون نگاه برد مردمیخدا کاش م یوا

بودن بهم دست داد..به  فیش حس کث! با نگاهدمیدینم

 ی..وقتستمین ی..دختر بدستمین یفیخدا من دختر کث

مرد متاهل واقعا  هیبهم گفت که زدن مخ  نیعطر

! گفت من چندش رمیبم خواستیچندش آوره، دلم م

که به  دیشن نویا ایبرد ی! وادیشن ایآورم!! برد

اصال نگاهشم  نی..اما عطرکنهیگفت اشتباه م نیعطر

..گفت بهتره خوردید..فقط حالش از من به هم منکر

حد خودمو بدونم و دنبال شوهرش نباشم..گفت که 

..به خدا گذرهیتو سرت م یچ دونمیفکر نکن نم

به شماها  نکهیجز ا گذشتیتو سر من نم یچیه

 یگیم ایبرد هنه؟؟ تو ب یکنیخوش بگذره..تو باور م

آوات؟؟؟ یگیتو بهش م کنه؟؟یاشتباه م نیکه عطر  

 یهستم که بتونم جواب خواهش ها یتر از اون جیگ

به فنا رفت تمیثیارغوان رو بدم. آبرو و ح ! 

- بکنه..تو  ییفکرا نیهمچ کنهیبگو ارغوان غلط م

 یفت که در حدبهم گ نیبهش بگو..خب؟؟ عطر

 یزیچ ندفعهیکنم و..ا یکه واسه شوهرش دلبر ستمین



به خدا..من در اون  گهی.. راست منمیبیبد م نه،یازم بب

مرد متاهل  هیکه بخوام واسه  ستمیحد پست فطرت ن

به هم  شویندگنکرده بخوام ز یتور پهن کنم و خدا

 نجوریهم نتونه بشناسدت، من ا یبزنم..گفت هرک

شد! اون که  یچ هوی ایبرد دونمی..نمسمشنایآدما رو م

 نیعطر یبا حرفا یانقدر بهم اعتماد داشت! چطور

شه؟؟؟یرو به اون رو شد آوات؟! مگه م نیاز ا  

رهیچشمم کنار نم یاز جلو نیعطر نگاه : 

- کمی یارغوان..عطر .. 

بگم یچ دونمیادامه بدم و اصال نم تونمینم ! 

- ه خدا آوات! ب ستمیناراحت ن نیمن از دست عطر

نبود که بگم  نیاصال قصدم از زنگ زدن بهت ا

افتاده..فقط زنگ زدم  یچه اتفاق ایگفته  یچ نیعطر

برگرده..به خدا  یحرف بزن ایازت بخوام که با برد

معرفت تنهام  ی..آشغاِل بگهیطاقت ندارم د

خوادیمنو نم گهیگذاشته..د !! 



موهام  ی. دستم رو الرهیگیرو از سر م هیگر بازهم

. رو به رمیاتاق م یو به سمت پنجره  کنمیمچنگ 

با اون صورت آروم و  نیکه عطر کنمیپنجره فکر م

انقدر ترسناک باشه؟!  تونهیفرشته گونه ش، چطور م

چطور  یپشت اون صورت معصوم چه خبره؟!! لعنت

؟ببره یراحت نیمن رو به ا یتونست آبرو !  

- ؟؟؟یزنیحرف م ایآوات با برد  

که غرور و  ییایبا برد حرف زدن یمن رو مگه

 یبه باد رفته رو دارم؟؟ لعنت به اون چشمها رتشیغ

زنندیگولم م شهیکه هم یو آروم اهیس ! 

 ..باشه خدافظ-

و هرلحظه  دمیپنجه م فشار م ونیرو م یگوش

آروم باشم، اما  کنمیم یسع یلی. خشمیتر م یعصبان

ش از  روزمندانهیو اون نگاِه پ نیعطر یاون خنده 

 لیدل کی! تمام خنده هاش شهیمم محو نمچش یجلو

و خجالت دادِن من شینیداشت..ارضا کردن بدب ! 



 دی. باشمیخارج م هیو از آتل گردمیبرم کبارهی به

 لیدل دیمسخره ش رو بده! با یکارها نیجواب ا

 تمیثیبگه که چه مرگشه که با من و ح دی!! باارهیب

کنهیم یباز ! 

. ذارمیزنگ م یو دستم رو رو ستمیا یدر م یجلو

وقفه..دستهام رو  ی..دوباره..پشت سر هم و بکباری

غرمیم یو عصب دمیم هیسرم به در تک یباال : 

- یالمصبو عطر نیباز کن..باز کن ا !  

رسهیبلند و پر نازش به گوشم م یصدا : 

- زمیاومدم عز ! 

گردنم راه  یو عرق رو دمیهم فشار م یرو چشم

 یاصال چحرف بزنم؟!  ایبا برد ی. چطوررهیگیم

 یکه حاال از من هم متنفره؟؟؟نفسها دونمیم یبگم وقت

و بدتر از اون، تعلل  کنهیم تمیاذ نمیبلند و سنگ

کوبمی..مشتم رو به در منیعطر : 

- گهیِد باز کن د !! 



تا در رو باز کنه. قبل از  کشهیطول م یا هیثان چند

نمیبیلبخندش رو م ،یزیهر چ : 

 ..سالم-

با آرامش  تونهیچطور م. شهیاز حرص فشرده م فکم

کرده؟ یرابطه رو قهوه ا کی یبخنده وقت ! 

 یو ظرف ستهیا ی. اون جلوم مذارمیداخل م یقدم

رهیگیجلو روم م : 

- درست کردم آوات ینیریواسه ت ش !  

دستش بندازم،  یبه ظرف تو ینگاه نکهیا بدون

غرمیبهش م رهیخ : 

- ن؟یعطر یکرد یچه غلط !! 

و صداش آروم  رندیگیاز تعجب م یحاله ا چشمهاش

شهیم : 

- ؟یچ  

تا  دمیو به عقب ُهلش م ذارمیشونه ش م یرو دست

شهیبلند م میعصبان یکنار بره. صدا : 



- ؟یکنیم یمن باز یچرا با آبرو !! 

. شهیو ظرف از دستش رها م رهیعقب م یقدم چند

 یصدا یپارکت، تو یشکستن ظرف رو یصدا

شهیبلندم گم م : 

- ! ؟یکنیلت زده م!! چرا همه جا منو خجایروان

به ارغوان اون چرت و پرتا رو سِر  یرفت یواسه چ

؟یهم کرد ! 

و ابروهاش  مونهیباز م یاز فرط بهت زدگ دهنش

و به ظرف  شهی. نگاهش از من جدا مرندیباال م

 نیزم یپخش و پال شده رو یها ینیریشکسته و ش

هستم که به  ی. انقدر از دستش کفرخورهیچرخ م

 یکه تو ینیریش یبه بو یندم. حت تیاهم یچیه

پر شده ش و  یخونه پخش شده و..چشمها یفضا

اومده بندنفسش که  ! 

- نمیبب سایوا !! 

ذهنم لحظه ها رو  یو بازهم تو دوئمیبرفها م یرو

کنمیثبت م : 



- ایبالم ن! دنخوامینم !! 

که با خنده به دنبالم پا تند کرده..بازهم با ذوق  نمیبیم

کنمیو فرار م کشمیم غیو ترس ج : 

- اومد یوا !!!  

- رو برفا  نیتبسم..همچ رمتیدعا کن فقط نگ

فرار  یاز برف باز ،یکه تا عمر دار خوابونمتیم

یکن ! 

درست  یکیکوچ یبرف یو گلوله  دوئمیم طنتیش با

و  کنمیرو به سمتش پرت م یرفب ی..گلوله کنمیم

خندمینفس گرفته، م : 

- میریبگ یتونینم !  

و در عوض با سرعت به سمتم  خورهیبهش نم گلوله

ادیم .. 

 !دارم برات-



..هنوز دو قدم به سمت شهیبنفشم به هوا بلند م غیج

مخالفش برنداشتم که از پشت دستهاش رو دورم حلقه 

خندمیو م زنمیم غی..بازهم فقط جکنهیم : 

- مگه زوره امیولم کن!! نم !! 

و من رو به سمت خودش  کنهیتقالم توجه نم به

 تونمی..انقدر سفت و محکم گرفته که نمگردونهیبرم

 ..از دستش در برم

- نزن غیانقدر ج ! 

گمیم غیخنده و ج با : 

- کنم یبرف باز خوامیولم کن م ! 

خندهیم ثانهیخب : 

- یخودت خواست ! 

و  کنهیه خمم ماز حرفش نگذشته ک هیثان کی هنوز

 زنمیم غی..از ترس جکنهیدستهاش رو باز م یحلقه 

خندمیافتم..اما همچنان م یبرف ها م یو...رو : 

- رمیگی!! االن حالتو مووونههههید .. 



 یو بازهم رو شهیبشم که روم خم م زیخ مین خوامیم

دهیبرفها ُهلم م : 

- کال از  یتا فکر برف باز نجایهم یمونیساعت م هی

ونریسرت بره ب .. 

..دستهاش رو ذارهی..نمشمیم زیخ میبا خنده ن بازهم

پاهاش قفل  نیو پاهام رو ب ذارهیشونه هام م یرو

کنهیم .. 

- بزن غیج !!  

زنمیم غیو ج خندمیها م وونهیو مثل د بلند : 

- رمیگیولم کن جرزن!! بذار بلند شم اونوخ حالتو م .. 

شهیصورتم خم م یخنده رو با : 

- تو سر و صورتت  یواخیتو! م یدار ییعجب رو

تا زبونت کوتاه بشه؟؟ زمیبرف بر  

زنمیذوق نفس نفس م با : 

- ادی..دلت نمیتونینم !! 



شهیصورتم خم م یرو شتریب : 

- ؟؟؟یکنیم کمیتحر یدار  

ش رو  قهی خوامیو م ارمیرو باال م دستهام

رهیگیبرفها م یو دستهام رو رو ذارهی..نمرمیبگ .. 

 ..نکن امرااان-

دهیباال م ییابرو یا هثانیخب یخنده  با : 

 !بگو نوکرتم امران-

شندیدرشت م چشمهام : 

 !گمشو-

دارهینگهم م محکمتر : 

 ..زودباش! بگو َخرتم امران-

کنمیو تقال م رهیگیم م خنده : 

- یعوض !! 

بوسهیصورتم رو م نباریو ا خندهیم بازهم : 



 ..بگو! بگو تا ولت کنم-

تا عقب بره دمیرو تکون م صورتم : 

 !!عمرا-

به هوا  غمی..درد نداره اما جرهیگیم رو گاز م گونه

شهیم رهیچشمهام خ یو تو خندهیم طنتی..با شرهیم : 

 !بگو خاک پاتم امران-

زنمیم یبلندتر غیج : 

- ولم کن خواااامینم !!! 

رهیگیم رو گاز م چونه : 

 !بگو تا ولت کنم-

خندمیگرفته، بازهم م نفس : 

- خودتو خسته نکن گمینم ! 

و پر از  ی..طوالنبوسهیرو ملبم  ینفس بلند با

 یکه کم کم از تقال م ی..جورادیحرص..نفسم بند م

 یبوسه  نی..با اشمیسرما، گرم م نیا یافتم و..تو



رو به وجودم  یقشنگ یو پر حس، گرما یطوالن

لبخند  نباری..اکشهیو باالخره عقب م کنهیم قیتزر

داره و از چشمهاش دوست داشتن  یآروم

گهیخش گرفته، رو بهم م آروم و یلیباره..خیم : 

- یبگو دوسم دار .. 

..قلبم مونهیمنتظر و خمارش م یچشمها یرو نگاهم

صورتم  یاون تو نِ یسنگ یو..نفسها کوبهیبه شدت م

که دوباره  ستین هی..هنوز چند ثانشهیپخش م

تر وونهیآرومتر و د نباری..ابوسهیم .. 

 ..زودباش بگو تا ولت کنم-

زنمیم یوار وونهیو لبخند د رهیم نفسم : 

- یولم کن خوامینم .. 

زنهیلبهام، پچ م یرو لب : 

- کنمیتو بگو..من ولت نم .. 

درخت  یو نگاهم رو کشمیور م کیرو به  صورتم

مونهیاز برف م دهیپوش : 



- ؟؟یکنیولم نم  

..صورتم کنمیو من نگاهش رو حس م کنهیم سکوت

پر حس و  ی..حاال چشمهاگردونمیرو به سمتش برم

چشم  یش درست جلوصورت بدون لبخند

 یو اخم کمرنگ زنندیخمارش برق م یمنه..چشمها

ه؟؟یداره..چرا انقدر خواستن  

- ؟؟یکردن بلد یتو..عاشق  

آور  ادیو لبخندش  زنهینگاش موج م یتو تاسف

که گذشت هیسخت یروزها : 

- نبود نیاگه بلد بودم که وضعم ا .. 

 یو به چونه  شهیم دهیکش نیی..نگاهم پاسوزهیم دلم

کنمیده ش نگاه مسفت ش : 

- ؟؟یپس چرا منو نگه داشت  

و لبهام رو لمس  شهیصورتم خم م یرو

خش گرفته ش اوج صداقتش رو  ی..صداکنهیم

دهینشون م : 



- کنم یمن فقط بلدم داشته باشمت که زندگ .. 

و در اوجِ خواستن، آروم و  دمیگلوم رو فرو م آب

گمیطاقت م یب : 

 ..دوِست دارم-

خندهیصورتم م یرو : 

- س مننف .. 

 چیو من ه کنهیصورتم رو بوسه بارون م تمام

کنمیحس نم ییسرما .. 

- اِمران یِ فقط تب .. 

کنمیو حرفش رو تکرار م زنمیبسته، لبخند م چشم : 

- امران یِ فقط تب .. 

برفها بلندم  یو از رو ذارهیزانوهام م ریز دست

کنهیم .. 

- ام یراض یاز همه چ .. 



دلش  یحرفها ..اونادیدر اوجِ آرامشم و خوابم م من

زنهیم یوونگیرو با د : 

- ام یراض ،یکه هست نیهم .. 

و چشمهام رو باز  ذارمیش م نهیس یرو رو سرم

کنمینم .. 

-  میبر دی..بادمیام که به حرف تو گوش م وونهید

یخوریحموم..وگرنه امشب سرما م .. 

زنمیو مستانه لب م آروم : 

- تو گرممه شیپ .. 

پشت  تیو در رو با عصبان ذارمیداخل خونه م قدم

بندمیسرم م : 

-  یرفت یها؟!! چ ؟؟؟یگفت چارهیبه اون ب یرفت یچ

رو به اون رو  نیاز ا هویها  وونهیکه مثل د یگفت

..نگو پس گندو یباش فکر کردم آدم شد! منو ؟یشد

همه  شیبه ر یکنینگاه م یدار ینشست یزد

یخندیم !! 



 شتریاعصابم رو ب نیو هم کشهیرو باال نم نگاهش

ضربه  یا شهی. با پام به خورده شزهیریبه هم م

دارمیبه سمتش برم یو قدم زنمیم : 

- تو ذهن  یروت شد هرچ یمنو نگاه کن!! چطور

من  یبه آبرو ؟؟؟یدختره کن بار اون ادیخرابت م

خودت  تیمن جهنم! به شخص ی!! آبرو؟یکنیفکر نم

جز عقده هات فکر  یزیاصال به چ ؟؟؟یکنیفکر نم

احمق؟ یکنیم ! 

دوخته و  نیحرکت نگاهش رو به زم یو ب مات

 یها ینیری! شکنه؟یم یکه با روان من باز فهمهینم

شمیم کشیو با حرص نزد شندیپام له م ریز یقلب : 

-  یباز یکه هر عوض یکردی! اگه فکر مگهیه دن

 تمیثیذره به فکر من و ح هیاومد!!  یازت برنم یا

 ؟؟؟یاون حرفا رو به ارغوان گفت یکه رفت یبود

 یجز خودت و اون فکرا یفکر کرد یآره؟!! به چ

که همه  گذرهیم یچ ضتیکثافتت؟؟؟ تو اون ذهن مر

!؟؟یاریباال م یگند هیجا   



و هر لحظه  شندیذهنم تکرار م یارغوان تو یحرفها

 یچ ای. آخه من به بردشمیخجالت زده م شتریب

 !!بگم؟

- که  نیی!!! سرتو ننداز پایجواب منو بده عطر

..گندو یزنیبه هم م شتریب اتیمظلوم باز نیحالمو با ا

اون دوتا بدبختو فقط به خاطر  نیرفته! ب یزد

! اونوقت تو یبه هم زد فتیو ذهن کث یخودخواه

خجالت زده  ؟؟؟یدیخندیم یکردیمن نگاه م یرو

بود آره؟ یخنده دار زیکردن من چ ! 

و با خشونت سرش  ذارمیچونه ش م ریدستم رو ز 

پر شده از اشکش هنوز هم  ی. چشمهارمیگیرو باال م

و من برعکس..دارم  دهیرو نشون م شیشوک زدگ

. کنمیارغوان رو درک م یحرفها شتریهر لحظه ب

شمیتر م یو عصب کنمیدرک م : 

- مثال مهمون دعوتت کرده  ؟؟؟یدیخجالت نکش

 یاحترام گذاشتن، جوابشونو اونطور یبودن! جا



پست فطرت باشه که  تونهیآدم م هیچقدر  ؟؟یداد

شوهرش هم فکر نکنه تیثیبه ح یحت !! 

. اما اصال رهیگیاز فرط داد زدن، خش م صدام

. نگاهش رو با اخم کنهیفروکش نم تمیعصبان

انداخته و ش  ریو با نگاه به ز کشهیم نییپا یکمرنگ

که  کنهیم بیترغ شتریحرکت بودنش، من رو ب یب

و  دمیچونه ش فشار م یسرش داد بزنم! دستم رو رو

دمیتکونش م : 

-  یخودت چ شی!! پ؟یبا توام!! چرا خفه خون گرفت

ارغوان و رابطه شونو  کلیه یکه زد یفکر کرد

ا؟؟؟؟یبرد ! کثافت جلوا؟یجلو برد ؟؟؟یکرد یرنگ  

. کنهیچشمهام جابجا م نیو ب کشهیرو باال م نگاهش

پرسهیو آروم م کشهیم ینفس : 

- ه؟یارغوان..ک !! 

 پرسهیرو م نیا ی! انقدر آروم و واقعشمیم مات

اصال  کنمی! فکر مستین یتمسخر چیه فهممیکه..م

 ی! زهرخنددهیاسم رو تا به حال در عمرش نشن نیا



شده م رو فشار  و دست مشت زنمیسراسر بُهت م

وقت تو سرش نزنم کیتا  دمیم !  

-  ندفعهیخانوم! ا یعطر دهیادا درآوردنات جواب نم

خجالت  دی..تا عمر دارم بایکرد یبدجور خرابکار

به  دی!! با؟یفهمیباشم! م ایارغوان و برد یزده 

سر  میکه زِن شکاک و روان ییخاطر چرت و پرتا

خشتکم باشه یهم کرده، سرم ال !  

و صورتش به  کنمیش رو با حرص رها م چونه

 یی. اما نگاهش رو که حاال..رگه هاشهیپرت م یسمت

! کال متنفره!! اصال رهیگیاز نفرت داره رو ازم نم

دختر  نیدل ا یبه اسم دوست داشتن تو یزیچ

حس  ی..تمام دخترها..بانمیهست؟؟؟ از من..اطراف

 ایدن نیا یرو هم تو یبودن به خانواده ش!! کس

داره؟ دوست ! 

-  ی وونهید هیکه با  برمیم یپ نیبه ا شتریهرروز ب

اون  رتیرو غ یبد دل همخونه ام! دست گذاشت

کرده بودن مگه؟! بد گذشته  کارتیبدبخت! چ یایبرد



خونه به خودم  یایب یتحمل کن یمردیبود؟! م

؟؟؟یکردیم یتو خال نهیهمونجا ک دی!! حتما با؟یبگ   

دور خودم  یصبو ع کنمیموهام چنگ م یال دست

چرخمیم : 

-  وونهیتو د یآخر من از دست کارا ی..وایوا

 ه؟؟؟یبدم؟! بگم زنم روان یرو چ ای!! جواب بردشمیم

عقل نداره؟؟  اد؟؟یاز دهنش درم یچ فهمهیبگم نم

تو  ییبا چه رو اد؟؟یزنا بدش م یشکاکه؟!! از همه 

تو  دمالیبگم که ر یروش نگاه کنم؟!! آخه من چ

بطه شون خراب شده، فقط هم به پاک بشه؟!! را

؟یفهمیخراب توئه! م یخاطر فکرا !! 

و اصال  رهیگیرنگ نفرت م شتریهر لحظه ب نگاهش

که دست روش بلند  کنمیم یسع یلینداره! خ یتیاهم

که  ییکه گفته و آبرو ییبه خاطر حرفهانکنم و 

. رمیگیفاصله م نیهم یبرده، تو صورتش نزنم! برا

 شهیو اعصاب داغونم باعث م رمیگیفاصله م شتریب

عرق بشه سیکه تمام تنم خ : 



- و به گوشم  مونهیم ینطوریتا آخر هم یفکرکرد

 یخوایم یاگه بفهمم چطور یفکر نکرد رسه؟؟؟ینم

نداشت؟! آره  تیاسم اهماصال و ای ؟؟؟یجواب بد

 قشیرف یداره که آوات شرمنده  یتیچه اهم گهید

بشه؟! جهنم که رابطه شون به هم خورد! اصال 

جرات نکنن از صد  گهیکردم که کال د یکار یقصد

 یکردیفکر م نایرد بشن!! آره؟؟؟ به هم میرسخف

ورم!! آوات  هینه؟! آوات و آبروش هم که به  گهید

 ستیکال ن دیخالف من باشه، بام یچند؟؟؟ هرک ویکل

  !!و نابود بشه نه؟

ست.  ختهیو فکرم به هم ر رمیسمت اتاق م به

کنم کاریچ قایدق دونمینم : 

- فکر  یاصال جز خودت و عقده هات به چ

؟یکنیم !!  

 نیو در همون ح ارمیگرمکن رو از پام درم شلوار

کشمیسرم رو به سمت در اتاق م : 



-  یِ به زندگ ی!! آخه ک؟رونیبکشه ب تیپاشو از زندگ

!! ؟ی! اصال کدوم زندگض؟یآشغال تو کار داره مر

تو توّهم! هر  ای یا افهیتو ق ایهفت روز هفته رو 

 خوره،یروز حالت از من به هم م هی! یجور هی قهیدق

 کنهیکه آدم شک م یمهربون یروز انقدر افراط هی

!! فکر یرخوشکه انقدر س یزد یزیچ دیکه شا

چشمش فقط دنبال  رسه،یاه ماز ر یهرک یکرد

توئه؟؟؟ بابا خودتو جمع کن یمسخره  یزندگ !  

اتاق پرت  یو گوشه  ارمیرو با حرص درم شرتیت

کنمیم : 

-  نیکه چشمش دنبال ا یاون احمق یتف تو رو

هیزندگ !  

نشده، بلوز مردونه  زونیآو یلباسها نیهدف از ب یب

کشمیم رونیب یچهارخونه ا ی : 

- خسته بشم  شتریکه هرروز ب کن یکار هیخوبه!! 

 خب؟؟؟



بلوز رو  یلرزون دکمه ها یبا انگشتها کهیدرحال

برمیصدام رو باالتر م بندم،یم : 

- !! عقل درست چارهیکن ازت خسته بشم ب یکار هی

 یرو دخترا شتریکن ب یکار هیکه؟؟  یندار یحساب

تو  اقتیل ی! ب؟یخوایم نویدور و برم زوم کنم!! هم

؟یخوایم نویهم !!  

 ایبه برد دی. بازنمیتخت چنگ م یرو از رو یگوش

؟ییزنگ بزنم..اما با چه رو ! 

- بگم  ایبه برد یجمع کنم؟؟؟ چ تویگند کار یچطور

بگم که فکر نکنه که  یس؟! چ وونهیکه نگه زنش د

 یخبر سر و سر یبا ارغوان بدبخِت از همه جا ب

چشم  ایبرد یدرست کنم؟! وقت خوامیم ویدارم؟؟؟ چ

بگم بهش؟ ینداره، من برم چ منو دنید !  

چییکردن سو دایپ یبرا چرخونمیم چشم : 

 نایو ا کنهیارغوان م یاالن هزارتا فکر درباره  -

ذره  هی ؟؟یهست یتوئه! تو چجور آدم ریهمه ش تقص



دونفرو  نیب ،ی! راحت قضاوتتو کرد؟یوجدان ندار

نه؟ سیهم ن التیخ نیع ،یبه هم زد ! 

چرخمیخودم م دور : 

- ه؟یکدوم گور چییسو ! 

 یکه همونطور ب نمیبیو م زنمیم رونیاتاق ب از

 کیو نگاهش به  ستادهیا ییرایحرکت وسط پذ

فکره! اما  یهست که مشخصه تو ییناکجا

 شهیاز اشک داره که باعث م یصورتش..رد

زهیاعصابم به هم بر : 

- من کجاس؟؟؟ چییسو  

 کشمیم ی! پوف بلندزنهیهم نم ی. حرفکنهینم نگاهم

به اعصابم مسلط باشم. فقط بلده ماتش  کنمیم یو سع

و با  نمیبیم زیم یرو رو چییبزنه! سو جیببره و گ

در رو باز  نکهی. قبل از ادارمیبرش م یبلند زیخ

شنومیرفته ش رو م لیتحل یکنم، صدا : 

- نکن رمیتحق .. 



 ینیرو از ب نمیو نفسم سنگ دمیهم فشار م یرو چشم

 نکهیشه!! بدون ا. فقط به فکر خودفرستمیم رونیب

 خوامی. مکشمیم نییرو پا رهینگاهش کنم، دستگ

سکوت  ی.توکشهیاعصابم نم گهیبزنم، اما د یحرف

و در رو به هم  زنمیم رونیاز خونه ب یپر تنِش

کوبمیم .  

و در  نگیمتصل به پارک یچند پله  یوونگید با

پا تند  نیو به سمت ماش رمیم نییرو پا یخروج

کجا برم. اما حال  ایکنم  کاریچ دونمی. اصال نمکنمیم

ختهیتمام فکرم رو به هم ر ایو روز برد . 

 یهدف تو یو ب شمیاز خونه خارج م نیماش با

 یاصال تو نیعطر ی. خرابکاررونمیم ابونهایخ

فکر کردن بهش هم  یعنی. دیگنجیتصورم هم نم

سخته که رفته به ارغوان اون حرفها رو زده! چشم 

که  یقعا چندش آوره!! واداشتن به مرد متاهل وا

رو هضم کرده؟ نیحرف عطر نیچطور ا ایبرد !! 



رو از  میو گوش کنمیپارک م ابونیکنار خ یا گوشه

 نیبه ا یحیتوض کی دی. بادارمیفرمون برم یجلو

. هرچند خودم هم رهیبدم تا فکرش آروم بگمرد 

باهاش حرف بزنم یچطور دیبا دونمینم !  

که  کنمیو فکر م دوزمیها به اسمش چشم م قهیدق

 ایبرد ختنیحد باعث به هم ر نیتا ا نیعطر یحرفها

شده؟! اون که به ارغوان اعتماد کامل داشت! 

بود حتما! با دو  نیسنگ یادیز نیعطر یحرفها

. چه روز مالمیچشمم رو م یها انگشتم گوشه

یمزخرف !!  

. هنوز کنمیاسمش رو لمس م یو شرمندگ دیترد با

که نشان از خاموش بودن  یزن ینخوره، صدا یبوق

رو  یگوش ی. با پوف بلندشهیپخش م شه،یگوش

فرمون  یو سرم رو رو ندازمیفرمون م یجلو

کنم؟؟ داشیپ دیبا ی. چطورذارمیم  

 ی. انقدر ازشون بکنمیساعت فکر م میاز ن شتریب

 دونمیازشون ندارم و نم یاطالع چیخبر بودم که ه



 میکه به گوش یامیپ یکرد. با صدا داشیپ شهیکجا م

. فکر دارمیفرمون برم یسرم رو از رو رسه،یم

 یاز طرف ارغوان باشه، اما اسم لپ چال کنمیم

کنمیمرو باز  امشی. پکنهیم ییصفحه خودنما یرو : 

- ریخاله من شیپ رمیم .. 

احمِق  ی. دختره دمیو آب گلوم رو فرو م بندمیم چشم

از هم دور  یخرابکار! بهتر که بره و چند ساعت

و هم با  شه،یهم اعصابم آرومتر م ینطوری. امیباش

و دنبال جنجال دوباره  خورمیحرص نم دنشید

گردمینم ! 

- ببر دیکل .. 

و هنوز هم به شدت از دستش  فرستمیرو م امیپ

رو بفهمه و  اممیتظار دارم منظور پام. ان یعصبان

برگشتنم به خونه هست ریبدونه که احتمال د . 

و لب باالم رو به دهن  شمیخارج م امیپ یصفحه  از

مسئله حل نشه، وجدانم آروم  نی. اگر ارمیگیم

 نباریو ا رمیگیرو م ایبرد ی. دوباره شماره رهیگینم



پخش  یگوش یبوق تو یدور از انتظارم، صدا

بهش  دیبا یم خوشحالم، و هم خجالت زده. چ! هشهیم

 یلب فحش ریز شهیو باعث م دهیبگم؟؟؟ جوابم رو نم

و دوباره و دوباره..اما  رمیگیبدم.دوباره تماس م

دمیم امی. بهش پدهیجواب نم : 

- داداش جواب بده ایبرد .. 

. زنمیو دوباره بهش زنگ م کنمیرو ارسال م امیپ

دمیم یا گهید امیپ ده،یباز جواب نم یوقت : 

- ؟یخودت ی..خونه میحرف بزن دیبا  

هست.  یزیچ کیباشه که  دهیفهم دیبا گهید حاال

و  زنمیزنگ نم کباریاز  شتریکه من ب دونهیچون م

شمیم الیخیدر صورت جواب ندادن، ب .  

. رمیفکر فرو م یتو ینامعلوم یبه نقطه  رهیخ

خاله  یخونه  یعنی! رشیخاله من شیرفت پ نیعطر

 ینامزدشه؟؟؟ لحظه ا یخونه  ایاغر هست س ر؟؟یمن

. زنمیو به ساغر زنگ م امیم رونیب ایاز فکر برد

دهیجواب م : 



 ..سالم-

جوئمیلبم رو م ی گوشه : 

- ؟؟یسالم..ساغر خونه ا  

- ؟؟یآره خونه ام..خوب  

کشمیم میشونیبه پ یدست یخستگ با : 

- اونجا؟؟ ادیداره م یکه عطر یدونی..منی..ببیمرس  

- ..خونه ام..منتظرشمآره بهم گفت .. 

شهیراحت م المیخ : 

- قربونت گهیدستت درد نکنه..حواست بهش باشه د .. 

 یزیو فکر کنم تعجب کرده. اما چ کنهیم مکث

گهینم : 

- راحت التیباشه..خ .. 

. دمیم انیو تماس رو پا کنمیم یحوصله خداحافظ یب

 امیتماسم به ساغر نگذشته که پ یهنوز چند لحظه ا

رسهیم میبه گوش ایبرد .  



- میزنیحرف م ایآوات..فردا ب ستمیامروز ن .. 

 کیتار یفضا دنی. با دکنمیباز م دیرو با کل در

. با شمیو داخل م دمیم رونیب یخونه، نفس خسته ا

برق رو لمس  دیو کل کنمیاز مبستن در، دست در

. نگاهم به دور تا دور سالِن خونه چرخ کنمیم

شکسته و  یِ ظرف بلور یو در آخر رو خورهیم

از  ی. اخمشهیپخش و پال شده متوقف م یها ینیریش

و قدمهام رو  کنهیابروهام جا خوش م نیب یکالفگ

مونده که قبل از  ی. خونه همونطورکشمیم کترینزد

بودم دهیرفتن د !  

. دلم صدا ندازمیبه در باز اتاق مشترکمون م ینگاه

که اصال هست،  دونمیهرچند نم خواد،یکردنش رو نم

 یحت اد،ینه! و حدس نبودنش..از نبودنش خوشم نم ای

ام یهنوز از دستش عصبان نکهیبا ا .. 

که به شکل قلب  یکلوچه مانند یها ینیریکنار ش از

. شمیو وارد آشپزخونه م گذرمیدرست شده، م

تر از  ختهیتر و به هم ر فیآشپزخونه به مراتب کث



و آرد و شکر  ینیریش فِ یکث یو ظرفها هییرایپذ

 یا گهید زیاز هر چ شتریکانتر ب یشده رو ختهیر

کنهینظرم رو جلب م . 

درست کردن  ینیریبعد از چند وقت هوس ش خانوم

در کاره،  یا ینیریبه سرش زده بود! حاال که نه ش

 یهم که با سابقه  نجایخودش هست..او نه انگار 

شکل بمونه نیبه هم یچند روز دیقهر کردنهاش با !! 

و  رمیگیآشپزخونه م یختگیو به هم ر یفیاز کث چشم

ندارم و در  یچیبه ه یلی. مکنمیرو باز م خچالیدر 

. سکوت کشمیو سر م دارمیآب رو برم یآخر بطر

آزار دهنده ست یخونه کم .. 

رو  خچالیو در  گردنمیرو سر جاش برم یبطر

رسهیبه مشام م ینیریش ی. هنوز بوبندمیم .  

 یرو یها ینیریبه ش یو نگاه دوباره ا گردمیبرم 

ترم  یعصب خوادیم ی. لعنتندازمیشده م ختهیر نیزم

برخورد کنم. دخترِک  نیکنه!حقش بود بدتر از ا

مزاجِ خرابکار یدمدم ! 



ظرف  یو دوباره جلو شمیآشپزخونه خارج م از

شکل قلب که  یها ینیری.شستمیا یشکسته م

ظرف شکسته  یتکه ها نیُخرد شده و ب شترشونیب

رو جمع کنه بعد  نهای. نکرده الاقل اخورهیبه چشم م

به خرج داده! دست به کمر  قهیبره..چقدر هم سل

. دمیچشمهام فشار م یو دو انگشتم رو رو شمیم

ن اون حرفها رو به ارغوا ییآخه با چه رو دونمینم

 یجور کیکه هر لحظه  یدختر نیزد؟! من با ا

کنم؟ کاریچ کنه،یم رمیغافلگ !! 

 نیزم یها رو از رو ینیریظرف و ش یها شکسته

. و با جارو زمیریسطل آشغال م یو تو کنمیجمع م

 گهیتا اصال د کنمیم زیاون قسمت رو کامال تم یبرق

نخوره.  یو ظرف شکسته ا ینیریش چیچشمم به ه

وجود داشته باشه که دلم رو  یزیچ خوامیاصال نم

. کنم ینرم کنه و باعث بشه که از خطاش چشم پوش

 یبفهمه که اشتباه کرده و با خودخواه دیرو با نباریا

من گذاشته یآبرو یدست رو ینیو بدب .  



طاقت به سمتش  یب رسه،یم میکه به گوش یامیپ با

بخواد که  ایاز حالش بهم بده  یخبر دی. شارمیم

شمیم دیاسم شهرزاد، ناام دنیاما با د برگرده! .  

-  ینکنه..اصال پسر خوب تمیآوات به احسان بگو اذ

! دوسش ندارم آوات! خوامی..با تو فرق داره..نمسین

مثل خودت باهام رفتار  یگیبهش م ای..دونمیمن نم

که تو سطح خودت  یکن دایرو پ یکی دیبا ایکنه، 

 ..باشه

 امشیپ یشنو خنده هم چا طنتیش یموجیا چند

 یشوخ یافکارم، حوصله  یختگیبه هم ر نیکرده..ب

بدم،  یجواب نکهیشهرزاد رو ندارم. بدون ا یها

و به سمت اتاق  ندازمیمبل م یرو رو یگوش

رمیمشترکمون م . 

. ساعت از مونهیم یخال یتخت دونفره  یرو نگاهم

 یی! تنهاستیلجباز ن یشب گذشته و..دختره  ازدهی

نداره.  یحس خوب چیخت هاون ت یرو دنیخواب

 یکاناپه  یو رو دارمیتخت برم یاز رو یبالشت



 یبه صفحه  رهی. خکشمیدراز م ونیتلوز یجلو

 یزیچ کی. کنهیم ریس یا گهید یفکرم جا ونیتلوز

خورهیچرخ م شیسوال یجمله  شی..فکرم پتهس .. 

" ه؟یارغوان ک !" 

ارغوان رو فراموش  شهینه؟! مگه م کردیم یشوخ

!! ؟یعی! انقدر طبکرد؟یم یباز لمی!! فکرده باشه؟

 بازهم غرق هپروت شده بود؟؟

. نگاهم رو به سقف شمیو طاق باز م زنمیم یغلت

 ی! وقترهیم ریخاله من شی. گفت که پدوزمیاتاق م

! گه؟یرو م نیوجود نداره، چرا هربار ا یریخاله من

نزده و  یهم درمورد نبودنش حرف کباریتا به حال 

ست؟ین زیگتعجب بر ان نیا !!  

و من همچنان به فکر  گذرهیاز دو ساعت م شتریب

! کاش شناسمشیهستم که انگار اصال نم یدخترک

 یو چطور گذرهیمغزش م یتو یکه چ دمیفهمیم

کنهیفکر م .. 



و  گذرهیمشترکمون م یبه هشت ماه از زندگ کینزد

نه! آخه  ایداره  یمشکل نیکه عطر دونمینم یمن حت

کردنه  ینقش باز یوهم و گاهو ت ایانقدر غرق رو

که  ی..از لحاظ روانفهممیکه راست و دروغش رو نم

نداره..داره؟ یمشکل !! 

 کی.خوادیخونه رو م یدلم بودنش تو هوووففف

نداشته  یگوشه کنار ها باشه و با من کار نیهم ییجا

و هم با  دهیهم با بودنش آزارم م یباشه! لعنت

ستینبودنش! اصال بهتر که ن !! 

 میو ن کیکه  دنشیو با د ندازمیبه ساعت م ینگاه

با  دی. بادمیم رونیب ینفس یبا کالفگ دهیرو نشون م

 نیبگم. و هم یچ دونمیحرف بزنم و نم ایبرد

ه من رو بزرگ و وحشتناکشه ک یدردسرها

 یخرابکار نیاز پس ا یچطور دی. من باترسونهیم

 تونهیحدس بزنم که چقدر م تونمینم یوقت امیهاش برب

با  یوحش یگربه  کیو خطرناک باشه؟!  یوحش

 تیو براق که خودش رو به مظلوم اهیس یچشمها

 !زده



رو  یاراده گوش یبعد انقدر کالفه ام که ب یساعت

دمیبهش م یامیو پ دارمیبرم : 

- ؟؟؟یامشب اونجا موندگار شد  

به  کیکه ساعت نزد میبنیم شه،یارسال م امیپ یوقت

 ذاشتمینداده بودم و م امیشبه! کاش بهش پ مهیسه ن

نباشه و  یو زار هی. البته اگر درحال گردیخوابیم

خودش جمع نشده  یو آواره تو میتی یمثل جوجه ها

یخودخواِه روان شعورِ یب یباشه! دختره  ! 

دهیم امیبعد دور از انتظارم ساغر پ ی هقیدق چند : 

-  شی..گوشمونهیم نجایامشب ا نیسالم آوات..عطر

از  التیشارژ نداشت که جوابتو بده. حالش خوبه..خ

 ..بابتش راحت باشه

ساغر رو مرور  امیو پ ذارمیسرم م ریرو ز دستم

 یعصب یخودیو ب شهیفکم فشرده م یخودی. بکنمیم

، انقدر از دستم . خودش جوابم رو ندادشمیم

 یرو ادهیکه کرد، ز یناراحته؟! در مقابل کار

هم  یا گهید زیدختر جز خودش به چ نیکردم؟!! ا



درست کردنش تو  ینیریاصال؟! اون ش کنهیفکر م

! ستیمن ن یبه فکر شرمندگ یحت یسرم بخوره، وقت

دمیجواب ساغر رو کوتاه م : 

- یکه خبر داد یباشه مرس .. 

. و ذارمیم یرو کنار یو گوش کنمیرو ارسال م امیپ

بخوابم و  کیو تار یخال یخونه  یتو کنمیم یسع

که  یا وونهیبه دخترک د یفکر نکنم. حت یچیبه ه

به شدت ترسناک باشه تونهیم ت،یمظلوم نیدر ع ! 

** 

 رمیگیم ایبرد ی ختهیاز سر و صورت به هم ر چشم

سراسر  ی. شرمندگدمیدستم فشار م یو دستش رو تو

مرِد  نیبا ا شهیرو گرفته و چقدر سخت موجودم 

 :داغون روبروم حرف زد

- که؟؟؟ یآآآ خوب  

دهیتکون م یو سر دهیم رونیب ینیاز ب ینفس : 

- یتو..خوش اومد ایب .. 



. ضربه شمیو داخل خونه ش م دمیگلوم رو فرو م آب

 ییرایو به سمت سالن پذ زنهیبه پشتم م یآروم ی

کنهیم تمیهدا : 

- چطوره؟؟چه خبر؟؟ خانومت   

و  ستی! خجالت دست بردار نارهیرو نم نیعطر اسم

من رو شرمنده کرده ینطوریکه ا ینیلعنت به عطر .  

- ؟؟یخوبه..تو چطور  

به پوزخنده هیشب شتریکجش ب لبخند : 

- میستیبد ن .. 

حرکاتش  یسابق رو تو یایاز برد یاثر چیمن ه و

دستش رو به  شه،یم ینگاهم طوالن ی. وقتنمیبینم

کنهیچرِم قرمز رنگ دراز م یهاسمت مبل : 

- داداش نیبش .. 

 رمیگیجا م یمبل یرو دم،یم رونیکه ب ینفس بلند با

دمیمبل فشار م یدسته  یو دستم رو رو : 

- ایبرد نیبب .. 



- ؟؟یخوریم ییچا  

به دهن  شیلبم رو همراه با چند تار ر ی گوشه

دمیو با مکث جواب م رمیگیم : 

 ..آره دستت درد نکنه-

. نگاهم به همون آشپزخونه رهیزخونه مسمت آشپ به

 کسانیهمونجا ارغوان رو با خاک  نیافته. عطر یم

اومد و  رونیاز آشپزخونه ب یکه وقت ادیم ادمیکرد؟! 

کنارم نشست، چقدر رفتارش عوض شده بود! 

ندازمیم یحرف یخودیب : 

- ؟؟ییتنها  

دهیو جواب م کشهیهمون آشپزخونه سرک م از : 

 ..آره تنهام-

شهیمبل فشرده م یدسته  یاز قبل رو شتریب دستم : 

 آآآ ارغوان کجاس؟؟-

دهیجواب م صادقانه : 



 ..ازش خبر ندارم-

اومدم.  دنشیبه د یچ یکه برا دونهی. مکنمیم سکوت

 یرو روبروم رو ییچا یمحتوا ینی! سدونهیحتما م

. و نهیشیمبل روبروم م یو خودش رو ذارهیم زیم

 یگاریارج کردن سنگاهم کنه، درحال خ نکهیبدون ا

گهیپاکت م یاز تو : 

 کار و بار چطوره؟؟-

دوزمیچشم م کنه،یروشن م گاریس ریکه ز یفندک به : 

- گذرهی..مسیبد ن .. 

 یچطور دونمیو من نم گذرهیسکوت م یها تو قهیدق

 خوادیکه اصال دلش نم فهممیبکشم. م شیحرفش رو پ

رو از سکوتش و نگاه  نیدرموردش حرف بزنم. ا

. و من به فهممیابروهاش م نیم کمرنگ بو اخ یخال

 یچ نیحال خرابش خجالت زده ام! عطر نیخاطر ا

 ختهیرماه به هم  کیهنوز بعد از  ایگفته که برد

 !ست؟



- تو بخور، سرد شد ییچا .. 

مبل جلو  یتوجه به جمله ش، خودم رو رو بدون

دمیم هیزانوهام تک یو دو آرنجم رو رو کشمیم : 

- ایبرد نیبب .. 

 یِ نیس یرو تو گارشیس لتریو ف ندازهیبهم م ینگاه

کنهیله م ییچا : 

- نه؟؟ یایارغوان گفت ب  

خودم  ی. به سختدمیهم فشار م یچشم رو یا لحظه

 یکه خجالت زده بودن، باعث عصب کنمیرو کنترل م

 :شدنم نشه

- اومده؟؟ شیپ یمشکل نتونیب  

زنهیبه وضوح پوزخند م نباریا : 

- ؟؟یدونینم یبگ یخوایم  

آروم باشم نه؟ دی. باکنمیهم قفل م یتم رو تودس دو ! 

- ..بهم زنگ زد گفت..آآآروزید .. 



مالمیدستهام رو به هم م کف : 

- ..حساسه..خب؟؟؟کمی نیعطر ایبرد   

زنهیخراب لب م یو با اعصاب دهیم هیتک : 

 ..فکر کنم حق داره-

رو باور کرده؟ نیعطر ی. حرفهاکنمیم اخم !! 

- مدت با ارغوان  نهمهیحق داره؟! تو ا ویچ یچ

ه؟یچطور دختر شیشناسی..نمیبود ! 

گهیم یوقت ستیبه من ن نگاهش : 

- حق داره گمیکه م شناسمشیم .. 

واقعا فکر کرده  یعنی! ه؟ی. منظورش چشهیداغ م تنم

فکرش هم چندش  یوان نسبت به من...حتکه ارغ

 !آوره

- باور  نویعطر یتو حرفا یعنینزن!  یخودیزر ب

؟یمرِد حساب هیدختر نی!! ارغوان همچ؟یکنیم ! 

دهیشده ش رو بهم م کیبار نگاه : 



- کنمینه باور نم .. 

رهیگیاما دلم آروم م شم،یتر م متعجب : 

- ؟؟؟یخب َپ چ  

و و با دستهاش صورتش ر شهیمبل خم م یرو

که  ینیبا نفس سنگ نی. و در همون حپوشونهیم

کشهیدستهاش رو به موهاش م ده،یم رونیب : 

- خواست؟؟ یازت چ  

تا  شبیکه د ی. بدتر از منرسهیخسته به نظر م چقدر

دو ساعت هم خوابم نبرده دیصبح شا ! 

- یخواست برگرد .. 

گهیم زیو تمسخر آم کنهیدرشت م چشم : 

  !عجب-

غرمیم یعصب : 



- باور  نویعطر یتو که حرفا ا؟؟؟یبردچه مرگته 

دق  یرو دار چارهیب یپس چته؟؟ دختره  ،ینکرد

یدیم .. 

 یو ناراحت نهیو با ک شهیم نییگلوش باال و پا بکیس

گهیم : 

- سیمن باشه، بد ن یبارم اون جا هی .. 

و  شهیخسته ست؟! بلند م ای. بردشهیبسته م دهنم

. کشمی. نگاهم رو باال مکنهیروشن م یگاریدوباره س

 یسرمه ا شرتیجمع و جور تر شده و ت کلشیه

دهیرنگ اون رو الغرتر نشون م .  

- ؟؟؟یکن یتالف یخوایم  

 رونیرو همراه با حرفهاش ب گاریس ظیغل دود

فرستهیم : 

- کنم که االن  یتالف خواستمیبابا؟؟؟ اگه م هیچ یتالف

شده بودم الشیخیوقته ب یلیخ .  



به  یت. دسفهممیصداش رو م یپنهان تو درد

کشهیخسته ش م یچشمها : 

- زده  یبه خاطرش تا االن همه کار کردم..هر ساز

روزا  نی. همه جوره پاش بودم..تو بدتردمیرقص

تنهاش نذاشتم..خودت  کبارمیپشتش بودم..تا االن 

تا االن صبر  خواستم،یکه اگه خاطرشو نم یدونیم

موندمیناز کردناش نم یو پا کردمینم .. 

 یلم به حال مرِد خسته و د رهیگیخش م صداش

و با مکث دهن باز  دمیم هی. تکسوزهیروبروم م

کنمیم : 

- ..نه یبهش بگ دیبا ،ینیبیازش م یاشتباه هی یوقت

هم اونو ،یکن تیو هم خودتو اذ یکن یدور نکهیا .. 

خندهیو بازهم تلخ م زنهیدور خودش م یچرخ : 

- به حسش  یمن االن حت ؟؟؟یگیم یآوات چ الیخیب

 یعنیبودنش  مهینصفه ن نیا فهممی! نمهم شک دارم

..منو هیچ فمیتکل دونمیآخه؟! اصال نم یچ



سوال دارم  هی نی! چند ساله که به همخوادی..نمخوادیم

کنمیفکر م .. 

من هم که از دور شاهد رابطه شون  یداره..حت حق

. اما دمیسوال رو از خودم پرس نیبار ا نیبودم، چند

و اونطور  زدیباهام حرف م روزیکه د یارغوان

زدیوار زجه م وونهید ... 

-  یلیخ زد،یکه باهام حرف م روزی..دایبرد خوادتیم

 ..حالش بد بود

کنهیرو به من م پشتش : 

 ..به بودنم عادت کرده-

-  شیوقت پ یلیحتما خ خواستتی..اگه نمسین نیفقط ا

..حتما کایباباش، امر شیگذاشته بود رفته بود پ

گهیکه مونده د خوادتیم ! 

رو دود  گارشیو پشت به من س کنهیم سکوت

کنهیم .  



- تو دلته به  یبرو باهاش حرف بزن..هرچ ایب

 ..خودش بگو

. صداش دوزهیو نگاه خسته ش رو بهم م گردهیبرم

یآرومه، اما کامال خسته و عصب : 

- تا االن بهش نگفتم؟! تو که  یکنیفکر م

..به رهیگیم یرو به شوخ ی..همه چشیشناسیم

رهیگینم ی..اصال منو جدچونهیپیو م ندازهیم یشوخ !  

شکستن  خوامیو نم رمیگیقرمزش م یاز چشمها چشم

نمیغرورش رو بب .. 

-  یکه هست، تو همونطور یارغوان هرجور

یقبولش کرد .. 

- بودم دهینرس نجایاگه قبولش کرده بودم که االن به ا !  

کنمیاخم نگاهش م با : 

- مدت خودتو االف  نهمهیپس چرا ا یقبولش ندار

؟؟؟یدکر  

دهیتکون م یبا تاسف و ناراحت یسر : 



-  یبشم..هرکار الشیخیب تونمیخر! نم گهیخرم د

..موندن با گهی! بدبختم دتونمیکه نم تونمینم کنم،یم

که من تا دلت بخواد  خوادیم تیخر یدختر نیهمچ

 !دارم

و  کنهیخاموش م ینیس یرو تو گاریس لتریف بازهم

افته ینخورده م ییِ چشمش به چا : 

- سرد شد، برم عوض کنم تییچا .. 

گمیم یکالفگ با : 

- یبکن یچه غلط یخوای..بگو مخورمینم .. 

مبل  یرو رو رهیو با تعلل عقب م کنهیبهم م ینگاه

شهیرها م : 

- ..اصال کنهیم تمیاذ یلیارغوان خ یرفتارا یبعض

از  شیب یهضم کنم. راحت تونمینم کنم،یم یهر کار

 یلیخ اشیبعض دونمیهاش که م یحدش..شوخ

..رفت و آمدش با هر کس و جاستیب

بهی..اعتمادش به آشنا و غریناکس ...  



گمیحرفش م ونیم : 

-  نایا یگیچرا به خودش نم ،یشیم تیاگه انقدر اذ

 رو؟؟؟

کشهیبه رخ مرو  شیاوج ناراحت صداش : 

-  یبه شوخ ای چوندهیصدبار گفتم! هر دفعه هم با پ

گفته باشه، اما باز کار خودشو کرده! آخرشم که 

و  رمیگیکه سخت م گهیحرف بزنم، م یجد خوامیم

محدودش کنم و.. دوسش ندارم و...هوووففف  خوامیم

 یهر کار شی..به خاطر خوشحالتونمینم گهید ندفعهیا

 یه باهاش رفتم..تنها خواسته کردم..تا هرجا خواست

به خاطر من عوض بشه..صد  کمیکه  نهیمن ازش ا

قدم هم اون به خاطر من  هیقدم من برداشتم، 

 ..برداره

حق رو بهش ندم.  تونمیو نم کنمیحرفهاش فکر م به

اعتراض دور  یمدت به نشانه  نهمهیبعد از ا ایبرد

 هاشیباز وونهیبا د نیرو عطر تیموقع نیشده و ا

هش دادهب !  



- به خاطر نیعطر یداداِش من..حرفا نیبب .. 

گهیحرفم م ونیم : 

- آوات.. هرچند  سین نیعطر یمشکل من حرفا

بود..اما گفتم که..بهش حق  نیسنگ یلیحرفاش خ

بشه..مشکل من خوِد ارغوانه که با  یعصبان دمیم

درباره ش  یفکر نیهمچ نیرفتارش باعث شده عطر

 ..بکنه

که  دونهی. از کجا مدمیمبه اطراف تکون  یسر

واکنش رو داره  نینسبت به تمام دخترها هم نیعطر

 تونمیوحشتناک بود؟! اما نم یادیز نباریو فقط ا

بگم که زنم شکاکه و نسبت به  تونمیبگم..نم یزیچ

داره ینیاطرافم حس نفرت و بدب یتمام زنها .. 

- ..قبول سیتو دل ارغوان ن یچیمن قبول دارم که ه

م رفتارا و کاراش از رو محبته..اما بابا دارم که تما

ذره مراعات طرفو  هیداره آخه!  یمحبتم حد

سیمِن خاک بر سر ن رتیذره به فکر غ هی..کنهینم ! 

- بزرگش نکن انقدر ایبابا برد ینچ ا ! 



خندهیرو بهم م زیآم تمسخر : 

- ! رهیگیحرفو نزن آوات که خنده م م نیا گهیتو د

وقت  هیکه  نهیعطرحواست به  یکه چهارچشم ییتو

حرف نزن که  یجور هینگاِه بد بهش نکنه،  یکی

و حق با ارغوانه رمیگیانگار من سخت م ! 

و با اخم  شمیم مونیپش کنمیکه م ییجایدفاع ب از

گمیم : 

-  رهید کمیخب! قبول..اما االن واسه حرفات  لهیخ

 ،یاخالقاش سر کرد نیوقت با هم نهمهیداداش! ا

! خودتو مسخره خوام؟ینم یمدل نیا یگیاالن م

؟؟یکرد  

گرهیو سرش رو باال م دهیم هیتک : 

- همه ش به خاطر  نامینبودم..ا یانقدر جد چوقتیه

 یزِن توئه که شجاعت به خرج داد و جواب کارا

..داداِش یمن قیآوات..تو رف نیارغوانو داد..بب

به کنار! اما از  نای..امیشناسی..چند ساله همو میمن

کرد، منم خجالت  یو مهمونکه ارغوان ت ییکارا



خورد و دلم  م..بماند که حالم از تو هم به هدمیکش

رونیبندازمت ب پایبا ت خواستیم .. 

که  شهیفکرش باعث م یخراب یبودنش تو راحت

امیب رونیب یاز شرمندگ یکم : 

- لطف نهمهیاز ا یمرس ! 

و حرف خودش رو ادامه داد دیکش یآروم پوف : 

- همون زغال اخته که جونم واسه  یدونیخودت م

رفتار کنه که  یتو مهمون یجور دی..اما چرا بارهیم

 یبترسه؟! که فکر کنه واسه شوهرش نقشه ا نیعطر

و دهیکش .. 

که چقدر گفتنش  فهممیو م زنهیحرفش رو نم ی ادامه

 نیعطر نکهیبه خاطر ا یبراش سخته. اما از طرف

و من  دهیحق م نیبه عطر شتریب شناسه،یرو نم

 یبگم که برا یرو چطور نیعطر ینیببد دونمینم

بد نشه نیخودم و عطر ! 

- حساسه کمی نمی..عطرسین نیهمه ش ا ایخب برد .. 



- رفتار کنه که  یمرد متاهل جور هیبا  دیارغوان نبا

با  یاز اون، وقت ریزن طرف حساس بشه! به غ

که من  رهیاونقدر گرم نگ گهید یمنه...با کسا

ت؟؟؟ معلومه که آوا گمیم یچ یفهمیمضحکه بشم! م

مسخره شدن و به  یدونی..می! خودت َمردیفهمیم

بودن چقدر بده الیخیو ب رتیغ یب هیچشم بق .. 

دهیو ادامه م کنهیم یمکث : 

از  شتریکه من و ارغوان ب دوننیهمه م االن

جلو  ادیب یکی..بعد دوننی..اکثرا ما رو نامزد ممیدوست

 یبده چه حال یدوست شنهادیچشمت به نامزدت پ

خسته  ؟؟یشیداغون نم ؟؟یشینم ی! روان؟یشیم

که ارغوان با  نهیهمه ش به خاطر ا نایا ؟؟؟یشینم

 نیهمچ دهیاجازه م شی..با راحتدونمیچه م ای شیسادگ

برسونه..اتفاقا من  نجایکه منو به ا ادیب شیپ ییزایچ

من  یرو شیممنونم که راه پ میلیاز زنت خ

نو به خودم با حرفاش م نیگذاشت..خوبه الاقل عطر

بکنم یاعتراض هیآورد و باعث شد باالخره  .. 



آرومتر  یکم کنمیحس م زنه،یرو که م حرفهاش

و اون به نقطه  گذرهیسکوت م یتو هیشده. چند ثان

شده رهیخ ینامعلوم ی .. 

- ؟؟؟یکن کاریچ یخوایخب حاال م  

گهینامعلوم م یبه همون نقطه  رهیخ : 

- منم  یته هابه خواس کمی..ستمین یریمن آدم سختگ

ارزش  نایاز ا شتریبده..نشون بده که واسش ب تیاهم

رفتارشو عوض کنه..همه  کمیدارم..به خاطر من 

و کوفت و زهرمار ندونه..منم  یرو دوست و داداش

 ..تا آخر عمر دربست نوکرشم

 ایبرد یهنوز به حرفها کهیبه روبرو درحال رهیخ

 گهید ایبرد ی.با حرفهارونمیآروم م کنم،یفکر م

. اما ستمین نیعطر یخرابکار یاونقدر خجالت زده 

 خوادیکه م یکه بهش حق بدم هرکار شهینم لیدل نیا

رهیجز خودش رو در نظر نگ یچیبکنه و ه . 

 نیفکر حل اختالفات ببه  نیعطر یبا حرفها ایبرد

سال!  نهمهیخودش و ارغوان افتاده..اونهم بعد از ا



 گهیرابطه شون شکل د نکهیخوبه که الاقل قبل از ا

دور  نیا دیاختالفاتشون رو حل کنند. شا ره،یبگ یا

 فیروشن شدن تکل یبشه برا یا نهیشدنها زم

چارهیب یایبرد ! 

و ارغوان، انگار فرصت من و  ایبرد برعکس

نبود و دوران  یکاف گهیشناخت همد یبرا نیعطر

 یلیبود! حاال خ یا گهیجور د کی یهمه چ ینامزد

 ییزهایموقع ها چ یلیگرفته..خ یا گهیشکل د زهایچ

فقط با  نیو ا دمیکه قبال اصال به چشم ند ادیم شیپ

شده انیسقف نما کی ریز یزندگ ! 

من و  نیب یدیبرم، مشکالت جد شیپ یهرچ ترسمیم

رو برامون سخت کنه. و  یبشه و زندگ دایپ نیعطر

قابل  ریغ نیکه عطر نهیبه خاطر ا شتریترس من ب

مقابله با  یبرا یراه نکهیو من از ا هینیب شیپ

زودتر از  یلیخ ی! گاهترسمینکنم، م دایمشکالت پ

ک کوه یو  شهیم رید م،یکنیکه فکرش رو م یاون

ه را چیبدون ه مونه،یاختالف و مشکِل تلنبار شده م

یحل ... 



خونه فقط و فقط سکوت حکمفرماست،  یتو یوقت

من  نیو ا نهیاز عطر یکه هنوز خونه خال فهممیم

کنهیم یرو دلتنِگ اون دختر لجباز و موفرفر . 

 یو به دور تا دور سالن خال دمیلم م یمبل یرو 

 یخونه دوست داشتن ی. نبودنش توگردونمیچشم م

حق  اونقدر بهش تونمی. هرچند هنوز نمستین

و خودش از  کردیرو َزهِر همه م یمهمون دیبدم..نبا

دیخندیکردن ارغوان م رونیو به و نشستیدور م !  

طرف، برخورد  کیکردن ارغوان  یرو ادهیز

 یطرف..حت کی نیعطر یمالحظه  یوحشتناک و ب

 کی ینتونست تحمل کنه و به خونه برگرده، بعد تو

 یکم ایحرفهاش رو بزنه.  گهید تیموقع

 هاشیباز وونهید نیبا ا استیس ی..دخترِک بمتریمال

کنهیفقط خودش رو بد م ! 

بودن خونه به شدت  یخال گذره،یکه م یساعت چند

و  امیمبل درم یرو دهی. از حالت خوابکنهیکالفه م م

. کنمیو فکر م رمیگیدستهام م ونی. سرم رو منمیشیم



..اما اگر امشب هم به ستین یطوالن یعطر یقهرها

! در طول هشت شهیم یواقعا شب مزخرف ،ادیخونه ن

انقدر دور شده  ربا نیاول یمشترک، برا یماه زندگ

قابل هضمه ریمن غ یبرا نیو ا .. 

 گهیموندن د رونیهست که هست..از خونه ب ناراحت

بود یادیشب هم ز کی! همون ه؟یا غهیچه ص ! 

داغون شماره  یو با اعصاب زنمیم میبه گوش یچنگ 

. جواب کنمی..اخم مخورهیم. بوق رمیگیش رو م

..کالفه تر شنومیبوق م یو همچنان فقط صدا دهینم

انگار برهیقهر به سر م ی. هنوز توشمیم ! 

نبودنش رو تحمل  تونمیبازهم نم ،یوجود خوددار با

 ن،ی. برعکس عطررمیگیساغر رو م یکنم و شماره 

دهیساغر زود جواب م : 

 ..سالم آوات-

کنمیموهام م یال یدست : 

- ساغر؟؟ ی..چطوسالم  



دهیجوابم رو م یعاد : 

 ممنون خوبم..چه خبر؟-

شمیاز جام بلند م یپوف بلند با : 

- ؟؟یعطر یدیرو م ی..آآآ گوشیسالمت  

گهیو بعد با تعجب م کنهیسکوت م یا هیثان : 

- سیمن ن شیکه پ نیعطر ! 

ستمیا یجام م یبرنداشتم که تو یقدم هنوز : 

- تو نبود؟ شیمگه پ ! 

- ..من ساعت سه یمن بود ول شیتا بعد از ظهر پ

کوروش اومد دنبالم  نی..واسه همشدیکالسم شروع م

کرد رفت یخدافظ نمیرفتم دانشگاه..عطر .. 

گوشه  ی ستادهینگاهم به سمت ساعت ا عیسر یلیخ

گذرهی. از نُه شب مچرخهیسالن م ی ! 

- رفته؟ شتیساعته که از پ شیش یعنی !! 

هم متعجبه اون : 



- ته..مگه برنگشته خونه؟خب..من فکر کردم برگش ! 

 رونیب ینیاز ب یو نفس کنمیموهام چنگ م یال دست

فرستمیم : 

- ؟؟؟یستیخودتون ن یفعال که نه..تو خونه   

- مامان کوروشم یمن نه..خونه  .. 

 یِ و نگران رمیگیباالم رو به دندون م لب ی گوشه

رهیگیسراسر وجودم رو م یاعصاب ُخرد کن : 

- ؟؟؟یندار ی..کاریباشه مرس  

گهیم عیسر : 

- ..گفت دلش واسه نایخاله ا یرفته باشه خونه  دیشا

 ..مامان باباش تنگ شده

دمیتکون م یسر : 

- ..به کوروش سالم برسون زنمیاالن بهشون زنگ م

 ..خدافظ

گهیقطع کنم، م کهنیاز ا قبل : 



- خبر نذار..خدافظ یمنو ب .. 

زنگ زدن به مادرش  یو برا کنمیرو قطع م تماس

 دی! اونوقت با؟یدارم. اگر اونجا نباشه چ دیترد

به صورت  یجواب پدر و مادرش رو هم بدم! دست

فکر اصال من  یب ی. دختره کشمیاز عرقم م سیخ

رهیگیرو در نظر نم .. 

رو  یخاله مهر یاره و شم کنهیغلبه م ینگران

راحتتر از حرف  ی. حرف زدن با خاله مهررمیگیم

راحتتر  شهیزِن ساده رو م نیزدن با عمو فرهاد و ا

 .قانع کرد

 جانم؟؟-

آروم حرف بزنم کنمیم یو سع کنمیم یمکث : 

 سالم خاله..حال و احوال چطوره؟؟-

همراهه یبا مهربون صداش : 

- چه خبر؟ ؟؟یپسرم..خوب یمرس  

شهیم نیعطر ریذهنم درگ یگوشه  کی .. 



- ..عمو چطوره؟ بچه ها؟؟یقربونت سالمت  

-  دیوقت به ما سر نزن هی..رسوننیهمه خوبن سالم م

  !ها

ستی..اونجا نکشهیم ریت سرم .. 

- سرمون شلوغ شده..اتفاقا کمیشرمنده خاله جان.. .. 

دمیو ادامه م دمیم رونیب ینفس : 

- سر بهتون  ادیب خواستیامروز م یاتفاقا عطر

 دهیاونجا..اِاِاِ رس ادیبعد از کالسش ب خواستیبزنه..م

نه؟؟ ای  

خندهیم یحالت ناراحت با : 

- زنهیبه ماها سر نم نینه پسرم عطر !  

. دخترِک احمق چند ساعته کجا شهیمشت م دستم

 !رفته؟

- و..منم از سر کار  ادیقرار بود بعد از کالسش ب

رفته ادشی دیاونجا..شا امیب .. 



دهیب موار جوا طعنه : 

- پدر و  هیکه  رهیم ادشی..نهی..اوالد همگهیآره د

هم داره یمادر .. 

هستم که  ختهیندارم. انقدر به هم ر هیگال ی حوصله

نتونم مکالمه رو ادامه بدم گهید : 

- شده،  نیچون درساش سنگ نمیباور کن خاله عطر

دلش واستون تنگ  یلی..وگرنه خکنهیوقت نم ادیز

شهیم .. 

- ! ی..مگه تو بگمیدیند یدلتنگ واال ما که ازش

نجا؟؟یا دیایب دیخواستیامشب م  

کشمیم یآروم پوف : 

-  ادیرفت بعد از کالس ب ادشی..حتما نیعطر

 میایفردا حتما م ومد،یخونه..اگه ن ادیاونجا..احتماال م

..به عمو فرهادم سالم برسوندنتونید .. 

دهیوار جواب م هیکنا یکم بازهم : 

- دیکنیخوشحالمون م .. 



 یبه نقطه  رهی. خکنمیم یخداحافظ یسخت به

که ممکنه کجا رفته باشه؟!!  کنمیفکر م ینامعلوم

هاشون هم که  لینداره..با فام یا یمیدوست صم

 ی ونهیرفت و آمد نداره..با خواهرش هم..اصال م

همون ترالن رفته  یخونه  دینداره..اما شا یخوب

. اگر به ستیدرصد هم ن کیباشه که احتمالش 

 یلیخ رم،یرو بگ نیزنگ بزنم و سراغ عطر النتر

 کی! دست مشت شده م رو آروم و شه؟یمسخره نم

گهید ی. جاکنمیو فکر م زنمیبه چونه م م تمیر ... 

. کنمیپا تند م هیو به سمت آتل زنمیم رونیخونه ب از

 لیهمون وسا ونیاگر اونجا باشه..کاش همونجا م

گرفتن از  ینشسته باشه و درحال سلف یعکاس

  !خودش باشه

 دی. در رو با کلارهیهجوم م یدیبسته بودن در، ناام با

فرو رفته یکیتار یتو هیو..آتل کنمیباز م .  

- ؟؟؟یینجایا یعطر  



 یو نگران قیسالن، نگاه دق یروشن شدن فضا با

کشمیاتاقها سرک م ی! توستی. نگردونمیم : 

- ؟یرفت یکدوم گور ! 

رهیگیم نفسم .. 

- ؟؟یعطر  

وقت شب؟!  نی. کجا رفته اشمیم قرارتریو ب نگرانتر

. اسم ساغر ستمیا یدر جا م میزنگ گوش یبا صدا

دمیطاقت جواب م یصفحه افتاده. ب یرو : 

- تو؟؟؟ شیاومد پ  

دهیواب مج یآروم یو با صدا کنهیم یمکث : 

- ..نشد؟دایپ ! 

نبض  میعصب یو رگها دمیهم فشار م یرو چشم

زنندیم : 

 ..نه-

- نبود؟؟؟ نایخاله ا یخونه   



چرخمیو دور خودم م دمیهام رو فشار م قهیشق : 

- ترالن  ی..به نظرت خونه نمینه اونجام نبود..بب

 نرفته؟؟؟

گهیم عیسر یلیخ : 

- ممن زنگ بزنم بپرس یخوایفکر نکنم..اما اگه م .. 

دمیتکون م یسر کیستریخدا خواسته ه از : 

-  یخوش یرو دیدستت درد نکنه..من زنگ بزنم شا

 ..نداشته باشه

- زنمیباشه االن زنگ م .. 

و منتظر زنگ  شمیرنگ رها م دیمبل سف یرو

حال گوشه و کنار سالن رو  نی. و در عمونمیساغر م

شده باشه؟! فقط نقشه  میقا یی. ممکنه جاکنمینگاه م

 یکردن من! تا حرفهام رو تالف تیاذ یبرا زهیریم

که شهینم الیخینکنه، ب !! 

زود جواب  یلیخ خوره،یزنگ م میکه گوش نیهم

دمیم : 



- شد ساغر؟؟ یچ  

دهیسخت جواب م یلیخ : 

 ..اونجا هم..نبود-

دستم  ی. و سرم رو روشمیو خم م ندمیم چشم

گرفته شیموقع شب باز نیا ی. لعنترمیگیم ! 

- شد بهم زنگ بزن ی..خبریباشه مرس .. 

- نطوریتوام هم .. 

! رشی. خاله منگذرهیمثل برق از ذهنم م یفکر کهوی

زنمیتماس رو قطع کنه، صداش م نکهیقبل از ا : 

 !ساغر-

دهیم جواب : 

 بله؟؟؟-

گمیم یدواریام با : 

- ..رفته باشه دی..شاریخاله من شیپ رمیگفت: م روزید

 ...سر خاک مادرت



گهیم یبعد..به سخت و کنهیسکوت م یا هیثان چند : 

- ممکنه ریغ .. 

پرسمیطاقت م یب : 

- ریخاله من دنید رهیخودش گفت م یچرا؟! وقت ... 

گهیحرفم م ونیم : 

- خونه مون  ی..وقتناستیمامانم ا یمنظورش خونه 

 رهی..اگه گفته مکنهیحضور مامانمو حس م اد،یم

خونه  ادیفقط به خاطر مامانم م یعنی..ریخاله من شیپ

زنهی..باهاش حرف مهممفیمون..من م .. 

 ادی..هم بهت زده ام..هم زمونهیثابت نم کجای نگاهم

فهممیحرفهاش رو نم : 

- زنه؟یباهاش حرف م ! 

خندمیزده م رتیح : 

- ؟یچ یعنی !! 

بده یتا جواب کشهیطول م یا هیثان چند : 



- بگم..اممم فکر  یچطور دونمیحرف که نه..نم

 که به قاب عکسش دمید ی..گاهکنهیحسش م کنمیم

 یفکر کن نکهی..نه ازنهیو باهاش حرف م کنهینگاه م

...تا حاال درموردش باهاش دونمی..نمنهیخودشو بب

 ..حرف نزدم

بگم؟؟ ی! چگه؟یم ی..چچسبهیگلوم م خیب یزیچ  

- رفته سر  دی..شایخب بعد از ظهر که تو رفت

 ...خاکش که راحت باهاش درد و دل کنه

گهیو بعد م کنهیم یکوتاه مکث : 

- اصال تا حاال سر  نیکه عطر یدونیم کردمیفکر م

 !!خاک مامانم نرفته

شمیم ی. عصبکنمی..اخم مزنمیم پلک : 

- بدونم؟؟ دیاز کجا با  

پرسمیو م کنهیم سکوت : 

- ه؟یچ لشیدل ! 



دهیم یجواب یسخت به : 

- خاله  ایعمو فرهاد  دیشا کردمیمفصله آوات..فکر م

 باشه..خب یمهم زیچ کردنیگفته باشن..حتما فکر نم

کم کم داره  نمی..آخه عطرسیهم ن یمهم زیچ

که مامانمو کجا  دونهیکال نم ی..ولکنهیفراموش م

سین یچیه انیدر جر یعنیخاک کردن!  .. 

 کیو  ام یعصب ی. ولارمیحرفهاش سر در نم از

که هر  یزیچ کی. زهیریذهنم رو به هم م یزیچ

و  جی! گیچ دونمیو نم کنهیم میعصب شتریلحظه ب

 یا شهیو به سمت در ش زنمیخسته دست به کمر م

رمیاتاق کارم م : 

-  نیساغر! عطر یگیم یچ نمیواضح حرف بزن بب

س؟ین یچ انیدر جر !! 

که گفتنش براش آسون  فهممیو من م کنهیم مکث

به  یا شهیو از در ش کشمیم یف آروم. پوستین

کنمیتراس نگاه م : 



- فوت مادرت حرف  یدرباره  یسخته بخوا دونمیم

 یچطور نیبدونم عطر خوادی..اما دلم میبزن

آخه؟ سین انیدرجر ! 

تا حرف بزنه و صداش  کشهیطول م یا هیثان چند

 :آرومه

- مامانم  یبگم..وقت یچطور دونمیراستش آوات نم

چه  قایدق دونمیبود. من نم ششیپ نیفوت کرد، عطر

 مدت هیبد!  یلیخ یلیبد بود..خ یلیافتاد..اما خ یاتفاق

دچار  نیکه افتاد، عطر یبه خاطر اتفاق وحشتناک

شوک  هیبگم.. یشده بود. چطور یعصب یحمله 

بهش وارد شده بود که یبزرگ ... 

که بغض داره فهممیو م لرزهیکم کم م صداش : 

-  یچیشد!! ه ی..مامانم..چدمیمن نفهم

هضم  ایکردن  ی..همه سعدینفهم چکسی..هدمینفهم

 ادشی یزیچ نیعطر دونمیفراموش کنن..نم ایکنن 

 ینه..اما دکترش گفت که بهتره ازش سوال ایمونده 

ادمهی. میاریو بهش فشار ن مینپرس .. 



دهیو ادامه م کشهیم یبلند آه : 

- روزا، به خاطر  نیتر یتو بحران نیعطر ادمهی

به  مارستانیکه بهش وارد شده بود تو ب یشوک بد

بود. بعدش هم  هوشیب زایچ نیزور آرامبخش و ا

از مامانم گرفت.  ینه سراغ خت،یر یکه..نه اشک

. زدیکم، حرف م یلیمدت خ هینگفت..تا  یچیاصال ه

.دکترش گفته دادینم یجواب میدیپرسیهم م یهر سوال

و  میمامانم نپرس یدرباره  یزیازش چ گهیبود که د

که افتاده رو هضم کنه. کم کم  یخودش اتفاقات میبذار

 یشد. عاد یچطور دونمیهم که نم

 ومدیم شد،یدلتنگ م ی..وقتدیخندی..مگفتیشد..م

ما و یخونه  .. 

سرد  ی. هواشمیو وارد تراس م ارمیکم م نفس

که لرز  شندیساغر باعث م یو حرفها نروزهایا

از کنار عرق  نحالیاز تنم بگذره. با ا یوحشتناک

 ستی! حتما نستین یمهم زی.. چرهیگیم راه م قهیشق

نه؟ گهینبودم د انیکه تا به حال در جر !! 



- ساغر؟ سیمهم ن نیبه نظر خودت ا ! 

که به خودش  دمیو من بهش اجازه م کنهیم سکوت

 رهیشهر خ یاهیتراس به س یمسلط بشه. از تو

من کجاست؟ ی چارهی. دخترِک بشمیم !  

- االن اونجا  یکه عطر رسهیمن ییفکرت به جا

 باشه؟؟؟

دهیجواب م میتعلل به سوال قبل با : 

- سه  بایآوات! تقر شهیوقت پ یلیماجرا واسه خ نیا

 گمیکه م نهی..واسه همگذرهیساله که از فوت مادرم م

باهاش کنار اومده  نمی..چون حتما عطرسیمهم ن ادیز

 ..و فراموش کرده

شهیم سیو کف دستم خ کشمیم میشونیبه پ یدست : 

- فوت کرد؟؟؟ یمادرت چطور  

. انگار کنمیبا زبون تر م یلب ده،ینم یجواب یوقت

کردم تشیاذ یادیز : 

- ..بعد مفصل درباره ش بهم بگو خب؟؟؟دیببخش  



تا صداش نلرزه شهیبه بغضش مسلط م یسخت به : 

 ..باشه-

. سرم رو سوزهیمادر بودنش م یو ب ییتنها یبرا دلم

آروم باشم یکم مکنیم یو سع رمیگیباال م : 

- ناراحتت کنم خواستمی..نمامرزدشیخدا ب .. 

- نداره..ناراحت نشدم یاشکال .. 

طبقه  نیآخر یعنیساختمان،  یباال یبه طبقه  نگاهم

افته. ممکنه اونجا  یخونه م یو تک واحد خال

 باشه؟؟؟

 یگوش یساغر رو تو یو صدا امیم رونیتراس ب از

شنومیم : 

- سراغ  زنمیم زنگ ممون ه یقبل یمن به دوستا

رمیگیم نویعطر .. 

 یو از پله ها به سمت طبقه  امیم رونیب هیآتل از

رمیسوم خونه م : 

- شد بهم زنگ بزن یدستت درد نکنه..پس خبر .. 



 ..حتما..خدافظ-

واحد  یدر بسته  یو روبرو کنمیرو قطع م تماس

 دشیکل یحت یباشه، وقت نجایممکنه ا ری. غستمیا یم

 یتو یکار چیه یم ندارم! وقترو هم نداره. من ه

هیمعن یب دشیحمل کل م،یندار یواحد خال نیا .. 

رو  نیعطر یو دوباره شماره  دمیم هیدر بسته تک به

. به دهیو بازهم جواب نم خورهی. بازهم بوق مرمیگیم

اونموقع چه  نی. عطرکنمیساغر فکر م یحرفها

کنار  رشیداشت که انقدر سخت با فوت خاله من یحال

چرا  ریبود؟؟ اصال خاله من دهید ی! مگه چاومد؟

داشت و..داره؟ تیانقدر براش اهم !!  

. اعصابم خرابه و کوبمیرو به در بسته م مشتم

حساس و شکننده  نِ یکنم. عطر کاریچ دونمینم

جنجال بزرگ،  کی. البته که بعد از کنهیفراموش م

 نطوریهم به ظاهر ا دی. شاارهیرو م یبه فراموش

اون  دنیمنظورش از پرس دونمیوز نمباشه و من هن

بود یسوال چ : 



" ه؟یارغوان ک !" 

به  کی. ساعت نزدکشمیخسته م م یبه چشمها یستد

موقعِ  نیکه بدونم ا شناسمشیده شبه و من انقدر نم

رفته باشه تونهیا مشب کج ! 

 میگوش اد،یب نییصورتم پا یدستم از رو نکهیاز ا قبل

نگاه  یگوش یصبرانه به صفحه  ی. بخورهیزنگ م

از کجا دونمیثابت و نم یشماره  کی. کنمیم .. 

 بله؟-

چهیپیم یگوش یتو ییآشنا یمردونه  یصدا : 

- ؟؟یمردان یسالم..آقا  

کنهیم کیاعصابم رو تحر یترس کی : 

- د؟؟؟ییرمابله بف  

- ثممیآوات؟م یخوب .. 

. اما به خاطر کنمیذهنم اسم رو مرور م یتو

 کنم،یآرم. سکوت که م ینم ادیکه دارم، به  یاسترس

دهیخودش ادامه م : 



- یرستوران سنت .. 

افته یذهنم به کار م کبارهیو به  پرندیباال م ابروهام : 

- چه خبر؟ ثم؟؟یم یآهان! چطور ! 

- احم شدمبدموقع مز دیقربونت..ببخش .. 

و فکر من به سمت بهشِت  کنهیمکث م یا هیثان

شهیم دهیکش نیعطر کیکوچ !  

- آوات..آآآ قصد دخالت ندارما نیبب .. 

از ذهنم  یو گوشه ا کنمیسمت آسانسور پا تند م به

کنهیپر م نیرو بهشِت عطر : 

- شده؟؟؟ یزیبگو داداش..چ  

شنومیرو م ثمیم یو صدا شمیآسانسور م وارد : 

- هست که یچند ساعت هیاِاِاِ خانومت شرمنده.. .. 

جمله ش رو  ی هیو بق دمیهم فشار م یرو چشم

شنومیم : 



- باال که  یباِز طبقه  ی..تو همون محوطه نجاستیا

یکنیرزرو م شهیهم .. 

ندارم و  ی. جوابدمیم رونیب یسخت و آسوده ا نفس

گهیاون م : 

-  نجایوقته که ا یلیقصد دخالت نداشتم..چون خ

 انیدر جر دیهاست، گفتم شانشسته و تن

 لیرستوران تعط گهیساعت د مین هی..آخه..ینباش

و شهیم .. 

و من با عجله  ستهیا یم نگیپارک یتو آسانسور

امیم رونیب : 

- یکه زنگ زد ی..مرسامیاالن م .. 

- ..نگران شدم گفتم بهت خبر بدم..آخه کنمیخواهش م

داده نه جواب  یکه اومده، نه سفارش یاز وقت

دهیم شخدمتویپ .. 

 یحال دلم برا نی. و در عکشمیخجالت م یکم

. رهیگیزد، م رونییاز خونه  یکه با ناراحت ینیعطر



 ییهست که جا ادیانقدر ز نیعطر یبرا ینگران

نذاره دنیخجالت کش یبرا : 

- کن و نذار..بگو  یبرادر هیبره.. ییاگه خواست جا

دنبالش امیدارم م .. 

 ..چشم حتما..حواسم هست-

نفس  کنه،ینم یو کنجکاو پرسهینم یسوال نکهیا از

. با سرعت به سمت رستوران دمیم رونیب یآسوده ا

ذهنم  یساغر هر لحظه تو ی. حرفهارونمیم یسنت

فراموش  نیکه عطر رسهیو..به نظر نم شندیمرور م

درموردش باهاش حرف زد؟ شهیکرده باشه! م !!  

به سمتم پا تند  ثمیم رسم،یم یبه رستوران سنت یوقت

کنهیم : 

- یسالم..خوش اومد .. 

دستش رو که به سمتم دراز شده،  یحواسپرت با

دمیو جوابش رو م رمیگیم : 

- ...آآآ هنوز باالست؟؟یسالم مرس  



کنهیرو به سمت پله ها دراز م دستش : 

- نشسته یآره..همونطور .. 

 دی. بارمیو به سمت پله ها م دمیتکون م یسر

زده و  نرویاز من از خونه ب خبریدعواش کنم که ب

مونده رونیموقعِ شب ب نیتا ا !  

اسمش رو  نیکه عطر یمحوطه ا یِ ا شهیدر ش یوقت

زود نگاهم رو  یلیخ کنم،یگذاشته "بهشِت ما" باز م

که سمت راست محوطه گذاشته  یبه سمت تنها تخت

که زانوهاش رو  یدختر ی. و نگاهم..روکشمیشده م

جمع شده  یزانوها یجمع کرده و دستهاش رو رو

مونهیگذاشته، م ش .  

حالت به روبرو نگاه  یکه دهن بسته و ب دنشید با

بود و چرا به ذهن  نجای.اشهیقلبم فشره م کنه،یم

د؟یخودم نرس ! 

با وجود حس  دنشی.با دذارمیقدم داخل محوطه م 

 یکه دارم، اما نفس آسوده ا یا دهیمزخرف و ترس

هیمن کاف یکه هست، برا نی. همفرستمیم رونیب .. 



 دهیاز صورتش به سمت تِن جمع شده ش کش منگاه

. بهش سخت گذشت نه؟؟؟ کاش انقدر تند نرفته شهیم

 ..بودم

. کنمیو معصومش نگاه م یبه صورت مهتاب دوباره

. نمیبینم یو..خوشحال یاز غم و..ناراحت یاثر چیه

و  ستیصورتش ن یتو یچیاز ه یاثر چیه یعنی

 دنیکش نفس نیحالت ممکن رو داره. و ا نیتر یعاد

کنهیرو برام سخت م .  

- ؟؟یعطر  

. پلک چرخهیبه سمتم م کبارهیبه  نگاهش

مکث به  یا هیش با چند ثان دهیرنگ پر ی..لبهازنهیم

گهیو با آرامش م شهیم نیمز یلبخند : 

- ؟؟؟یاومد  

که  یزیچ نی. چرا ادمیفرو م یگلوم رو به سخت آب

ره؟؟؟ینم نییپا دهیگلوم چسب خیب  

- ؟؟یکنیم کاریچ نجایا  



به دور تا دور  یو نگاه دهیم رونیب یآروم نفس

گردونهیباز م یمحوطه  : 

- رو کرده بود نجایا یدلم هوا .. 

 یو به تماشا کردنش م دمیم هیکنار در تک وارید به

فهممش؟یهم نه..چرا نم دیاموش کرده..شا.فرستمیا !  

- ؟؟یخوب  

زنهیم یو لبخند دهیم رونیب یبسته نفس لب : 

- خوبه یلیخ نجایا .. 

پرسمیم یسخت به : 

- ؟؟یاز دستم ناراحت  

کنهینگاهم م متعجب : 

 !ها؟-

و با حال بد سوالم رو  دمیبه اطراف تکون م یسر

کنمیعوض م : 

- ؟؟یدیتو جواب نم یچرا گوش  



دهیجوابم رو م متفکرانه : 

- م؟؟یگوش  

. چقدر حرف زدن باهاش سختهکنمیتنگ م چشم ! 

- نجا؟؟یا یایکه م یچرا نگفت  

پرسهیو با ناز م کنهیرو کج م سرش : 

- ؟؟ینگرانم شد  

 یداره، عصب یچه حال فهممینم نکهیو از ا کنمیم اخم

شمیم : 

- ..نگرانت نشم؟؟؟گذرهیساعت از ده شب داره م  

دهیرو نشونم م دشیسف یو دندونها زنهیم لبخند : 

- یکرد دامیپ یول .. 

 ی. وقتشمیم کشیو نزد دمیم رونیب ینیسنگ نفس

نگاهش رو تا صورتم باال  ستم،یا یروبروش م

بزنم، با آرامش و..حِس  یحرف نکهی. قبل از اکشهیم

زنهیرو بهم لبخند م یزیاغراق آم : 



- من دِ یام .. 

 ی. لبه هم نه. دی! شادهیم می. داره بازکشهیم ریت سرم

بفهمم.  یزیاز نگاهش چ کنمیم یو سع نمیشیتخت م

نگاِه آرومه و  کی شه،یم دمیکه عا یزیاما تنها چ

ندارند. انگشتهام رو  یلبخند گهیکه حاال د ییلبها

 یهستم برا یو دنبال حرف دمیفشار م میشونیپ یرو

دردشه؟بفهمم که چه  یزدن. چطور ! 

- کنه؟یسرت درد م ! 

به  یو سر دارمیبرم میونشیپ یرو از رو دستم

دمیاطراف تکون م : 

- نرو ییخبر جا یب گهینه..د .. 

 کنمی. با تعلل دست دراز مکنهیسکوت نگاهم م یتو

 ونی.. و مدارمیزانوش برم یو دستش رو از رو

دمیانگشتهام فشار م : 

- نگرانم نکن باشه؟؟ گهید  



 یو بعد..به آروم شهیچشمهام جابجا م نیب نگاهش

پاشهیوم ملبخندش رو به ر : 

 ..نگرانم نشو-

دهیو آرومتر ادامه م کشهیم کیرو نزد صورتش : 

- ..اگه هم رفتم، راه رمینم ییمن که بدون تو جا

 دامیبود، تو پ ی..اگه هم راه دورسین یدور

 ،ینکن دامیخواستم برم که پ یی..اگه هم..جایکنیم

رمیمیحتما م ! 

. کاش ساغر نهیشیگلوم م یمثل بغض تو یزیچ کی

حرفها رو نزده بود و فکرم رو به هم اون 

ست؟ وونهی..دنی..عطرختیرینم !! 

- زمیخونه عز میپاشو بر .. 

زنهیبازهم لبخند م یتینارضا با : 

- میبمون کمی .. 

به  یو نگاه کنهیانگشتهام فرو م نیرو ب انگشتهاش

ندازهیاطراف م : 



- خوبه یلیخ نجایا .. 

زنهیآرومتر لب م ده،یم رونیب ینفس کهیدرحال و : 

- کنهیآرومم م .. 

و دستم رو دور شونه ش  کشمیرو کنارش م خودم

کنمیحلقه م : 

- ؟؟یآروم نبود  

رهیگیو نگاهش رو از اطراف نم گهینم یزیچ : 

- ر؟؟؟یخاله من شیپ یریم یمگه نگفت   

و حرف نزدنش رو دوست  گهینم یزیچ بازهم

دمیشونه ش فشار م یندارم. دستم رو رو : 

- خوشگل آوات؟؟ یشد تیاذ  

خندهیو آروم م دهیش رو تکون م نهشو : 

- ..خنده دارههیجور هیباهام حرف نزن.. ینطوریا .. 



حرف زدنم عادت نداره؟! نکنه با  نطوریا به

 یو سع بندمیچشم م یحرف زدم؟!! لحظه ا یدلسوز

آروم باشم کنمیم .  

- ..هوم؟؟؟دیببخش  

گردهیسمتم برم به : 

- ؟؟؟یواسه چ  

بکوبم..ازم  وارید سرم رو به یاز بدبخت خوادیم دلم

که خودم هم از  ییمرور حرفها خواد؟؟یم یچ

مونم؟؟یگفتنشون پش  

- ینطوریهم .. 

 یو نگاهش رو تا رو کنهیم نییباال و پا یسر

کشهیم نییجمع شده ش پا یزانوها : 

- سی..پس مهم نیستی..خسته نی..تو هستسیمهم ن .. 

! ارم؟ی. چرا ازش سردر نممونمیصورتش م ماتِ 

 تونمیچرا نم ده؟؟؟یحرف زدن نم یچرا اجازه 

بپرسم؟ یزیحرف بزنم و ازش چ !!  



- من روزی..دنی...ببیعطر .. 

دارهیبرم یزیو از کنارش چ گردهیبرم : 

- نشونت بدم یزیچ هی ایب .. 

 ی. اجازه دمیم رونیب یپوف آروم شیگوش دنید با

جواب ندادنش به  گهیو من د دهیحرف زدن نم

دارم که از دستم  . حتمارمیتماسهام رو به روش نم

 یبزرگ به صفحه  یناراحت بود.. با خنده ا

. شیخواستن مرخیو من به ن کنهینگاه م شیگوش

نشه؟؟؟ تیهواش رو داشته باشم تا اذ یچطور  

- چه قشنگه؟؟؟ نیبب  

 یخودم و خودش که تو یعکس دونفره  یرو نگاهم

. عکس شهیگذاشته، خشک م نستاگرامشیا جیپ

گذاشته جیپ یامروز تو نیکه..هم یدیجد یدونفره  !  

که از پشت خودش  بایز یبا لبخند ستادهیا نِ یعطر

پهلوش  یداده. و من دستم رو رو هیرو به تِن من تک

ش چسبوندم.  قهیگذاشتم و چونه م رو به کنار شق

 ی. و آواتختهیکه آزادانه دورش ر یباز و فر یموها



 یاسپرت قرمز رنگ شرتیو ت ستادهیکه پشتش ا

قرمزش و  یو لبها نیعطر راهنِ یمرنِگ پتنشه..ه

 یکه دوران نامزد یکه دستشه..عکس یشاخه گل

میگرفت .. 

 !من و تو...فقط من و..تو-

 

( نیعطر ) 

 

م. ساغر به روبرو انداختم و بعد به کنار ینگاه

بود دشیخر ستیهنوز مشغول چک کردن ل . 

- ؟؟یدیچند تا کتابت مونده که هنوز نخر  

دستش نگرفت یتو یرو از برگه  نگاهش : 

 ..دوتا مونده-

 نیکشوندم و اجازه دادم ماش یرو به سمت فرمون

رهیسبقت بگ یعقب : 



- ؟؟ینکرد دایتو سمنان پ  

باال داد یا شونه : 

- دنبالش نرفتم..گفتم  م،شناسینم ادیاونجا رو چون ز

کتابامو  میهم بر م،یبزن یچرخ هیتهران هم باهم  امیب

میبخر .. 

بهش انداختم یگوشه ا نگاه : 

 درسات سخته؟؟-

زد یلبخند : 

- نهیریش ی..ولیلیخ .. 

روبرو نگاه کردم و زمزمه وار گفتم به : 

- یکه عالقه دار نهیبه خاطر ا .. 

- دانشگاه  هیباهم تو  یخوندیم شتریب کمیکاش توام 

میشدیرشته قبول م هیو  .. 

زدم یکج لبخند : 



- ..دانشگاه و خوابگاه ستمیهم ن مونیگذشت..پش گهید

گذره؟؟؟یخوش م  

کرد نییذوق سرش رو باال و پا با : 

-  یتجربه  هی..گهید طیمح هیجالبه! کال  یلیآره خ

فکرم واسه  کمیکردم..فقط  دایدوست پ ی..کلدیجد

ششمیدو روز پ یابابام خرابه که اونم هفته  .. 

کردم"  دایدوست پ ی"کل یتکون دادم و جمله  یسر

ذهنم بولد شد. دوست من هم همون مهسا بود که  یتو

و حتما براش مسخره  دینپرس یزیچ میاز نامزد گهید

که  یساده ا یساله 21بود که دختر  ایحرف دن نیتر

به زور دست چپ و راستش رو بلد بود، با آوات 

داشته  یکاس معروف رابطه امدل و ع یمردان

 !!باشه

- گذره؟؟؟یخوش م ینامزد باز ؟؟یکنیم کاریتو چ  

کردم با لبخند جوابش رو بدم یسع : 

 ..اوهوم..خوبه-



دیبه بازوم زد و خند یدست : 

- ! فقط یدیرس یکه خواست یزیباالخره به اون چ

..فعال فقط یحواست باشه که خودتو نگه دار

ها ونهدینم ی..تازه اونم کسدینامزد ! 

به شدت مسخره  زد،یمثل بزرگترها حرف م یوقت

و البته که من دوست نداشتم. به اخم و خنده  شدیم

گرفتم یا افهیق : 

 ..گمشو توام-

 و میانقالب شد ابونیخ یتو یبزرگ یکتابفروش وارد

کتابهاش رو به فروشنده داد. فروشنده  ستیساغر ل

. از کردیمون م ییراهنما ییجوون با خوشرو ی

 یکه به همراه فروشنده به سمت کتابها یساغر

 یفاصله گرفتم و به سمت کتابها رفت،یم یدرس

بود  اکتابه یرفتم. نگاهم رو یا گهید نیال یشعر تو

جلد  کی. دلم گذروندمیو اسم شاعرها رو از نظر م

مییتنها یشبها یبرا خواست،یفروغ فرخزاد م ! 



ورق  کتابها جدا کردم. نیشعر فروغ رو از ب کتاب

 یزندگ اتیادب یلبم اومد. رشته  یرو یزدم. لبخند

دیفهمیرو نم نیمثل ساغر ا یبود و کس ! 

- یچه حسن تصادف ! 

. دمینگاهم رو باال کش یمردونه ا یصدا دنیشن با

 ستادهیاومد، روبروم ا یکه به نظر دانشجو م یپسر

دستم نگاه  یبه کتاب تو میمال یبود و با لبخند

کردیم .  

- هیاد...انتخاب خوبفروغ فرخز .. 

به روش بزنم یکردم لبخند یسع : 

 ..ممنون-

جواب داد یا گهیجور د اون : 

  زندگي شاید-"

خیابان درازست که هر روز زني با زنبیلي از  یک

  آن میگذرد

شاید زندگي   



که مردي با آن خود را از شاخه میاویزد ریسمانیست  

" 

 

 ،کردیاز فروغ که زمزمه م یاز شعر یقطعه ا به

دندیگوش دادم و با تعجب ابروهام باال پر : 

- خونن؟؟یهم شعر م ونیمگه آقا  

به روم زد یمیمال لبخند : 

- شهیعالقه داشتن به آقا و خانوم مربوط نم .. 

 یآروم و صورت یشدم. نگاه قیصورتش دق به

 بایتقر یشهای..و رمیمال یروشن و آروم و لبخند

 ت،یجذاب یاومد. به جا یکه به صورتش م یبلند

و آرامش داشت یمهربون !  

-  یزیچ نیجسارت نکردم..آخه.. من اطرافم همچ

دمیند .. 

- ؟؟یتو دانشگاه چ  



زده نگاهش کردم بهت : 

- داشنجو ام؟؟؟ دیدیاز کجا فهم  

دیپرس یمتعجب بود وقت اونهم : 

- ستم؟یواقعا واستون آشنا ن !! 

بهش انداختم. آشنا بود؟!  یقترینگاه دق متعجب

دونمی..نمهم نه دیبود..شا .. 

- ارمی..به جا نمدیببخش .. 

زد یداد و لبخند رونیآرومش رو ب نفس : 

- خانوِم پاکزاد میهست یهمکالس یدرس هیتو  ! 

دهنم باز موند. و بعد بازهم فکر کردم.  یا لحظه

اومد..چون اصال حواسم به اطرافم نبود ینم ادمی ! 

- ؟یجد ! 

از ذهنم  یتکون داد. فکر یهمون لبخندش سر با

ت و همون رو به زبون آوردمگذش : 

- ن؟؟یکردیم بمیشما تعق  



دیخند کهویتعجب کرد. اما بعد  اول : 

- !! منم مثل شما اومدم ن؟یکرد یفکر نیچرا همچ

 ..کتاب بخرم

که بدون فکر به زبون  یا خاطر حرف مسخره به

دمیآوردم، خجالت کش : 

- دیببخش .. 

خنده ش رو جمع کرد یسخت به : 

- کمکتون  تونمی..ماتهی..منم رشته م ادبکنمیخواهش م

 کنم؟؟

به اطراف تکون دادم یسر : 

- ..دخترخاله م ومدمینه ممنون..به خاطر خودم ن

خواستیم یچندتا کتاب درس .. 

دستم گذاشت یکتاب تو یاشاره ش رو رو انگشت : 

- ..حتما تا نهیقابل تحس ن،یکه انتخاب کرد ینیاما ا

دیحد امکان از اشعار قشنگش استفاده کن .. 



و راستش معذبم  زدیو محترمانه حرف م یادب یادیز

رمیکردم فاصله بگ یتکون دادم و سع ی! سرکردیم : 

- شمینم دتونیممنون..آآآ مزاحم خر یلیخ ... 

مل کنم، گفتجمله م رو کا نکهیاز ا قبل : 

-  تونیهمراه دیواسه خر دیهر موقع خواست تونمیم

 ..کنم

زدم یلبخند : 

- یمرس .. 

- خانوم نیتعارف نکردم عطر .. 

 یو جالبش کرد و تکه کاغذ یهنر فیک یتو دست

دست من اشاره  ی. و بعد به کتاب تودیکش رونیب

 :کرد

 اجازه هست؟؟-

داره. اما به خاطر  یکه چه قصد زدمیم حدس

کنم.  کاریچ دونستمیمحترمانه ش نم یلید خبرخور

دستم  یکتاب تو یدست دراز کرد و کاغذ رو رو



نوشت.  یگذاشت. و با خودکار روش شماره ا

گفت نیدرهمون ح : 

-  یهر کار شمیمنه..خوشحال م یشماره  نیا

بهم  یدرس ریغ یحت ای د،یمربوط به درس داشت

و دیزنگ بزن ... 

گفت کهویحرفش  ونیم : 

- د؟یکردازدواج  ! 

کتاب  ی.دستش رودیرو پرس نیا یبود وقت متعجب

دستم جابجا  یمن و انگشتر تو نیبود و نگاهش ب

انداختم و خجالت زده گفتم یشد. به انگشترم نگاه : 

- مینامزد .. 

دندیباال پر یمتعجب یلیبه طرز خ ابروهاش : 

- فکرش هم  ی.حتیعنی..دونستمیچه جالب! آآآ نم

کردمینم .. 

. دستش دمیکش نییدم و نگاهم رو پاهم فشر یرو لب

ستادیو صاف ا دیرو عقب کش : 



 ..قصِد..مزاحمت نداشتم. شرمنده-

اون  گهی. ددمیرو از انگشتر گرفتم و باال کش نگاهم

. کردیلبخند رو نداشت و هنوز جا خورده نگاهم م

زدمیم یحرف دیبا : 

-  ییخوشحال شدم از آشنا یلی..خکنمیخواهش م

تو درس خوردم، حتما  یکلباهاتون..اگه به مش

رمیگیم ییازتون راهنما .. 

داد لمیبه لبخند تحو هیشب یزیچ : 

- دینامزد داشته باش ادیاصال بهتون نم .. 

مثل  یو لبخندم رو حفظ کردم.بازهم فکر دمیگز لب

همون  یلحظه بود ول کیبرق از ذهنم گذشت. 

شد.که باعث شد از  زهایچ یلیخ یادآوریباعث 

با آرامش بگم یول نهیحرص و ک یرو : 

- به هم  دی..شاشتریب یی..واسه آشنامیفقط نامزد

 بایتقر دیبشه..با یچ سیبخوره..فعال که مشخص ن



 ای شه،یم ینوریا نمیبگذره تا بب گهیهفت ماده د

یاونور .. 

 یدست کردم،یم فیکه رد یمسخره ا یحرفها ونیم

دمیساغر رو شن یبه بازوم خورد و بعد صدا : 

- م؟؟؟ی..برنیتموم شد عطر  

من و  نیو به ساغر نگاه کردم. نگاهش ب برگشتم

بود، جابجا شد. و بعد به  ستادهیکه روبروم ا یپسر

دستم نگاه کرد یکتاب تو : 

- ؟؟یکردیم دیخر یداشت  

اسمش رو  یکه حت یبه پسر یو نگاه برگشتم

زود و  یلی. خکردیانداختم. مات نگاهم م دونستم،ینم

بهش کردم یهول زده اشاره ا : 

- منه یها یاز همکالس یکی..شونیآآآ ا .. 

براش تکون داد یسر ساغر : 

 ..خوشبختم-

منظورش به کدوممون بود که گفت دونمینم : 



- یمیسل نِ یهستم..مت نیمت .. 

تکون دادم یشده سر معذب : 

- ..با اجازهیمیسل یآقا دمتونیخوشحال شدم د یلیخ .. 

دمیازش دور بشم، صداش رو شن نکهیاز ا قبل : 

- حرفاتون جالب بود..فکر کنم  یرد نامزددرمو

 ..فکرمو مشغول بکنه

و با لبخندش رو برو شدم برگشتم : 

- کنمیاحتماال  روش فکر م .. 

بدم، چشم ازش گرفتم و برگشتم.  یجواب نکهیا بدون

حرِف آوات نبود؟ نیبودم..اما مگه هم مونیپش یکم ! 

- مگه؟؟؟ یبهش گفت یچ  

کلمه بود کیساغر فقط  جواب : 

- یچیه .. 

 یفضا یتو یآروم یبا صدا یتند ول بایتقر آهنگ

مبل مچاله شده بودم و  ی. توشدیخونه ش پخش م



به طور  نهیپرس س زیم ینگاهم بهش بود که رو

 ییزش رو به وزنه هاو تمرک دهیطاق باز دراز کش

داده بود زد،یکه م . 

ش منقبض  نهیس یعضله ها زدیکه م یهر حرکت با

از حد  شیب ،یاندام دِ یسف یاون رکاب یو تو شدیم

که از  ی. به خاطر فشاردیرسیجذاب به نظر م

جمع  یاومد، صورتش کم یوزنه ها بهش م ینیسنگ

ابروهاش نشسته  نیب یا یشده بود و اخم خواستن

 تهاش رو از هم باز کرده بود و شلوار اسپربود.پا

 دنشیحالت خواب نیکه تنش بود، با ا یرنگ یطوس

 نیاز ا شتریو...نگاهم رو ب دیرسیتنگ تر به نظر م

 !منحرف نکردم

 کیبودم.  شونمیدرحال جمع کردن افکار پر البته

. پنج ماه از کردمیبود که بهش فکر م شتریهفته ب

نصفه  یبودنها نیاز ا و من گذشتیم یدوران نامزد

ابراز احساست  کی شعوریخسته شده بودم. ب مهیو ن

که دلم خوش باشه کردینم یدرست حساب ! 



- بردار بخور خچالی..از یزیچ هی .. 

به زبون  یرو به هم به سخت نیو هم زدینفس م نفس

باال دادم یآورد. شونه ا : 

- ندارم لیم .. 

بهم کرد ییگذرا نگاه : 

 پاشم..خودم بدم؟؟-

کج کردم و چشم ازش گرفتم. مردک خنگ و  یبل

 !نفهم با اون شلوار تنگش

- خوادینم یزیاالن دلم چ .. 

ازم گرفت و بازهم مشغول وزنه زدن شد.  چشم

ش برجسته تر شده بود و پوستش  نهیعضالت س

همه جوره  ی. لعنتدیرسیبراق تر از قبل به نظر م

کردیم تیمن رو اذ ! 

 آوات؟؟-

نگاهم نکرد و با همون  کردم؟!! چرا؟! صداش

اومد، جواب داد یکه بهش م یزور : 



 جونم؟؟-

گفتنش  ی!! براگفتم؟یم دیبا یهم فشردم. چ یرو لب

 یداشتم و در آخر نتونستم افکارم رو جمع بند دیترد

 :کنم

- یچیه .. 

گذاشت و  گاهشیجا یهالتر رو رو ی لهیم

رو بهم گفت ده،یهمونطور دراز کش : 

 حوصله ت سر رفت؟؟-

بود که نشسته بودم و نگاهش  قهیدق ستیبه ب کیدنز

حرف  ی..براامیب ششی. خودم خواستم که پکردمیم

  !زدن

 ..نه-

به مانتوم کرد یا اشاره : 

- شهیگرمت م اریاونو درب .. 



که تنم بود، فکر  یدیکوتاه سف نیآست شرتیت به

 پسیسرم نبود و موهام رو با کل یکردم. شال رو

 ..بسته بودم

 ..راحتم-

 نیهالتر رو برداشت و در همون ح ی لهیم وبارهد

 :گفت

- شهیتموم م گهید قهیدو دق هیست آخره.. نیا .. 

مبل جمع کردم یباال دادم و خودم رو رو یا شونه : 

- سین یمشکل .. 

مثال حوصله م سر نره خواستیم : 

 چه خبر؟؟-

باهاش در جا  شدیم یمخم بود ول یتند رو آهنگ

عضالتش  یبرجستگخورد و حواسم رو از  یتکون

و اون شلوار تنگ و دم و دستگاهش گرفت. آب 

فرو دادم. اوف راست  زد،یکه م یگلوم رو همراه قلب

ارم؟ی..دووم بخواستمی..چطور مگفتیم !! 



- ؟؟؟یعطر  

هم فشردم و سرم رو محکم به اطراف  یرو چشم

نشه دهیکش گهید یتکون دادم تا فکرم به جاها : 

- یسالمت .. 

لبخنِد  ی. روکردمیتمرکز م یکیهمون  یرو دیبا 

داد.  لمیدانشگاه تحو یتو روزیکه د یمیسل نِ یمت

اومد! هم نگاِه آروم و  یچقدر هم اسمش بهش م

و هم برخورد آقا  میداشت، و هم لبخند مال ینیمت

کنهیمنشانه..گفته بود احتماال فکر م !  

آروم به سمتش رفتم. و  یجا بلند شدم و با قدمها از

ستادمیبازش ا یپاها یدرست روبروش جلو : 

- تو دانشگاه آشنا شدم یکی..با روزید .. 

جوابم رو داد ینداد..و عاد تیاهم ادیز : 

- ن؟؟یدوست..شد  

باال دادم یشونه ا نهیبه س دست : 



- داد..منم گفتم روش فکر  شنهادی.اون پاممم نه.

کنمیم .. 

 ستیش ا نهیبه س کیهالتر نزد ی لهیم یا لحظه

 یحالت متعجب کیکرد. و سرش رو باال گرفت و با 

رو سر جاش بذاره و بعد  لهینگاهم کرد. نتونست م

 :سوالش رو بپرسه

- ؟یچ شنهادیپ !! 

..فقط لبخندم ناخواسته بوددونمیداشتم؟؟ نم نهیک : 

- گهید یدوست نهادشیپ ! 

بلند کرد و سرش جاش گذاشت. و  یرو به سخت لهیم

 یزود از جاش بلند شد و رو بهم با همون پاها یلیخ

 :باز مونده، نشست

- فکر کردن داره؟؟؟ گهید یدوست  

ش رو به روش آوردم یباال دادم و نفهم ابرو : 

- داشته باشه یغرض هی دیگفتم شا .. 



ا تکون دادهو یدستش رو تو یبود وقت یعصب : 

- یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب !!  

و اون لبخندش  یمیسل نیخودش بود که مت ریتقص

و  دیکشیم نیبلند و سنگ یاومد. نفسها یذهنم م یتو

 ی. سعلرزوندیحجم گرفته ش قلبم رو م یعضله ها

نگاهش هم  یافکارم تمرکز کنم..اما حت یرو کردمیم

انداخت یتمام وجودم رو به لرزه م .. 

- س؟؟یآآآ گرمت ن  

 ره،یچشم ازم بگ نکهیشد و بدون ا ظتریغل اخمش

 :دست دراز کرد و حوله ش رو برداشت

- داده؟؟؟ یدوست شنهادیبهت پ یک  

جواب دادم یعاد : 

- هام یاز همکالس یکی .. 

و نگاهش رو ازم  دیصورتش کش یرو رو حوله

 :نگرفت

- ت؟؟یهمکالس نیهس ا یک  



نهیشده م رو بب رو جمع کردم تا لبخند جمع لبهام : 

- گهیهست د یکی .. 

و با جذبه  یپرت کرد و جد یرو گوشه ا حوله

 :ابروهاش رو باال داد

- درست جواب بده پرسم،یسوال م یوقت ! 

جنجال بود و  کی. عاقبتش دمیدهنم کش یرو تو لبهام

 ..من آماده بودم

- بگم؟؟ یچ  

دیرو جلوتر کش خودش : 

- داده؟؟ یدوست شنهادیبهت پ یک  

دمیرو به سمت سقف کش نگاهم : 

- بود ییآشنا شنهادیپ شتریکه نه..ب یدوست شنهادیپ .. 

به  یاز جا بلند شد و دست به کمر قدم کبارهی به

 :سمتم برداشت

 پسر بود نه؟؟-



 شیو جد اهیس ی! نگاهم رو به چشمهاختیر قلبم

 :دادم

- کنهیم یچه فرق .. 

- ؟؟یگفت یتو چ  

وار ابروهام رو باال دادم دیتاک : 

- کنمیتم روش فکر مگف ! 

 کرد،ینگاهم م نطوریا یتنگ شدند و وقت چشمهاش

 دمیترسی! اما خب من که نمشدیترسناک م یکم

 !!اصال

- ؟؟ینامزد دار ینگفت  

 الیخیکردم آروم و ب یگلوم رو فرو دادم و سع آب

 :حرف بزنم

 ..اتفاقا گفتم-

که برداشت، نفسم رو بند آورد یا گهید قدم : 

- ه؟؟یا غهیچه ص گهیخب پس فکر کردن د  



بهش، با  کینزد یفاصله  یباال دادم و تو یا شونه

گفتم ییپررو : 

- سیهنوز مشخص ن فشیکه تکل ینامزد .. 

که دارم حرفهاش  دونستیسکوت نگاهم کرد. م یتو

 نیی!! نگاهم رو از چشمهاش پادم؟یو بهش پس مر

گردنش دادم یرو یو به عرق راه گرفته  دمیکش : 

-  یچ نمیصبر کنه تا بب دیگفتم فعال نامزدم..با

دی..شاشهیم .. 

وحشتناک  شیکیشده بودند و نزد نیسنگ نفسهاش

اعصاب  ی..فقط کمشدیبود.آخرش امروز درست م

 رفتیم شیپ ینطوریداشت! البته..اگر هم یُخرد کن

بود دیکه واقعا بع شدینم نیتر از ا یو وحش !!  

- ؟؟؟یچ دیشا  

 ینیب شی..اَه اصال قابل پدیگرفته و آروم پرس خش

 !نبود و من به آخرش دلخوش بودم



- به هم بخوره! اممم گفتم که فقط..واسه  ینامزد دیشا

سال نامزد  هیو..قراره فقط  مینامزد شتریب ییآشنا

نه! اگه..اگه  ای م،یخوریبه درد هم م مینیو بب میبمون

و کنمیپشنهادش فکر م یبه هم خورد، رو ... 

- سیانگشترت دستت ن .. 

ربط و با ربطش باعث شد که نگاهم رو  یب سوال

 شیوونگیخمارش نشان از د یباال بکشم. چشمها

. با دیباریبودن م یو از تمام حرکاتش عصب دادیم

از  یت خالدهن باز مونده نگاهم رو به سمت انگش

ر انگشت ام،یب دنشیبه د نکهی. قبل از ادمیانگشترم کش

انگشتم درآوردم یرو از تو ! 

- که یخب..خودت گفت ... 

دیغر تیحرفم با عصبان ونیم : 

- منو تو صورتم نزن یحرفا یه !!  



 شیشونیپ یرو یبسته شد. انگشتهاش با کالفگ دهنم

 سشیخ یشونیفشرد و کف دستش رو با خشونت به پ

وار گفت وونهید نیو در همون ح .دیکش : 

-  یناموس یبه هر ب دیهست، با نمونیب یهر چ

احمق؟؟؟ یبگ دی!! با؟یبگ  

زدم یبدتر شد! خودم رو به نفهم یلیخ خب : 

- نامزد دارم؟ گفتمیم دینبا !! 

شد رهیبهم خ یبرزخ یبا چشمها کبارهی به : 

- نه؟یمنظور من ا ؟؟؟یزنیم تیخودتو به خر !! 

ذشت..اخم کردماز قلبم گ یلرز : 

 !درست حرف بزن آوات-

- ؟یکنیروش فکر م یداد..توام گفت شنهادیبهت پ !!  

مکث جوابش رو دادم با : 

- کجاست؟؟؟ رادشیخب آره! ا  

آورد و با حرص بازوم رو فشرد شیرو پ دستش : 



- کجاس؟؟ رادشیا یدونینم  

دیکوبی. و قلبم مثل طبل مدمیکشینفس م یسخت به : 

-  هییواسه آشنا ینامزد نیکه ا یخودت گفت ینه! وقت

به هم بخوره و  دینباشه و شا انیدرجر یو بهتره کس

یواسه من مشکل ندهیدر آ یخواینم ... 

بلند داد  یحرفم بازوم رو تکون داد و با صدا ونیم

 :زد

- رو گفتم  نایمنو تو سرم نزن!! ا یگفتم انقدر حرفا

! !!؟یفکر کن شهیکه بهت م ییشنهادایرو پ ینیکه بش

 حیتشر رسهیکه از راه م یوثیبه هر د یفتم که برگ

چه  ینیتا بعد بب یو فعال تو آب نمک بخوابون یکن

؟؟؟یکنیم یغلط  

انداخت که  ینگاه ادینگاه من رو  نیخدا! ا یوا

شده بود، نثارم کرد!  قهیدست به  اریبا سام یوقت

پنجه ش درد گرفته بود و صداش  ونیبازوم م

ودب یهمچنان بلند و عصبان : 



- کنم؟؟؟ تو فعال نامزد  کاریتو چ یتایاز دست خر

 نیست! ا گهید یکیسرت..اسمت رو  ریخ یمن

 یمنو روان یخوایم ؟؟؟یکنـــیم هیگنده چ یغلطا

ندارم و هر  تیاهم یبگ یخوایآره؟!! م ؟؟؟یکن

؟؟؟یدلت خواست بکن یغلط  

و  دمی! من؟!! وسط حرفش صورتم رو جلو کشغلط؟

اال بردممثل خودش صدام رو ب : 

-  ینامزد دیکه شا هیواسه وقت نیبه تو نداره! ا یربط

 نمیندادم! گفتم بب یمون به هم بخوره..منم فعال جواب

کنمیفکر م شنهادشیپ یبعد رو شهیم یچ .. 

 ای. باور حرفهام کردینگاهم م وونهیزده و د شوک

هضم حرفهام براش سخت بود نه؟!! بازوم رو با 

دمیبا اخم غر ضرب از دستش آزاد کردم و : 

- داره؟؟؟ مگه قصد ما از  رادیکارم ا نیا یکجا

نفهمه که  ینبود؟! مگه قرار نبود کس نیهم ینامزد

 سیالزم ن یکه حت یمن نامزد دارم؟؟؟ مگه نگفت

؟یگیم یانگشتر دستم باشه؟؟؟ االن چ !!  



 دیصورتش کش یرو یدستش رو به حالت عصب دو

دیچیپیزد. به خودش م یو چرخ : 

- آخه؟ یگیم یوسط تو چ نیتو؟؟؟ ا یگیم یچ !! 

بود؟؟؟ جواب درست و  یخاطر حرفهام عصبان به

نداشت؟! به جهنم یحساب !! 

-  نیدستم نباشه و ا ینفهمه و انگشتر یکس یوقت

 یعنیباشه،  شتریب ییفقط واسه آشنا انهیمخف یِ نامزد

که به  نیتعهدم..هم یدختِر مجرد و ب هیمن مثل 

 شنهادشیرو پ تونمیطرف گفتم نامزد دارم و فعال نم

مو نشون ندادم؟؟؟ یخانوم س؟؟؟یفکر کنم، بس ن  

دیصدا غر یسرش فشار داد و ب یرو رو دستهاش : 

- گهیخفه شو!! خفه شو!! بسه د !!! 

گفتم یشتریب ی نهیو با ک نکردم یتوجه : 

- که  ییکه با خواست تو! با خواست تو نیهم

کنه و به  رییواسه من تغ یزیچ یخواینم یگفتیم



رفتار نکردم، از سرت هم  یمن هست یفکر بعدنا

لو دادم مونویکه نامزد دیببخش یوا س؟؟؟ین ادیز .. 

و صداش  دادیتکون م کیستریرو به حالت ه سرش

گرفتیهرلحظه اوج م : 

گفتم خفه شو!! انقدر رو اعصاب من نرو!! خفه -

یشو عطر !!  

- ! هیراحت! نگفتم که نامزدم آواِت مردان التیاما خ

.. فقط نخواستم فکر کنن که یفتینترس تو دردسر نم

بهم بدن..اما حق  یدوست شنهادیپ توننیمجردم و م

که  یمعمول یِ نامزد هیکه به خاطر  یبهم بگ یندار

بهتر فکر  یها نهیبشه، به گز یآخرش چ سیمعلوم ن

 !!نکنم

سر  زیم یکه رو یآب وانیداغون ل یاعصاب با

. و با دیکوب واریراهش بود رو برداشت و به د

نعره زد یوونگید : 

- حساب  رتیغ یدهنتو ببند! منو ب گمیبهت م

؟؟؟یکرد   



گوشهام  یو دستهام رو رو دمیترس در جا پر با

  . گذاشتم

- سرت  ییبال هیکه  یم کن وونهید یخوایم

؟؟؟یسرتو به باد بد یخوایارم؟؟؟میب   

بود که  نینعره ش بلندتر شد و ترس من ا یصدا

باال برسه یصداش به طبقه  ! 

- ؟؟؟یزنیچرا داد م  

و وحشتناک نگاهم کرد زیت : 

- یکن یکه منو روان ینه؟؟؟ دروغ گفت یدروغ گفت .. 

مکث  یا هی. ثانزدیمن بود و نفس نفس م دییتا منتظر

 ...کردم و

- دروغ گفتم؟ یکنینه..چرا فکر م !  

 یکننده ا وونهید یِ تفاوت یشد و من با ب کینزد یقدم

 :ادامه دادم

- رفتار کردم که یمن همونطور ... 



دینگاه غر نیبهم با وحشتناک تر رو : 

- خودم ببندمش؟؟؟ ای یبندیدهنتو م  

. راستش دیدهنم ماس یباز موند و جمله تو مهین دهنم

که باعث جمع  ی! ترسدمیش ترس وونهیداز نگاِه 

 یلیخ کردم،یکه فکرش رو م یشدن تنم شد..از اون

بدتر واکنش نشون داد و..من براش مهم بودم؟!! قابل 

؟؟یقبول چ   

 یلیشد. خ کمیملتهب نزد یبلند و صورت ینفسها با

سخت خودم رو کنترل کردم که از جام تکون نخورم 

 یوونگیها به د هیو ثان ستادیو عقب نرم. روبروم ا

 ی..با صورتانهیاخمالود..وحش ینگاهم کرد. نگاه

کرده  یکه چه کار ی..وادهیرنگ پر یو لبها سیخ

 !!بودم باهاش

- ؟؟؟یاون فکر کن نویکه بذارم به ا وثمیانقدر د   

کردم گستاخ باشم یرو مشت کردم و..سع دستم : 



-  ینامزد فِ یکه تکل ی! تا وقتکنمیفعال..فکر نم

نه ای م،یخوریبه درد هم م مینیو..بب روشن بشه !! 

خودش  یکه به سخت دادیفشرده شده ش نشون م فک

تا من رو نزنه کنهیرو کنترل م !!  

-  رهیم اد،صافیکه از دهنت درم ییحرفا یدونیم

  رو اعصابم؟؟؟

دمیباال دادم و با حرص خند ابرو : 

- نه؟؟؟یحرف حق واست سنگ  

 یبازوم رو یبه جا نباریآورد و ا شیرو پ دستش

 :گردنم گذاشت

- باِرته که از حق حرف  یچ یوجب میتوئه ن

؟؟؟یزنیم  

بهم  دند،یلرزیپوستم م یزده ش که رو خی یانگشتها

نداره یکه اصال حال خوب فهموندیم !  

- اد؟؟یبهم نم هیچ  



کرد و نگاه  شتریگردنم ب یانگشتهاش رو رو فشار

قلبم رو به  شیوونگیخمارش با اون اخم پر از د

طم انداختتال . 

- یستیحرفا ن نیدر حد ا .. 

 ینداشت که..داشت؟!! پر نفرت بودم وقت یمنظور

 :گفتم

- هستم ینیبیحاال که م .. 

به آروم شدنش  یکمک چیه د،یکه کش یقیعم نفس

نفسش، خش گرفته بود یب یصدا ینکرد..ول : 

- گردنتو خورد کنم؟؟ نیا تونمیاالن م یدونیم  

و تمام واکنش  بود! من سوزونده بودمش سوخته

 ی. نگاهم رو از چشمهادادیرو بهم نشون م نیهاش ا

به روش  یبراق و سرخ شده ش نگرفتم و لبخند

 :زدم

- حرفام واست تلخ  یکجا یبهم بگ شهیم ؟؟یواسه چ

بود؟؟؟ نیو سنگ  



نفس هاش رو کنترل کنه و..چشمهاش از  تونستیمن

شدندیحرص جمع م : 

- یزبون درآورد یلیخ یعطر !  

بزنم..انگشتهاش رو محکمتر  یباز کردم حرف دهن

آخم در اومد یفشرد و ناخودآگاه صدا .. 

- بده؟؟؟ شنهادیوجود کرده بهت پ یکدوم حرومزاده ا  

زدم ش نهیبه س یکردم و با دستم ضربه ا اخم : 

  !دستتو بکش کنار-

اومد و صداش آرومتر شد کترینزد : 

- نه؟؟؟ یبهش فکر کرد  

دمیغر گستاخانه : 

- یهم پسر خوب یلیفکر کنم؟؟؟ اتفاقا خ دیچرا نبا ... 

 هیپهلوم گذاشت و فشرد. بق یش رو رو گهید دست

شد و فاصله  کتری. نزددیدهنم ماس یحرفم تو ی

گردنم  یش رو.همچنان انگشتهادیمون..به صفر رس



از درد، داغ شدن رو حس  شتریو من ب شدیفشرده م

کردمیم ! 

- که کنمیدارم خودمو کنترل م یلیخ .. 

 یکرد با لحن آرومتر یهم گذاشت و سع یرو چشم

 :حرف بزنه

- ..خب؟؟شهیتکرار نم گهید  

لب زدم یبرام سخت شد و..به سخت دنیکش نفس : 

- شهیم یچ نمیبب دیبا .. 

 یا گهیحالت د کیکم کم  ش،یانو عصب نهیپر ک نگاهِ 

گرفتیم .  

- بشه سیقرار ن یچیه .. 

چشمهام سر خورد و  ی. نگاهش از رودیکوبیم قلبم

 یشد. صدام به سخت رهیبه لبهام خ یبا اخم کمرنگ

 :در اومد

- مون ینامزد .. 



پچ وار گفت پچ : 

- به بعِد من فکر کن یوجود دار ! 

 کیتم و نفسم بند اومد. خواس دندیباال پر ابروهام

دهن باز  نکهیبگم که گفته باشم..اما قبل از ا یزیچ

لبهام گذاشت و دهنم کامل بسته شد!  یکنم، لب رو

لبهام  یها لبهاش رو هیبودم و..ثان هیثان کیمنتظر 

 وونهیناباور و..د گذشت،یکه م یموند. و هر لحظه ا

خدا  یو..وا یو..دوست داشتن دیجد یو..پر از حسها

بود؟!!! چرا نفس  ی!! واقعد؟یبوسیداشت من رو م

دم؟؟؟یکشینم  

. و خوردیلبهام مونده بود و تکون نم یلبهاش رو 

خودم هنگ  یلحظه ها بگم وقت نیاز ا دیبا یمن..چ

 ینیاز ب ینفس بلند ره،یفاصله بگ نکهیبودم؟! بدون ا

و  دیکوبیو..با تعلل عقب رفت. قلبم گاپ گاپ م دیکش

تم گذاشت و صور ی!! دستش رو روییکهویچقدر 

زدفاصله از صورتم پچ  نیکمتر یتو : 



- خودم  شیپ دی..تا آخرش باسیمهم ن یچیه گهید

یبمون .. 

صورتش بود و فاصله انقدر کم بود که  یرو نگاهم

به چشمهاش نگاه کنم. و اون آرومتر..پر حس  شدینم

لبهام گذاشت و من رو تنگ به آغوش  یتر لب رو

و  گرفتیصله نمازم فا یا هیثان ی..حتیگرفت. حت

من  ایبه تقال افتاده بودم. خدا دنینفس کش یمن برا

رم؟؟؟یبوسه ها نَم نیا ریز  

کم..لبهاش از هم باز شدند و..با بوسه هاش من  کم

تجربه تر و  یکرد. مگه ب یبه همراه قیرو تشو

بود؟؟ من فقط بوسه  ایدن یتر از من هم تو یناش

 یتابیتندش و ب یو نفس ها کردمیهاش رو حس م

 ی انهیضربان تند و وحش یحرکاتش و..من به راحت

 خودمبود که  یدرحال نیو..ا کردمیقلبش رو حس م

کردمیحسها دست و پنجه نرم م نیبا متفاوت تر . 

کمرم محکم شد و من رو به خودش  یرو دستش

لبهام لب زد یفشرد. و نفس گرفته رو : 



-  زیبه چ یلحظه ها نتون نیکه جز ا بوسمتیانقدر م

یفکر کن گهید .. 

طاقت و  یمشت شد و ب شیرکاب یحلقه  یرو دستم

نفس اسمش رو به زبون آوردم یب : 

 ..آوات-

سانت هم  کی یو حت دیکشیلب و چونه م م یرو لب

دادیدور شدن نم یاجازه  : 

- ! ذارمی..نمتونمی..نمشهینم گهیفقط به من فکر کن! د

 با ت..تا آخرش..فقط ندهی!! آیبه من فکر کن دیفقط با

من شی! فقط پیمونیمن م .. 

 نیباتریچشمهام نگاه کرد و..من ز یتو یا لحظه

رو از نگاهش گرفتم.انگشت شستش رو  ایحس دن

دیپوست گونه م کش ینوازش وار رو : 

-  گهیبشناسمت..د خوامی..نمیهمه چ الیخیب

طول  یلی..خگهی..بسه دنیاز شتریب تونمی..نمخوامینم



ه! توام واسم بس یکه باش نی! همدهیکش

یخوای..خب؟؟؟ توام نمیخواینم !  

حرفهاش سرم رو باال و  دییبه تا یطاقت یاز ب پر

لبش اومد یرو ییکردم. لبخند گذرا نییپا : 

-  یوقت میهمو بشناس خورهیم یاصال به چه درد

تو خانوِم  م؟؟یبش گهیهمد الیخیجوره ب چیه میتونینم

 بذارم دست تونمیخودم..نم ی! خانوم کوچولویخودم

یخودم یِ بهت برسه! عطر یناموس یب چیه .. 

 نیباتریدوتا بال کم داشتم که پرواز کنم! با ز فقط

هم گذاشتم و..خودم رو به بوسه  یحس ها چشم رو

شد  نیگرم و پر حِس آوات سپردم. آخرش بهتر یها

مهم نبود،  یچی! هدیارز یهاش م یوونگیو به تمام د

 ...جز بودنش

 

 (آوات)

 



 یلی. خشمیم داریاز خواب ب یآروم یناله  یصدا با

 یکیتار یو تو شهیزود حواسم به سمتش پرت م

نامفهوم  یی.صداهاکنمیاتاق صورتش رو جستجو م

و  هدیترس یی.ناله هاشهیبازش خارج م مهیاز دهن ن

. و ناله تونهیتکون بخوره و نم کنهیم ی..سعنیغمگ

من آشناست یهاش برا .. 

- ..تو رو خدا نروتونمینه..نم !  

دستم رو  گه،یکه م ییها ونیاز وضع و هذ نگران

آروم صداش  یو با صدا ذارمیصورتش م یرو

زنمیم : 

- ینیبیخواب م ی..دارزمیشو عز داریب ؟؟یعطر .. 

پوستش  یق روو من عر خورهیتکون م صورتش

کنمیرو حس م : 

- ..بره! نه..مامانخوامینرو..نم .. 

. دستم زهیریو اعصابم به هم م دمیگلوم رو فرو م آب

شمیم کتریو نزد دمیصورتش تکون م یرو رو : 



- شو داری! خوشگلم بیشو عطر داریب ! 

باز  دهیو چشمهاش رو ترس خورهیتکون م کبارهی به

برق  یکیارت یاز حد بازش تو شیب ی. چشمهاکنهیم

کنمیفوت م رونیب ینفس ی. با کالفگزنندیم : 

- ؟؟؟یخوب  

نشون بده..اما فقط نگاهم  یعکس العمل تند منتظرم

صورتم  یچشمهاش رو تو یکیتار یو..تو کنهیم

و بعد  فهممی. فرو دادن آب دهنش رو مگردونهیم

..دستم رو نوازش وار کشهیدستش رو به گلوش م

کشمیموهاش م یرو : 

- واست؟؟ ارمی..آب بیدیدیب بد مخوا یداشت  

به خاطر  دیشا نه،یشیابروهاش م نیکه ب یاخم

زنه؟؟ینم ی..چرا حرفدهیکه د هیخواب یادآوری  

- ؟؟یبخور ارمیبرم آب ب  



و هنوز نفسهاش نرمال  دهیبه اطراف تکون م یسر

و صورتش رو  کشهینشده. خودش رو به سمتم م

کنهیم میم قا نهیس یتو : 

- شمیبمون پ .. 

به اعصابم  کنمیم یو سع دمیهم فشار م یور لب

شبانه ش واقعا آزار دهنده  یکابوسها نیمسلط باشم. ا

دستم رو  شم؟؟یم تیکه هربار چقدر اذ دونهیشده و م

کنمیگوشش زمزمه م یو تو ذارمیپشت سرش م : 

- رمینم ییجا .. 

 یکه کم دهینشون م ده،یم رونیکه ب یبلند نفس

موهاش به  یام رو روانگشته کهیآرومتر شده. درحال

پرسمیم اطیبا احت ارم،یحرکت درم : 

- ؟؟؟یدیدیخواب م یچ  

کنهیزمزمه م یداریخواب و ب نیب : 

- سین ادمی .. 

- من رفتم؟؟؟ یدیخواب د  



گهی..اما با درد میداریخواب و ب نیب بازهم : 

- یبر خوامینم .. 

 کشهیکه م یدرد یو برا کنمیرو دورش حلقه م دستم

رهیگیمدلم  ه،یچ دونمیو نم : 

- توام شیپ نجای..همزمیعز رمینم ییمن جا .. 

لرزهیصداش م نباریا : 

- رفته ریخاله من .. 

براش  رشی. مرگ خاله مندمیهم فشار م یرو چشم

بره؟؟؟یرنج م  شیسخت بود که هنوز از دور   

- ؟؟یدرباره ش حرف بزن یخوایم  

و سرش رو عقب  کنمیم یمکث کنه،یسکوت م یوقت

خوابش  دونمیبسته اند و نم قشنگش ی. چشمهاکشمیم

زنمی. آروم صداش مدارهیهنوز ب ایبرده  : 

- ؟؟یعطر  



و بعد در اوج  نهیشیابروهاش م نیب یکمرنگ اخم

گهیخواب مستانه م : 

- دماغمو عمل کنم خوامیم .. 

جابجا  کشیکوچ ینیبسته و ش ب یچشمها نیب نگاهم

مهم  یحرفا نیب ربطیحرف ب کی شهی. همشهیم

و منحرف کنهکه فکرم ر زنهیم .  

! دونستمیبود و من نم ینطوریا ایشده.. عوض

هم  دیو شا کنهیم رییتغ شتریهرروز داره ب نیعطر

شناسمشیم شتریمن دارم ب ! 

زنمیگوشش پچ پچ وار تشر م دم : 

- بخواب ریزم نکرده، بگال ! 

شهیو مچاله م دهیآغوشم جا م یخودش رو تو بازهم : 

- باشم که به عمرت  یدختر نیخوشگل تر خوامیم

یدید .. 

! نکنه خودش رو به خواب زده؟؟خوابه؟   

 با دماغ عمل کردن؟؟-



نالهیبار م حسرت : 

- کنم؟؟ کاریچ گهید  

زنمیتشر م تیجد با : 

- یخوشگل شینطوری..همیکن یالزم نکرده کار .. 

گهیم نیو در همون ح دهیم رونیرو ب قشیعم بازدم : 

- یریمنم عکس بگ مرخیاز ن دیبا .. 

همراهه  یاما حرفهاش با درد فهمم،یرو نم منظورش

با تاسف تکون  ی. سرکنهیم کیکه اعصابم رو تحر

! کالفه ام زهیمن عز یکه چقدر برا فهمهی..نمدمیم

گمیم یوقت : 

- یگیم یبفهمم چبزن  یحرفاتو درست حساب .. 

 گهید کنمی. فکر مدهینم یو جواب گذرهیها م هیثان

و دست از  دارمیبغلم نگهش م یخوابش برده. تو

 گذره،یکه م ی. هر روزکشمینوازش موهاش نم

شبانه ش و  ی. کابوسهازهیریبه هم م شتریفکرم ب

که  ی. عکسکنهینامفهومش حالم رو بد م یونهایهذ



طرف اعصابم رو به  کیگذاشته هم از  جشیپ یتو

عکس..عکسها رو  ری..و نظرات مختلف زختهیهم ر

و من چقدر سخت خودم رو  کنهیحذف نم جشیاز پ

ساغر  یراه نندازم! حرفها ییتا دعوا کنمیکنترل م

باهاش حرف  دیدرمورد مرگ مادرش هم که...با

 ..بزنم

- من یِ شاه ماه .. 

. سرش رو ستهیا یموهاش از حرکت م یرو دستم

. غرق خوابه کنمیو به صورتش نگاه م شمکیعقب م

کنه؟ینم ی. نقش باززنهیپلک هم نم یو حت !!  

 دمیم حیکنه.ترج ی..کاش اصال نقش بازبندمیم چشم

 وونهی..واقعا دنکهیکنه تا ا یرو باز وونهید کینقش 

و به قول  رمیگیسخت م یادیهم من ز دیباشه! شا

 یگاه نروزهای..ادونمینباشه. نم یمهم زیساغر چ

 دهی..روانشناس کشکی ایمشاور  کیفکرم به سمت 

 نِ ی. عطرکنندیم میعصب شتریفکرها ب نیو..هم شهیم

نیمظلوم و خنِگ من فقط حساسه، هم ! 



 

***** 

 

- لطفا  شهیهستم..م میمیقد قیچرا نگران رف دونمینم

آوات؟؟ یاز حالت بهم بد یخبر هی  

ت و کلما کنمیکه شهرزاد بهم داده، نگاه م یامیپ به

انگار..بعد از  هیعصبان ی. کمگذرونمیرو از نظر م

که بهم داد و جوابش رو ندادم، فراموش  یآخر امیپ

دختر  نیکرده بودم که روزها و ماهها و سالها با ا

 تیهمکار بودم و هردو باهم و به کمک هم موفق

هم  قی! اگر رفیمیقد قی. رفمیهامون رو کسب کرد

 بایکه تقر میقدر دورو حاال ان میهمکار بود م،ینبود

میستین یچیه .. 

 ..خوبم-



 یرو تو یو گوش کنمیرو ارسال م یکلمه ا کی امیپ

و حالش  ایاز برد ی. کاش خبردمیسر م بمیج

و..حوصله ش رو ندارم گرفتمیم ! 

بدون برف  یِ تراس به عصر زمستون یتو ستادهیا

 شتریب نروزهایام. ا یعصب یخود یو ب شمیم رهیخ

 خوامی. مزنمیو کمتر حرف م کنمیاخم م شهیاز هم

..انگار از یچطور دونمیاوضاع درست بشه، اما نم

 کتریروم تار شیو هر روز راه پ امیپسش برنم

شهیم . 

به  یو وقت شمیم قیدق شتریب نیعطر یکارها یرو 

شمیکالفه تر م رسم،ینم یا جهینت . 

 یلبخند داره..آرومه..کم حرف تر از من و..گاه اون

 یب یِ نیروز درمورد عمل ب کی! ایغرق فکر و رو

 ییروز درمورد لباسها کیو  زنهینقصش حرف م

روز درمورد مدل موها و  کیو  پوشهیکه م

.. و من هنوز نتونستم قانعش کنم که عکس ششیآرا



 جیپ یباز و بلندش از رو یقشنگش رو با اون موها

برداره نستاگرامشیا .. 

ش حرف نزدن اد،یم بیکه به نظرم عج یزیچ اما

ذهنش چه  یتو دونمی. نمرهیدرمورد اتفاقات اخ

ازم  یا نهیک چیفراموش کرده و ه نکهیخبره، اما ا

رو درمورد اون  شیهم ناراحت کباری ینداره و حت

که بهش زدم بروز نداده، من رو  ییحرفها

نکرده!  ای! اسم ارغوان رو فراموش کرده..ترسونهیم

من  یعکاس یکه سوژه  ییدخترها ایشهرزاد.. ای

 ..هستند

 چیسرد، ه یهوا نیا یو تو کشمیم ییبلند باال پوف

 یحرف تونمینم نکهی. از اکنمیحس نم ییسرما

. کنهیم میبزنم، عصب ایدرمورد ارغوان و برد

کنم. اما  سکیر خوامیو نم زهیبه هم بر ترسمیم

ریدرمورد خاله من .. 

شهرزاد  امیو پ کشمیم رونیب بمیج یرو از تو میگوش

نمیبیم یوشگ یرو رو : 



- باور کنم کنمیم یسع .. 

ساغر رو  یو شماره  شمیخارج م امیپ یصفحه  از

رمیگیم .  

پام رو تکون  کی کهیو درحال کنمیم بمیج یتو دست

 یمنتظر برقرار یعلومنام یبه نقطه  رهیخ دم،یم

 یگوش یکه صداش تو کشهینم ی. طولشمیتماس م

شهیپخش م : 

 ..سالم-

فکرم رو  یول رم،یگینامعلوم م یاز نقطه  چشم

منحرف کنم نیاز عطر تونمینم .. 

- ؟یسالم ساغر چطور  

منتظر تماسم بود دی..شاستین متعجب : 

- چطوره؟؟ نیعطر ؟؟ی..تو خوبیمرس  

 یلیچطوره، خ نیرخودم بدونم که حال عط اگر

شهیخوب م ! 



- آآآ کورش  ؟یکنیم کاریخوبه..چ نمی..عطریمرس

 خوبه؟؟

- سالم داره یمرس .. 

دهیو اون مکالمه رو ادامه م کنمیم یمکث : 

 اممم چه خبر؟؟-

و..با تعلل جواب  کشمیلب باالم م یرو رو زبونم

دمیم : 

- ی..سالمتچیه .. 

پرسمیو..باالخره م شهیسکوت م بازهم : 

- م؟؟یباهم حرف بزن میقرار بذار هی یوقت دار  

دمیبگه، ادامه م یزیچ نکهیاز ا قبل : 

-  یکه درباره  یی..همون حرفانیعطر یدرباره 

موند مهیفوت مادرت نصفه ن .. 

دهیجواب م یمکث کوتاه با : 



- باهم  میتونیم یندارم..هروقت خواست یمن که مشکل

 قیدق یداره بخوا ی..اما آخه..چه لزوممیحرف بزن

وقته که از اون ماجراها  یلیشده؟؟ خ یکه چ یبفهم

 ایتا االن فراموش کرده.. نیگذشته..احتماال عطر

کنار اومده گهیحداقل د .. 

 یو ب دمیم رونیب ینفس یاز کالفگ یاخم کمرنگ با

گمیاراده م : 

 ..فکر نکنم-

صداشه یتعجب قاط نباریا : 

- شده؟ یزیچ ! 

 یا گهیکنم که سوال د یفکرم رو جمع بند خوامیم

پرسهیم : 

- کرده؟؟؟ یکار نیعطر  

بگم یچ دونمیو نم کشمیبه صورتم م یدست : 

- بدونم رابطه ش با مادرت  خوامیکه نکرده..م یکار

بود که یچطور .. 



درست نباشه،  دی..گفتنش شاکنمیفوت م رونیب ینفس

 ...اما

- واسم سخته یعطر یدرک کارا کمی .. 

دهیجوابم رو م یا هیمکث چند ثان با : 

- شیتا االن شناخته باش کردمیفکر م .. 

. خودش کنهیاز خجالت صورتم رو در هم م یاخم

دهیادامه م : 

- با  یسخته که بخوا یلیخ دونمی..میهرچند حق دار

..راستش من که یایکنار ب ای یآشنا بش اتشیخلق

از  یگاه م،یهم بود ِش یپ یدخترخاله شم و از بچگ

کنمیکارا و رفتاراش تعجب م یبعض .. 

 نی..عطرفهمونهیرو بهم م یزیچ کیاغر س یحرفها

 دیکه بشه راحت درکش کرد..شا ستین یدختر

با خانواده ش هم  یباشه که حت ییهم..دختر تنها

برخورد کنه یمیصم تونهینم ! 



- و چندتا سوال ازت  مینیرو بب گهیهمد یوقت دار

 بپرسم؟؟

دهیجوابم رو م یگرم با : 

- امیب تونمیم یآره..آره هروقت خواست .. 

گمیطاقت م یب : 

- ؟؟یتونیامروز م  

پرسهیتعجب م با : 

 !امروز؟-

 ..اوهوم-

گهیم متفکرانه : 

آآآ امروز..من االن تو راه خونه ام..از دانشگاه -

مینیرو بب گهیهمد میتونیخونه..قبلش م رمیدارم م .. 

گمیاومده م شیاز فرصت پ خوشحال : 

-  یآدرس نیبه ا یایب یتونیم گهیساعت د هیپس تا 

دم؟یمکه بهت   



 ..فکر کنم بتونم خودمو برسونم-

 عیسر یلی. و بعد خکنمیم یو خداحافظ کنمیم تشکر

از خونه شون دور  ادیرو که ز شاپیکاف کیآدرس 

 یساغر بتونه کمک دوارمی. امفرستمیواسش م ست،ین

درست کردن  یبرا یدیبهم بکنه و من بتونم ام

که یاوضاع ... 

حال دنبال  نیو با ا هیاوضاع چطور دونمینم اصال

 یلیکه خ ینیجلب اعتماِد عطر یهستم برا یراه

با خوب  خوامی! مکنهیرو فراموش م یزود همه چ

 گهید خوامیکردن حالش، حال خودم رو خوب کنم. م

رو نداشته باشه و اعصابم رو با  یاون نگاِه لعنت

زهیو شک کردنهاش به هم نر ینیبدب . 

رو  میس یب یِ که گوش نمیبیم شم،یوارد خونه م یوقت

مبل پاهاش رو جمع  یبه گوشش چسبونده و رو

 ایدستش؟؟ درحال باز کردن  یتو هیکرده. اون چ

 !بستِن الِک قرمز رنگه

- ؟؟یعطر  



کنهیم یبه گوش یو اشاره ا کشهیرو باال م نگاهش : 

- مامان جون؟؟ دستتون درد  دیکشیچرا زحمت م

 ..نکنه

کنمیبهش اشاره م یحالت لبخون به : 

- ؟؟یالزم ندار یزی..چرونیب رمیممن دارم   

به سرتا پام  یو نگاه کنجکاو رندیباال م ابروهاش

. از نگاهش کنمیکه اخم م ستی. دست خودم نندازهیم

ادیخوشم نم !  

- میشیباشه ممنون..حتما مزاحم م .. 

کنهیم بمیو اون با نگاهش تعق رمیسمت اتاق م به .  

- االن  نی..آآآ آواتم همدیبه بابا جون سالم برسون

رو بدم بهش؟؟ یگوش دیخوایاومد..م  

و  کنمیعوض م یبلند نیآست شرتیرو با ت شرتمیت

شنومیرو م یعطر یصدا : 

- ست سهیآوات مامان نف .. 



 نمیبیم ارم،یدرمشلوار گرمکن رو از پام  کهیدرحال

 برمیباال م ی. صدام رو کمدهیم هیکه به درگاه در تک

بشنوه یتا مامان از پشت گوش : 

 !سالم برسون..بگو نوکرتم ننه-

سکوت  یو تو ادیم نیلب عطر یرو ییگذرا لبخند

 ی. شلوار کتان قهوه ادهیمامان گوش م یبه حرفها

و درحال بستن کمربند، نگاهش  کنمیپام م یرنگ

کنمیم . 

- خدافظ نمتونیبی..مدیخدا نکنه..چشم سالمت باش .. 

که  نی. همشمیخالصه کردن مکالمه ش م متوجه

پرسهیطاقت م یب کنه،یتماس رو قطع م : 

- موقع روز؟؟ نیا یریکجا م  

سوالهاشه که دوست ندارم نیهم !  

- گردمیزود برم رمیاومده، م شیپ یکار هی .. 

شهیم نهیو دست به س دهیابروهاش رو باال م متعجب : 

 !!االن؟-



 ینینگاهش کنم و بازهم رنگ شک و بد ب خوامینم

نمینگاهش بب یرو تو .. 

 ..آره االن-

کنمیبزنه، بحث رو عوض م یحرف نکهیاز ا قبل : 

- گفت؟؟یم یمامان چ  

دهیجواب م یست وقت گهید یجا کی حواسش : 

آآآ واسه آخر هفته دعوتمون کرد..گفت به خاطر -

 یمهمون هیرانسه اومدن، از ف نایا تییدا نکهیا

گرفته کیکوچ .. 

زنمیم میشونیکف دستم رو به پ یحواسپرت با : 

- ازشون  یحال هیرفت زنگ بزنم  ادمیآخ 

زنگ بهشون  هیبرگشتم،  یبنداز وقت ادمیبپرسم..

 ..بزنم

پرسهیم یا گهید زیبا مکث چ اون : 

- االن؟؟؟ هیکارت چ  



هرچند  کنم،یحس م یصداش به خوب یرو تو شک

و رو  گردمی! برمکنهیند داره و با آرامش نگاهم ملبخ

و..مثل خودش با آرامش  کنمیم یبهش اخم کمرنگ

گمیم : 

- یقرار کاِر عکاس هی..گهیکار کاره د .. 

گهیمعنا دار م یلبخند با : 

- زمیهفت شبه عز .. 

و نگاه  دارمیرنگ رو برم یسرمه ا یپشم وریپل

کنمیبهش م ییگذرا : 

- داشته باشه نیعکه وقت م سین یکار دولت ! 

- یفردا بر یتونیخب پس م .. 

خونسرد باشم. لپش رو  کنمیم یو سع شمیم کشینزد

گمیو م کشمیم : 

- ..امشب قرار دارمزمیعز شهینم .. 

ادیو اون پشتم م شمیکنارش رد م از : 



- یستیپس واسه شام ن ! 

آرامش ها  نی..اما من از اگهیرو با آرامش م نیا

و لپش رو  گردمیرم. با مکث برمیگیم یا گهیحس د

بوسمیم : 

- حاال؟؟ یدرست کرد یشام چ  

همون آرامش رو داشته باشه کنهیم یسع : 

- یستیتو که ن کنه؟؟یم یچه فرق ! 

 خوادیو دلم م کشمیسرش م یرو ینوازش یدست

و آرامشم رو از دست ندم رمیازش فاصله بگ ! 

- میخوریباهم م گردمیبرم .. 

 یقهوه ا یو من با بوتها کنهیسکوت نگاهم م یتو

نگاِه  یو در رو رو رمیم رونیسوخته، از خونه ب

بندمیمعنا دارش م .  

 

ربع  کی نیا ی. تومونمیربع منتظر م کیاز  شتریب

آخر هفته و  یِ . مهمونشهیم دهیکش یفکرم به هر سمت



که از شکوه دارم و..عکس  یتماس از دست رفته ا

که اعصابم  یو نظرات خوب و بد نیعطر جیپ یتو

شهرزاد و ابراز نگرانش  امیو..پ کنهیم کیرو تحر

 نیعطر خودِ ..نیاز همه، عطر شتریحالم..و ب یبرا

 ..و تمام وجودش

 امیم رونیاز فکر ب کبارهیبه  یشدن صندل دهیکش با

 پِ یکه با ت نمیبی. ساغر رو مکنمیو سرم رو بلند م

منه  یروبرو یِ صندل یدرحال نشستن رو ییدانشجو

 :و لبخند داره

- کردم؟؟ رید یلیخسالم..  

 یچشمها یو انگشتهام رو رو کشمیرو جلو م خودم

مالمیخسته م م : 

- ادیسالم..نه ز .. 

- بود کی..ترافدیببخش .. 

لبخند بزنم کنمیم یو سع دمیتکون م یسر : 

- یایاشکال نداره..شرمنده بدموقع ازت خواستم ب .. 



زنهیم یهم در مقابل، لبخند محترم و مهربون اون : 

- کنمیخواهش م .. 

- ؟؟یخوریقهوه م  

دهیتکون م دییبه تا یسر : 

- یمرس .. 

 یما رو یقهوه روبرو یبعد، فنجون ها ی قهیدق ده

گذاشته شده و من با مکث چشم از بخار بلند شده  زیم

رمیگیدستم م یجلو یاز قهوه  : 

-  تتیاولش بگم که شرمنده اگه با سواالم اذ

نمی..فقط نگران عطرکنمیم .. 

دمیو ادامه م کشمیم ینفس : 

- درکش کنم شتریب خوامیم کمی .. 

فکر  نی. من به رفتار عطرکنهیسکوت نگاهم م یتو

کنمیم : 



- تو  یچ دونمی..نمکنهیفکر م یبه چ فهممینم یگاه

بود؟؟ ینطوری..اااممم از اول اگذرهیسرش م   

 یحالت کیو با  ذارهیرو دور فنجون م دستش

پرسهیم : 

- مگه؟؟ هیچطور  

 دونمیخودم هم نم و دمیهوا تکون م یتو یدست

درموردش بگم که بد نباشه یچطور ! 

-  کنمیچند وقته که فکر م هی..سیکه ن یطور خاص

شناسمشیاصال نم .. 

. متوجه کنهیسکوت نگاهم م یتو یا هیثان چند

شده؟؟ منظورم  

- از اول  دمیعوض شده..شا دیبگم..شا یچطور یعنی

..در ظاهر آرومه، اما دادیبود و نشون نم ینطوریا

س ختهیبه هم ر کنمیفکر م .. 

 یتو طنتیش یول کنهیدهنش رو جمع م ساغر

زنهیصداش موج م : 



-  ینطورینداره..ا یکه تازگ نیعطر یختگیبه هم ر

دادیبود و نشون نم ! 

دهنش  یکه جلو ی. با دستنمکیزده نگاهش م بهت

خنده ش رو فرو بده کنهیم یسع ره،یگیم : 

- بود  ینطوریکه خب..هم نهی.. منظورم ادیببخش

سر به  کمیداره.. یخاص ی..اممم اخالقاگهید

که  سین یهم لوس باشه..اما اونطور دیهواست..شا

 نی..عطرسیقابل درک ن ای شیبشناس شهینم یفکر کن

هآدما حساس یسر هیفقط رو  .. 

. حساس! با کنمیو به حرفهاش فکر م دمیم هیتک

پرسهیم اطیاحت : 

- کرده؟؟ یخرابکار  

و به قهوه  رمیگیتنگ شده چشم ازش م یچشمها با

 یچه جواب دونمی. نمکنمیدست نخورده م نگاه م ی

 کیسخته که درمورد شناخت زنت، از  یلیبدم..خ

یریکمک بگ بهیغر ! 



- فکر  ینطوریمن ا یعنی..کنهیم تشیاذ یزیچ هی

به  دمیباشه..شا شیوقت پ یلیواسه خ دی..شاکنمیم

 هی کنمیقول تو فراموش کرده باشه..اما احساس م

که..به منم  یزیچ هی..زهیریفکرشو به هم م یزیچ

..هوففف هیاصال خودشم ندونه که چ دی! شاگهینم

چشه اصال فهممینم ! 

شمیم قیمتعجبش دق یچشمها یو تو کنمیم یمکث : 

- کنه؟؟یم تشیاذ یچ یدونیتو نم  

خندهیباال رفته با مکث م یابروها با : 

-  دی...آآآ شاکردیم تیاذ نویکه عطر یزینه..تنها چ

حرف درمورد دخترخاله م  نیدرست نباشه که همچ

 گمیراحت کنم م التویخ نکهی..اما واسه ازنمیم

نداشتن تو بود که  کرد،یم تشیکه اذ یزیکه..تنها چ

و دیاونم به خواسته ش رس .. 

دمیبه اطرف تکون م یطاقت و کالفه سر یب : 

- از اون ریبه غ .. 



. خودم رو جلو کنهینگاهم م یجواب یسکوت و ب تو

دمیم هیتک زیم یو آرنجهام رو رو کشمیم : 

-  ییکارا هیخوب بود.. یدوران نامزد یعطر

مهم  ادیداشت که ز ییها تیحساس هی..کردیم

 ریگیپ شیهم که کم و ب ینبود..دوران مجرد

سنش  یبه اقتضا ییزایچ هیشناختنش بودم، فقط 

 ییها ییها و خودنما یخرابکار هیو.. دمیدیازش م

نداره..اما االن تیاهم ادیکه االن ز ... 

کشمیبه چشمهام م یو دست کنمیفوت م رونیب ینفس : 

- س..تو ظاهر  گهیجور د هیاالن 

خندهی..مگهیشاده..م .. 

 یکرم براو ف دمیتکون م یچارگیرو با ب دستهام

 :دخترِک آرومم خرابه

- ..انگار همه ش تظاهرههیجور هیاما  .. 

پرسهیو خجالت زده م کنجکاو : 

 باهم..دعواتون شده؟؟-



 یجواب یو به سخت رمیگیباالم رو به دندون م لب

دمیم : 

- رو کنار  ینیبدب خوامی..مکنهیم تیاذ تشیحساس

سیمن آروم ن شیپ کنمیچرا فکر م دونمیبذاره..نم .. 

به وضوح تعجب کرده بارنیا : 

-  ییفکرا نی..فکر نکنم اصال همچینیدرمورد بدب

حسوده که اونم به خاطر  کمیبکنه!! فقط 

..باالخره از شهی..حتما به مرور درست متشهیحساس

گهید هیشغلت چ دونستیاول م .. 

دهیآروم ادامه م یتک خنده ا با : 

-  ،ینازشو بکش کمیمواقع  نی..در اشهیلوس م دمیشا

نباشه  ادیز ینازکش زانی..فقط مشهیت مدرس

حرفشو به  خوادیکارش درسته و م کنهیکه..فکر م

 یدونیم گهیبشونه..لجبازم هست..خودت د یکرس

 یکارا کمی! والیه نیعطر شهی..لج کنه، مگهید

کنهیم بیغر بیعج .. 



بهتر  یاما ک گه،یم یاز خنده و شوخ یرو با تُن نهایا

ش درسته؟؟؟که تمام حرفها دونهیاز من م  

- تو شاد نباشه؟!! هر  شیپ نیعطر شهیبعدشم..مگه م

 گه،یکه م یاز ده تا جمله ا م،یزنیوقت باهم حرف م

تو داره!  ِش یکه پ هیخوب یزندگ ینُه تاش درباره 

 فیبا لذت و فخر از رابطه تون تعر شهیهم

دوننیهمه م گهید نوی..اکنهیم !  

 شیپ یبه خوب بودن رابطه مون...حت تظاهر

کترهیکه از همه بهش نزد یساغر ! 

-  یاون روز که اومد خونه تون، رفتارش چطور

 بود؟؟

دهیتعلل جوابم رو م بدون : 

-  هیکه از  دیفهم شدیتو خودش بود..م کمیاولش 

و  ستین یزیگفت چ دم،یپرس یناراحته..وقت یزیچ

ساعت بعدشم که  کیدلش واسه مامانم تنگ شده..

هم  ی..تازه کلدیخندیمو  گفتیکال آروم شده بود و م



که درست کرده بود و تو خوشت  ییها ینیریاز ش

کرد فیاومده بود، تعر .  

له شده  یها ینیری..شرهیم فرو م نهیتو س یزیچ کی

گه؟یرو م !! 

- ها؟؟ یقلب ینیریش  

دهیبا لبخند تکون م یسر : 

- به خاطر  یخوشت اومد و کل یلیخ گفتیآره..م

 کی..اصال یکرد فیخوشمزه بودنشون ازش تعر

شاد و آروم  ِشتیپ نیدرصدم فکر نکن که عطر

تمام کاراش واسه جلب توجه توئه نی! عطرسین .. 

 دیسف یِ زیو با اخم به روم کشمیم نییرو پا نگاهم

متظاهِر..دوست  یروغگو. ددوزمیرنگ چشم م

پرسهیم اطی! ساغر آروم و با احتیداشتن : 

- ن؟یباهم..بگو مگو داشت  

کشمیم میشونیبه پ یدست یعصب : 

- داره نهیاحتماال ازم ک .. 



دهیم یا گهید جواب : 

- باشه ها یگیکه تو م ی! فکر نکنم اونطورنه؟یک ! 

دهیخودش ادامه م زنم،ینم یحرف یوقت : 

-  نیکتری!با کوچسین یا نهیاصال ک نیآخه عطر

..مثال مونهیتو دلش نم یزی..اصال چشهیاتفاقا شاد م

نداره، اما من  یخوب ی ونهیبا خواهرش م نکهیبا ا

 خوادیکه چقدر دوسش داره و همه ش دلش م فهممیم

بدخلق و  دیرابطه شون درست بشه..تو ظاهر شا

 رلوس باشه، اما باطنش صاف و ساده س..فک

کال دختر ساده  نیه عطرک یدیخودت فهم کردمیم

تو  نهیبه اسم ک یزیکنه، اما چ یدور کمی دی..شاهیا

دارهیدلش نگه نم .. 

کنهیخنده اضافه م با : 

- رهیجونش واسه ت م دونمیبه خصوص از تو که م .. 

. نهیشیلبم م یرو یو لبخند مزخرف کنمیکج م یلب

هست که من به  دهیچیانقدر پ یسادگ نیدر ع نیعطر



که چطور  دمیمخونه ش، هنوز نفهمعنوان شوهر و ه

آرومش کرد شهیم .. 

- که  یی..اونم فقط رو کساگهیحساسه د کمیاممم فقط 

خودنما باشه و تو  کمی دیواسه ش مهم هستن..شا

خوب نشون دادن خودش و رابطه تون اغراق 

 زانیبه م گردهیبرم نایا یکنه..اما مطمئنا همه 

 خوادیبه روش خودش م نیدوست داشتنش..عطر

که  نهیواسه ا نمیآرامشه..ا نتونیب شهینشون بده که هم

 یچه فکر ایبا تو دوست داره..حاال بعض شویزندگ

 یبه شناخت گردهیبرم کنن،یم یو چه برداشت کننیم

و رفتاراش دارن نیکه از عطر .. 

از  ادیهستم که ز یهمون کسان نیفکر کنم من ب و

 درموردش گرانی! خدا کنه دارمیکارهاش سردر نم

خودش  نیبدتر نکنند و چقدر بد که عطر یفکرها

ها گذاشته! نگاهم رو  یلیرو در معرض قضاوت خ

پرسمیو با تعلل م کشمیباال م : 

 ..از رابطه ش با مادرت بگو-



به  یو..کم شهیماِت چشمهام م یا هیچند ثان نگاهش

شمیخاطر سوالم شرمنده م : 

 ...اگه سختته-

به اطراف  یرو س رهیگیچشم ازم م ینفس بلند با

دهیتکون م : 

- ..باهاش کنار اومدمسینه..سختم ن .. 

زنمیبار لب م تاسف : 

- ..شرمندهامرزدشیخدا ب .. 

کشهیلبش م یرو یکمرنگ لبخند : 

-  نی..واسه همیلیخ یعنیمرگش دردآور بود.. کمی

بشه یواسم عاد چوقتیه شهینم .. 

به ذهنم  یجمله ا چیو ه کنمیسکوت نگاهش م یتو

دردش باشه یکه تسال رسهینم .. 

-  یلیخوب بود! خ یلیبا مامانم..خ نیعطر یرابطه 

یلیخ یلیخ یعنی گم،یکه م .. 



دهیو ادامه م کشهیم یبلند نفس : 

-  شهی..همدونستیماماِن منو ماماِن خودش م نیعطر

منم نبودم!  یحت ی..گاهنیمن بودم و مامانم و عطر

باورت نشه..اما رابطه شون مثل مادر و  دیشا

که دوتا دختر  گفتیم شهید..مامانم همبو یدختر

هفت روز  نی..عطرنیعطر یکیمن،  یکیداره..

با من گرم  ادیما بود..ز شیما و پ یهفته رو خونه 

 نیاز ا شتریب یلیش به مامانم خ ینبود، اما وابستگ

شدیخدا دلتنگش م ی شهیکه هم یحرفا بود..جور .. 

زنهیم یغم لبخند با : 

-  یلیگذرا..مامانم خ یلیخ..اما شدیم میحسود یگاه

رفتار  یخوب بود. اصال جور یلیمهربون بود..خ

کنم..هردو مونو مثل  یحسود نیکه به عطر کردینم

بود، واسه جفتمون بود..منم  یهم دوست داشت..هرچ

واسه  یزیسهم از هر چ هیقبول کرده بودم که  گهید

 هی مامانمممکن بود  ری..مثل خواهرم..غنهیعطر

 نیواسه عطر یکیبخره و از همون واسه من  یزیچ



 نیمامانم قبل از خاله م واسه ش اول شهینخره..هم

و شال و  ی..از گل سر و روسردیخریرو م زایچ

و...اممم خب  یشخص لیگرفته..تا وسا نایمانتو و ا

 ی..از طرفستنین یمیاونقدر صم نیخاله م و عطر

 نویعطر یهوا ترشکه مامانم مثل دخ دونستیهم م

راحت بود الشیخداره و  .. 

 نِ یعطر یدلم برا شتریمن ب گه،یم یهرچ ساغر

رهیگیتنهام م . 

- شب تا صبح باهم  شدیم موند،یما م شیکه پ یگاه

اما  برد،یحرفاشون من خوابم م نی! بزدنیحرف م

حرف  کینزد یلیاونا همچنان مثل دوتا دوست خ

 یبا مامانم بود..هرچ ن،یعطر ی..تمام حرفازدنیم

 ی..هرکاررفتیم یی..هرجاگفتیم

..همه فتادیکه واسه ش م ییاتفاقا یکتری..کوچکردیم

 یلی..خگفتیبه مامانم م یو رودرباس ترسرو بدون 

حوصله م  ادمیز یعنینبودم.. انیموقع ها من در جر

گرفتینم .. 



و به فنجون قهوه  رهیگیرو ازم م نشیغمگ نگاهش

دهیش م : 

-  ییحرفا هی..دونمیبود..من نم نشونیب ییزایچ هیآآآ 

 یچ دمی..اصال نفهمدمینفهم چوقتیبود که من ه

وقتا  یلیبود..من نبودم..خب من..خ یشد..سر چ

 یعنیمامانم.. شیخونه مون بود..پ نینبودم و عطر

خونه مون..بود و نبود  ومدیم مفقط به خاطر مامان

بود ممامان یمهم نبود..وابسته  ادیمن ز .. 

آروم باشه و صداش نلرزه کنهیم یسع : 

-  نیاونروز..خونه نبودم..هوفففف..مامانم و عطر

 ..بودن خب

گمیحرف زدن براش سخته، آروم م فهممیم یوقت : 

- گهیوقت د هیبمونه  یخواینکن..اگه م تیخودتو اذ .. 

به خودش  کنهیم یو سع دهیو فرو مگلوش ر آب

 :مسلط بشه



-  کنه،یم نیبه حال عطر ی..اگه کمکسین یزینه چ

..هرچند به نظر من اونم گمیم دونمویکه م ییتا جا

وابسته  گهیکس د هیباهاش کنار اومده..چون به 

 ..شده

بهم دست  یمن باشه، حس خوب یوابسته  نکهیا از

 تونمیش کرده..نمکنار اومده و فرامو نکهی..اما ادهیم

رو قبول کنم یکی نیا .. 

و با  رهیگیدندونهاش م نیب یروبروم لب نیغمگ دختر

زنهیمکث حرف م : 

- بود، نه  ینیمن اومدم خونه، نه عطر یاممم وقت

مامانم..اما تا دلت بخواد تو خونه پِر آدم بود 

..همه لیهامون..فک و فام هیو..بابامم نبود! همسا

 مارستانهیگفت که مامانم ب نگران بودن..عمه م بهم

..از وضع خراب و داغون خونه که ششیو..بابامم پ

رفت که  ادمی کالانقدر هول شده بودم که  م،یبگذر

خودمو  یچطور دونمیو مامانم باهم بودن..نم نیعطر

..بابام بود..مامانممارستانیرسوندم ب .. 



تا بغض نکنه..اما چشمهاش  کشهیبه گلوش م یدست

شندیسرخ م : 

-  یچ دادیبود..بابام که جواب نم وی یس یامانم تو آم

 یکیداغون بود..از  یکاف یشده..خودش به اندازه 

دادن یگفتن..گزارش خودکش دمیاز پرستارا پرس !  

کنمیاراده دهن باز م یزده و ب رتیح : 

- ؟یخودکش !! 

خندهیبغض م با : 

- !! اونم ماماِن منیخودکش !!  

پرسمیطاقت م یب : 

- بود؟ یچ لشیچرا؟!! دل !! 

بارهیم یچارگیو از حالتهاش ب لرزهیش م چونه : 

- بود  یچ لشی! دلدمی..هنوزم که هنوزه..نفهمدونمینم

 رِ یو چرا رگشو زده بود و..ماماِن من! مامان من

شد؟؟؟یباورش م یمن!!ک  



با پشت  چکه،یصورتش م یاشکش رو که رو قطره

حال خرابش  ی..براکنهیدست لرزونش پاک م

شمیم یعصب : 

- ناراحتت کنم خوامیدختر..نم الیخیب .. 

کنهیم هیوضوح گر به : 

-  یخودکش دیخوب بود! آخه چرا با یلیمامانم خ

که چرا  کنمیفکر م نی!! سه ساله دارم به اکرد؟یم

اون کارو کرد..چرا واقعا؟!! اگه انقدر منو دوست 

کنه و تنهام  یشد خودکش یراض یداشت، چطور

نجا برسه که..از من باعث شده بود به او یبذاره؟! چ

بگذره و شیو زندگ نیو عطر ... 

حرفش رو بزنه. آخ خدا دلم  دهیاجازه نم بغض

آزار  نیمادرش بگه..ا یِ درمورد خودکش خوادینم

دختر رو  نیدهنده ست که تصورش کنم و غم ا

 طیو شرا نیدرمورد عطر خوادیدلم م شتری..بنمیبب

 یاو بر کنمیاون روزهاش بدونم. دستم رو دراز م

دمیآروم شدنش، دستش رو فشار م : 



- بود گذشته یساغر..هرچ یبگ خوادینم .. 

خودش رو کنترل کنه خوادیم یسخت به : 

-  یبود دهیآوات..ماماِن منو ند یدونیآخه نم

 شهیبرنامه ها نبود! هم نیکه..اصال تو ا

ینرمال..خوب..عاد یلی..خدیخندیم .. 

کر ف یداغون تو ی افهیو با ق کنهیم یکمرنگ اخم

رهیم : 

- که ..اونم اصال  شدیرابطه ش..با بابام سرد م یگاه

من باهم خوب  شیپ شهی..همدادیمن نشون نم یجلو

 نیکه بابام بهتر کردیم یادآوریبهم  شهیبودن..هم

..من اصال سیمثل اون ن چکسیو ه استیدن یبابا

..شب تو اتاق ایبودم که باهم دعوا کنن  دهیند کبارمی

بود که دوستش داشته  داده ادیبهم  جدا بخوابن..مامانم

 شهیکه االن من هم یباشم و بهش احترام بذارم..جور

مثل مامانم  ترسمیبه فکر داشتن بابامم و..م شهیهم ی

 ..از دستش بدم



غرق اشکش  یو من چشمها کشهیرو باال م نگاهش

نمیبیرو م : 

- بابام  دیذهنم خرابه که..شا یگوشه  هی شهیاما هم

 یو باعث شده بود مامانم از همه چکرده بود  یکار

کنه یبگذره و خودکش .. 

تا آروم باشه..و  دمیانگشتهام فشار م ونیرو م دستش

دمیم شیدلدار یبا لحن آروم : 

- خراب  زایچ نیگذشته ها گذشته..فکرتو واسه ا

نداره دهیفا دنشینکن..فهم .. 

کشهیم نییو نگاهش رو پا دهیرو تکون م سرش : 

-  دنشی..فهمگمیبه خودم م نویهم موقع ها یلیآره..خ

 دمید خوامیهم بفهمم..اصال نم خوامینداره..نم دهیفا

واسه م  شهیهم خوامینسبت به بابام عوض بشه..م

و قابل احترام بمونه یدوست داشتن .. 

پرسمیو..با مکث م کشمیرو عقب م دستم : 

- شد؟؟ اون کجا بود؟؟ یچ نیعطر  



کشهیم یآروم نیه شیخاطر حواسپرت به : 

- حرف  نی..قرار بود درمورد عطردیببخش یوا

رو..گفتم نایشد که ا یچ دونمیبزنم..نم .. 

 دارهیکه قدمهاش رو به سمت اتاقها برم نمیبیم

 ی..توگردهی..نگاهم مشهیو..وارد اتاق خودش م

 نیمز یو سرمه ا دیسف ونیکه..با دکوراس یاقات

نفره  کیتخت  کیکه.. یشده..اتاق بزرگ و دلباز

به سمت تخت  یرنگ داره..وقت دیبزرِگ سف ی

شده وونهی..امشب دلرزهیتمام وجودم م ره،یم !  

- نجایا ... 

ذارهیتخت م یفکر کنم و من رو رو ادیز ذارهینم : 

- یمونیم نجایامشب ا .. 

و من  ومدهیون هنوز با احساسش کنار ن! اتونمی..نمنه

دارم..  یا گهیدفترچه م رو برداشته، حس د نکهیاز ا

..اون دست ذارهیبشم..معده درد نم زیخ مین خوامیم

و..آروم به عقب ُهل  ذارهیشونه هام م یرو



 یکه..بو یافته..بالشت یبالشت م ی..سرم رودهیم

از حسه رپ ش،ی.. نگاه عصبدهیاِمران رو م : 

- اببخو .. 

شهیگلوم خشک م آب : 

- نه نجایا ! 

کشهیموهام م یرو ال دستش .. 

- نجایهم .. 

و..نگاه اون  کنهیم یقراری..قلبم به شدت بشمیم مات

 یخدا! وقت ی..اگر بخواد..امشب..با من...واگردهیم

خوادی..چطور مومدهیبا خودش کنار ن ... 

- ارمیواست قرص م .. 

! کنهیر م..اون..فراامیبه خودم م ش،یعصب یصدا با

بار  نیاول یکه برا یاتاق ی..تونجایامشب..ا

من  یاِمران برا یتخِت امران! بو ی.. رونمشیبیم

اتاق پخشه.. معده م داره  نیا یآشناست و تمامش تو



دلش باهام  کهی..بهش گفته بودم که تا وقتگرهیآروم م

داره؟؟ یحس چهنشه! حاال.. کمیصاف نشده، نزد   

- ؟یبهتر  

من رو  ی.. اون با چه حسشکنمیم یرنطویمن ا ایخدا

گمیاتاق آورده؟؟آروم م نیبه ا : 

 آره..حاال برم؟-

متنفر  گهی..درهیگیو دستم رو م ادیم جلو

شه؟ینم ست؟؟چندششین !  

- شهیقرصو بخور حالت بهتر م نیپاشو ا .. 

بودن صداش رو  ی..عصبشمیم زیخ میزده ن بُهت

قرص   دخوایتخت..اِمران! م نیاتاق..ا نیو ا فهممیم

بهش قرص رو از دستش  رهیدهنم بذاره..خ یرو تو

تو  ی..چقدر دوست دارم بفهمم که االن چرمیگیم

گذرهیذهنش م .. 

- دونمی..میدفترچه مو تو برداشت ! 



 قتریو دق دمیم نییرو با چند قُلپ از شربت پا قرص

کنمیتنگ شده ش نگاه م یچشمها یتو : 

- تو اتاق من یپاتو بذار یحق نداشت .. 

ادیحرفم خوشش نم از : 

- بخواب ریتوّهم ورت داشته..بگ .. 

از  یحرف خوادیبگه چرا؟! نم خوادیبخوابم؟؟ نم نجایا

ساده  یحسش بزنه؟! از منه شلخته و با لباسها

بمونم؟؟ ششیکه پ خوادیم  

- که بخوابم رو تخت تو؟ یکنیمجبورم م یدار ! 

که  دهیزود نشون م یلی..و خشهیم یجد صورتش

ستیدل ن کیاونقدرها هم  : 

- سیحالت خوب ن نکهیفقط واسه ا .. 

ارمیو حسم رو به زبون م زنمیم یزهرخند : 

- اد؟یبدم م نجایکه چقدر از ا یدونیم ! 



 دی..شاگذرهی..امشب مستی..مهم ننهیسنگ سرم

هم آروم شدن دیراه اومدن..شا دیاستراحت..شا .. 

- شتریب یلیاز تو خ .. 

گمیو دلگرفته و خسته م ذارمیهم م یرو چشم : 

- یزندگ نیاز .. 

..کاش ترسمی..من مرندیگیدستم رو م یگرم یدستها

  ..امشب به تورج فکر نکنه

 ..از بودن باهات-

شب منتظر اومدنش به اتاق  مهیشبه که تا ن نیچند

و..امشب کنارشم..کاش حالم بد نشده بود و  شمیم

و  خوامی..من تمام حسش رو مموندمیبازهم منتظر م

..سختهینطوریا .. 

- یکینزد نیاز .. 

خلسه فرو  ی..من توشهیموهام نوازش م یرو یدست

و کاش  بلعمیعطرش رو با تمام وجود م ی..بورمیم

ذاشتیبهم احترام م .. 



- عطرت یاز بو .. 

.. و شهیم دهیسردم کش یگونه  یگرمش رو دست

 یداره.. و نه حت نهینه ک ه،ینه عصبان گهیصداش..د

 ..سرده

- شتمیبخواب..من پ .. 

..کاش به احساسم کنمی..بغض مکنمیواز مپر دارم

 ..رحم کنه

- ادیازت..بدم م .. 

 شمی.. کم کم دارم آروم مداریب ایخوابم  دونمینم

 یداریخواب و ب نی.. بکنمیرو حس م یو...نوازش

صورتم به حرکت  یرو ی.. دستشهیقلبم گرم م

عطِر آشنا به  ی..بوشهی..تمام وجودم گرم مادیدرم

 نهی..ازم ککمهین مراقبمه..نزدو..او دهیمن آرامش م

نداره گهیرو د میداره و طاقت دور .. 



 یآروم و پر از حس من رو به خواب ینوازشها 

 نی..و در عشمی..انگار سبکتر مکنندیآروم دعوت م

خوادیشدن نم داریتر! دلم ب نیحال، سنگ .. 

 یی..انگشتهاکنهیرو حس م یدستم، نفس گرم پوست

..حاال..من کنندیوازش من یموهام رو آروم و خواستن

.. کنمیدارم به اوج رفتن رو با تمام وجود حس م

 نمیسنگ یموهام.. صورتم.. چشمها نیب ینفس داغ

تا ابد  خوامیو من م کنندیرو حس م یلب ینرم

 ..بخوابم

..پر از ییآروم..مثل الال ییصدا

یخواهش..خواستن..دوست داشتن..دلتنگ .. 

" ادیمن ازت بدم نم " 

لحظه..از ته دل  نیا یجمله رو االن..تو نیانگار ا و

نفس  کی یبه اندازه  یحت تونهی..امشب اون نمگهیم

باز  یلعنت یپلکها ست؟؟ین ایرو نیازم دور بشه و ا

بخوابم خوامیو من نم شندینم .. 



خواب آروم  کی..من خوابم..گذرهیچقدر م دونمینم

پشتم  ی.. و من گرمم! کسییاز ترس و تنها یو..خال

هاش و  یگاهش..با نوازشهاش..با نگرانرو با ن

کنهیدوست داشتنهاش گرم م .. 

گرم و کوتاه.. داغ  یاوجم که لبهام با نوازش در

 نهی..قلبم از سیموجِ بزرگ و وحش کی..مثل شندیم

 دهیکش رونیاز خواب ب یو..من لحظه ا شهیم کنده م

شمیم .. 

مثل  ی..همه چنمیبی..نگاهش رو مکنمیباز م چشم

 ینفره  کی..تخت یو سرمه ا دیتاق سف..ااستیرو

تخت..خم  یبزرگ..بودن اون درست کنار من..رو

که تمام خواهش ها رو  ییمن..با چشمها یشده رو

افتند یهم م یخوابم..پلکهام رو دی.. شافهممیداره..نم  

زنمیبه روش م یکمرنگ لبخند : 

-  یدرباره  ،ینداره..هروقت آرومتر شد یبیع

 ییجورا هی ،یهم که گفت یینایبگو..هرچند ا نیعطر

شدیمربوط م نمیبه عطر .. 



و نگاهش به قهوه  رهیگیچشم ازم م یلبخند آروم با

. چقدر کنمیمادرش فکر م ی. به خودکشدهیش م

زیسخت و تعجب بر انگ ! 

- ار بگم عوض کننقهوه ت سرد شده..بذ .. 

کنهیم تعارف : 

- ینه نه خوبه مرس .. 

و  دمیم گهید یتوجه بهش سفارش دو قهوه  بدون

تا درمورد  شمیسکوت و با ذهن شلوغ منتظر م یتو

 کهیبعد درحال ی قهیبگه..و کمتر از پنج دق نیعطر

 ذاره،یم زیم یقهوه ش رو رو یِ خال مهیفنجون ن

 :آرومتر شده

-  نمیاقات اونروز به عطراتف یخب درسته..همه 

 انیاز من در جر شتریب نیعطر یعنی..شدیمربوط م

تو اون لحظه ها بود شتریبود و..ب .. 



و بدون حرف منتظر  کنمیچشم تنگ م متفکرانه

 یب فرسته،یم رونیکه ب یتا ادامه بده. نفس شمیم

ستیشباهت به آه ن : 

راستش من اونروز انقدر حالم بد بود و انقدر -

کال فراموش کردم. همه  نویودم که عطرشوکه شده ب

 هیبود..گر میشلوغ پلوغ شده بود..حال مامانم وخ یچ

 یکه بهم بگه چ کردمیو التماس بابامو م کردمیم

رو به راه  ادینداشت..خب بابامم ز دهیشده..اما فا

 ..نبود

کشهیم نییو نگاهش رو پا کنهیبا زبون تر م یلب : 

-  شتری..اما ببودم لشیدنبال دل یلی! خیخودکش

گوشه نشسته  هیحال مامانم خوب بشه.. خواستمیم

 تونستمیشده آخه؟! اصال نم یچ کردمیبودم و فکر م

راحت از خونه  الیاتفاقات افتاده رو باور کنم..با خ

 یخونه، اونطور یگردیبرم ی..بعد وقتیریم رونیب

  !بشه



فکرش رو جمع  کنهیم یو انگار سع کنهیم یمکث

کنه یبند : 

- که با حال بد اومد  دمیمو  د یخاله مهر یوقتآآآ 

..خاله م نیلحظه فکرم رفت سمت عطر هی شم،یپ

. خب..همه زدیو تو سر خودش م کردیم هیگر

افتاد  ادمینبود.. یحالشون داغون بود. اوضاع خوب

باهم بودن..من واسه درس  نیکه مامانم و عطر

گفت  نیدوستم. اما عطر یخوندن رفته بودم خونه 

مونهیمامانم م شیکه پ .. 

 یصحنه  نی..ممکنه عطرزنهیم خیتنم  تمام

پرسمیطاقت م یباشه؟! ب دهیخاله ش رو د یخودکش : 

 خب؟؟-

کشهیو نگاهش رو باال نم کنهیبا زبون تر م یلب : 

- نفر بهم  هیبفهمم.. خواستمی..فقط مشدمیداشتم خفه م

جواب درست  دمیشده..از خاله م پرس یبگه که چ

هم مثل من از همه جا  چارهیاون بنداد.. یحساب

 دم،یپرسیم یبود و شوکه شده بود..از هرک خبریب



از  نویسراغ عطر ی..وقتدونستینم یچیه چکسیه

هِسُرم ریترالن گرفتم، گفت حالش بده و ز ! 

و  یو عصب کشهیم ریبود حتما! سرم ت دهید پس

کنمیناراحت اخم م : 

- شده؟؟؟ یبود که چ دهید یعطر یعنی  

 نییو با بغض سرش رو باال و پا لرزهیش م چونه

آروم  کنمیم یو سع دمیهم فشار م ی. چشم روکنهیم

اون  دنیبا د چارهی! دخترِک بشه؟یباشم.اما مگه م

به روزش اومده؟ یصحنه ها چ ! 

- ها  هیهمسا نیعطر یو داد کردنا غیبه خاطر ج

بودن تو خونه..مامانم..تو حموم رگشو زده  ختهیر

بودنشون دهیها د هیهمسا یبود و..وقت .. 

و حالم منقلب  چکهیاز چشمش م یقطره اشک بازهم

شهیم : 



-  غیمامانمو محکم بغل کرده بود و فقط ج نیعطر

..مِن بدبخت که دمیها شن هی..بعدا از همسانمی..ازدیم

  !نبودم اصال

که  رشی. لعنت به خاله منکشمیگلوم م یرو رو دستم

گاهش رو باال بچه ها نبود. ساغر ن نیبه فکر ا یکم

دهیگرفته ادامه م یو با غم و صدا کشهیم : 

- سخت بود اون  یلیناراحتت کردم..خ دیببخش

موند. همه ش  مارستانیچند روز تو ب نیروزا..عطر

بود. مامانم..همون شب تموم کرد یهوشیتو ب .  

بغض نکنه کنهیم یو سع ذارهیدهنش م یجلو دست : 

- زود  یلیخ سالش بود،02واسه ماماِن من که..فقط 

  !بود

 نکهیو ناراحت نشد؟؟؟ با ا دیدختر رو د نیغم ا شهیم

و حال اون  نیدرمورد عطر شتریب خوادیدلم م

 نیاز ا شتریب ادیدلم نم گهیروزهاش بفهمم، اما د

کنم تیساغر رو اذ : 



- گهید دمیفهم بای..تقریبگ خوادینم گهیخب..د لهیخ .. 

الت و بازهم نگاه خج دهیبه اطراف تکون م یسر

کشهیم نییزده ش رو پا : 

- نیعطر یدرباره  .. 

گمیم یو عصب آروم : 

- ش ساغر هیبق الیخیب .. 

دهیم رونیب یو بازدم بلند کشهیم یقیعم نفس : 

-  چوقتیبگم که..ه نویفقط ا نیدرمورد عطر

اون روز حرف نزد یدرباره  چوقتیه .. 

با حرف زدنش مخالفت  تونمینم گهیو..د کنمیم اخم

 دیسرپوش بذارم و با میکنجکاو یرو تونمیکنم. نم

اومده نیبه سر عطر یبفهمم که چ ..  

- مامانم بود..نه تو  ینه تو مراسم خاکسپار نیعطر

هفته  کیو..تو کل اون  یمراسم ختم و..عزادار

 هی..بعدش هم که..هوشیب ایتو شوک بود،  ای نیعطر

 ادینه ز خت،یریمدت تو خودش بود..نه اشک م



 ییکه ازش درمورد مامانم بازجو سای. پلزدیحرف م

 دینبا الکردن، باز حالش بد شد..دکترش گفت که اص

 میو بذار میاتفاقات اون روز ازش بپرس یدرباره 

 یسبعد از اون ک گهیخودش کم کم هضم کنه..د

 نیکه عطر ییزایمامانم و چ یجرات نکرد درباره 

 یازش بپرسه..حت یسوال ایباهاش بزنه  یحرف دهید

 چکسیتو مراسم چهلم مامانم هم شرکت نکرد و..ه

 ی..کم کم عاداوننبود شرکت کنه..بعد از  یهم راض

ادیکرد کنار ب یسع یعنیشد.. ... 

و با چند  ارهیبه قهوه ش رو م کنه،یبغض م یوقت

به خودش مسلط بشه. من دلم  کنهیم یلپ سعق

خلوت برم و درمورد  یگوشه  کیبه  خوادیم

اون  نِ یعطر خوادیساغر فکر کنم. دلم م یحرفها

 یآروم شدنش هر کار یو برا رمیروزها رو بغل بگ

 ..بکنم

- که کنار اومده؟؟ یدونیاز کجا م  



 یحت یو به طور مزخرف دهیهوا تکون م یتو یدست

د بزنهلبخن تونهینم : 

- مثل قبل  گهیخب از اون روز به بعد هرچند د

اومد  رونی..کم کم از الکش بزدینشد..اما حرف م

دیخندیو م گفتیو..م .. 

- ومدیهم سر خاک مادرت ن چوقتیه .. 

به  یدست ی. با ناراحتکنهیچشمهام نگاه م یتو

کشمیصورتم م : 

- نگفت نه؟؟؟ یزیاون اتفاقا چ یهم درباره  چوقتیه  

گهیم یناراحته وقتهم  ساغر : 

واسه ش سخته..واسه همه سخته که بخوان درباره -

درکش  نیاون روزا حرف بزنن..به خاطر هم ی

 یچقدر وابسته  نیکه عطر میدونی. همه مون ممیکنیم

 یبد یلیخ یمامانم بوده و..احتماال صحنه 

باشه که من  ییزایچ انیهم درجر دی..شادهید

ال مامانم خوب ..خب...قبل از رفتنم حدونمینم



درمورد  نیعطر کنمیبود..فکر م شهیهم مثلبود..

 یلیو خ دونهیم هیاز من و بق شتریب یلیاون اتفاق خ

 نیسخته که بخواد درباره ش حرف بزنه..واسه هم

که اون  مینه انتظار دار م،یکنیم یادآورینه واسه ش 

 ریگیپ ادیاون روزا بزنه..منم ز یدرباره  یحرف

نسبت به  دمیبشنوم که..د یزیچ سمتری..چون مستمین

مامانم عوض بشه ایبابام.. .. 

و نگاهم  کنمیم نییباال و پا یداغون سر یاعصاب با

افتاده  یچه اتفاق قایدق دمیفهمی.کاش مرمیگیرو ازش م

از اون  شتریبوده. و ب یمادرش چ یخودکش لیو دل

 یو چ دونهیم یچ نیبفهمم که..عطر خوادیدلم م

 دیبا یمن چطور گه،یم ینطوریا ساغر ی. وقتدهید

 یوحشتناک یها ظهاون روِز بد و اون لح یدرباره 

که بهش گذشت باهاش حرف بزنم؟؟؟ اصال ممکنه؟! 

بشه و حالش بد بشه تیاذ شیادآوریاگر با  ... 

 



و خراب به  ختهیبه هم ر یبه روبرو با فکر رهیخ

ساغر درمورد  ی. حرفهارونمیسمت خونه م

مبهمش،  یِ مادرش و خودکش..و درمورد نیعطر

 رِ یخاله من یتمام ذهنم رو پر کرده. خودکش

حمام خونه  ی..تونیچشم عطر یجلو دی..شانیعطر

 یباخبر باشه..وقت نیفقط عطر دیکه شا یلیش..با دل

..هوففف تونسته زدیکرده بود و زجه م لشبغ نیعطر

اد؟یهضم کنه و کنار ب !  

به  ابونها،یخ یهدف تو یب یساعت رانندگ میاز ن بعد

تا ساعتها تنها  خوادی..هرچند دلم مرونمیسمت خونه م

ساغر فکر کنم، اما ساعت  یباشم و به حرفها

 نیعطر نیاز ا شتریب خوامیشبه و نم ازدهیبه  کینزد

و  یحس دلسوز کیرو تنها بذارم. راستش..

باشم!  رشکنا خوادیبراش دارم و دلم م یناراحت

چشمهاش رو ببندم و دخترِک فندقم رو بغلش کنم و 

 یموهاش رو نوازش کنم. و ذهنش رو از تمام آشفتگ

کنم یخال دند،یکه آزارش م ییها و فکرها .  



رو  ریخاله من یمثل خودکش یکه اتفاق بزرگ بهتر

 ادشیبه  گهیکه د نیبهتر از ا یفراموش کرده..چ

کاش اگر فراموش هم نکرده، واقعا باهاش  اره؟؟ین

نشه تیفکر کردن بهش اذ کنار اومده باشه و با .  

 یوسع ذارمیزنگ در واحدمون م یرو رو دستم

حوصله تر  یلبخند بزنم. اما خسته تر و ب یکم کنمیم

در رو  ی. وقتادیلبم ب یرو یاز اون هستم که لبخند

رفتن از خونه  رونیش موقع ب یبه بدخلق کنه،یباز نم

 ینیبدب نهمهیباعث ا ی. کاش بفهمم که چکنمیفکر م

شده نیعطر .. 

در رو  ی. وقتشمیو وارد م کنمیباز م دیرو با کل در

 نیح یو در همون گردونمیچشم م بندم،یپشت سرم م

زنمیصداش م : 

- ؟یعطر  

نشسته و  یمبل راحت یکه رو نمشیبیلحظه م همون

 رهیخ ینامعلوم یخودش مچاله شده و..به نقطه  یتو

..و حالت شونشیباز و پر یموها یمونده. نگاهم رو



. چطور رهیگیاز قبل م شتریو..دلم ب مونهیستنش منش

 ده؟؟ینشونم نم یراه یبهش آرامش بدم وقت تونمیم

پرسمیم میآروم و مال : 

- ؟؟یکنیچرا درو باز نم  

از  یو اخم رهیگینامعلوم نم یرو از نقطه  نگاهش

 یِ . به خدا که زندگنهیشیابروهام م نیب یچارگیب

سخته ینطوریا ! 

رنگ  شم،یکه م کتریو نزد مداریبه سمتش برم قدم

و  نمیشی. کنارش مکنهیش نظرم رو جلب م دهیپر

کنمیدستم رو دور شونه ش حلقه م : 

- نمت؟؟یبب  

نامعلوم  یچشم از نقطه  یمکث و..بهت زدگ با

باز مونده  ی. با دهنکنهیو نگاهم م رهیگیم

 یکاسه  یکه تو یوق زده و..اشک یو..چشمها

و  دیحالش رو د نیا شهی..مچکهیچشمش مونده و نم

 یاز سکوتش دستم رو رو یداغون نشد؟؟ عصب

دمیشونه ش تکون م : 



 چته؟؟-

براش  دنیو..انگار نفس کش شهیباز تر م دهنش

 یحرف دخوایو..م رهیگی..دم مزنهیسخته. پلک م

وجودم فشرده  یتو یزیچ کی..تونهیبزنه..اما نم

ساغر  ی. درد دارم، از فکر کردن به حرفهاشهیم

 یکه با خودکش یشونزده ساله ا نِ یدرمورد عطر

شهیحالم بد م زد،یدست و پا م ریخاله من .. 

- شده؟؟ یقربونت برم؟؟ چ هیچ  

به  یسر یو..با ناباور شندیباز و بسته م لبهاش

زمزمه  یزیچ کی ی.. و به سختدهیم اطراف تکون

کنهیم : 

- یچیه .. 

سرم درحال  کنمیو حس م دمیهم فشار م یرو چشم

 یو محکم تو کنمیانفجاره. دستهام رو دورش حلقه م

 خوامی..نمهیامشب کاف ی. برارمشیگیآغوشم م

بزنه و حس  یحرف کنه،یم تشیکه اذ یزیدرمورد چ

. انقدر رو ندارم یا گهید زیچ دنیشن تیظرف کنمیم



 وو انقدر موهاش ر دارمیدستهام نگهش م ونیم

رهیتا آروم بگ کنمینوازش م .  

 ..فندوق خوشگلم-

کنهیچنگ م ورمیپل یرو یرو دستم : 

- حرف نزن ینطوریباهام ا .. 

 ی. از لحنم چه برداشتشندیهم فشرده م یرو چشمهام

اد؟؟یکه خوشش نم کنهیم  

- ؟؟؟یدونی..میمن یخانوم کوچولو  

داره و هنوز هم متعجبهبغض  صداش : 

 !آوات-

زنمیدم گوشش لب م آروم : 

 جونم؟؟-

 یو..صداش با درد ذارهیشونه م م یرو رو سرش

 :همراهه

- دوست داشته باشم چکسوی..هتونمینم گهید .. 



ستهیا یسرش از حرکت م یرو دستم : 

- من؟؟ یحت  

. از من کنهیو سکوتش دلگرمم م کنهیم سکوت

نفر باشه، هرچقدر هم که ازم مت تونهی..نمستیمتنفر ن

باشه ریازم دلگ .. 

 ..خسته ام-

. من هم خسته ذارمیصورت سردش م یرو رو دستم

از اون شتریب یلیام..خ .. 

- ؟؟یشام خورد  

لرزهیم صداش : 

- خورمینم .. 

دمیم هیرو به سرش تک صورتم : 

- خورمیمنم نم .. 

دمیسرش رو بلند کنه، اجازه نم خوادیم : 

- میخوریهروقت گشنه ت شد، باهم م .. 



پر آرامش داشته  یسکوت خوادیو دلم م کنهیم سکوت

گهیو م گذرهیم یا قهیباشه..اما دق : 

- بخوابم خوامیم .. 

و هوس بافتن  کشمیبلندش م یموها یرو رو دستم

و از  کنمی. سرم رو بلند مزنهیموهاش به سرم م

لبش  یآروم رو ی.بوسه اکشمشیم رونیآغوشم ب

گمیم یو با مهربون ذارمیم : 

 ..برگرد موهاتو ببافم-

نگاهش رو به وضوح  یو من غم تو کنهیم نگاهم

 ینگاه رو ندارم. دست رو نیا دنی. طاقت دنمیبیم

 ی. دستم رو روگردونمیو برش م ذارمیشونه هاش م

 یزندگ ی. موهاش بوکشمیبلند و تابدارش م یموها

که مادر رو به مرگش  ی. تجسم دختر نوجووندندیم

 رونیاز سرم ب زنه،یم غیجرو محکم گرفته و 

 رونیمزخرف از سرم ب یفکرها خوامی.مرهینم

خونمیکردن موهاش زمزمه وار م سیبره..درحال گ : 



" ...با دست من موهاتو یبافیم اتویتو مثل من رو

یبافیم .. 

ماهو قسمت  کباریبا چشمات روشن کن.. دویخورش

 "...من کن

و..امشب از  ذارهیزانوهاش م یش رو رو چونه

تره ریدلگ هشیهم .. 

"- ...با دست من موهاتو یبافیم اتویتو مثل من رو

یبافیم ... 

ماهو قسمت  کباریبا چشمات روشن کن.. دویخورش

 "...من کن

و بازهم به بافتن  بوسمیسرش رو آروم م یرو

دمیموهاش ادامه م .. 

"- ...بارونو تو چشم تو نمیشیپنجره م نیمن پشت ا

نمیبیم .. 

نمینداره باز غمگ یبی..عنداره چشمتو وا کن یبیع ... 



رو  ینکن با قلب داغونم...من آخر باز یباز

دونمیم ... 

از هم جدا میبخوا فهیح ...." 

. پشت به من مونهیهوا م یو دستم تو شهیبلند م کهوی

گهیم یو..با بدخلق ذارهیصورتش م یدستش رو رو : 

 ..ولم کن آوات-

هم  دیکه بغض داره..شا فهمونهیصداش بهم م لرزش

..اما رمشیدست دراز کنم و بگ خوامیکرده..م هیرگ

رهیو به سمت اتاق م رهیگیزودتر فاصله م : 

-  زیآماده رو م ،یبخوابم..اگه شام نخورد خوامیم

دمیچ .. 

غرمیکه داره،م یاز حال یعصب : 

 !الاقل بگو چته-

شنومیرو م فشیضع یصدا : 

- ریشب بخ یچیه .. 



که ته  ی. با اعصاببندهیو در رو م شهیاتاق م وارد

 دی.شادمیفشار م میشونیکف دستم رو به پ ده،یکش

مشاور، باهاش حرف  کی شیبهتره درمورد رفتن پ

که چقدر  دونمیبزنم. هرچند از گفتنش هم متنفرم و..م

تموم بشه نیقراره براش سنگ شنهادمیپ .. 

 

 ( نیعطر ) 

 

 یبلند و نامتعادل..و نگاه یتند قلبم و نفسها ضربان

که از فرط  ییکه به روبرو قفل شده بود و چشمها

وق زده بود. گرم بود..نه گرم نبود! هوا سرد  جانیه

هم قفل کرده  یبود و من گرمم بود! دستهام رو تو

تمام تالشم  . وفشردمیهم م یبودم و انگشتهام رو تو

 ی..با ضربان تند و ببکشمکه آروم نفس  کردمیرو م

کردم؟یم کاریامان قلبم چ ! 

- داد؟؟؟ یدوست شنهادیبهت پ  



 نی! اکردیحرفم فکر م نیبعد از سه روز به ا هنوز

نبود؟؟ نگاهم رو از روبرو گرفتم و  یدوست داشتن

 ی. اون با اخم کمرنگکردیدادم که نگاهم نم یبه آوات

 یادیز بایمونده بود و با سرعت تقر رهیو خبه روبر

..انگار واقعا داشت تمام حرفهاش رو روندیم

کردیفراموش م ! 

- نه یکنیکه تو فکر م یاممم اونطور .. 

بود ینگاهم کرد..نگاهش جد یچشم گوشه : 

- نه! تو بگو  کنمیکه من فکر م یاونطور

؟؟؟یچطور  

ه لبهام رو جمع کرد یبا زبون تر کردم و به سخت یلب

ذوق  یادیچند روز ز نیبودم تا خنده م رو فرو بدم. ا

داد و خواست  امیکه بهم پ یشبیزده شده بودم! مثل د

 :که امروز خودش من رو به دانشگاه برسونه

" برمتیفردا خودم م "  

هم چلوندم یرو تو انگشتهام : 



-  ریغ ای یخب..بهم شماره داد که هروقت کار درس

دارم، بهش زنگ بزنم یدرس .. 

دیلب با حرص غر ریز : 

- کردمیناموس تر از اونه که فکر م یعجب! پس ب ! 

دیپرس تیبهم با اخم و جد رو : 

- ؟یتو چرا ازش گرفت !! 

باال دادم و مظلومانه گفتم ابرو : 

 ..نگرفتم-

 تی..جذابینطوریش جمع شدند و ا دهیکش یچشمها

که  ی. با قلبشدیدو چندان م اهشیس یگودال ها

زدم ییون نمالبخند دند د،یلرزیم : 

- ..اممم کنمیفکر م شنهادشیفقط گفتم که بعدها رو پ

کنهیاون گفت که رو حرفام فکر م یعنی ! 



 یشدند و من از جذبه  کتریبه هم نزد ابروهاش

وجود نداشت،  یگرفتم. ترس یا گهینگاهش حس د

و بس دیلرزیم بود که م وونهیفقط قلب د ! 

- ؟؟یکه بهش گفت ییرو اون چرت و پرتا  

تر شد یکردم و اون عصب نییباال و پا یسر : 

- ؟؟؟یزد یحرف نیهمچ یبا چه عقل  

جمع  یرو به سمت شونه م کج کردم و با لبها سرم

 :شده جواب دادم

- معلوم نبود؟؟ یچیه یکنم وقت کاریخب چ  

باال رفت شیعصب یصدا : 

- ؟؟؟یمعلوم نبود که نبود! نامزد نداشت  

و  رفتگیچشمهاش موند. اون جذبه م یرو نگاهم

تند و پشت سر هم و..گرمش فکر  یمن به بوسه ها

کردمیم !  

- به  دی..تو باشهیم یکه معلوم نبود چ میریاصال گ

 شنهادیکه بهت پ یرو بد رسهیکه از راه م یوثیهر د



تو فکر  یادیز ای یرو دست بمون یترسیبده؟؟؟ م

؟یشوهر کردن !! 

شد لیتمایبه جلو م نمییپا لب : 

- تو نشم یوابسته  ادیز خواستمی..مچکدومیه ! 

 دیبهم انداخت. از اون نگاهها که با یزیت نگاه

 دن،یترس ی! االن به جادمیترسیو..خب نم دمیترسیم

تشر بزنه، خودم  نکهیفقط ذوق زده بودم. قبل از ا

 :دهن باز کردم

- به  دمیرو نم چکسیاصال من رو ندادم که..من به ه

کرد  خدا! خودش انقدر محترمانه و مودب برخورد

ردش کنم دمیکه خجالت کش !!  

گشاد شدند و  تیاز فرط تعجب و عصبان چشمهاش

رفتم رتشیغ یدلم قربون صدقه  یمن تو !  

- ازت  یمودبانه هرچ ی!! هرک؟یدیخجالت کش

؟؟؟؟یبمون یتو رو درباس دیخواست تو با  

و با خنده گفتم دمیگز لب : 



 !زشت بود خب-

 طونیو شنگاهم کرد. مظلوم تر  یشتریحرص ب با

 :تر شدم

- تو درسا  ینزد..فقط خواست گاه یآخه حرف بد

یدوسِت واقع هیکمکم کنه..مثل  گهید یزایو..چ !! 

- رو اعصابم!! مواظب باشن  یریم یدار یعطر

رونیب ادیاز دهنت م یچ ! 

! چشم ازش نگرفتمدمیترسینم : 

- شون  هیبهتر از بق یکی نی..اگهیبد اخالق نشو د

راحت رد کرد..اما شدیبود خب! اونا رو م ... 

به جلو پرت شدم و حرفم با  نیماش ییکهویتوقف  با

به سمتم  یتموم شد! بهت زده و عصبان یکوتاه غیج

 :برگشت

- شون؟؟؟ هیبق  

قلبم  یو دست رورو جمع و جور کردم  خودم

 :گذاشتم



- بود سرم بخوره تو  کینزد ؟؟؟یکنیم نیچرا همچ

شهیش ! 

چشمهام جابجا کرد  نیزده ش رو ب رتیح نگاه

زدیپلک هم نم یو..حت : 

- ؟؟؟یکنیم یچه غلط یتو دانشگاه دار  

!! دمیواقعا ترس یترسناک شده بود ها! کم نگاهش

 بهم یشتریبه روش لبخند زدم و اون با اخم ب یوقت

شد، لبخندم جمع شد رهیخ . 

- بخدا یچیمن؟؟ ه ! 

خوشگلش فشرده شد فک : 

- گه؟؟؟ید هیشون!! چ هیپس بق  

من رو  ایکه فحش نده  کردیم یسع یلیکنم خ فکر

و  دمیمقنعه م کش یبه گوشه  ینزنه! با خجالت دست

خجالت زده به روش زدم یتک خنده ا : 

-  التیخ کنم،ی..من همه رو رد مگهید شنهادهیپ

تراح .. 



رو از دهن باز مونده  نیبگه..من ا یچ دونستینم

 یاز قرمز ییکه رگه ها یاهیس یش و چشمها

. و البته دستش که دور فرمون دمیفهمیداشتند، م

 یشتریب نانیگاز گرفتم و..دلم اطم ی! لبشدیفشرده م

! کردینم بیع ی. خب کار از محکم کاردیطلبیم

ت دوس رتیخونسرد اون غ یلبخند کردمیم یسع

رو قلقلک بدم شیشتندا ! 

- نگاه به من بنداز! دختر  هیآوات 

 گنیبهم م ایلیجوون..خوشگل..اممم جذاب..خ

  ..بامزه..تازه چال لپ هم دارم

چال لپم فرو کردم یو انگشتم رو تو دمیرو کش لبم .. 

ن؟؟یبب -  

نفس پر  ت،یشده از عصبان کیبار یچشمها با

دمیششونه م رو باال ک کیداد.  رونیب یحرص : 

- ..به خصوص گهید ادیم شیپ ییزایچ نیخب همچ

اشتباه  یدیکه همه فکر کنن مجردم! بهشون حق نم

 کنن؟؟



از  یو..خال یآروم..اما بهت زده و عصبان صداش

 :نرمش بود.مثل غرشس قبل از حمله

- بار بود؟؟؟ نیچندم  

 یجانیپره یواقعا! اما از اون ترسها دمیترس نباریا

 دمیانداخت. نگاهم رو باال کش یکه قلبم رو به تپش م

 گهید یتک تک انگشتها یو با انگشت اشاره م، رو

م گذاشتم و مثال شروع به شمردن کردم. آروم 

کردمیزمزمه م : 

- ..دوتا..اون پسره سه یکی..اممم سین ادمیکه  قیدق

کارش..اون  یکه کال رفت پ اری..سامیکیتا..اون 

 ..پسره هم

وم گذاشت و با باز یشمردن هام دست رو ونیم

 :خشونت تکونم داد

- جا برت  نینکن از هم یکار ؟؟؟یمنو مسخره کرد

دانشگاه ینذارم بر گهیگردونم د !!  



به  کهویدرشت شدند و دهنم باز موند.  چشمهام

به باد کتک  ابونیخ یسرش نزنه که من رو تو

ره؟یبگ !!  

- آوات به من چه؟؟؟ یگیم یچ  

اخم صداش رو باال برد با : 

-  یگیبعد پررو پررو م یکنیم خوادیدلت م یهرکار

چه؟؟؟ یبه من چه؟؟؟ پس به ک   

شد یقاط یو لوس باز یجمع شدند و..ناراحت لبهام : 

 ..سرم داد نزن-

 رهیبهم خ یعصبان یفشرد شده و چشمها یدندونها با

 :موند

- ؟؟؟یبامزه ا یلیخ یکنیاالن فکر م   

همون چال لپم زد یرو با خشونت تو انگشتش : 

-  نویا یکن یدانشگاه که دلبر یچال لپت رفت نیا با

بدن؟؟؟ شنهادیاون بهت پ  



که  یباشه و ناراحت یجد کردمیم یکه سع یبا اخم 

باشه، چشم ازش گرفتم یواقع کردمیم یسع : 

کال مشکل داره انگار! خوبه خودش گفت که -

ها میبفهمه نامزد یکس خوادینم !  

- گفت! من به گور بابام نویباز ا ... 

حرفش رو خورد.و  ی هیو بق دیکش ییبلند باال فپو

 ادهیبه فرمون زد. اُه فکر کنم ز یمشت نسبتا محکم

 میسکوت شد، با مکث نگاه گوشه ا یکردم! وقت یرو

مونده بود و دست  رهیرو بهش دادم. به روبرو خ

فرمون مونده بود و  یمشت شده ش رو

ساعدش که به خاطر  یبرجسته  یمن..تاندونها

زده بود، به وضوح  رونیشدن مشتش ب هفشرد

دمیدیم . 

همون حالت موند.فکر کنم  یتو یا هیچند ثان 

که آروم  یو سر شیشونی! عرق پکردیم یخودخور

 ییجا کیکه به  یو نگاه دادیتکون م یو عصب

نامنظمش..آوات  ینامعلوم دوخته شده بود..نفسها



بمونم. پس چرا دنبال  ششیپ دیگفته بود که تا آخر با

 ازکه بعدا  دمیترسیبودم؟؟ راستش..م یحکم کارم

 یبشه و..من اونقدر براش خواستن مونیحرفش پش

و جذاب دور و برش کم  بایز ینباشم. دخترها

 ..نبودند

برگشتم و کامل رو بهش نشستم کبارهی به : 

- که نامزد دارم گمیبه بعد به همه م نیاما از ا .. 

 ینیاز بنفس بلند  یهم گذاشت و چند بار یرو چشم

که آروم باشه و  کردیم ی. داشت سعدیکش

 کردمی. من همه کار مارهیرو به دست ب شیخونسرد

مرد رو تا آخر عمر داشته باشم. سرم رو کج  نیتا ا

گفتم انهیکردم و دلجو : 

 خوبه؟؟-

آرومش  یباز کرد و به دستهام نگاه کرد. صدا چشم

 :خش گرفته بود

 انگشترت دستته؟؟-



. خودش دستش رو دراز کرد دمیکش نییرو پا نگاهم

 یدستش گرفت. با نگاه به انگشتر یو دستم رو تو

آوردم، دستم رو  یاز انگشتم درنم چوقتیکه من ه

شد.  نییگلوش باال و پا بکیدستش فشرد و..س ونیم

اوج  یقربون اون نگاِه کالفه ش برم که تو

پر از حس بود ت،یعصبان ! 

- یستین..تو دختِر مجرد اریدرش ن چوقتیه ! 

 یدنهایزدم و..دلم از اون بوس یسکوت لبخند یتو

  !بدون مراعاتش خواست

- شهیم ریکالسم د م؟یبر .. 

رو حرکت  نینگاهم کنه، دوباره ماش نکهیا بدون

 م،یکه به دانشگاهم برس یداد..اما دستم تا لحظه ا

 نیو هم شدیمردونه ش فشرده م یانگشتها ونیم

کردیدلگرمم م .  

در دانشگاه، چشم بستم و  یجلو نیماش ستادنیا با

تا صبح رو..به  شبیدادم. د رونیب ینفس لرزون

هم نذاشته بودم و  یلحظه چشم رو نیخاطر تصور ا



و  جانیه هنوز هم پر از یخوابیامروز هم با وجود ب

بودم یقراریب . 

که تا گلوم قُل زده بود،  یگلوم رو همراه با قلب آب

به  تیفرو دادم و به آوات نگاه کردم. نگاهش با جد

که در رفت و  ییروبرو بود و فکر کنم به دانشجوها

..همه خواستمی. من فقط مکردیآمد بودند، نگاه م

..به خصوص مهسا و دوستهاش که نندیباشند! همه بب

بودند  دهی..جلو روم هم خندچیتماال بارها پشتم که هاح

 یباعث خنده  یکه چ دمیفهمیو من به وضوح م

 .اونها بود

شدیدستم رو فشرد و انگار قلبم فشرده م آوات .  

- هیک نمیبهم نشونش بده بب ش،یدیاگه د .. 

که بهم  گفتیرو م یمیسل تنِ یهمون م دونستمیم

با اون ادب و  چارهیداده بود. ب ییآشنا شنهادیپ

که داشت، اصال تصورش رو هم  یتیشخص

بهش نسبت داده  یبکنه که چه الفاظ و القاب تونستینم

 !شده



رو تکون داد دستم : 

 خب؟؟-

کج  دییبه تا یجمع کردم و سر یرو به سخت لبخندم

چشمم هم بود، نشونش  یاگر جلو چوقتیکردم. ه

 شهیهم ی..اما اعتماد آوات رو برادادمینم

 شهیهم ی شهیهم ی.اصال من آوات رو برامخواستیم

بود که همه آوات  یو امروز چه روز خوب خواستمیم

نندیبیرو کنار من م ! 

گفت یداد و با اخم پر جذبه ا رونیب ینفس : 

- شو ادهیپ .. 

 فمیچطور ک دونمیشده بودم. در حدش بودم؟؟ نم هول

 نهیآ یشدن تو ادهیدوشم انداختم و قبل از پ یرو رو

لبم رو  یخودم رو چک کردم! گوشه ها نیماش ی

. دست دمیبه هم مال یلبهام رو یپاک کردم و چندبار

 یاز گوشه  یکردم که همون لحظه نگاه فمیک یتو

موند و  فیکهمون  یچشم حواله م کرد.رژ لب تو



شدم. با لبخند  مونیکردن رژ لب، پش دیمن از تمد

رو بهش گفتم ییدندون نما : 

- میخب بر .. 

با ولع به  خواستیو..دلم م میشد ادهیپ نیماش از

آوات  دم،یکه د یاطراف نگاه کنم. اما تنها کس

کرد کنارش برم. از  یبود که با سر اشاره ا یمردان

آروم به سمتش پرواز کردم یخدا خواسته..با قدمها !  

بهشت بودم!  یکنارش قرار گرفتم، انگار تو یوقت

با قدم برداشت..من هم کنارش..دستم رو گرفت. 

بود،  کیکه نسبت به دست مردونه ش کوچ یدست

بهم انداخت. لبخند  ییدستش رو فشردم. نگاه گذرا

 بایزدم.جواب لبخندم نگاه آرومش بود. همه جا ز

 ییسرما چیه ز،ییاواسط پا یابر یهوا یبود. تو

خودش رو به در و  وونهیقلِب د کیو  شدیحس نم

دیکوبیم نهیس وارید . 

و صداش آرومبه روبرو بود  نگاهش : 

- شد؟ ریکالِست د  



هم مثل اون آروم جواب دادم من : 

 ..نه-

و..منتظر بودم مهسا  کردمیها رو حس م یلیخ نگاه

 نیکه ا کردی. باور منمیدوستانه شون بب پیرو با اک

 دیاسپرت و کاله سف پیو با ت ستادهیکه کنارم ا یمرد

که برعکس رو سرش گذاشته همون  یپسرونه ا

و   خوردیباشه؟؟ مطمئنا به شدت جا م یآوات مردان

کردیمزخرفش رو جمع م یاون خنده  ! 

- تو  ی..حتامیتا خود کالِست باهات ب خوادیدلم م

ینیخودم بش شیکالس باشم و پ .. 

روزها خوب بود نیچقدر ا ی. لعنتدیلرز قلبم !  

- ؟؟یایب شهینم  

آروم جوابم رو داد همونطور : 

- دونمینم .. 

براقش نگاه کردم یها اهیبه سرو باال گرفتم و  سرم : 



 من مال توام؟؟-

زد یلبخند نگاهم کرد و چشمک کمرنگ بدون : 

- یمن یِ عطر .. 

رو جمع کردم تا لبخندم رو کنترل کنم.به حالت  لبهام

زمزمه کرد یبامزه ا : 

- کنهیم یچه حال .. 

 ستادیو ذوق رو فرو دادم. دم در دانشگاه ا دمیگز لب

رد و با حرص و و من هم کنارش. دستم رو فش

 :احساس، آروم گفت

- دختره با  نیهمه بفهمن که ا دیبا مزه! با یِ لپ چال

فقط ماِل منه شیخوردن یلپا نیا .. 

بودند.  یشک زندگ یشد که ب ییغرق چشمها نگاهم

 ده،یپرپشت و کش یاخم کمرنگش با اون ابروها

تمام  خواستمیو من م کردیتر م یچشمهاش رو وحش

من باشه ینگاه فقط برا نیم تا ادار و ندارم رو بد : 

- که؟؟؟ یکنیبه بعِد من فکر نم گهید  



بلد نبودم..سرم رو به اطراف تکون  یخوددار من

جمله بود کیدادم و جوابم  : 

- فکر نکردم چوقتیه .. 

لبش اومد و سرش رو به سمتم  یرو یآروم لبخند

آروم بود و قلبم رو به  یخم کرد. صداش زمزمه ا

انداخت یتالطم م : 

- س؟؟یقرمز ن یادیلبات ز  

دستم  دم،یکش نیینگاهم رو پا ی! وقتدمیکش خجالت

 :رو محکمتر فشرد و آرومتر گفت

- یخوردن شد یلپاتم قرمز شد..کال آماده  .. 

بم رو گاز گرفتمدهن جمع شده ل با : 

- نکن تمیاذ .. 

لبخند جمع شده  یجابجا شد. وقت یو کم ستادیا صاف

ته دلم قلقلک شد. اون هم مثل من از  دم،یش رو د

برد؟؟؟یکنارم بودن لذت م  

- م؟؟یرو بشناس گهیهمد یخواینم گهید  



صورتم جابجا کرد و برق چشمهاش  یتو ینگاه

تو سرشه یا گهید یکه فکرها دادینشون م : 

- میکنیم گهید یجاش کارا .. 

و بازهم با خجالت چشم  دیکش ریت جانیاز ه قلبم

دمیدزد .  

- واسم یپوشیمثال همون تاپ خوشگله رو م .. 

دمیسرشار از خجالت غر یاخم با : 

 !مثال دستت امانتم ها-

راحت جوابم رو داد یلیخ : 

- حرفا بود..االن دست مامان  نیامانت واسه قبل ا

یبابات امانت .. 

 یآورد و صداش رو به اندازه  کتریرو نزد سرش

آورد نییپچ پچ پا : 

- ..فعال فقط میرینم شیپ ادی،زییاما چون کوچولو

آماده ت کنم فندوق خوامیم .. 



رفت لیصدام از خجالت تحل نباریا : 

 ..آوات-

فرستاد. دم دانشگاه به اون  رونیب ییبلند باال نفس

حرف  ییزهایدرمورد چه چ یو شلوغ یبزرگ

دستم رو نوازش کرد  ی! با انگشت شستش رومیزدیم

 :و نگاهش رو به اطراف گردوند

- ..االن چه وقت کالس رفتنه؟؟یعجب روز گند  

ا ب گفتیبشه؟؟ نم کترینزد تونستیبود که نم کالفه

سازه؟؟یم یهپروت ی وونهید کیکارهاش از من  نیا  

- ؟؟یامروز کار دار  

بودند که در گذر  ییبچه ها نیمکث نگاهش رو ب با

. انگار فکرش کردیجابجا م کردند،یو نگاهمون م

 یا گهید زیرو از حسش منحرف کرد و به چ

 :معطوف کرد

- ش؟؟یدیند  



به  یقشنگ پرت شد! سر یحواسش از حسها آره

نمیکه بب خواستمینه م دم؛یاطراف گردوندم و..نه د .. 

- سیمهم ن .. 

. دمینگاهها بود که مهسا رو از دور د نیهم یتو و

بود که دوستهاش حساب  یهمون سه دختر شیپ

و هر  کردندیم گهیکه به همد یی. اشاره هاشدندیم

من و آوات زوم شده بودند..و  یکه رو یچهار نفر

بود. امروز  یخوب یلیمهسا..حس خ یدهن بازمونده 

 یکاف نم یبرا یکی نیروز من بود واقعا؟؟؟ خب هم

نباشم نهایمورد تمسخر ا گهیبود که د ! 

- سر کالس یبر مخواینم .. 

از مهسا گرفتم و به آوات نگاه کردم. و از ته  چشم

 :دل گفتم

 ..دوست ندارم برم سر کالس-

نگاه پرجذبه ش  یکرد و من تعجب رو از تو نگاهم

باال دادم یخوندم. با لبخند شونه ا : 



- کالسو ندارم یحوصله  .. 

دیاخم به روم خند با : 

- برو ایب گهیگفتم..تو پررو نشو د یچ هیحاال من  .. 

شد و پر از نخواستن گفتم زونیلبم آو یها گوشه : 

- نمتیبیهوممم باشه پس بعد م .. 

بکشم،  رونیدستش ب یدستم رو از تو نکهیاز ا قبل

و منتظر  ستادمیدستم رو محکمتر نگه داشت. ا

 .نگاهش کردم

- ؟؟یکه نامزد دار فهمنیاالن همه م  

دستش  یبود! دستم رو تو یچقدر خواستن شینگران

 :تکون دادم

 ..انگشترم دستمه-

- جوجوئه یلیت خ افهیاما ق ! 

ناراحت.  ایحرف خوشحال بشم،  نیبا ا دونستمینم

آخه دخترها جوجو بودن رو دوست داشتند. اما من 



 یحس بد دم،یرسیبچه به نظر م یادیز نکهیاز ا

 !داشتم. حس کم بودن

- گهیخب خوبه د ،یاالن که تو باهام اومد .. 

باال  یراحت نشده بود، اما با اخم سر الشیخ هرچند

کرد نییو پا : 

- خب برو لهیخ .. 

از سر کالس رفتن و جدا شدن ازش متنفر  نکهیا با

 ستادهیا نجایوقت بود که ا یلیخ گهید یبودم، ول

میبود : 

 ..باشه پس-

دیپرس یطاقت یجمله م تموم نشده بود که با ب هنوز : 

- ؟؟؟یتا ساعت چند کالس دار  

 عیسر یلیشد! خ دهیوح دوباره به تنم دمر انگار

 :جواب دادم

- بعد از ظهر شیتا ش .. 



گفت یبه ساعتش انداخت و با کالفگ ینگاه : 

- دارم..اگه تونستم زود کارمو  یقرار کار 2من 

دنبالت امیاصال کنسلش کنم، م ایتموم کنم.. .. 

چشمهاش موند. "واقعا آواِت  یها رو هیثان نگاهم

من  یحرف برا نی!"  قول نداده بود..اما هم؟یمردان

بودن!  یحس مهم بودن. حس دوست داشتن یعنی

اگر نتونست  یساعتها منتظرش باشم حت تونستمیم

. کارش رو زودتر تموم کنه ایقرارش رو کنسل کنه 

دوران  یقرار تو نی..اولدیام یعنیانتظار  نیهم

روزها بهم حال  تونستیفکرش هم م ی..حتینامزد

بده یخوب و حس زندگ . 

بود و انگشت  ستادهیبراش دست تکون دادم، ا یوقت 

رنگش  یخی نِ یج بیج یشست دست راستش رو تو

 میلبخند مال یفرو کرده بود. با همون نگاه پرجذبه ول

برام تکون داد و منتظر شد که  یتو مردونه ش دس

بهم داد  یوارد دانشگاه بشم. با اومدنش افتخار بزرگ

 ینامزِد آوات مردان هبودم ک یو حاال من دختر متاهل



هم  دی..شاشناختندشیها م یلی. حتما خشدمیمحسوب م

بودند. باالخره زبون به زبون  دهیاسمش رو شن

هم مگه بود؟ نیو..بهتر از ا دیچرخیم ! 

نگاه کردم.  ینشستم و به صفحه گوش یمکتین یرو

برم. لبخند  ششیکه پ خواستیم زمیعز رِ یخاله من

ساغر بود که  امیپ یلبم اومد و نگاهم رو یرو

امشب به خونه شون برم. و من..وقت  خواستیم

  !نداشتم خب

ساغر پرت  امینشستن مهسا کنارم، حواسم از پ با

به  گرفتم و یگوش یشد.نگاهم رو از صفحه 

 یمتعجب مهسا دادم. هنوز همون بهت زدگ یچشمها

 یدوتا از دوستهاش باال ستادنیآشنا رو داشت. با ا

من مونده بود، متعجب  یسرمون و نگاهشون که رو

 :گفتم

 !سالم-

دیبدون توجه به سالم دادنم، با تعجب پرس مهسا : 

- ؟یدار ینسبت یبا آوات مردان یجد !! 



 کردمیم یسع یسختبه  د؟؟؟یفهمیحس من رو م یکس

باشم یعاد ! 

- ش؟؟؟یشناسیمگه م  

باال داد ابرو : 

- سیناشناس هم ن .. 

محکم به شونه م خورد یدست : 

- انگار  ش،یشناسیمگه م گهیم نی! همچطونیش یا

زنهیحرف م یآدم معمول هی یدرباره  ! 

نبود نه؟؟ نگاهم رو به سمت دوستش که  یمعمول

شونه  یو با تعجب دست رو دمیاسمش پونه بود کش

 :م گذاشتم

- نه؟؟ ای دشیشناسیخب من از کجا بدونم که م  

به گردنش داد و حرص  یدست به کمر قر مهسا

صداش شد یقاط ینامحسوس : 

- ش؟؟؟ی! دو ماهه چرا رو نکرده بودیشرفیب یلیخ  



به روش زدم یکمرنگ لبخند : 

 ..خب من که همون اول بهت گفتم-

- ن؟ینامزد یجد !! 

ردم و جواب دادمفرانک نگاهش ک یصدا با : 

 ..آره خب-

 رتیسکوت شد و بعد مهسا بود که با ح یا لحظه

دیخند یبه سخت یزدگ : 

- ..آخه اصال بهت یکرد یواه! من فکر کردم..شوخ

دونه؟؟ینم یاومد! پس چرا کس ینم  

جوابش رو دادم تیجد یبا کم نباریا : 

 مگه قراره عالم و آدم با خبر بشن؟؟-

بود که جوابم رو داد پونه : 

- رو اکثر همسن و  یخب باالخره آواِت مردان

 یرو کس یزیچ نی..همچشناسنیما م یساال



 نیهستم..اگه نامزد بود جشیمن تو پ ی..حتدهینشن

نگفته؟؟؟ یزیچرا خودش چ  

جواب دادن چند  یباالم رو به دندون گرفتم و برا لب

تعلل کردم. و مهسا از تعللم استفاده کرد یا هیثان : 

- د؟؟یباهم دار یا گهینکنه نسبت د   

جمع شد دهنم : 

-  نیبفهمه..راستش ا ی! قرار نبود کسمینامزد

 م،یدیبود و بعد اگه به تفاهم رس ییواسه آشنا ینامزد

..االنم کهمیکن یعلن .. 

هرسه تاشون  نیباال دادم و نگاهم رو ب یا شونه

 :گردوندم

- دیآواتو بشناس کردمی..فکر نممیرسما نامزد .. 

 یکه من به راحت ی..با حرصیلو یبه شوخ مهسا

آروم تو سرم زد کردم،یحس م : 

- ها دیایخرشانس! اصال به هم نم .. 

کج شد دهنم : 



- میایهم به هم م یلیخ ! 

گفت طنتیو پر از ش ریمتح فرانک : 

- انقدر کار  ادیدختر! اصال بهت نم یزد یچه مخ

یبلد باش .. 

حدقه چرخوندم یتو چشم : 

- زمیعز میبود یخانوادگ یآشنا .. 

با خنده به بازوم زد مهسا : 

- تو بودم،  یسرتر از توئه! من جا یلیخ ییخدا یول

ارهیاز دستم درش ن یکه کس گرفتمشیم یدو دست !! 

 نییحرفها اعتماد به نفسم رو پا نیحسود! ا شعورِ یب

آورد و چقدر بد که آوات رو اکثر همسن و  یم

دوستهاش نگاه  دیی! به خنده و تاشناسندیمن م یسالها

گرفتم یا افهیردم و با حرص قک : 

- کارو بکنم..خدارو شکر رابطه  نیهم دیواقعا با

تر شده یمون جد ! 



 یاومدن استاد، از خدا خواسته نفس آسوده ا با

فرستادم و چشم ازشون گرفتم. و صاف  رونیب

حرف  شتریب یباهام حرف نزنند. کم گهینشستم تا د

نبودن هم بودن و در حد آوات  زیحتما به ناچ زدند،یم

سر تر از من شد و  یلی! حاال که آوات خشدمیمتهم م

 چقدرزدم!! هوووففف  یمِن کاربلد عجب مخ

 ...سخت

کتاب  ینگاهم به صفحه  کیتمام طول کالس  یتو

. سراپا انتظار یگوش یهم به صفحه نگا کیبود و 

تماس کوتاه. استاد  کی ای..امیپ کیخبر.. کی یبرا

..من به شعر پادشاه فصل ها کردیم لیرو تحل یشعر

چونه م  ری. دست زدادمیاز اخوان ثالث گوش م

فکر  یزییعصر پا یگذاشته بودم و به قدم زدن تو

و بهم  رهیدستم رو بگ یهمونطور دی. باکردمیم

کنهیرهام نم چوقتیبده که ه ننایاطم .. 

برسه. و انگار  جهیکه به نت شهیم نیریش یوقت انتظار

کم از جوِن دوباره  امشیواقعا امروز روز من بود! پ

گفت ینبود وقت : 



- ؟؟؟یایب یخوایشد نم شیساعت ش  

افکار  یو غرق شدن تو یپرداز ایرو یبرا فرصت

ها فکر نینداشتم. شبها رو به ا یدخترونه و فانتز

عادت  یاختصاص داده بودم و من به شب زنده دار

 .کرده بودم

از  یدینگذشته بود که استاد با خسته نباش یا قهیدق

و  قراریهول نبودم، ب نباریرفت. ا رونیکالس ب

که داشت به  ییدلتنگ بودم! بدون توجه به مهسا

دوشم انداختم و با  یاومد، کوله م رو رو یسمتم م

الس رفتمبه سمت در ک یصبر یب . 

- عجله؟ نیکجا با ا ! 

دادم عیسر یلیسوال پر تعجب مهسا رو خ جواب : 

 ..آوات منتظرمه..خدافظ-

از  دیبزنه و شا یا گهیمنتظر نموندم تا حرف د گهید

 دنشیحسادت من رو بکوبه! االن..دلم فقط د یرو



خنک آبان  یهوا نیا یاون هم تو خواست،یرو م

 ..ماه

 هیتک نیماش یبدنه  که پشتش رو به دمشید یوقت

پاش رو جمع کرده..و نگاهش به صفحه  کیداده و 

مرد  نیدستشه، قلبم از جا کنده شد. ا یتو یگوش ی

کنجکاو و  یبود و..نگاهها ستادهیا نجایبه خاطر من ا

دانشگاه رو  یبچه ها یو اشاره  نیبعضا پر تحس

به  واسش..و به خاطر پرت کردن حکردیتحمل م

ود. واقعا سر تر از من بود؟! رو آورده ب شیگوش

 نیتر ییرو به انتها یکی نیهوممم بهتر بود فعال ا

کنم تیقسمت مغزم هدا . 

که جمع  یکه دست خودم نبود و..لبخند یبا افتخار 

 گهید ستادم،یروبروش ا یبه سمتش رفتم. وقت شد،ینم

برام نمونده بود ینفس : 

 ..سالم آوات-

 یاهیس یاگرفت و..من چشمه یرو از گوش نگاهش

 یها یبودند. از اون عصب یعصب یکه کم دمیرو د



ها رو گذرونده بود.  قهیدق یدلتنگ که انگار به سخت

 به خاطر من؟؟؟

- یکرد ریسالم..د .. 

به خاطر من حتما ! 

- حرف زد یلیآآممم استاد خ .. 

بدون لبخندش رو به اطراف انداخت و در  نگاه

گفت یآروم و دستور نیهمون ح : 

- میبر .. 

رو روشن  نیکنارش نشستم، بدون تعلل ماش یوقت

نفس  دیکه با رفتیم ادمی یکرد و راه افتاد. گاه

 انقدر د،یکوبیم م نهیکه قلبم به س ییبکشم! ضربه ها

محکم و بلند بود که خودم به وضوح صداش رو 

 یزیچ کیبود امروز!  یزیچ کی. دمیشنیم

نبود که..بود؟؟؟ ایمثل..رو  

مرد شکست خورده  یچطور صدا چارهیب دخترک

و زنده بود؟ دیشنیش رو م !! 



" ندارم یکار گهید " 

 نییپا کبارهیدستم، قلبم به  ینشستن دستش رو با

کرد.  شتری! دستم رو فشرد و..سرعتش رو بختیر

همراه بود یقراریو ب یآرومش، با دلتنگ یصدا : 

- م؟؟یکجا بر یدوست دار  

 رنِگ درختها گرفتم ینارنج یرو از برگها نگاهم

دمیکمرنگش د یلیبراقش رو با لبخند خ یو..چشمها . 

- یهرجا تو بخوا .. 

شد رهیکرد و بازهم به روبرو خ نگاهم : 

- خونه میبر خوادیمن دلم م .. 

رو محکمتر فشرد و دلتنگتر زمزمه کرد دستم : 

- میفقط خودمون دوتا باش خوادیدلم م .. 

که تا چه  دونستیو نم دادیم هیرو بهم هد ایدن انگار

تند و  یحد عاشق خلوت دونفره مون هستم! نفسها

طاقتم یکه تا چه حد ب دادینشون م نمیسنگ : 



- خونه میخب..بر .. 

 ابونیخ کی یرو رها کرد و با سرعت تو دستم

دیچیپ گهید : 

- خونه میرینم .. 

صدام شد یقاط جانیپره یباز کردم..خنده ا دهن : 

- م؟؟یریکجا م  

شدندیکرد و چشمهاش خمار م نگاهم : 

- میریم گهید یجا هی..امروز گهید یجا هی .. 

 یطرفه  کی ابونیو..خ دیچیپ گهید ابونیخ کی یتو

بلند و سربه  یکه دو طرفش رو درختها یکیبار

بود  ریه مسپوشونده بودند. نگاهم ب دهیفلک کش

چقدر قشنگ بود نجایا یو..وا !  

- کجاس؟؟ نجایا  

 یو من غرق فضا کردیم یسکوت رانندگ یتو

 .قشنگ اطراف بودم



- ومدمیقشنگه! تا حاال ن یلیخ نجایا .. 

غروب دل  یگذراش رو حس کردم. تو نگاهش

 کیکه  یکیخلوت و بار ابونیخ نیو ا زییپا زیانگ

نگذشته بود  قهیدق جدا از شهِر شلوغ بود! پنج یایدن

 یو روبرو چوندیکه فرمون رو به سمت راست پ

قسمت  نیتر ییانتها یکه تو یتک درخِت بزرگ

 ن،یماش ستادنیقرار داشت، نگه داشت.با ا ابونیخ

که روبرومون بود، موند.  یتنها درخت یرو گاهمن

نجا؟؟؟یچرا ا  

چشم از روبرو نگرفته بودم که دستم رو  هنوز

گفت یو کالفگ یتنگگرفت و پر از دل : 

- منو نیبب ... 

 وونهیسمتش برگشتم. نگاهش با همون حِس د به

رفته  لیتحل یصورتم چرخ خورد و..صدا یکننده تو

 :ش خش گرفت

- ببوسمت خوامیم ! 



ابروهاش نشست  نیب یباز موند. اخم رتیاز ح دهنم

دیو دستم رو کش .  

- دنتمیتو فکر بوس یکه رفت یاز وقت .. 

زدینم گهید قلبم !  

- یکردیدانشگاه نگام م یکه جلو یاز وقت قایدق .. 

بلغور کردم یزیچ کیوار  وونهیو د دمیگز لب : 

- رو بپوشم؟؟ دهیتاپ سف یاونموقع که..گفت  

خنده ش آروم  بود و صداش آرومتر و مستانه  تک

 :تر

-  ِش یبه کارم برسم..نصفه ول کردم اومدم پ ینذاشت

 ..تو..جبرانش کن

دیکوبیمثل طبل م قلبم : 

- نجا؟یا !!! 



شد و به سمتم خم شد. دستش  دهیلبش کش ی گوشه

پهلو و کمرم قرار گرفت و کامل به  نیب ییجا کی

  .سمتم برگشت

- مییکه فقط خودمون دوتا نجایخونه..هم میرینم ! 

 یچشمهاش و لبها نیخشک شده بود و نگاهم ب دهنم

. به لبخند کجش که کم کم شدیبازش جابجا م مهین

گره  شتریو نفسم هر لحظه ب کردمینگاه م شد،یمحو م

پهلوم  یبود؟!! دستش رو قرارمی. انقدر بخوردیم

ش دستم رو رها کرد و به  گهیفشرده شد و..دست د

گونه م گذاشت یجاش رو : 

- جلوتر ایب .. 

طاقت تر از  یشدن بودم! ب دهیبوس یخدا آماده  اُه

پشت سرم  ییو..دستش جا دمیاون، خودم رو جلو کش

دیپچ پچ وار به گوشم رس یزیچ نشست. : 

- آوات یِ زندگ .. 



 یحرفش رو کامل درک نکرده بودم که نرم هنوز

لبهام حس کردم و..ذهنم از هر  یلبهاش رو رو

 ییگرم و..نرم و.. بوسه ها ییشد.لبها یخال یزیچ

 کیباعث شده بود که به  ی.. همه چزیآروم و ر

ده ارا یبرم. چشم بستم و..دستم رو ب گهید یایدن

  .پشت سرش گذاشتم

و خواستن  یو من دلتنگ گرفتندیهاش اوج م بوسه

من  نی. و همکردمیتند حس م یبوسه ها نیرو از ا

انگشتهام  نی. موهاش بکردیتر م تابیرو هر لحظه ب

فاصله رو به صفر  خواستیو اون م شدیم دهیکش

نفسهاش رو که..پر از خواستن  یبرسونه. من صدا

رمیبم یاز خوش واستمخیو م میشندیبودند م .. 

بهم  شهیبارون به ش یبرخورد قطره ها یصدا

لحظه ها  نیهم به ا یزییبارون پا کیکه  فهموندیم

لحظه ها هم مگه بود؟؟؟ نیاضافه شده! بهتر از ا  

! من هم در اوج دمیشدم و..بوس دهیچقدر بوس دونمینم

همراهش شدم و چقدر خوب که بارون  ینابلد



.دستم دور کردمیبودن م ی! احساس خالدیباریم

 کیو مست از بوسه هاش دلم  شدیگردنش شل م

شونه م افتاده  ی. مقنعه م روخواستیم قیخواب عم

موهام و پشت گردنم کنکاش  نیبود و دست آوات ب

ناب و  یخلسه  نیاز ا خواستی. و من دلم نمکردیم

. چشم بسته بودم و خودم رو به امیب رونیب نیریش

نه چندان آرومش سپرده بودم ینوازش بوسه ها .  

بسته م رو  یبار گونه و چونه و چشمها نیچند یوقت

..و در آخر بارها و بارها چال لپم رو با بوسه دیبوس

چه لحظه  لبم اومد و یهاش لمس کرد، لبخند رو

یا یتکرار نشدن یها !  

- سال جدهیسالته ها..فقط ه جدهیتو فقط ه ! 

صورتم  یو اون دستش رو رو دمیبسته خند چشم

دیگذاشت و بازهم لپم رو بوس : 

- ساله انقدر  جدهیه یدختربچه  هی یچطور

ه؟؟؟یخواستن  



 وونهید یپچ پچ ها یو به صدا زدمینفس م نفس

دادمیوارش گوش م .. 

- تو ِش یپ امیکردم که فقط ب لیتعط مویکار و زندگ !  

. و اون من رو زدمیو فقط لبخند م دیلرزیم قلبم

حسها رو  نیباتریبوسه ها ز نیا ونی! و مدیبوسیم

دادیم هیبهم هد .. 

- مراعات سن و سال و  تونمیقربون چاِل لپت..نم

خودته که انقدر خوشمزه  ریتو بکنم..تقص یبچگ

یا .. 

نگاهش  جانیق و هشده از شو سیخ یچشمها با

 :کردم

- بهشت مون؟؟؟ میبر  

 

بهشت  یفضا یکه تو یمینم بارون و آهنگ مال نم

 کی. بودن آوات..و فقط آوات! و شدیپخش م کمیکوچ

 کیسهم کوچ نیفقط هم یکه از زندگ وونهیدختر د



که با  یمرد نیبهشت و هم کی نی..همخواستیرو م

و شده بود.  رهیو پر احساس بهش خ اهیس یچشمها

که  یوتشِب آروم و خل نیباروِن نم نم و..هم نیهم

من و اون بود. من مطمئن بودم که خدا امشب  یبرا

من قرار داده یرو فقط برا ! 

 ن مناجات درختان را هنگام سحر -"

را با باد خیعطر گل  رقص  

کوه نهیرا در س قیپاک شقا نفس  

چلچله ها را با صبح صحبت  

اررا در گندم ز یهست ندهیپا بغض  

رنگ و طراوت را در گونه گل گردش  

شنومیرا م همه  

نمیب یم  

شمیاند یجمله نم نیبه ا من  

  



شمیاند یتو م به " 

 

 یدست خودم نبود. دستم رو از تو یچیه گهید

و از جا بلند شدم. و سرخوش و  دمیکش رونیدستش ب

. سرم دمیدستهام رو از هم باز کردم و چرخ وونهید

بارون صورتم رو  زِ یر یرو باال گرفتم. قطره ها

کردندینوازش م : 

" یسراپا همه خوب یا  

شمیاند یو تنها به تو م تک  

وقت همه  

جا همه  

شمیاند یبه هر حال که باشم به تو م من " 

  

. حتما خدا دمیچشم بستم و رها از تمام فکرها خند 

دیخندیمن م یهم به رو .. 



- خدا جون یمرس .. 

دمیشن میکیآرومش رو از نزد یصدا : 

- ؟؟؟یطرع  

آروم،  یسمتش برگشتم و نگاهش کردم. با لبخند به

که باال  شیدست دور شونه م گذاشت و به گوش

 دیچرخ یگرفته بود، نگاه کرد. نگاهم به سمت گوش

و اون از هردومون عکس گرفت. دستم رو باال 

. ناز کردم..دست دمیگرفت.. من چرخ زدم و رقص

ر یازهم زو نوازشم کرد. ب دینمدارم کش یموها یرو

قفل شده مون چرخ زدم. آوات مردونه دستم  یدستها

 نمیسرشار از احساس تحس یرو گرفت و با لبخند

  .کرد

 

 همه وقت-"

جا همه  

شمیاندیبه هر حال که باشم به تو م من  



" یریمش دونیفر " 

 

 (آوات) 

 

- هستن؟؟ ایک  

دمیو جواب م ندازمیبهش م ییگذرا نگاه : 

- گهیهمه هستن د .. 

 دیآرومش با ترد یصدا نباریو ا گذرهیم یا هیثان چند

 :همراهه

- نا؟؟یا تییدا یاممم کل خانواده   

 .کنمیم شتریو سرعتم رو ب کنمیم نییباال و پا یسر

میرسیم هیبق از رتریبه هشت شبه و ما د کینزد ! 

- هم هستن؟؟ انایو..د یکسر  



 یچشمها یمثل ترس تو یحس کیو  کنمیم نگاهش

 یعاد کنهیم ی. هرچند که سعنمیبیدرشت شده ش م

 ..باشه

- چطور؟؟ زمیآره عز  

دهیبه اطراف تکون م  یسر یظاهر یلبخند با : 

- ینطوریهم یچیه .. 

 شهیو نگاهش رو به سمت ش رهیگیازم م چشم

رو  نی..اکنهیفکر م یزیچ کیه . بگردونهیبرم

باشه و  یکه عاد کنمیمطمئنم! و فقط دعا م

که به  یینکنه..هنوز از فکر حرفها یخرابکار

 خوادیو اصال دلم نم شمیم یارغوان زده، عصب

تکرار بشه لیجمع فام یاونهم تو یزیچ نیهمچ ! 

و  ذارمیم نیباز شدن در دستم رو پشت کمر عطر با

زنمیباز کرده، لبخند م که در رو یرو به مادر : 

- ننه یسالاام خوشگِل خودم! چه ماه شد !! 



 نیمن و عطر نینگاهش رو ب یلبخند و مهربون با

کنهیجابجا م : 

-  ریسالم! باز که د کیخودتو لوس نکن..عل

ن؟؟؟یکرد  

و  کشهیسرشار از آرامش خودش رو جلو م نیعطر

دهیبا مامان دست م : 

- ن بود..آوات م ریمامان جون تقص دیسالم..ببخش

وقت بود آماده بود یلیخ .. 

که  یا قهیچند دق ادیو من به  کنهیم یروبوس باهاش

افتم.  یصرف درست کردن خط چشمش کرده بود، م

کردن رو گردن گرفت رید رِ یچقدر جالب که تقص ! 

- که نشده  یزینکرده چ ی..خدازمیسرتون عز یفدا

 بود؟؟

دهیبا همون لبخند جوابش رو م نیعطر : 

- کردیدلم درد م کمینبود.. یخاص زیچنه  .. 



و به من  کردی.دلش درد مکنمینگاهش م متعجب

داد؟؟؟ینگفته بود؟! پس چرا نشون نم  

- ؟یعطر کردیدلت درد م ! 

جوابم رو بده،  نکهیو قبل از ا کنهیبهم م ینگاه

پرسهیمامان م : 

- زم؟یعز یچرا؟ عادت شد ! 

گهیو رو به مامان م دهیجواب من رو نم نیعطر : 

- مه هی..فکر کنم ُکلهیچ دونمینه..نم ! 

. و در کنمیو به شکمش نگاه م کشمیم کشینزد

پرسمیم نیهمون ح : 

- پس؟؟ یچرا نگفت  

زنهیبه روم م یکمرنگ لبخند : 

- آخه سین یمهم زیچ .. 

رهیگیدستش رو م مامان : 

- دلته؟؟ یکجا  



ذارهیپهلوش م یرو دست : 

- کنهیدرد نم ادیز گهی..االن دنجامهیا .. 

. درد داشته و پنهان کرده کنمینگاهش م قیدق

ست؟ین یمهم زی...واقعا چای ! 

- عرق نعناع واست  هی نیکرده..بش تیاحتماال سرد

یشیخوب م ارمیم .. 

به سمت  ی. وقتکنهیمحترمانه تشکر م یلیخ نیعطر

آروم  م،یریکه به پامون بلند شده ند م ییمهمونها

پرسمیم : 

- ؟؟یدرد دار  

کنهیم نگاهم : 

- نه ادیز .. 

- دکتر؟؟ میبر یخوایم  

زنهیبه روم م یلبخند : 

- شمیخوب م ،یباش شمینه..تو پ .. 



دمیباال م ابرو : 

- لوس یدختره  .. 

در کار  یو فکر کنم..دل درد دهیلبخندش وسعت م به

و اونها  کنمیم یاحوالپرس ییو زندا یینباشه! با دا

. دندیرو م نیعطر یگرم جواب احوالپرس یلیخ

دستش رو از دور  نیو عطر دایبه سمتمون م یکسر

کنهیبازوم باز نم .. 

- زِن آوات؟؟ یخانوم..خوب نیسالم..احوال عطر  

زنمیدلقک! با خنده رو بهش تشر م ی پسره : 

- سالم..منم خوبم کیعل ! 

 میبامزه سرش رو به حالت تعظ یبا خنده ا یکسر

کنهیکج م : 

- ..انقدر خانومت با کماالته که تو به دمتیشرمنده ند

یایچشم نم .. 



 رسهیبه گوشم م نیو پرناز عطر زیر یخنده  یصدا

 شتریهفده سال ب یکه کسر کنمیو..خدا رو شکر م

زنمیم یبه کسر یآروم ینداره! پس گردن : 

-  ینیتر بب قیدق اریهمراهت ب نکتویبه بعد ع نیاز

 ..بچه جون

و با اخم  ذارهیو پررو دست پشت گردنش م تُخس

کنهینگاهم م : 

- ی...بیب یاَ  .. 

گهیم نیو رو به عطر دهیبه اطراف تکون م یرس : 

- دادمیبزرگتره..وگرنه خوب جوابشو م فیح .. 

 رهیگیبا خنده دست دراز شده ش رو م نیعطر

بچه ست ی..کسرالیخیو..ب ! 

- شما؟ ی..خوبیسالم..مرس  

خندهیو پررو م حیمل یکسر : 

 ..منم خوبم عروِس آوات-



خندمیو با اخم م زنمیبه بازوش م یدست : 

- گهیبرو د ایب .. 

که به سمتمون  نمیبیرو م اناینرفته، د یکسر هنوز

که  یمیآروم و لبخند مال ی. با همون چهره ادیم

خورهیصورتش به چشم م یاکثرا تو : 

- بچه ها؟؟ نیسالاااام..خوب  

عوض  ادیز کنمیو من فکر م ادیم کترینزد

 کهیت نشونیرنگش که ب یقهوه ا ینشده..فقط موها

ادیبه چشم م یادیز شه،یم دهید یو صورت یآب یها .  

- دمتیوقته ند یلیخ انا؟؟ید یسالم..چطو .. 

و نگاهش رو  کنهیکج م یهمون لبخند آرومش سر با

کنهیجابجا م نیمن و عطر نیب : 

- ..ماشاال روز به روز بهتر دمتیته ندوق یلیمنم خ

ایشیم ! 

رمیگیدستم م یدراز شده ش رو تو دست : 



- دختر؟؟؟ یکرد یموهاتو چرا هفت رنگ  

زنهیموهاش رو پشت گوشش م یظاهر یخجالت با : 

 ..خوب شدم که-

و هرچند موهاش اصال خوب  دمیتکون م یسر

گمیم یزیچ کی یخودینشده، ب : 

- ادیخوبه بهت م .. 

و..بعد با  شهیبازوم فشرده م یرو نیعطر دست

گهیم انایرو به د بیعج یآرامش : 

- جون انایسالم د .. 

زنهیم نیعطر یدست به بازو اناید : 

- آواِت  ؟؟؟ی! خوبیچقدر خوشگل شد نیعطر یوا

کنه؟؟؟ینم تتیما که اذ  

خدارو شکر کنم که  دیلبخندش رو داره..و با نیعطر

ستین ریافسرده و گوشه گ ریمثل چند روز اخ ! 

- ستین ایممنون..نه بابا مهربونتر از آوات تو دن .. 



و لبخندش وسعت  پرندیباال م یبا شگفت اناید یابروها

رهیگیم : 

- که  یچقدر عاشق! حتما خودت خوب زممممیعز

 ..آوات باهات مهربونه

با افتخار  نیو..عطر کنمیجابجا م نشونیب ینگاه

گهیم : 

- میخوب یلیباهم خ .. 

رهیو کنار م کنهیم نییباال و پا یبا لبخند سر اناید : 

- دینسیبچه ها..سر پا وا دینیبش دیایخدارو شکر..ب .. 

 نیعطر یدستم رو از دور بازو م،ینیبش نکهیاز ا قبل

پرسمیبلند م یو با صدا کنمیآزاد م : 

 مامان، بابا پس کو؟؟-

دهیهمون جا جوابم رو م از : 

- ادی..االن مییفکر کنم رفت دستشو .. 



 یهم کنارم. صدا نیو عطر نمیشیم یحتمبل را یرو

شنومیرو مخاطب قرار داده، م انایآرومش رو که د : 

- جون چند سالته؟؟ اناید دیببخش  

 کی ترسمیاسترس دارم و م ی. کمکنمیم نگاهش

بگه و زشت باشه یزیچ !  

-23 سالته نه؟؟ جدهی..فکر کنم تو هزمیسالمه عز  

دهیبه اطراف تکون م یسر نیعطر : 

-  رمیم گهیماه د کی یعنیسالمه!!  ستیب ابینه! تقر

سال ستیتو ب .. 

دهیبا خنده جوابش رو م اناید : 

- ..خوش به حال یکم سن و سال یلیبه هرحال خ

گهیآواته د .. 

رمیگیروبروم، چشم ازشون م ییچا ینیگرفتن س با . 

- جان عرق نعنا آوردم واسه ت نیعطر .. 



عرق نعنا  وانیل نیو عطر دارمیرو برم ییچا من

 ..رو

-  کنهیمن دلم درد م دیمامان جون..ببخش یمرس

کمک کنم امیب تونمینم ! 

زنهیبه روش م یلبخند مامان : 

- ..استراحت کنزمیندارم عز یکار .. 

و تنِش رو  دهیهم انگار از خدا خواسته، لم م نیعطر

پرسمی! رو بهش آروم مدهیم هیبه من تک : 

- ؟؟یلباساتو عوض کن یبر یخواینم  

کردن عرق نعناع، صورتش جمع  مزه مزه درحال

دهیو جوابم رو م شهیم : 

- رمی..بعدا مکنهیاالن که دلم درد م .. 

 ینیاز ب یو نفس رمیگیاومدن بابا چشم ازش م با

 دیمسخره ش نبود، شا یِ نیبدب نی. اگر ادمیم رونیب

رفتار کنه تونستینرمالتر م یلیخ .. 



 با تمام نیو عطر میکنیم یبابا سالم و احوالپرس با

زنهیبابا لبخند م یعشقش به رو : 

- دلم هواتونو کرده بود یلیقربونتون بابا جون..خ .. 

بوسهیسرش رو م یهم رو بابا : 

- به آوات  یعروس خوشگلم..بهت گفتم که کار

بهمون  ایب ینداشته باش..خودت هروقت دوست داشت

 ..سر بزن

رهیگیبا دو دستش دست بابا رو م نیعطر : 

-  نیدوست داشت یا..هرچتورو خد نیایشما هم ب

کنمیواسه تون درست م .. 

 کیدر عرض  تونهی. چطور مرمیفکر فرو م یتو

از ته دل  نطوریو ا ادیب رونیب یساعت از ناراحت

 لبخند بزنه؟!ً 

- بهادر! ماشاال..هزار  یدار یچه عروس خوب

یآبج ستهیماشاال!! انتخابتون ب ! 



 یتو نیکه عطر دهینشون م زیپرو ییدا یصدا

نهیکردن بهترتظاهر  !  

بلند  نیاز کنار عطر اناید گذره،یکه م یا قهیدق چند

شهیم : 

-  یعمه کار نمیجون..من برم بب نیعطر دیببخش

 نداره کمکش کنم؟؟

- امیمنم دل دردم بهتر شد م .. 

بلند  نیعطر شه،یوارد آشپزخونه م انایکه د نیهم

گهیو م شهیم : 

- امیبرم لباسامو عوض کنم، االن م .. 

نگاهم رو حس  ینیسنگ ی. وقتکنمیدنبالش م نگاهم با

بدونه که  خوامیو م کنمیبراش چشم تنگ م کنه،یم

متوجه حرکاتش شدم..اما اون با لبخند بوس برام 

رهیباال م یو به سمت طبقه  فرستهیم .. 



قابل  ریغ یکار ترسمیفکر رفتارش هستم و م یتو

ازش سر بزنه..با مخاطب قرار دادنم به  ینیب شیپ

امیم رونیب نیاز فکِر عطر زیپرو ییدا ی لهیوس .. 

-  شیخب؟؟؟ چه خبر آوات؟؟ کار و بار خوب پ

ره؟؟یم  

دمیتکون م یسر : 

- سیبد ن یاِ  .. 

- ..آره؟؟یمعروف شد یلیخ گنیبچه ها م  

جوابش  یو قبل از من کسر ادیلبم م یرو یدلبخن

دهیرو م : 

- دختر طرفدارشه یشده بابا..کل یواسه خودش کس ! 

 ییو جواب دا کنمیم یکسر یبه رو یکمرنگ اخم

دمیرو م : 

 ..به خاطر کارمه-

گهیم یبه حالت بامزه ا یکسر بازهم : 



-  پیت نیکلک! باالخره ا گهیبه خاطر خودتم هست د

تو بودم  یدردت خورد..من جا جا به هیت  افهیو ق

 ی..کلنگیتو کار مادل رفتمیفقط م ،یعکاس یبه جا

 !هم دخترکش داشتم

رو  نیعطر یجوابش رو بدم که صدا خوامیم

شنومیم : 

- یستیآوات ن یخدا رو شکر کنم که جا دیپس با ! 

. لبخندش رو داره ها..اما چرخهیبه سمتش م نگاهم

. شناسمیکه جنسش رو من نم ییاز اون لبخندها

دهیبا خنده جوابش رو م یکسر : 

- خانوِم متشخِص حسود  هینبود که آوات  ادمیآهان 

 ..داره

به  کنه،یرو شماتت م یکه کسر ییتذکر زندا یصدا

 شهیکه مثل هم ستیو من دست خودم ن رسهیگوشم م

تنِشه  ی. کت کوتاِه تنگکنمیم زیرو آنال نیعطر پیت

و شلوار  .زنهیچشم م یتو یادیکه رنگ بنفشش ز

 شتریب یچند لحظه ا شهیرنگش باعث م دیجذب سف



خته و یرو دورش ر اهشیفِر س ینگاهش کنم. موها

 یگوشه چشم یاراده نگاه ی! بغیبازهم رژ قرمِز ج

ندازمیم یبه کسر ! 

رو  یجواب کسر اد،یبه سمتم م کهیدرحال نیعطر

دهیم : 

-  یحسود یکه من به کس کنهیرفتار نم یآوات جور

که جز من  دونمیبهش اعتماد دارم! م یلیکنم..من خ

نهیبیرو نم گهید چکسیه ... 

و اون لبخند اغوا گرش رو به روم  کنمیم نگاهش

پاشهیم : 

- زم؟؟؟یمگه نه عز  

آروم بدم یلیتا جوابش رو خ کشهیطول م یا هیثان : 

- یآره اگه باور کن .. 

و من نگاهم  شهیبلند م یکسر دنی"اوووو" کش یصدا

که  دونهیبهتر از من م ی. کرمیگینم نیرو از عطر

ذهنشه، کامال  یکه تو یزیحرفهاش با اون چ



 یکه تو یزیمتفاوته؟؟ و من چقدر متنفرم از اون چ

و  رهیگیچشم ازم م یمی. با لبخند مالگذرهیذهنش م

درد  انگفتنش واقع یچیه نی..و همگهینم یزیچ

 ..آوره

-  یایب یتونیجان اگه دل دردت بهتره، م نیعطر

م؟؟ینیبچ زویم ینکمک ک  

دهیبا مکث جواب مامان رو م نیعطر : 

- امیآره مامان جون االن م .. 

و  ذارهیپهلوش م یدست رو شه،یکه بلند م نیهم اما

کنهیتنش رو به سمت پهلوش خم م : 

 ..اوخ-

مطمئنم که دل  گهیو حاال د کشمیرو باال م نگاهم

ستیدر کار ن یدرد : 

- خب نیبش ! 

کنهیم نگاهم : 

 ..نه خوبم-



 نیهم یگرفتن ندارم، برا افهیدردسر و ق ی حوصله

گمیبلند م : 

- ..خودتون کارارو سیحالش خوب ن یمامان عطر

دیبکن .. 

یهم به عطر یو نگاه کنهیبهم م ینگاه مامان : 

- زمیعه! باشه استراحت کن عز .. 

. دوباره کنارم کشمیو م رمیگیرو م نیعطر دست

نهیشیم .. 

 ..زشته بذار برم کمک کنم-

دمینگاهش کنم، جوابش رو م نکهیا بدون : 

- راحت باشه التیجا تا خ نیهم نی..بشخوادینم ! 

. از کنمیو نگاهش نم کنمینگاهش رو حس م ینیسنگ

با آرامش و  کنمیم یسع یلیام و خ یدستش عصبان

عوض نشده و من  یچیلبخند رفعش کنم. هنوز ه

نمیرو بب شیبازهم اشک و دلخور خوامینم . 



کنهیم یمزه پرون یکسر : 

- خانومشو داره یچه هوا !! 

حواسم  ییو با خوردن چا دمیرو هم نم یکسر جواب

بلند  میگوش یکه صدا ی. اما تا وقتکنمیرو پرت م

هم  نیبشه، حواسم به سکوت و جمع شدن عطر

 دارم،یبرم زیم یرو از رو یگوش کهیهست. درحال

گمیرو بهش آروم م : 

 !عرق نعنا رو تا ته بخور-

. چشم پرهیلبش م یو در عوض گوشه  کنهینم نگاهم

خونمیشکوه رو م امیو پ رمیگیازش م : 

- قرار  وندیچهارشنبه با پ گهید یسالم..واسه هفته 

گذاشتم یعکاس .. 

براش جور شد یوقت کیاز چند ماه باالخره  بعد !  

- ؟؟یسالم..کجا قرار گذاشت  



و من چشم از  ندازهیبهم م یینگاه گذرا نیطرع

رو  اممیتا شکوه جوابم پ رمیگینم یگوش یصفحه 

  .بده

- موهامو رنگ کنم؟؟ یدوس دار  

گمیم کوتاه : 

 ..نه-

رسهیشکوه م امیپ : 

 ..تا فردا خودت جاشو مشخص کن-

سختتر  یهمه چ ..هوممم چقدروندی..پنی..عطرهیآتل

 !شده

گهیرو بهم م انایکه د میشام هست زیم سر : 

- ینامرد یلیآوات خ .. 

 یهنر نکیکه ع نمیبیو م کنمیبهش م ییگذرا نگاه

به چشمش زده یبامزه ا .. 

- ؟؟یواسه چ  



- وقت واسه ما  هی ،یکنیم یهمه مدته عکاس نیا

ازم عکس  خوادی..خب منم دلم میکنینم یخال

یریبگ .. 

زنهینجم مبه آر نیعطر : 

- ؟؟یدیآب م وانیل هیآوات   

رو  انایجواب د ن،یعطر یبرا ختنیآب ر درحال

دمیم : 

- یتا حاال ازم نخواسته بود نکهیخب واسه ا .. 

و با خنده  رمیگیم یآب رو به سمت عطر وانیل

کنمیاضافه م : 

- هم وقتشو نداشتم یخواستیهرچند م .. 

 یو کسر شهیبلند م انایو د یاعتراض کسر یصدا

گهیم : 

- روز  هیواسه ما کالس نذار که آوات!  گهیبابا د

؟؟یکن یوقتتو واسه ما خال یتونینم  



گمیبا خنده م یبه کسر رو : 

- بچه؟؟؟ رمیتو عکس بگ یِ آخه از چ  

و معترض دستش رو باال  شهیش جمع م خنده

رهیگیم : 

آقا من بهم برخورد! نخواستم اصال..شامم -

خورمینم .. 

 یجد م،یادت دارهمه به شوخ بودنش ع چون

ذارهیشونه ش م یدست رو ییو دا میریگینم : 

- یکنیبعد قهر م یِ حاال واسه سر نیبش .. 

- ذره  هیبکشم بلکه  گارینخ س هیاصال راه نداره..

 ..آروم شم

بلنِد جمع. در  یو بعد خنده  ییآروم دا یِ گردن پس

به  نمیبیکه م ندازمیم نیبه عطر ینگاه ن،یب نیا

دهیغذا خوردن نشون م شدت خودش رو سرگرم !  

- بهت بدم؟؟ یخواینم یزیچ  



کنهیبهم م ییگذرا نگاه : 

- خوامینم یچینه ه .. 

- نه؟؟؟ ای یکنیم یوقت واسه ما هم خال هیآوات حاال   

مسخره  یلی. خگردمیبه سمتش برم اناید یصدا با

نگاه  یست اگر درخواستش رو رد کنم، اونهم جلو

براش تکون  ی. سرهیو بق ییو زندا ییمنتظِر دا

دمیم : 

 ..احتماال بتونم-

- مایبرگرد نکهیقبل از ا ! 

و با لبخند  کنمیجابجا م انایو د یکسر نیب ینگاه

دمیجواب م : 

- باهاتون کنمیدو روزه هماهنگ م یکی نیباشه..هم .. 

 

 نکهیو قبل از ا کنمیپارک م نگیپارک یرو تو نیماش

گردمیبشه، به سمتش برم ادهیپ : 



- نمیبب سایوا .. 

کلمه  کی یحت ریمس ی. توکنهیو نگاهم م گردهیمبر

و سکوتش هر  یختگیبه هم ر نیهم حرف نزد و ا

 م،یجمع هست یتو ی. وقتکنهیم میعصب شتریروز ب

انقدر تو  میتنها هست یانقدر متظاهر و خوب..و وقت

فکر یخودش و غرق تو !  

- کرد؟؟یدلت درد م  

و و آروم  شهیچشمهام جابجا م نیمعنا دارش ب نگاه

دهیکوتاه جواب م : 

 ..آره-

رمیگیو چشم ازش م دمیم رونیب ینیاز ب ینفس : 

- شو ادهیخب پ لهیخ .. 

 ستمیا یو کنار م کنمیدر خونه رو براش باز م یوقت

. چند رمینگاهم رو ازش بگ تونمیتا وارد بشه، نم

 دونمیروزه که به فکر حرف زدن باهاش هستم و نم

هست که  یرفتارش جور یعنیاز کجا شروع کنم. 



 یفکرها دیاصال درمورد مشکالتش و شا تونمینم

حرف بزنم گذرند،یسرش م یکه تو یخراب . 

مبل لم  یرو یو رکاب یشلوارک اسپرت راحت با

و درحال فکر کردن به رفتار و سکوت  دمیم

دمیم یامیپ ایبه برد ن،یعطر : 

 سالم..چه خبر؟؟-

و  ستهیا یبزرِگ کنسول م ی نهیآ یکه جلو نمشیبیم

و  بایبه صورت ز نهیآ ی. از تودهیبه موهاش م یتاب

صورت آروم  نی. پشت اکنمیبدون لبخندش نگاه م

جوجه  کیمثل  یو گاه شهیم یوحش یکه گاه هیچ

پناه، مظلوم؟ یب ی ! 

- می..باهم حرف زدیسالم داداش..سالمت .. 

دمیرو م ایبرد جواب : 

- شد؟؟؟ یخب چ  

 شکیکوچ یِ نیب ریانگشت اشاره ش رو ز یوقت

که به عمل کردن  دونمیم قایدق کشه،یو باال م ذارهیم



! همونطور که حدس کنهیفکر م چارهیب یِ نیاون ب

کنهیزمزمه م زدم،یم : 

- شمیبهتر م یلیعمل کنم، خ نویاگه ا .. 

رو  ایبرد امیو پ خارونمیصله سرم رو محو یب

خونمیم : 

- که  دونهی..مکنهی..فعال داره فکر مگهید یچیه

ام یجد ندفهیا .. 

 یجد کباریمن هم  شهی. مادیلبم م یرو ییگذرا لبخند

 جهیحرف بزنم و به نت نیبا عطر یسیرودربا یو ب

م؟؟؟یبرس  

 آوات؟؟-

. کنمیو نگاهش م رمیگیم ایبرد امیاز پ چشم

ممکن روبه خودش گرفته ی افهیق نیمترمظلو : 

- گهیبذار دماغمو عمل کنم د .. 

 یا گهیو حرف د کنمیبه روش م یکمرنگ اخم

زنمیم : 



- میخوردیباهم م یذاشتیم ییچا هی .. 

رهیگیبه خودش م یناراحت ی افهیق : 

- گهیآوات! بذار د !! 

رمیگیازش م چشم : 

 ..الزم نکرده-

دمیرو م ایبرد جواب : 

- نکن تیداش..خودتو اذدا شهیدرست م .. 

و با  نهیشیمبل م یکه ماتم زده رو نمیبیرو م نیعطر

ذارهیهم که نم یی. چارهیور م شیگوش ! 

- به ارغوان داره یبستگ گهیدرست شدنش د .. 

که با  ینیو به عطر کشمیبه چشمهام م یدست خسته

گمیشده، م رهیخ شیگوش یبه صفحه  تیاخم و جد : 

- ؟؟؟یدینم ییچا  

حواسش اصال به من  کنمیو فکر م دهیمرو ن جوابم

. کنمیبدون حرف نگاهش م ی! چند لحظه استین



مادرش و..حال  یساغر درمورد خودکش یحرفها

 تی..حساسخورهیسرم چرخ م یتو نیخراب عطر

من..نگاِه  ِش یدل دردش و نشستنش پ یهاش..بهونه 

که به ارغوان زد و  یی..حرفهادشیسرشار از ترد

 ی!! با دو دلهیک دونستینم رو که غوانبعد..ار

زنمیصداش م : 

- ؟؟یعطر  

چشم  شیگوش یو بعد بازهم به صفحه  کنهیم نگاهم

رمیگیم رو از مبل م هی. تکدوزهیم : 

- کارت دارم نجایا ایپاشو ب .. 

کنمی. با سر اشاره مکنهیتر نگاهم م یطوالن نباریا : 

- زمیعز ایب .. 

 رشیدرمورد خاله من شهی. مپرندیباال م ابروهاش

بشه؟ تینکنه اذ د؟؟؟یپرس یزیچ ! 

- گهید ایب .. 



 خوره،ینگاه و حرکاتش به چشم م یکه تو یدیترد با

و  کنهیم پیتا شیگوش یتو یزیچ کی عیسر یلیخ

مبل و  یرو یِ گوش نی. نگاهم رو بذارهیبعد کنارش م

مشترکمون  ی. هنوز عکسهاکنمیچشمهاش جابجا م

به  رامشنستاگیا جِ یپ یمن تو یرو که بدون اجازه 

قانعش  تونستمبرنداشته و من هنوز ن ذاره،یاشتراک م

 .کنم

فکر کردن به عکسها رو  سته،یا یروبروم م یوقت

کنمیموکول م گهیوقت د کیبه  .  

 بله؟-

و  کنمیقامت نه چندان بلند،اما پر جاذبه ش نگاه م به

که تنِشه،  یرنگ یصورت یِ تاِپ گشاِد عروسک یرو

 خوامیلمسش هستم و..نم . دلتنگِ کنمیمکث م شتریب

بشم. از  کیافکارش بهش نزد یِ ختگیبه هم ر یتو

قبل تر از  ی..حتدمیساغر رو شن یکه حرفها یشب

کار باشه. دلم  رد یاجبار خوامیاون..سخته، اما نم

و من  ادیآرومتر شد به سمتم ب یخودش وقت خوادیم



آرامش داره،  یزندگ نیا یتو نیاصال عطر دونمینم

نه ای ! 

 کنمیم یو سع رمیگیدستهام م یستش رو تود دو

 :آروم و نرم حرف بزنم

- نجایا نیبش ایب .. 

منتظرش نگاه  یو به چشمها نشونمشیم کنارم

. نگاِه کنجکاوش تعجب هم به همراه داره و کنمیم

حرف زدن، تعجب  یخواستنم برا نطوریکه ا دونمیم

 دمیدستهام فشار م ی. دستهاش رو توزهیبر انگ

بپرسم یچ دیبا دونمیو..اصال نم ! 

- ؟؟یعطر کنهیم تتیاذ یزیچ  

پرسهیآروم م یهمون تعجب رو داره، وقت هنوز : 

- ؟؟یمثال..چ  

 ..تو بگو-

خسته ش رو  یچشمها خوادیو من دلم م زنهیم پلک

 :ببوسم. تک خنده ش آروم و پر خجالته



- یچ دونمیآخه نم ! 

رو  کشینفوذ به اون مغِز کوچ ی..انگار اجازه نه

دهینم ! 

- کرد؟؟یامشب دلت درد م  

کنهیم نییتند سرش رو باال و پا تند : 

 !آره..آره به جون خودم-

قسم  نطوریو از ا شندیم کیبار یخودیب چشمهام

گهیخوردنش کامال مشخصه که دروغ م ! 

- ؟؟یچرا قبلش بهم نگفت  

خندهیهدف م یب : 

- نبود آخه یمهم زیچ .. 

- رتیخاله من یدرباره  .. 

جمله م رو کامل  ین به سختو..م شهیمات م نگاهش

کنمیم : 

- ؟؟؟یگیبهم م رتیخاله من یدرباره   



ادیلبش م یرو ییگذرا لبخند : 

- بگم؟؟ یچ  

رمیگیاز چشمهاش نم چشم : 

- بود؟؟ یچجور آدم  

و بعد شونه  کنهیبدون حرف نگاهم م یا هیثان چند

دهیباال م یا : 

- ..اصال عشقه! هیمهربونه..دوست داشتن یلیخب خ

داره یلیمنم خ یهوا .. 

شهیقشنگش با عشق همراه م ی خنده : 

- آوات؟؟ من و خاله م مثل دوتا  یدونیم

منه..اصال  یکه خاله  کنمی..اصال فکر نممیدوست

ن و خاله م یکه رابطه  یتصورش هم بکن یتونینم

میفراتر از دوست یزیچ هی..هیچطور ریمن .. 

! خورمیجا م بره،یکه به کار م یافعال مضارع از

حاال هم خاله  نیانگار که هم زنهیحرف م یجور



آرامِش  نیبا هم کنمیم یوجود داره. سع ریمن

حرف بزنم یظاهر : 

- بود؟؟ یرابطه ش..با شوهرش چطور  

موهام و  نیب ییجا کیو..به  کشهیرو باال م نگاهش

دستهاش  کنه،یسکوت م ی. وقتشهیم رهیخ میشونیپ

دمیرو تکون م : 

- رابطه ش با محسن آقا  یبگ یخواینم یعطر

بود؟؟؟ یچطور  

خنده رو  نی..من اهیجور کیو خنده ش  خندهیم

 !دوست ندارم

- خوب یلیخوب..خ ! 

. اون دستش نهیشیابروهام م نیب یاز ناراحت یاخم

موهام  یو رو کشهیم رونیدستم ب یرو از تو

ذارهیم : 

- ..چرا؟یجذاب یلیتو خ !! 



 نیسخته با عطر یلیو..خ دمیهم فشار م یرو چشم

و نرم  ذارمیبازوش م یحرف زدن! دست رو

کنمینوازشش م : 

- تو قبولم  یداره وقت یتیچه اهم تی..جذابالیخیب

؟؟یندار  

و با عشق  کنهیپر حسش رو به چشمهام جابجا م نگاه

گهیم : 

-  ی..کاش..اونقدردمیم واسه داشتِن تو ممن جونم ه

یکه من دوِست داشتم، توام منو دوست داشت .. 

 فهمهی. چطور نمکنهیم تمیصداش اذ یغم تو چقدر

به نفسهاش و بودنش بسته ست؟؟؟ میکه زندگ  

- واسه من چقدر یفهمیم یتو چ ... 

گهیربط م یب زیچ کیحرفم،  ونیم : 

- موهامو بلوند کنم؟؟ خوادیدلت م  

گمیم ام،یباهاش کنار ب تونمینم نکهیاز ا یعصب : 

- یخوشگل شینطورینه! هم .. 



 ..خوشگلتر بشم-

شهیبودن فشرده م یاز عصب فکم : 

- و شوهرش بگو رتیخاله من یدرباره  .. 

زمزمه  یزیلب چ ریو ز کشهیم نییرو پا نگاهش

کنهیم : 

 ..داخ داخ داراخ داخ داخ-

 ی! دو دستم رو روست؟یبگه حواسش ن خوادیم

ذارمیازوهاش مب : 

- جواب منو بده یعطر !! 

 ..داخ داخ داراخ داخ داخ..عاشقتم من آخ آخ-

- یبا توام عطر !! 

مونهیتنم ثابت م یرو ییکجای نگاهش : 

- فکر  گهیبه رابطه با کس د ذارمی..من..نمیتو هات

یکن .. 

غرمیکه زده، م یو مبهوت از حرف مات : 



- ؟یگیم هیچرت و پرتا چ نیا !! 

و  کنهیهاش رو دور گردنم حلقه مدست کبارهی به

و لبهام رو  بندهیمن، چشم م یِ بهت زدگ ونیم

نشد؟!! دست  وونهید یزندگ نیا یتو شهی. مبوسهیم

کشمشیو عقب م ذارمیپهلوهاش م یرو : 

- ؟؟یکنیم یچه غلط یدار یفهمیم  

گهیتلخ م یلبخند با : 

- نگه دارم یشوهرمو راض خوامیم .. 

برمیال ماز کارهاش صدام رو با یعصبان : 

- یمسخره ا ی!! همه ش غرق شکا؟ینطوریا .. 

 یو تو ارهیحرکت تاپش رو از تنش درم کی یتو

آغوشم  یخودش رو تو یکشنده ا یِ اعصاب خورد

کنهیرها م : 

-  ،یآوات به من فکر نکن..هروقت دوست داشت

 نی..اصال به ایباهام بکن یتونیم یخواست یهرکار

 ایندارم، حوصله  ای خوام،یفکر نکن که من نم



ندارم و..اصال به خوش اومدن  ی..آمادگایناراحتم..

 یبا من راض یتو از زندگ خوامیمن فکر نکن..من م

یجز من فکر نکن یچکسیبه ه چوقتیو..ه یباش .. 

بکوبم و..خسته ام!! من  واریسرم رو به د خوادیم دلم

دختر انقدر نسبت به من  نیکردم که ا کاریچ

 رمیگیبازوش رو م تینبا حرص و عصبا نه؟؟؟یبدب

کنم رونشیبغلم ب یاز تو خوامیو م : 

-  یشکی!! اعصابمو خورد نکن! به هکنمیفکر نم

انقدر حالمو با کارات به هم نزن!! فکر  کنم،یفکر نم

خوام؟؟؟یم یرو تو زندگ یکیمن فقط همون  یکنیم  

و  بوسهیگردنم رو م ریتوجه به حاِل خرابم، ز بدون

تنم  یرو میبرکا ریاز ز ریدستش رو ز

رهیگیخسته م خش م ی.صداکشهیم : 

- نینکن عطر ! 

. و دستم نهیشیپاهام م یو رو کنهیرو باز م پاهاش

. ذارهیم رشیقفل لباس ز یو..پشتش رو رهیگیرو م

نخواستنها، تِن پر  ونیو م ادیباال م ینفسم به سخت



بعد از  تونمی.نمکنهیو رو م ریوسوسه ش حالم رو ز

فکر  نیبشم! و من به ا الشیخیب یچند روز دلتنگ

من باشه و  دلتنگِ خودش هم  دی..شادیکه شا کنمیم

 یزدنهاش ب شیها، من رو هم از ن یدلتنگ نیا ونیم

وسوسه  ی! در اوج مخالفت جلوگهید کنهینم بینص

شمیصفت م طانیدخترِک ش میو..تسل ارمیهاش کم م . 

و انگشتهام  کنمیبسته و آرومش نگاه م یچشمها به

 ی. انگشت شستم رو روکشمیصورتش م یرو رو

از هم  یچونه و لبها یگونه ش..رو یچشمهاش..رو

که..من با  کردیفکر م یبازش..اون لحظه ها به چ

شدم؟؟یم مونینگاه کردن به چشمهاش از رابطه پش  

 ینداره جز عصب یا جهینت چیحرفهاش ه یادآوری

 کیبودند، مثل  نیکه سنگ ییشدن. حرفها

که حاال  یدخترک ی..حرفهاجایتهمِت ب کی..نیتوه

معصوم به خواب رفته و من رو  یفرشته  کیمثل 

 یکار چیحسها کرده. من ه نیتر زیدچار نفرت انگ

ناه حس گ نینکردم و از ا یکار چینکردم..واقعا ه



براش فراهم  یآروم یزندگ تونمینم نکهی! از افرممتن

نداشته باشم، متنفرم یآرامش چیکنم و در مقابل، ه .  

 رهیاتاق خ کیو طاق باز به سقف تار زنمیم یغلت

 یجستجو یعالم خواب دستش رو برا ی. توشمیم

بودنهاش، دستش  ی. خسته از دمدمکنهیدستم دراز م

. و اون ذارمیم م نهیس یو رو رمیگیدستم م یرو تو

 یتو یحت نی. عطرکنهیحرکت نم گهیو د شهیآروم م

 دترو از حس ترِس ب ترسونهیخواب هم من رو م

 !شدن، متنفرم

 اد،یشدِن ز کینزدنش..و اجازه ندادنش به نزد حرف

رو از  شیگوش خوادی..دلم منروزهای. اکنهیم تمیاذ

 یخراب شده ا یِ اون گوش یتو نمیو بب رمیدستش بگ

دل  نیتوش غرقه، چه خبره! و از هم شهیه همک

 خوامیهم به شدت متنفرم! من فقط م یخودیخواستِن ب

نفوذ به  یاجازه  بدونم چشه..اگر اجازه بده که اصال

دهیرو نم رشیاون ذهِن درگ . 



 یدستش رو همچنان تو یول کنمیرو بهش م پشتم

و حاال اون کامال از پشت بهم  دارمیدستم نگه م

دهیچسب .  

 الیخیبودن و ب الیخیب دیباشه..شا یراه کی دیبا

و بعد  شترشیکردِن ب ریهم..درگ دیگذشتن..شا

 کیتحر شتریرو ب تشیحساس شهی! مشترشیب دنیفهم

بگه؟؟؟ یزیچ کیکرد تا خودش    

 الیخیبه حرف ساغر گوش بدم و ب ستین بهتر

 کاریمسخره چ یدلشوره  نیبگذرونم؟؟ پس با ا

کنم؟؟ با  کاریچ گاهشیگاه و ب یزدنها شیکنم؟! با ن

کنم؟ کاریش چ دهی..ترسیچشمها !! 

کنسوِل کنار تخت  یرو از رو میشبه و من گوش مهین

 کیعکس العمل هاش رو بفهمم تا  دی. بادارمیبرم

نشونم بده یبکنم، اگر راه یکار ! 

- خودم قرار بذار ی هیتو آتل وندیبا پ .. 

بد که و..چقدر  کنمیشکوه ارسال م یرو برا امیپ

که انقدر براش زحمت  یشغل یبودن تو یبرا



 ستیدچار عذاب وجدان بشم! بهتر ن دیبا دم،یکش

شغل بمونم تا بهش ثابت شه که  نیا یانقدر تو

..به چشم نهیشغله؟! و بب کیمن فقط  یبرا یعکاس

سوژه  کیمن فقط  یاطرافم برا یکه دخترها نهیبب

 من یمثل خودش برا چکسیو ه یعکاس یبرا ندا

از  شتریب دشی. من از نگاِه پر از شک و تردستین

درست  دینگاه با نیمتنفرم و ا ایدن یتو یزیهرچ

 ..بشه

 

**** 

 

درحال  یعاد یلیو خ میآشپزخونه نشسته ا زیم پشت

. رهیگی. اون کره و عسل لقمه ممیخوردن صبحانه ا

 یهستم و سع ریپن یمن درحال گذاشتن گردو رو

مبا آرامش حرف بزن کنمیم : 

- دارم یقرار عکاس هیامروز تو آتل .. 



 کشهیباال م انهیو ناش عیسر یلیرو خ نگاهش

خورهینگاه به هم م نیو..چقدر حالم از ا ! 

 خ..خب؟؟؟-

که  شهیم دهیسمت قاشق عسل کش یلحظه ا نگاهم

 ی. و دوباره توکنهیظرفش چکه م یعسل ازش تو

کنمیچشمهاش نگاه م : 

- شم؟؟یپ یایتوام ب خوادیدلت م  

. کنهیو به همون قاشق نگاه م رهیگیازم م چشم

تا آسمون  نیهرچند که نگاهش با نگاهش من زم

 :فرق داره

- چندتا درس مرور کنم و دیاممم فکر نکنم..با .. 

گمیلحن ممکن م نیحرفش با آرومتر ونیم : 

- میدار یقرار عکاس وندیبا پ .. 

مونهیم یهمون قاشق لعنت یرو نگاهش .  

- ش؟؟یشناسیم  



شمیم قیتمام حرکاتش دق یو من رو زنهیم پلک .  

- نه؟؟ همون  شیبود دهیبار د هی..شیفکر کنم بشناس

و شغل  یبا عکاس کیاز نزد خواستمیموقع ها که م

یمن آشنا بش .. 

که  یدیو بعد ترد فهممیدادن آب گلوش رو م فرو

زنهیصداش موج م یتو : 

- بشناسم نمش،ی..ببدی..شاستین ادمی .. 

. واقعا شهیغرق فکر م یطورنیا یوقت شمیم جیگ

کنه؟یم یباز لمیداره ف ای شناسهینم !  

- حاال؟؟ یایم  

صدام رو  کنه،یو نگاهم نم کنهیسکوت م یوقت

ارمیم نترییپا : 

- من و  ِش یپ ینی..فقط بششیپ یهفته  یمثل مهمون

یاز جات تکون نخور .. 

! دهیخجالت کش یکم دیو..شا کشهیرو باال م نگاهش

نمیبینگاهش نم یاسم خجالت توبه  یزیاما من که چ ! 



 ..فکر نکنم وقت کنم که-

-  یبه بعد وقتتو جور نی..اصال ازیایب خوادیدلم م

یخودم باش شیکردن، پ یکن که موقع عکاس میتنظ .. 

نهیشیابروهاش م نیب یواضح اخم : 

 چرا؟؟؟-

 یبزنم که صدا یحرف خوامی! مدونه؟یرو نم لشیدل

 سه،یاسم مامان نف دنی. با دشهیمانعم م میزنگ گوش

دمیو جوابش رو م دمیم هیتک یپشتم رو به صندل : 

 جونم مامان؟؟-

- مامان؟؟ یدلم..خوب زیسالم عز  

خته؟ی. به هم رنهیبه عطر گاهمیگاه و ب نگاه ! 

- بابا چطوره؟ ؟؟یشما خوبقربونت..  

. دوزمیچشم م دند،یانگشتهاش که لقمه رو فشار م به

و اعصابم  رمیرو ازش بگ زیاون نگاِه نفرت انگ دیبا

رهیآروم بگ .. 



- خوبه؟ حالش بهتره؟؟ نیسالم داره مادر..عطر  

دونمیهم نم خودم ! 

 ..آره بهتره-

دمیرو مخاطب قرار م نیعطر : 

- پرسهیجونته..حالتو م سهینف .. 

گهیو بلند م ادیلبش م ی! لبخند روعیسر یلیخ : 

- یخوبم مرس یلیسالم برسون..بگو خ ! 

دزدهیو اون چشم م کنمیتنگ م چشم ! 

- نیسالمت باشه! خدا رو شکر که بهتره..آآآ آوات بب ! 

 یرو تو چارهیب یتا لقمه  کنمیاشاره م نیعطر به

 .دهنش بذاره

 جونم؟-

ارهیم نییرو پا صداش : 

- کرد؟؟یلش درد مد یجد نیعطر  



که  دی. نکنه مامان هم فهمشندیهم فشرده م یرو لبهام

کرد؟؟یم یباز لمیدختِر خنگ ف نیا  

 آره..چطور؟؟-

خندهیم : 

-  شیکه از پ شهیچرا حس کردم داره لوس م دونمینم

 ..تو تکون نخوره

با آرامش  کنمیم یو..سع دمیهم فشار م یرو چشم

کشمیجواب بدم، هرچند خجالت م : 

- ه؟؟یچ یبا لوس بازنه با  

دمیو ادامه م شمیبلند م زیپشت م از : 

- بود یجد .. 

گهیبا خنده م بازهم : 

- آقا پسر یکن اهیس یتونینم گهیمنو د !  

دمیو متعجب جواب م امیم رونیآشپزخونه ب از : 

- مادِر من؟؟ هیچ اهیس  



- اگه فقط ناز کردن  لشیاشکال نداره حاال..اما دل

ه..زن واسه شوهرش ندار یبیع چیواسه تو بود، ه

ناز کنه؟؟ یناز نکنه، پس واسه ک  

من  زی. مادِر تدمیفشار م میشونیپ یرو رو انگشتهام

! ارهیخودش نم یو به رو فهمهیرو م زهایچ یلیخ

دونمیخوب م یلیرو خ نیا .. 

- باشه، کارش درست  انایاما اگه به خاطر..د

 نبود..هوم؟؟

خونه آشپز یتو ییبرده بود! نگاه گذرا ییبوها پس

 یتو یهمون لقمه  ریکه هنوز درگ نمیبیو م ندازمیم

خودش رو نبره،  یکارهاش آبرو نیدستشه. با ا

ارمیم نتریی! صدام رو پاهیلیخ : 

- به  ی! عطریفکرت تا کجاها رفته کارآگاه شمس

راحت التینداشت، خ یکار اناید .. 

شهیپخش م یگوش یخنده ش تو یصدا : 



- بهش برسون که  یجور هیخودت  یباشه بابا..ول

تو جمع واسه شوهرش لوس نشه، مردم  ینطوریا

کننیم یا گهیبرداشت د ! 

جواب بدم یهاش، جد یبه شوخ کنمیم یسع : 

- بچه  نی..اکنهینم یبرداشت چیجز خودت ه چکسیه

واسه من لوس بشه..هرچند دل درد هم  خواستیم

 !داشته ها

دهیجواب م الیخیخنده و ب پر : 

-  نجا؟؟یا دیای..ناهار نمیگیباشه بابا تو راست م

 !کوفته درست کردما

 نیکه عطر نمیبیو م کشمیآشپزخونه سرک م یتو

دهیدستهاش فشار م ونیسرش رو م .  

- کار دارم امروز ینه مامان دستت درد نکنه..کل .. 

- عکساتونو  ادیز ی..راستدیباشه مراقب خودتون باش

..حسود و تنگ نظر دیپخش نکن یتو مجاز

زننی..چشمتون مادهیز ! 



 دونهیم یو ک دمیگوش م گه،یکه با خنده م یتذکر به

عکسها؟؟ نیپخش ا یآدمم برا نیکه من مخالفتر  

 ..باشه..به حاج بابا سالم برسون-

به سنگ اپن به  هیو تک کنمیم یمامان خداحافظ با

بگم که لج نکنه و بدتر از  ی. چکنمینگاه م نیعطر

نشه؟؟ نیا   

- ؟؟یایم  

. از همون نگاهها که کنهیو نگاهم م گردهیبرم

 یلبخند کنه،یسکوت م یسخته! وقت یلیخ دنشیفهم

زنمیبه روش م : 

- بردار..خب؟؟؟ جتیاون عکسا رو از پ زمیعز  

سخته که اخم  ی. خلزنهیو حواسپرت پلک م مات

 !نکنم

- ناراحتت کنم..هنوز  خوامیکه نم یدونیم

 آرومم..خودت عکسا رو بردار باشه؟؟

زنهیم یا گهیمکث..حرف دو با  کنهیباز م دهن : 



 مامان بود؟؟؟-

و  کنهیم ی. مکثکنمیم نییباال و پا یبهش سر رهیخ

شهیبلند م یصندل یبعد از رو : 

- دارم ادی..کار زامیمن نم .. 

رمیگیو نرم بازوش رو م رمیم جلو : 

- ..امروز با من یانجام بد یتونیکاراتو بعدا هم م

یمونیخودم م ِش یتا آخر پ هیآتل یایم .. 

رهیفاصله بگ  خوادیو م کنهینم اهمنگ : 

- خوامی..نمتونمینم ! 

گمیم تیبا جد یول آروم : 

- و قهر  یریبگ افهیبرگشتم، ق یوقت یپس حق ندار

یکن ! 

. با اخم کنهیدرشت شده از بهت نگاهم م یچشمها با

. و بوسمیموهاش رو م یو رو زنمیم یلبخند کمرنگ



نه و از آشپزخو رمیگیسکوت ازش فاصله م یبعد تو

شمیخارج م . 

 یحاضر شدن هستم که حضورش رو تو درحال

در  یکه جلو نمیبیو م گردمی. برمکنمیاتاق حس م

داده هیو شونه ش رو به چهارچوب تک ستادهیاتاق ا . 

- حاضر شو عی،سریایب یخوایاگه م .. 

 دارمیبرم یرنِگ کالهدار اهی. تشرِت سدهینم یجواب

و با حرص  شهیم کیتنم کنم که نزد خوامیو م

کشهیم رونیدستم ب یرو از تو شرتیت : 

- نپوش نویا ! 

 دهیدستش به سمت اخمش کش یتو شرتیاز ت نگاهم

و  شی. خودخواهدهیبهم دست م ی. حس خوبشهیم

 نی..خدا کنه ایول رو دوست دارم کتشیحس مال

ینیتعصب باشه، نه بدب یحس از رو ! 

- راحت  التیجا نرم خ چیتو خونه بمونم، ه یخوایم

 بشه؟؟



 یا گهید شرتیبهش ت رهی. خکنهیحرص نگاهم م با

زنمیبه رنگ و شکلش تن م تیاهم یو ب دارمیبرم : 

- رو واسه خودت و من سخت  یزندگ یدار

؟؟یدونیم نوی..ایکنیم  

 فهممیو من م شهیگشتهاش فشرده مان ونیم شرتیت

داره یکه بغض پر نفرت : 

- ؟یشیخسته م یعنی !! 

خرابش،  یو کالفه از فکرها دمیم رونیب یبلند نفس

و  کشمیموهاش م ی. دست روشمیم کشینزد

که نگرانشم.  ستی. دست خودم نبوسمیرو م شیشونیپ

نگاِه پر از َشک  نیبا ا یو ک شمیالبته که خسته م

شه؟یخسته نم ! 

- فکر نکن..حاضر شو  یخودیب یزایانقدر به چ

میبر .. 

جوابم  یعاد کنهیم یو سع کشهیم نییرو پا نگاهش

 :رو بده



- امیکار دارم..نم یکل ! 

. نگاهش رو کنمیبدون حرف نگاهش م یا هیثان چند

و با نگاه  رهیگیدستش نم یرنگ تو اهیس شرتیاز ت

که برم خوادینکردن به من، م !  

- یاحتخب هرجور ر لهیخ .. 

. شمیو از اتاق خارج م رمیگیتعلل چشم ازش م با

  خوادیانگار اصال نم یعنی..ستیدنبال درست شدن ن

 اهشیو س نانهیبدب یاز فکرها یتالش کنه که کم

  .دور بشه

 

تنِش  یرنگ یسرخاب یِ کت و شلواِر اندام وندیپ

 یبزرگ رو ونیجنِس براق که با پاپ کیکرده.

 یرنگ یمشک ینه بلندپاش یموهاش سته.. کفشها

از  ونیپاپ کیپاش  یپنجه  یکه رو  کنهیپاش م

 یقهوه ا ی. موهاخورهیهمون جنس کت به چشم م

روشن به چشم  یلیخ یرنگش که ال به الش تکه ها

موهاش رو  یو وقت ختهیآزادانه دورش ر خوره،یم



موهاش مهره  یال به ال رم،یتا عکس بگ دهیباال م

شهیعکس مشخص م یو تو خورهیبه چشم م ییها . 

- اکستنشنت  یو مهره ها چی..پنییپا زیموهاتو بر

 ..معلوم شد

و من  زهیریپر خجالت موهاش رو م یخنده ا با

دمیبدون توجه، تذکر م : 

- که موهات تو هوا تاب بخوره یتند بچرخ..جور .. 

شده ش رو به  نِتیلم دِ یسف یکه دندونها یلبخند با

 یعداد خوبش تو. هنوز استچرخهیم ذاره،یم شینما

 !ژست گرفتن و هماهنگ شدن با عکاس رو داره

رمیگیتند تند ازش عکس م یبار چند .  

- ُکتِت یدستاتو بذار لبه  .. 

. کنهیو سرش رو کج م ذارهیش رو م دهیکش یدستها

..بازهم زنهیچشمک م طنتی. با شرمیگیعکس م

رمیگیعکس م .  



- ه فقط ب وندی..پریهم چند تا بگ هیاحسان ازون زاو

باالتر نگاه کن یمن نگاه کن..حاال کم نِ یدورب .. 

و  رمیگیمختلف م یاز ژست ها گهید یچندتا

ارمیم نییرو پا نیدورب : 

- از رو موهات بردار ونویاون پاپ .. 

گهیم طنتیپر ش یخنده ا با : 

- اد؟؟یمگه بهم نم  

رد  یکی یکیو  کنمینگاه م نیدورب یعکسهاش تو به

کنمیم : 

- هیتکرار گهید یچرا خوبه..ول .. 

موهاش  یرو از رو یونیکمک شکوه تِل پاپ با

که االن  نهیعطر ریذهنم درگ یگوشه  کی. دارهیبرم

 ی! کاش مکنهیم یداره خودخور دیخونه ست و..شا

 کیاز  یجز عکاس ست،ین یکه خبر دیدیاومد و م

مون یزندگ یسوژه و..تالش و پول درآوردن برا . 

- چطوره آوات؟؟ نیعطر  



 یی. نگاه گذراشنومیم کیو از نزدشکوه ر یصدا

رمیور م نیو دوباره با دورب کنمیبهش م : 

 ..خوبه-

 خونه ست؟؟-

 ..هوم-

گهیم دیو با ترد آروم : 

- یگرفته ا کمی .. 

دمیحوصله جواب م یو آروم و ب کنمیم نگاهش : 

- ستمین .. 

 ادیز یعنی نیو ا دهیباال م یحالت ندونستن شونه ا به

دن حواسش صدام رو پرت کر یباور نکرده. برا

برمیباال م : 

- تمومه؟؟؟ وندیپ   



 شه،یکه شاگرد شکوه محسوب م یجوون دختر

درست  ریز وندی. پوندهیپ شیدرحال درست کردن آرا

گهیهمون دختر جوون م : 

- شهیاالن تموم م سایوا .. 

به دست منتظر  نیو دورب نمیشیم یا هیچهارپا یرو

 نیسنگ یتا کارشون تموم بشه. شکوه با نگاه شمیم

 وندیتا پ رهیو به کمک شاگرش م رهیگیازم فاصله م

 نِ یو دورب شهیم کمیرو زودتر آماده کنه. احسان نزد

رهیگیدستش رو به سمتم م یتو : 

- چطوره؟؟ نایا نیبب  

که  نمیبیم نیدورب کیکوچ توریمان یو رور عکسها

 ی. کمکنمی. با دقت نگاهشون مکنهیرد م یکی یکی

بد  نحالیخرابه..با ا هینوِر اون قسمت کمه و..زاو

ستندین .. 

- از سافت باکسا رو روشن کن، اون  یکیخوبه..

بشه شتریقسمت بذار تا نور ب .. 



 ی قهی. دو دقشهیو از کنارم دور م دهیتکون م یسر

آماده ست.  یدوم عکاس یِ سر یبرا یهمه چ بعد

زانو تنِش کرده که رنِگ  یتا رو یراهنیپ وندیپ

کت و شلوار،  یِ شبرنِگش مثل همون سرخاب یِ نارنج

هم  ششی. و حاال آرازنهیچشم م یتو یادیبراقه و ز

 یِ ا لقهح یها نیرنگ شده. آست ینارنج بایتقر

رو  فشیالغر و ظر یلیخ یبازوها راهنیپ

رخش  میاز ن شهیو م ذارهیم شیمندانه به نماسخاوت

 شونهیپر یادیگرفت. فقط موهاش ز یخوب یعکسها

مشخص نشه ادیز راهنیمدل پ شهیباعث م نیو ا .. 

- شونه ت هیرو  زیموهاتو بر .. 

 کنهیو کل موهاش رو جمع م دهیگوش م عیمط یلیخ

. عکس زهیریسمت راستش م یشونه  یو رو

نگاهش  نیلنز دورب یاز تو! نهیشی..به دلم نمرمیگیم

کنمیم : 

- اصال  ینوریچپِت..ا یرو شونه  زیموهاتو بر

شهیخوب نم .. 



و  دهیرو انجام م گمیکه م یکار یلبخند پر ناز با

و  دهیم یجلو یشونه هاش رو کم نیبه دورب رهیخ

کنهیبه راست م لیسرش رو متما .  

- باال  اریراستتو ب یپا کممیبهتره.. ینطوریخوبه..ا

به  ری..قوز نکن..دستتو بگسایاف تر واتر..ص

دستت معلوم بشه یکه الکا یجور هیکمرت.. ..  

 هی..و من و احسان از زاودهیسر هم انجام م پشت

 قهیتا از  شمیم کتری..نزدمیریگیمختلف عکس م یها

رمیلباس هم عکس بگ یکارشده  ی .  

- لباس معلوم بشه ی قهیموهاتو بده عقب تا  .. 

و موهاش  دهیحرکت عقب م کی یرو تو موهاش

و از  رهیگی. احسان عکس مخورهیهوا تاب م یتو

عکس گرفتن استفاده  یبرا یاز هر لحظه ا نکهیا

و  کشمیم نییرو پا نیام. دورب یازش راض کنه،یم

گمیم وندیرو به پ میمستق : 



- باالتر تا  ریچونه ت..سرتو بگ یدستتو بذار رو

و رو لبت لباس معلوم بشه..انگشتت یگردنت و بقه 

رنگ لبت تو عکس مشخص باشه خوامینذار..م .. 

لباسش و  ی قهیاز  ی. چند باردهیرو گوش م حرفم

رمیگیصورتش عکس م نییپا ی مهین .  

- سرتو کج کن کمی .. 

رو  خوامیکه م یژست تونهینم یعنی..شهینم خوب

 ..انجام بده

 ..کج نکن..سمت راستو نگاه کن-

 یازهم ژست خوبو ب کنهیکار رو م نیاز حد ا شیب

 ذارمیچونه ش م ریو دست ز رمی. خودم جلو مشهینم

صورتش رو به  یکنم. کم میتا صورتش رو تنظ

 رهیگیکه بکهو خنده ش م کنمیم لیسمت راست متما

کشهیچونه ش م یو تند تند کف دستش رو رو : 

- حساسه..قلقلکم شد یلیخ نجامیا یوا !  



نفس و با  رسهیهم به گوشم م هیبق یخنده  یصدا

رمیگیفاصله م یبلند : 

- رمیعکس بگ سایخب..وا لهیخ .. 

ژست  کنه،یکنترل م یکه به سخت یهمون لبخند با

 تیبا جد کنمیم یو من سع رهیگیمورد نظر رو م

که  گهیبهم م یحس کیکارم رو انجام بدم. راستش..

خونه آروم  یتفاوت باشه و تو یب تونهینم نیعطر

رهیبگ !   

 نییرو پا نیدورب شه،یم مو خ خندهیم وندیپ یوقت

گهی. شکوه با خنده مکنمیو نگاهش م کشمیم : 

- صبر کن آوات قهیچند دق .. 

گهیبا همون خنده م وندیپ : 

- آوات رو صورتم  یانگشتا کنمیهمه ش احساس م

رهیگیخنده م م شه،یقلقلکم م یمونده..ه .. 

کنهیم مزهیب یشوخ کی یکی : 



-  ت نخورد، وگرنه غش گهید یخوبه دستش جا

از خنده یکردیم .. 

طرف  کیبه  ی. لبشهیخنده ها بلند م یصدا بازهم

تموم بشه.  وندیپ یتا خنده  شمیو منتظر م کشمیم

 کنهیم یسع نه،یبیاز لبخندم رو م ینگاه خال یوقت

خندهیخودش رو جمع کنه..هرچند هنوز م : 

- کنم؟؟ کاری..خب االن چدیببخش دیببخش  

و با  کنمیم یجاساز هیسه پا یرو رو نیدورب

مالمیانگشتهام چشمهام رو م : 

- رو تنِت کن..شکوه موهاشو جمع  یلباس بعد

شونهیپر یادیکن..ز .. 

 یو باالخره وقت کشهیتا سه ساعت کارمون طول م 

 یاز خستگ یبا نفس بلند رم،یگیعکس رو م نیآخر

گمیم : 

- دیتموم..خسته نباش .. 



مبل قرمز رنگ  یرو دهیخواب مهیاز حالت ن وندیپ

دستهاش رو  ی. و وقتکشهیو کامل دراز م ادیدرم

گهیهمراهش بلند م کنه،یباز م : 

- یباالخره تموم شد! ُمردم از خستگ یوا .. 

و دامن بلند و کلوش  کنهیپاش رو جمع م کی یوقت

 نمیبیافته، م یم نیزم یرنگ رو یسرمه ا اهنِ ریپ

 عیسر یلی. خشهیم دهیبهتر د راهنیکه چقدر مدل پ

گمیم : 

- چند  هیدراز بکش،  یتکون نخور! همونطور وندیپ

رمیحالت بگ نیتو ا گهیتا عکس د . 

زود لبخند  یلیخ یول کنهیبا تعجب نگاهم م یا هیثان 

زنهیم : 

- ؟؟ینطوریباشه هم  

کنمیگاه من نیلنز دورب به : 



- هم  شیکیدستتو بذار باال سرت.. هیسقفو نگاه کن..

..راحت ی..خسته ایبنداز! راحت..انگار مست

 ..بخواب..چشماتم ببند

 ده،یرو انجام م گمیکه م یتک تک موارد یوقت

رمیگیعکس م یچندبار : 

- که  یجور هیمبل.. یپاتو بذار رو دسته  هیخوبه..

 ..کفشاتم معلوم بشه

از  یو راض رمیگیهم م گهیچندتا عکس د 

گمیآخر م یعکسها : 

- تموم شد گهیخب د ! 

مبل  یبسته، خودش رو رو یبا همون چشمها وندیپ

کشهیم : 

- منو از رو مبل بلند کنه ادیب یکیهوممم حاال  .. 

زنهیزودتر از همه تشر م شکوه : 

- نازتو  سین یکس نجایپاشو خودتو جمع کن بابا! ا

 ..بکشه ها



و من چشم از جمع  شهیبلند م هیبق یخنده  یصدا

. رمیبه دست به سمت اتاق کارم م نیو دورب رمیگیم

انتخاب کنم و  ییعکسها ده تا نیا یاز تو دیامشب با

 ..روشون کار کنم

اتاق، احسان هم پشت سرم وارد  یوارد شدنم تو با

شهیم : 

- ستم؟؟یتو س یزیبر یخوایآوات عکسا رو م  

ذارمیم زیم یرو رو نیو دورب نمیشیم زیم پشت : 

- بهتر م،یآره..هرچه زودتر کارشو تموم کن .. 

رو کنار  نشیو دورب نهیشیم زیم یرو یور کی

ذارهیم زیم یمن رو نیدورب : 

- چندتا عکس شهرزادم هست..درستشون  هی

ندارن؟؟ یرادیا نینگاه بهشون بنداز بب هیکردم..فقط   

و دستهام رو پشت سرم  کشمیم یصندل یرو رو تنم

کنمیقفل م : 

- نمیبیباشه بعد م .. 



پرسمیتعلل م با : 

 کار با شهرزاد چطوره؟؟-

چشمش رو  یداخل یو گوشه  دهیباال م ابرو

خارونهیم : 

- بهتر شده یعنیخوبه.. .. 

دهیادامه م یکه ته خنده ا کنمیسکوت نگاهش م یتو : 

- عادت نداشت به کار کردن با من..هر  ادیز لیاوا

 سهیابا کار تو مق خواستیم گفتم،یم یژست

تو کاِر منو قبول نداره، اما  یکنه..هرچند اندازه 

عکاس حرفه  نهمهیفکر کنم االن کنار اومده..موندم ا

کنهیچرا با اونا کار نم م،یدار یا .. 

کشهیلبم رو م یمعن یب یخنده ا تک : 

- ..تو کنهیم یچه فکر سی..معلوم نگهیشهرزاده د

با به کار  نجاستیکه ا یتا چند وقت ایباهاش راه ب

ازش  یتونیهم م یعادت کنه..پول خوب گهید یآدما

بره رانیچند وقته بخواد از ا نیهم دی..شایاریدرب .. 



پرسهیم دیو ترد یکنجکاو با : 

- د؟؟یکنیباهم کار نم گهیچرا د  

 چیسوال ه نیا یو..برا کنمیسکوت نگاهش م یتو

بگم که زنم نسبت بهم  یبه کس خوامیندارم. نم یجواب

خاطر آرامش داشتنش دوِر کار کردن  و من به نهیبدب

م دهیبا شهرزاد رو خط کش ! 

بدرقه کردن بچه ها و بستن در، به سمت خونه  با

و پشت در  کنمیم یکوتاه رو ط ی. چند پله رمیم

آروم و  یبا چهره  دوارمی. امفرستمیم رونیب ینفس

 !لبخندش روبرو بشم

 نیاخم ب کنه،یدر رو باز نم ی..و وقتزنمیم زنگ

رو دارم و  یهر رفتار دنی. انتظار دنهیشیوهام مابر

تازه اول راهه نیا ! 

در رو  ی. وقتشمیو داخل م کنمیباز م دیرو با کل در

 گردونمیبزرگ خونه م ییرایپذ یچشم تو بندم،یم

حالت  نیتر یعاد یتو کنمیم ی. سعنمشیبیو..نم



عکس العمل  خوادیحال دلم م نیممکن باشم و در ع

رمیبگنظر  ریهاش رو ز .. 

- ؟ییَپ کجا یعطر  

اتاق مشترکمون  یاز تو نییپا یلیبا تُن خ صداش

 یبازهم صداش کنم. اما صدا خوامی. مادیم

. متعجب شهیهمراهه، مانعم م هیکه با گر شیعصبان

واضحتر  ی. صداش کمشمیم کیو کنجکاو نزد

شهیم : 

- ..کثافته!! بدم ادیخاله! ازش بدم م ادیازش بدم م

ادیم !! 

. گوشم کنمیو ناباور اخم م شمیم یعصب هکباری به

تا صداش رو بهتر بشنوم.  چسبونمیرو به در م

همراهه هیکه با گر یپر نفرت یصدا : 

- ! ازش متنفرم!! آشغاِل کثافت! رهیبم خوامیم

 !متنفرم..متنفرم ازش خاله



! از من انقدر زنه؟یحرف م ی. با کشهیخراب م حالم

زاره؟یب ! 

 هیثان کیو در عرض  کشمیم نییرو پا رهیدستگ 

تخت  یکه رو کنمی. نگاهش مکنمیدر رو باز م

مچاله شده و خودش رو بغل کرده. و نگاهش به 

دستشه. اون هم در عرض  یتو یِ گوش یصفحه 

و نگاهم  کنهیسرش رو بلند م هیثان کیکمتر از 

و  میبنیپر از اشکش رو م ی. و من چشمهاکنهیم

 اهیس یمهاچش نیاز ا شهیراحت م یلیکه خ ینفرت

خوند. بهت زده از تکراِر نفرتش و اسم "خاله" که به 

زنمیزبون آورد، لب م : 

- ؟یکنیم هیگر یواسه چ !! 

. نفسش به خاطر نهیشیو م ادیحالت دراز کش درم از

 نیو با ا ادیباال م یبه سخت تیعصبان و هیگر

صورته، اعصابم رو خراب  یکه رو ییاشکها

کامال با حرص یول نه،یی.تُن صداش پاکنهیم : 



- !! حالم..به هم خورهیآشغال! حالم ازت به هم م

خورهیم ! 

و راه نفسم رو  کنهیم ینیگلوم سنگ یرو یزیچ کی

ذارمیجلوتر م ی. قدمارهیبند م : 

- ؟یبا من ! 

 ی. و بازهم تودهیم هیو به تاج تخت تک رهیم عقب

شهیخودش مچاله م : 

- رونی!! برو برونیبرو ب نجایاز ا ! 

 شیبودنش آت نطوریو..دلم از ا رندیباال م ابروهام

رهیگیم . 

- ؟یعطر !! 

برهیصداش رو باالتر م تیو عصبان هیگر با : 

- کثافت!! خوش  رونی! برو برونیگفتم برو ب

سراغ من؟!! برو  یایبعد م یکنیتو م ایگذرون

رونیب ! 



اتاق  نیا یو چقدر فضا مونهیباز م دهنم

! زنهیحرف م نطوریکه با من ا کنمی!باور نمنهیسنگ

و..کاش آروم باشه شمیم کترینزد : 

- ؟؟؟یزدیحرف م ی! با که؟یچ یخوش گذرون   

و با حرص به سمتم  دارهیتخت رو برم یرو بالشت

کنهیپرت م : 

- که  ییهمون کثافتا شی!! برو پرونیگفتم گمشو ب

یباهاشون بود !  

انگشتهام فشار  ونیو م رمیگیهوا م یرو تو بالشت

خونسرد بمونم؟ تونمیم ی. آخه من تا کِ دمیم !! 

- از دهنت  یچ یفهمیم چی!! ه؟یعطر یگیم یچ

اد؟؟؟یدرم   

- با تو از جون کندن  ی! زندگگنیآره! آره راست م

یشکنیهم سخت تره! تو منو م !! 

زهیریو ذهنم به هم م ندازمیتخت م یرو رو بالشت : 

- زرا رو زده؟؟؟ نیا یک  



شهیم رهیچشمهام خ یتو طلبکار : 

-  خوادیدلت م یبه تو چه؟؟؟؟ خودت هر غلط

؟؟؟یکنیم چیمنو سوال پ یایبعد م ،یکنیم  

جوابم رو داده باشه!  یندارم که انقدر با گستاخ ادی

غرمیو داغون م یعصبان : 

- از چه مرگت شده که !! بیحرف دهنتو بفهم عطر

؟؟؟یکرد یقاط  

صداش  هیو گر یو با گستاخ کشهیرو جلو م خودش

برهیرو باال م : 

-  ،یکنیم یخوایم یکردم؟!! آره؟؟؟ تو هرکار یقاط

 یکردم؟؟ دمدم یقاط یگیم کنمیبعد من اعتراض م

ام؟ وونهیام؟؟ د !!  

و  شندیدرشت م رتیو ح تیاز فرط عصبان چشمهام

رو داشته باشمکنترل صدام  تونمینم : 

- کنم؟یم خوامیم یهرکار !!  

ستمیا یبه کمر روبروش م دست : 



- ؟؟؟یکنیها رفتار م وونهیکردم که مثل د کاریچ  

زنهیم غیج هیبا گر کهوی : 

- یـــیتو وونهی!! دیخودت وونهید !!  

 یحرکاتش حس بد دنیو با د شهیباز و بسته م دهنم

کنه؟یم ینطوری. چرا ادهیبهم دست م ! 

- و داد راه انداختن اون دهنتو باز کن بگو  غیج یجا

احمق؟!! هر دفعه  یچه مرگته؟؟؟ ِد چته آخه دختره 

که  یکنیاعصاب منو خورد م یندازیبساط راه م هی

بشه؟ یچ ! 

زنهیو داد م کنهیم هیها فقط گر چارهیب مثل : 

- من  یذاریتوئه..تو نم ریتوئه! تقص ریهمه ش تقص

 یتو با عوض روز آرامش داشته باشم..تو! هی

اتی..کثافت کاراتیباز !!  

برمیصدام رو باال م وونهیحرفهاش کالفه و د ونیم : 

- کثافتم که دنبال خوب شدن  ؟؟؟؟یکدوم کثافت کار

 ایباز وونهیام که صبح تا شب د یحال توام؟؟؟ عوض



 یچیو ه کنمیتو رو تحمل م یو قهر کردنا

گم؟ینم !!!   

-  یخوایرات م!! تو با کایکنیحال منو تو خراب م

یارزش کن یمنو ب !! 

دمیهوا تکون م یرو با حرص تو دستم : 

-  یگیم یچ یفهمینم یکرد یقاط ؟؟؟یزنیزر م یچ

که من همه جا خجالت  شهیتو باعث م ینه؟!! کارا

 نیبا ا یکنیارزش م یزده بشم! خودت خودتو ب

  !کارات

دست  یانگشتها یاشاره م رو با حرص رو انگشت

کوبمیم م گهید : 

-  ی..نه اخالق درست حسابیزنیه حرف من

 یگی..میروز خوش هیچته!  یگی..نه میدار

گوشه  هی ینیشیروز مثل افسرده ها م هی! یخندیم

 ایچته،  گمی..بعدم که میندازیراه م یزار هیگر

به اون راه!  یزنیخودتو م ای ،یکنیحرفو عوض م



و  یخوایم یچ یبگ ینیبش یبار درست حساب هیشد 

؟؟چه مرگته؟؟  

با  کهویو بعد  شهیچشمهام جابجا م نیآواره ش ب نگاه

صداش بلرزه شهی. بغض باعث مشهیحرص بلند م : 

- منه!! اصال  ریهمه ش تقص یگیباشه! راست م

  !ولش کن

رمیگیرد بشه، بازوش رو م از کنارم خوادیم : 

- در  یخوایکجا؟؟؟باز موقع حرف زدن شد، م

؟؟؟؟یبر  

بازوش رو آزاد کنه کنهیم یسع : 

- ادیبا تو ندارم! فقط ازت..بدم م یمن حرف !!  

. با اعصاب داغون شهیرگهام منجمد م یتو خون

دمیبازوش رو فشار م : 

- ..اما به خدا قسم رمیگیم دیامروز..کاراتو حرفاتو ند

یراه بنداز یاَلم شنگه ا نیهمچ گهیبار د هیگه ا ... 



کنهیحرفم دستش رو با ضرب آزاد م ونیم : 

-  یریم یشینه؟؟؟؟ خسته م گهید یشیفوقش خسته م

خودت یِ خوش یِ پ !  

رهیگیگرفته چشم ازم م یبغض و صدا با : 

 !دست از سرم بردار آوات-

و..به خاطر بغض و  شهیم شتریب یو کالفگ اخم

و  رهیم رونی. از اتاق برهیگیاش دلم مصد یچارگیب

 :من هم دنبالش

- ! دست از سرت بردارم که باز نمیصبر کن بب

و  یزنیحرف م ای ؟؟؟یریگوشه ماتم بگ هی ینیبش

کنمیخودم دهنتو باز م ای ،یناراحت یاز چ یگیم ! 

و من متوجه هق  رهیسکوت راه خودش رو م یتو

شمیزدنش م .  

- با توام یهو !!  

کشمیو م رمیگیش رو مبازو بازهم : 



  !حرفتو بزن-

شهیهمراه م تیدلخورش با عصبان یصدا : 

- نمیدستتو بکش بب ! 

آرومتر حرف بزنم کنمیم یو سع دارمیم نگهش : 

- که  یدیدیم یموندیخودم م ِش یباال پ یومدیم دیبا

سین یخبر ! 

. اما با زهیریپرحرصش اعصابم رو به هم م پوزخند

با آرامش حرف  کنمیم یوجود روان داغونم، سع

 :بزنم

- یایبه بعد با خودم م نیاز ا .. 

شهیچشمهام براق م یتو : 

- ؟؟اد؟یازت بدم ب شتریب نم،یبب اتویکثافت کار امیب  

انقدر گستاخ شده؟! چند  ی. از کِ کشهیسوت م مغزم

 دیحتما با کنمیو..فکر م کنمینگاهش م یا هیثان

روانشناس باهاش حرف بزنم کیدرمورد  : 



- مشکلمون  یمشاور درباره  هیتره با فکر کنم به

 ..حرف بزَ 

 یجمله کامل از دهنم خارج نشده که با چشمها هنوز

 یو صدا کوبهیم م نهیوق زده دستش رو به س

شهیناباورش بلند م : 

-  وونهیمنو د یخوایام؟!!! م وونهیمن د یبگ یخوایم

دلت خواست  یکه خودت هر غلط یجلوه بد

؟یبکن !!  

عقل یِر بدخت نیاز دست ا یوا !  

- م نکن وونهینه نه!!! د !  

چنگ  یزیو به چ کنمیحرص دستش رو رها م با

به  زیکه گلدون وسط م امیبه خودم م ی. و وقتندازمیم

هزار تکه  یبد یپرت شده و با صدا واریسمت د

شهیپرت م یشده. و هر تکه به سمت .. 

- بکنم نفهم!!انقدر اعصاب  خوامینم یغلط چیمن ه

خوامیفقط م یفهمیچرا نم منو خورد نکن! .. 



و  کنهیموهاش چنگ م یانگشتهاش رو ال هیگر با

برهیصداش رو باال م : 

- دونمی! من میکشی!! آخر منو میکشیتو منو م !!  

 یتا راه کشمیخشک شده م م یرو به گلو دستم

و  کوبهیباز کنم. قلبم به شدت م دنینفس کش یبرا

کنم؟؟؟  ارکیدختر چ نیبرام نمونده. با ا یاعصاب چیه

 ریست که انقدر رفتارش غ ختهیانقدر فکرم به هم ر

باهاش  گهید ترسمیم یکه من حت هینیب شیقابل پ

  !حرف بزنم

- که  فهممیمن نم ،یکه خودت حرف نزن یتا وقت

؟؟؟یفهمی! مگذرهیتو اون مغزت م یچ فهممیچته! نم  

سرخ شده، سرش رو به  یو چشمها دهیپر یرنگ با

. هنوز رهیگیازم فاصله م شتریب و دهیاطراف تکون م

 ی. مادیدو قدم برنداشته که زنگ خونه به صدا درم

 یمثل من خشک شده! مات و عصب دی..شاستهیا

 ی دهیترس ی. صداشهیم دهیکش فونینگاهم به سمت آ

شنومیرو م نیعطر : 



 !درو باز نکن-

گمیم نیو در همون ح رمی..به سمت در مهوووففف : 

- هیک نمیبب .. 

 یچشم رو تور،یمان یتو سهیمامان نف ریتصو دنید با

 فونیکنار آ وارید یو مشتم رو رو دمیهم فشار م

زنمیم : 

- شانس نیاَه لعنت به ا !! 

- ه؟یک ! 

 یکه آمادگ دهیوحشت زده ش بهم نشون م صداش

گمیرو نداره. رو بهش آروم م یچکسیه دنید : 

- ..به مامان این رونمیبخواب، ب ریبرو تو اتاق بگ

دیالش خوب نبود قرص خورد خوابکه ح گمیم .. 

رهیگیچشم ازم م یچارگینفرت و ب با : 

- یمنو همه جا از چشم بنداز یخوایم .. 



اعصاب  اره،واقعایدهنش م یکه تو ییو پرتها چرت

کنمینگاهش نم گهیو د کنمیُخرد کنه. در رو باز م : 

 !خاک تو سِر اُسگلت-

باعث  نیو ا کنمیباز شدن در رو لمس م ی دکمه

به سمت اتاق بره.چشم از دِر بسته  نیکه عطر شهیم

 یو تند تند انگشتهام رو ال رمیگیاتاق م یشده 

و اعصابم  شمیآروم نم ی. اما ذره اکنمیموهام م

 یتظاهر کنم. اون هم جلوخرابتر از اونه که بتونم 

نیو نکته ب زیمادر ت کی ! 

و در  دمیم رونیب یزنگ خونه، نفس بلند دنیشن با

که اگر لبخند  نهیا می. و تمام سعکنمیرو باز م

اخم نکنم زنم،الاقلینم . 

 ..سالم-

 یتو ییظرف غذا کهیبزرگ، درحال یلبخند با

دهیدستشه، جوابم رو م : 

 !سالم آقا پسر-



 یورتم که حتم دارم هنوز سرخ و خالص دنیبا د اما

شهیاز آرامشه، لبخندش جمع م : 

- ه؟؟؟یا افهیو ق ختیچه ر نی!! ا؟یاِوا خوب  

 کیکه  دینشده، فهم یچیکم بود. هنوز ه یکی نیهم

 کنمیم یو سع دمیم رونیب یهست! پوف آروم یخبر

حرف بزنم یعاد : 

- تو ای..بکنهیسرم درد م کمی .. 

اما نگاه مشکوک و  تا وارد بشه. رمیم کنار

رهیگیکنجکاوش رو با تعلل ازم م : 

- کجاست؟؟ نیچرا؟؟ عطر  

و درحال بستن در، بدون  کنمیبا زبون تر م یلب

گمینگاهش کنم م نکهیا : 

 ..تو اتاقه..خوابه-

اعصاب خرابم آروم بشه.  یتا کم کشمیم یقیعم نفس

و با اخم کمرنگ و نگاه پر از حرفش  گردمیبرم



اوضاع درست بشه،  خوامیبه که م. جالشمیروبرو م

شهیاما هربار بدتر م . 

- شده آوات؟؟ یزیچ  

. و رمیو به سمت آشپزخونه م شمیاز کنارش رد م 

جوابش رو بدم یمعمول کنمیم یسع یلیخ : 

- یراه گم کرد نورا؟؟ینه..ا .. 

گهیم یمعن پر : 

- ها تو پات نره شهیاُه اُه مراقب باش خورده ش .. 

که هر تکه ش به  یستالیبه سمت گلدون کر نگاهم

اراده اخم  ی. بشهیم دهیسمت پرت شده، کش کی

کنمیم : 

 ..دستم خورد افتاد-

ادیم دنبالم : 

- د؟؟؟یچرا پس جمعش نکرد  

کشمیم رونیآب رو ب یبطر خچالی یتو از : 



- کنهیجمعش م شهیپا م .. 

 رهیبهم خ قتریو دق دهیم هیکه به کانتر تک نمشیبیم

سرش  یباال نتیابو از ک شمیم کشی. نزدشهیم

دارمیبرم یوانیل .  

- نمت؟؟؟یبب  

حوصله ام. پچ پچ  یو چقدر خسته و ب کنمیم نگاهش

پرسهیوار م : 

 !دعواتون شده؟-

کانتر  یکه رو ییرو به سمت ظرف غذا نگاهم

کشمیگذاشته، م : 

- ؟؟؟ینه..غذا آورد  

رهیگیازم نم چشم : 

- نرفت،گفتم واسه شما  نییآره کوفته س..از گلوم پا

ارمیبهم  .. 



آب  وانیل کهی. درحالنهیشیلبم م یرو یکمرنگ لبخند

گمیم یرفته ا لیتحل یبا صدا کنم،یرو پر م : 

- راه به خاطر  نهمهینبودم ا یدستت درد نکنه..راض

یایب یکوفته پاش .. 

- ن؟؟؟یناهار که نخورد  

نفس  کیآب رو  وانیو ل ندازمیبهش م ییگذرا نگاه

مروز، ناهار بود ا تِ یاهم یب زی. تنها چکشمیسر م

  !که اونهم کال فراموش شد

 گرم کنم واسه ت مادر؟؟؟-

همراهه یمادرانه ا یمهربونش با دلسوز یصدا .  

-  نیعطر گهیساعت د هیندارم..بمونه  لیاالن که م

نیبش میبر ای..بمیخوریم کنه،یگرم م .. 

از آشپزخونه  رونیو به ب بوسمیسرش رو م یرو

 رونیرو از آشپزخونه بکه پام  نی. همکنمیم تشیهدا

 رونیب نیو عطر شهیدر اتاق مشترک باز م ذارم،یم



که  مونهیم یدخترک ی! نگاه بُهت زده م روادیم

ادیگرم به سمت ما م یمرتب و آراسته، با لبخند !! 

-  یکِ  نورا؟؟؟یسالم مامان جون! چه عجب از ا یوا

من متوجه نشدم؟ نیاومد ! 

من ی هم متعجبه! اما نه به اندازه مامان .. 

- ی..آوات گفت خوابزمیسالم عز .. 

 یو من به چشمها دهیبا لبخند جواب مامان رو م اون

هم مشخصه،  ملیمداد و ر زیسرخ شده ش که ر

کنمینگاه م .  

- شد، خوابم  نی.. چشمام سنگخوندمیداشتم درس م

  .برد

االنش رو با  تونمی.اصال نمرمیگیرو ازش نم نگاهم

 نیبا ا تونهیم! چطور مکن سهیمقا شیپ ی قهیده دق

کردن با  یحال خراب تظاهر کنه؟!! درحال روبوس

زود چشم  یلیو خ ندازهیبهم م ییمامان، نگاه پر معنا

رهیگیازم م .  



- بابا جون چطوره؟؟ ن؟؟یخوب  

- ربونت..بابا هم خوبه..سالم دارهق .. 

دهیفشار م یدستش رو با مهربون نیعطر : 

- خوشحالم  یلیچقدر دلم براتون تنگ شده بود..خ

نیاومد نیکرد .. 

رو پشت سرم حس  یو درد بد دمیلم م یمبل یرو

لبخند  نیو ا نهیشیم نی. مامان با تعارف عطرکنمیم

اش که چشمه فهمهی! چرا نمکنهیم م وونهید نیعطر

 ایپنهان کنه؟؟؟  شیآرا ریسرختر از اونه که بتونه ز

رو خوب جلوه بده؟!  یبا اون لبخند پت و پهن همه چ

. کاش کشهیم سو با استرس نف نیاوف هنوز سنگ

بود اصال دهیخواب ... 

-  نیگلدون شکسته رو از زم نیرفت ا ادمی یوا یا

 ..جمع کنم

زنهیمامان م یبه رو یخجول لبخند : 



- گلدون از روش افتاد  ز،یکرد به م ریصبح پام گ

 ادمیشکست..انقدر سرم گرِم درس خوندن بود که 

 !رفت جمعش کنم

 یا دهی. اون نگاه ترسزنمیم میشونیدستم رو به پ کف

و من با اخم سرم رو به اطراف تکون  ندازهیبهم م

بود  یکاش فرصت شه؟؟یم شی. متوجه خرابکاردمیم

به  خوامی! نممیکردیو دروغهامون رو هماهنگ م

  .مامان نگاه کنم و با نگاه پر از حرفش روبرو بشم

 ..قضا بال بوده حتما..مراقب باش تو پات نره-

و خجالتش  ارهینم نیعطر یخوبه که به رو باز

دهینم .  

 ..چشم..االن..جمع کنم-

 کنمیو من فکر م شهیزود وارد آشپزخونه م یلیخ

دش رو خو خوادیکردنش، م ینقش باز یادامه  یبرا

 !جمع و جور کنه

نگرانش، آرومه ی. صداکنهینگاهم م مامان : 



- کنه؟؟یسرت درد م  

هم فشار  یو چشم رو کشمیبه پشت گردنم م یدست

دمیم : 

- ادینه ز .. 

رسهیاز آشپزخونه به گوش م نیبلند عطر یصدا : 

- ن؟؟؟یمامان جون شما غذا آورد  

کنمینگاه مامان رو حس م ینیسنگ : 

- ..فکر کنم آوات دیبخور دیم کنجان گر نیآره..عطر

 ..هم گشنه شه

- زحمت  یلیدستتون درد نکنه..خ یوا

کنمیاالن گرم م ی..آخجون کوفته!! مرسدیدیکش .. 

 ی. بنهیسنگ نمونیب یو فضا زنهیسرم نبض م پشت

گمیحوصله م : 

- ندارم لیگرم نکن فعال..م .. 

کنهیو نگاهم م کشهیم سرک : 



- ینخورد یبعه آوات؟؟؟ ناهار هم که درست حسا .. 

 شهیم یپف کرده ش طوالن یچشمها یرو نگاهم

رو خوب و  یهمه چ خوادیکه م رهیگیو..حرصم م

نگاهم، سرش  ینیجلوه بده. بدون توجه به سنگ یعاد

دهیو دلسوزانه ادامه م کنهیرو کج م : 

- ..مامان به خاطر گهیبخور د ارمیگرم کنم ب کمی

 نجایاتا  دهیزحمت کش ،یتو کوفته دوس دار نکهیا

 ..آورده

. و سر شمیو خم م دمیم رونیرو ب نمیسنگ نفس

رمیگیدستهام م ونیدردناکم رو م : 

- قرص سردرد بده هی .. 

گهیبلند م کهوی : 

-  ی!! چرا؟؟ چکنه؟یآوات! سرت درد م رمیبم یوا

 !!شده؟

. کنهیترم م یعصب ش،یسرشار از نگران یصدا

گهیمامان آروم م : 



 ..احتماال فشارت رفته باال-

دمیمادرم م ینگران یبرا یو جواب کنمیباز نم شمچ : 

- سین یزیچ .. 

گهیم آرومتر : 

- اریبه خودت فشار ن .. 

..فکرش به هم فهممیحرفهاش رو خوب م یمعن

 یکم یبرا خواد،یخلوت م یجا کیست. دلم  ختهیر

  .آروم شدن

 آواتم؟؟-

. متعجب کنمیزانوم حس م یرو رو نیعطر دست

جلوم زانو زده و با همون  نمیبیکه م کنمیچشم باز م

شده رهیبهم خ یلعنت یچشمها : 

- دکتر؟؟؟ میبر س؟؟یحالت خوب ن   

 یتمام حرصم رو سرش خال خوادیکه چقدر دلم م آخ

کنمیخودم رو کنترل م یکنم! اما به سخت : 



- ؟؟یقرص آورد  

شهیو بلند م رهیگیتعلل چشم ازم م با : 

- ..حتما به خاطر کاِرت خسته زمیعز ارمیاالن م

یدش .. 

و اونطور که  ادیخوب از آب درنم نیتظاهر عطر

 یکه مامان سوال نی. اما همستیاوضاع خوب ن د،یبا

 وونهی. امروز دهیکاف اره،یو به رومون نم پرسهینم

کشمینم نیاز ا شتریو ب دمید ادیز یباز . 

- آوات..انقدر تو کار به خودت  رینگ نییسرتو پا

..دهنتو باز کنیشیم ینطوریا ،یاریفشار م .. 

 نی. کاش با ارمیگیبهش سرم رو باالتر م رهیخ

دهنم  یگرفته اصال حرف نزنه! قرص رو تو یصدا

 ی. و بعد رودهیآب رو به دستم م وانیو ل ذارهیم

کشهیبه سرم م یو دست نهیشیمبل م یدسته  : 

- گهیکاراتو سبُکتر بکن د کمیقربونت برم.. یاله .. 



بره که فعال  ییجا کیاز کنارم بلند شه و  کاش

فتهیچشمم به چشمش ن !  

- ..انقدر خودشو تو نیبگ یزیچ هیمامان جون شما 

فهمهیکه اصال روز و شبشو نم کنهیکار غرق م .. 

و من  هکنیجابجا م نیمن و عطر نیب ینگاه مامان

شناسمیجنس نگاِه مادرم رو م : 

- زم؟؟یبگم عز یچ  

- به خودش برسه کمی نیبگ .. 

هم نگران منه! مامان نگاه منظور دارش رو  چقدر

دوزهیبه من م : 

-  یِ نکن پسرم..تو زندگ تیخودتو اذ یزیسر هر چ

کن از  یو درشت هست..سع زیهمه مشکالت ر

یایپسش برب .. 

و سرم رو  رمیگیاعصاب خراب چشم ازش م با

 نیا خوادی. االن فقط دلم مدمیانگشتهام فشار م ونیم



 نیاز ا شتریتا ب رهیدخترِک متظاهر ازم فاصله بگ

  !آرامش رو ازم نگرفته

-  نیها رو از زم شهیپاشو برو خورده ش زمیعز

 ..جمع کن تا تو پامون نرفته

گهیو با عشق م عیمط یلیخ : 

- دراز  کمیچشم..اگه سرت خوب نشده، برو تو اتاق 

گهیمامان هستم د شیبکش..من پ .. 

گمیو آروم م کنمیحرص نگاهش م با : 

- حاال رمیم .. 

اما اصال  خونه،یخوب حرف نگاهم رو م یلیخ

 ی. با لبخند روارهیکه به روش ب کنهینم سکیر

هست  ی. اصال راهشهیو بلند م بوسهیشقشه م رو م

بهتر بشه؟؟؟ نمونیکه اوضاع ب   

به هم  یفضا تونهیساعت نم میاز ن شتریب مامان

شهیخونه رو تحمل کنه و بلند م ی ختهیر : 

- برم گهی..منم دشهیم رمیداره د .. 



کنمینگاهش م متعجب : 

- ؟یزود نیکجا به ا ! 

با عجله به سمتش  نیبده، عطر یجواب نکهیاز ا قبل

رهیم : 

- نیکجا مامان جون؟!! شما که تازه اومد ! 

خند با لب شیدرحال درست کردن روسر مامان

کنهینگاهمون م : 

- سر بهتون بزنم هی..اومدم زمیبرم عز گهید . 

گهیخواهش وار م نیعطر : 

- شام دور  نجا،یا ادی..بابا جون هم بدیتو رو خدا بمون

میهم باش .. 

شمیم کشینزد و شمیم بلند : 

- ؟؟یدار یمامان..چه عجله ا گهیبمون د  

- ..آوات توام دیقربونتون برم..شمام به کاراتون برس

 ..استراحت کن



آرومتر شده م و احتماال قرص اثر کرده یکم : 

- دیما بمون شیشام پ ادیخوبم من..بمون شب بابا م .. 

ما،  یو بدون توجه به تعارف ها دارهیرو برم فشیک

بوسهیم صورتمون رو : 

- هم سر  گهید یجا هیبرم  دیفداتون شم..با یمرس

 ..بزنم

و  کنهیاصرار م نیعطر م،یکه بدرقه ش کن یزمان تا

فقط  ای ه،یاصرارها واقع نیکه ا فهممیمن اصال نم

  !تعارف و تظاهر

نگاهم  نکهیبسته شدن در و تنها شدنمون، بدون ا با

 هیتک ارویبه د ی. با پوف بلندرهیکنه به سمت اتاق م

به من داره،  ی. االن چه حسکنمیو نگاهش م دمیم

و داد و ابراز نفرت و  غیبعد از اونهمه ج

چشم مامان  یکه جلو ییبعد..قربون صدقه ها

رفت؟یم !! 

- میکوفته رو گرم کن بخور .. 



رمی..دنبالش مشهیاتاق م وارد : 

- ؟؟؟یریم یدار نییپا یبا توام کجا سرتو انداخت  

در رو ببنده، در  نکهی. قبل از ادهیجوابم رو نم بازهم

. نگاه پر ستمیا یچهارچوب در م یو تو دمیرو ُهل م

 ی قهیبا نگاه چند دق یا یهمخون چینفرتش رو که ه

حواله ش  ی. اخم پر حرصدوزهینداره، بهم م ِششیپ

کنمیم : 

-  گهیکردنات تموم شد؟!! د یباز لمیف ه؟؟؟یچ

؟؟؟یخودتو خوب نشون بد یخواینم  

 دهیجمع شده ش نشون م یبلندش و چشمها ینفسها

 خوادیهم..دلش م دی..شاهیکه به شدت از دستم عصبان

دمی! دستم رو با حرص تکون مرمیبم : 

- بگو  ادیجونت درب ؟؟؟یترکیم یاز ناراحت یدار

 !!چه دردته

غرهیم لرزه،یکه از بغض و نفرت م ییصدا با : 

- ییدردم تو !!  



شمیم کشیو دست به کمر نزد دمیباال م ابرو : 

- برم گورمو گم  یخوایکنم؟؟ م کاریواسه دردت چ

؟؟؟یکنم راحت ش  

و با صورت جمع  دهیهم فشار م یرو لب

و دستهام رو  شمیم کشیبده. نزد یجواب تونهیشده..نم

 ی. انقدر از دستش عصبانذارمیدو طرف صورتش م

 یهستم و انقدر فکرم براش خراب هست که حد

 :نداره

- کثافتت؟؟؟ یفکرا ایدردت منم،   

فاصله  خوادیو م کوبهیدستش رو به دستم م پشت

رهیبگ : 

 !تو!! برو راحتم بذار-

بهش  دیو من با شندیسرم تکرار م یتو حرفهاش

از هر  شتریش، ب ینیبفهمونم که از شک و بدب

و انگشتهام  کشمیمتنفرم. دستهام رو عقبتر م یزیچ

. صورتش کنمیموهاش فرو م یرو با خشونت ال



تر و سرخ  دهیکش ش،یوحش یو چشمها شهیم جمع تر

 ..تر

و صدام  نهیسنگ یو ناراحت تیبا خاطر عصبان نفسم

رهیگیخش م : 

- خودم!  شیپ یای! عادت کن..منهیبه بعد هم نیاز ا

سین یکه خبر یتا بفهم ینیبب دیانقدر با !  

پر شده از نفرت و اشک صداش رو باال  یچشمها با

برهیم : 

- رونی! گمشو بخوامینم !! 

- یدرست بش دی! بایشیدرست م !! 

بزنه، اجازه  یحرف خوادی. ملرزهیش هم م چونه

دمینم : 

- درست کن!  ضتوی..اون ذهن مرهیکار من عکاس

قرار دارم..بعدش  هیتو آتل یو کسر انایهفته با د نیا

..بعد واسه گهی..بعد با دو تا دختر دگهیپسر د هیبا 

..بعدشیهنر یمجله  .. 



دهیهم فشار م یرو چشم : 

- رونیبشنوم..گمشو ب خوامیبه جهنم! نم .. 

رهیو صدام باالتر م دمیرو با دستهام تکون م سرش : 

- خودتو  ای شه،یثابت م ای..باالخره شهیبهت ثابت م

 یجا هی برمیرو م هی! اگه سختته،آتلیکنیبدبخت م

گهید .. 

- ؟؟؟یبرس اتیراحت به کثافت کار الیکه با خ  

جون کندن خودم رو  . اما بهرسمیمرز انفجار م به

کنمیکنترل م : 

- یروان کنمیدرستت م .. 

نالهیسرشار از نفرت م یکر کننده ا غیبا ج کهوی : 

- یییییریبم شاالی!! ایریبم شاالیا !!! 

به  ی. بغض بدخورهیموهاش سر م یاز رو دستم

 رمیگیحال چشم ازش م نیو با بدتر ارهیگلوم هجوم م

.از اتاق اتاق خفه کننده ست. ی. فضاگردمیو برم



وضع قراره به کجا  نیبا ا دونمیو..نم کنمیفرار م

میبرس .. 

 

 ( نیعطر ) 

 

 خانوم پاکزاد؟-

قدمهام رو آروم کردم و  ییآشنا یمردونه  یصدا با

 کیبعد از اون روز،  یمیسل نِ یمت دنیبرگشتم. د

بند  یو دستم رو ستادمی. اکردیخجالت زده م م یکم

محکم شد فمیک : 

 بله؟؟؟-

که  یو با نگاه دیلبخند آرومش رو به روم پاش همون

گفت کرد،ینم تیاصال اذ : 

 سالم..حال شما؟؟-

 نیاول نیکه آوات من رو رسوند، ا یاز روز بعد

مرد بود نیبرخوردم با ا : 



- ن؟یشما خوب سالم..ممنون  

تکون داد و لبخندش همچنان  یسر متیمال با

کرده بود نیصورتش رو مز : 

 ..منم خوبم-

گفت نیبرداشت و در همون ح قدم : 

- ؟؟یکنیم کاریبا درسا چ  

شدم باهاش هم قدم بشم مجبور : 

- میخونیفعال که فقط م .. 

-  نیواسه امتحانات درسا سنگ ،یخوبه..از االن بخون

شنینم .. 

برم و  خواستی. دلم مداشتمیقط قدم برمسکوت ف یتو

چرا معذب بودم. به  دونمیکارش..نم یِ اون هم بره پ

 یلیکه..خ ریاخ یچند هفته  نیا یخصوص تو

. مثل کردمیخودم حس م ینگاهها و اشاره ها رو رو

 شیبه دختر کنار دنم،یبا د یحاال که دختر نیهم

که  دمیفهمیخوب م یلیاشاره کرد تا نگاهم کنه. خ



 یشدنم با آوات مردان دهیتوجه ها به خاطر د نیمام ات

 .بود

- ؟؟یندار یمشکل یتو درس  

بهش انداختم ییگذرا نگاه : 

 ..نه خدارو شکر-

و اون همچنان کنارم  میکوتاه باال رفت یچند پله  از

داشتیقدم برم : 

- ره؟؟؟یم شیبا نامزدت چطور پ یی..آشنایآآآ راست  

هم  نیبه گوش متو فکر کردم که حتما  دمیگز یلب

 چینامزِد منه..و اگر ه یکه آواِت مردان دهیرس

هم از آوات نداشته باشه، از دوستان و  یشناخت

دهیدرموردش شن انشیاطراف .. 

- رهیم شیاممم..فعال خوب پ .. 

 !چقدر خوب-

 عیخوردم و متعجب نگاهش کردم.و با لبخند وس جا

  .و آرومش روبرو شدم



- دیبره و به تفاهم برس شیپ نمیبهتر از ا دوارمیام .. 

برخورد رو نداشتم! پلک زدم و  نیانتظار ا راستش

 هیمتفاوت تر از اون یلی..خیمیسل نِ یفکر کردم که مت

لب زدم ی. به سختکردمیکه تصور م : 

 ..ممنون-

و رو بهم گفت ستادیا : 

-  یعکسها ی..ولستمیوارد ن یتو کار عکاس ادیمن ز

..کامال مپسندیم یلیرو خ یمردان یآقا یهنر

دهیمشخصه که کارشو با عشق انجام م .. 

کردم لبخند بزنم ی! سعشناختیم پس : 

 ..بله..عاشق کارشه-

بود، گفت یکه انگار ذات یو متانت یمهربون با : 

- دختر ساده و  اقتیهنرمند، ل یآقا نیا دوارمیام

 نیمثل شما رو داشته باشه..صد در صد ا یخوب

ود، همه جا واسه ت مهمه..اگه مهم نب ینامزد

یکردیانگشتر دستت نم .. 



شوخ اضافه کرد یبا خنده ا و : 

- دانشگاه طیبه خصوص تو مح .. 

و  کردیو..چقدر خوب که درکم م دمیخجالت کش یکم

رو فراموش کرد یکتابفروش یتو یحرفها . 

- و آرامش برات دارم خانوم  یخوشحال یآرزو

رو من حساب  ،یداشت ازیپاکزاد..هر وقت به کمک ن

دوست هیمثل کن.. .. 

لبم  یو معرفتش لبخند رو یخاطر بزرگ منِش به

  !اومد و چقدر آدمها باهم فرق داشتند

- ممنون یلیخ .. 

عقب برداشت یلبخند قدم با : 

 ..پس فعال-

 نیاول یمیسل نیمت دیرو براش تکون دادم و..شا دستم

دور از  نکهیدانشگاه بود. از ا یمن تو یدوست واقع

 کردین رو شگفت زده متصورم رفتار کرد، م

دادیبهم نم یحس بد چیو..نگاِه اون ه . 



 

 گذاشتم و فمیک یرو تو لمیرفتِن استاد، وسا رونیب با

از جام بلند شدم هیبدون توجه به بق .  

- ؟یکالس ندار گهید  

به کنارم انداختم و  ییمهسا، نگاه گذرا یصدا با

 :کوتاه جواب دادم

 ..نه-

- میبزن یدور هی میرب ان،یبچه ها هم ب سایپس وا .. 

ازشون  کردمیم یسع یعنیشون رو نداشتم.  حوصله

حسادت بارشون رو تحمل  یکنم و نگاهها یدور

 .نکنم

- برم دیکار دارم..با .. 

خنده گفت با : 

- یکنیکه همش خودتو واسه ما چوس مبابا توام  .. 

به روش زدم و ابرو باال دادم یلبخند : 



- دیخوش باش دیبا آوات قرار دارم..شما بر .. 

کج کرد یدهن : 

- دهیشوهر ند .. 

براش گرفتم و از کالس خارج شدم.  یا افهیخنده ق با

 کی دیبه ام دم،یکش رونیب بمیج یرو از تو میگوش

سرش  یود که چند روزاز آوات..و اون گفته ب امیپ

شلوغه یلیخ .  

 جینبود. اما اسِم پ یامیرو روشن کردم و..پ صفحه

و من  کردیم ییصفحه خودنما یباال نستاگرامشیا

زود باخبر  یلیخ ذاشت،یم جشیپ یکه تو یهر پست

شدمیم : 

" به اشتراک گذاشت یپست " 

که ازشون عکس  ییمدلها یعکسها دنید از

دست بردارم  یودآزارخ نیبودم و ا زاریب گرفت،یم

 یکه رو یدیعکس جد دنی..با دنبارینبود. اما ا



حرکت وسط سالن  یگذاشته بود، مات و ب جشیپ

  !موندم

بارون..همه  ریعکس دو نفره..ز کیعکس.. کی

بارون..من بودم. صورتم  یهاله تو کیمثل  یچ

واضح نبود. اما اون شب و اون رقص و اون  ادیز

!! و همون ارم؟ین ادیبه  شدیبارون و اون مرد..مگه م

 ...عکس

. ناباور بودم..من و آوات؟!! آب گلوم رو دمیکش نفس

 نییگلوم نشسته بود رو پا یکه تو یفرو دادم تا بغض

..ابروهام باال رفتند..نگاهم تار شد..مثل دمیبدم. خند

که تار بود و..شب بود و..بارون بود  یعکس

که زمزمه شد و یو..شعر .. 

 ونیشد. لبم م دهیَکپِشن پست کشبه سمت  نگاهم

شد و زمزمه وار خوندم ریدندونهام اس : 

شمیاند یتک و تنها به تو م "  

وقت همه  

جا همه  



شمیاند یبه هر حال که باشم به تو م من " 

شدن  ی..علنیعنی نیبه لرزه افتاد. ا جانیاز ه قلبم

. همون دمیمن و آوات؟! بازهم با بغض خند یِ نامزد

 نیا ریردم و..حاال همون شعر زکه زمزمه ک یشعر

پست بود! کامنت پست بسته شده بود و آوات اجازه 

رو نداده بود چکسیاظهار نظر به ه ی .  

دمیکه به پشتم خورد، در جا پر یضربه ا با . 

- هنوز؟؟؟ ینرفت  

قلبم گذاشتم و به سمت مهسا برگشتم. اما  یرو دست

اون عکس بود شیتمام حواسم پ . 

- دمیترس ! 

اشاره کرد میبه گوش و دیخند : 

- ؟؟یاونطور یشد یغرق چ  

 هیهد نیشد. بهتر دهینگاهم به سمت عکس کش بازهم

 نیکه با ا دونستیبهم بده و..خودش م شدیکه م یا

بهم داد؟ یعکس چه حال ! 



- جشیآوات..عکسمونو گذاشته تو پ .. 

 میزده تر از من گوش جانیشد و ه کمیزود نزد یلیخ

دیرو کش : 

- نمیعه بب !! 

درآورد ییباز موند و صدا نشده : 

- هیجد یپس همه چ ن؟؟؟ییاَاَاَاَ شما دوتا ! 

کرد نگاهم : 

- ؟یستیجون من دوست دخترش ن ! 

 امیبهش پ دیبودم و با قراری. بدمیرو کش یگوش

دادمیم .  

- برم دی!بده من باوونهید رینخ .. 

جمع شد. چشم ازش گرفتم و  یبه حالت بد دهنش

ز سالن خارج شدم. به عکس دو نفره مون ا رهیخ

بودم و چند روز مونده به زمستون، هوا  اطیح یتو

حس  ییسرما چیداشت. اما من ه یادیسوِز ز

سوختیو تمام وجودم از گرما م کردمینم . 



- ؟؟؟یچ یعنیسالم..آوات اون عکس   

رو فرستادم.  امیکه دست خودم نبود، پ یخنده ا با

که آوات رو  یکسان ی! همه شد؟یم یحاال چ

شد؟یم یعلن یعنی یوا دند؟؟؟یفهمیم اختند،شنیم !  

داد که از دانشگاه خارج شده بودم.  یرو وقت جوابم

رو باز کردم امیبدون تعلل پ : 

- کنمیدارم بهت فکر م یعنی .. 

دادم  هیتک نمیماش یشد! به بدنه  زیلبر جانیاز ه قلبم

کردم پیطاقت تا یو ب : 

- هست یخبر هیکه  فهمنیهمه م .. 

- ناراحت؟؟ ای یخوشحال  

چشم دوختم.  یو به آسمون ابر دمیرو باال کش نگاهم

؟یبزنم..کدوم ناراحت غیج یاز خوش خواستیدلم م !! 

- که میستیواضح ن .. 

- هست؟؟؟ یخبر هیکه  نیواضحتر از ا  



 تونستمیبودم. م یو پر از انرژ دمیخندیبه خود م خود

وقفه بدوئم یتا خوِد خونه ب ! 

- تموم؟؟؟ یعنی  

ابم رو دادزود جو یلیخ : 

 ..همون روز تموم شد-

شدم! نگاهها  نییها در جا باال و پا وونهیمثل د نباریا

 جان،یه نیکنترل کردن ا یرو حس کردم و برا

کردم پیلرزون تا یشدم و با انگشتها نیسوار ماش : 

- شه؟؟یم یبعدش چ  

به  هیخوندن جوابش، دل تو دلم نبود و هر ثان یبرا

جوابم  قهیدق کیرض . و اون در عگذشتیم یکند

 :رو داد

- م؟؟؟یبگذرون یمونده رو چطور یماه باق شیش  

شدن  دهیچرا!! دلم بوس دونمیشدم و نم سرخ

 نیپر تب و تابش! ماش یخواست..از همون بوسه ها

 یرو روشن کردم و با سرعت راه افتادم. آهنگ



کردم. فقط  ادیبود، صداش رو ز یگذاشتم و هر چ

 نیبروز ا یبودم برا یراه کیدنبال 

 نی..آروم کردن اجانیه نیکردن ا ی..خالیخوشحال

وونهیقلِب د !  

- ِشت؟؟؟یپ امیب  

 نیکنه خونه باشه..خدا کنه بذاره کنارش باشم و ا خدا

به اوجش برسه یخوشحال ! 

- ؟؟؟ییکجا  

کردم پیتا یرانندگ نیح در : 

 ..تو راه خونه-

تعلل جوابم رو داد بدون : 

- ایزود ب .. 

 قهیچهل دق ریکردم که مس یچطور رانندگ دونمینم

کردم و به خونه  یط قهیدق ستیرو در عرض ب یا

و من چند  خواستی! دلم آغوش گرمش رو مدمیرس

 زده بودم. و اون عکس..اون غیج جانیاز ه یبار



 یکه گفت تموم شد! زندگ امشیشعر..اون شب..و پ

باشه؟ نیریانقدر ساده و ش تونستیم ! 

پارک کردم و به سمت پله  نگیپارک یرو تو نیماش

و  قراریها پا تند کردم. اون هم انقدر مثل من ب

 دلتنگ بود؟؟؟

قلِب  یدست رو دم،یدر واحدش رس یجلو یوقت

 نی. ادمیکش قیگذاشتم و بارها و بارها نفس عم تابمیب

و من هربار به خاطر  شدینم یعاد چوقتیکِشش ه

افتادم یروز م نیبه ا دنشید . 

 نیدر باز شد و من با ه ده،یبه زنگ نرس دستم

لباس  یتو دنشی. ددمینگاهم رو باال کش یآروم

متعجبم کرد. لبخند داشت و نگاه خاصش  رونیب

بپرسم،  یزیچ نکهیبا..خواستن همراه بود؟؟ قبل از ا

. قلبم با لمس دیدستم رو گرفت و داخل خونه ش کش

کرد و من چقدر  دنیدستش شروع به تپ یگرم

بودم دلتنگش ! 



تعلل دستهاش رو  یا هیکه بسته شد، بدون ثان در

حصار امن دستهاش  ونیدورم حلقه کرد و من م

شدم. چشمهام بسته شدند و اون محکمتر و  ریاس

 یزمزمه  یدلتنگ تر من رو به خودش فشرد. صدا

دادیبهم م یآرومش حس زندگ : 

- یکرد ریچقدر د ! 

دستهام رو  زدم،یکه پس م یو با خجالت دمیگز لب

از قبل فشرده  شتریدورش حلقه کردم. جابجا شد..ب

 .شدم

- ؟؟؟یبر ییجا یخوایم  

شونه م سر داد و  یدستش مقنعه م رو رو کی با

 یقیموهام گذاشت. با نفس عم یبالفاصله لب رو

گفت خش گرفته : 

- هم شده رمیسر کار..د رمیدارم م .. 



ش بلند کردم و نگاهش کردم.  نهیس یرو از رو سرم

 یتو شدیداشت. م یقشنگ ینگاهش چه حال و هوا

و دینگاه غرق شد و پرواز کرد و به اوج رس نیا ... 

 ..دلم واسه فندوقم تنگ شده بود-

دستش رو دو طرف صورتم گذاشت و صورتم  دو

مردونه ش قاب گرفت. نگاهش  یدستها ونیرو م

چشمهام  یصورتم چرخ خورد و در آخر تو یتو

 :متوقف شد

- دمتیدیم دینتونستم برم..قبل رفتنم با .. 

شده بود و نرفته  رشیلبم اومد. د یرو یتابیب لبخند

 ی! اون هم به اندازه نهیبود تا قبل از رفتن من رو بب

 ..من دلتنگ بود

- قشنگه آوات یلیعکسمون..خ .. 

صورتم خم شد و چند بار پشت سر هم لپم رو  یرو

دیبوس .  



-  نمیاز ا شتریلپت، ب یسوراخا نیا دنیواسه د

کنمیم .. 

و خنده م وسعت گرفت.و اون بازهم  دمیکش خجالت

چنگ شد  ورشیپل ی. انگشتهام رودیچال لپم رو بوس

 یزود نیو من دلم رفتنش رو..اون هم به ا

خواستینم .  

- ؟؟یگردیبرم یک  

و  شدیم دهیصورتم کش یجا یجا یرو لبهاش

در اومده بود. پچ پچ  یموهام به باز یانگشتهاش رو

 :وار لب زد

- آخر شب دی..شارید .. 

گرفتم. کارش انقدر  یا گهیحس د ،یاوجِ دلتنگ در

بود؟! صورتم رو  نطوریهم شهیهم د؟؟؟یکشیطول م

 دنیپرس یو سرم رو باالتر گرفتم. برا دمیعقب کش

لبهام مونده  یدم و نگاه اون که روسوال دو دل بو

کردیبود، من رو هول تر م : 



- ر؟؟یآآآ چرا انقدر د  

بود که لبهام  ومدهین رونیجمله کامل از دهنم ب هنوز

فراموش شد!  یشد. همه چ ریلبهاش اس یگرم ونیم

. با دیامان کوب یهم افتادند و قلبم ب یچشمهام رو

مهم  یآغوشش از نفس افتادم و چ یبوسه هاش و تو

لحظه ها؟؟؟ نیبود جز ا  

آرومتر  ییبا بوسه ها یها گذشت و..به سخت هیثان

صورتم  یفاصله گرفت. دستش نوازش وار رو

لبم موند. نفس  یشد..و انگشت شستش رو دهیکش

بود. کلمات در اوجِ نخواستن از  نیاون هم..سنگ

اومد یم رونیدهنش ب : 

- ی..کاش زودتر اومده بودیشده عطر رمید .. 

 یکردم و به قلب سرکشم ب نییرو باال و پا مسر

نخوام نیاز ا شتریکردم تا ب ییاعتنا !  

- برم خونه دینشده..منم با رتریخب..برو تا د .. 



لبم، ازم فاصله گرفت و  یکوتاه رو یبوسه ا با

مبل برداشت یرو از رو شیکاپشن باد : 

 ..مقنعه تو درست کن-

نه هام شو ینامرتب شده بود و مقنعه م رو موهام

و با عجله مقنعه م رو درست کردم و  یبود. به سخت

رفتم. دنبالم اومد..و  رونیقبل از اون از خونه ش ب

بستن در، سرش رو به سمتم خم کرد و  نیدر ح

 :آروم گفت

- شدنم ریبه د دیارز یم .. 

و اونهم  دیلبم اومد. لپم رو کش یگذرا رو یا خنده

دیخند : 

- عدبه ب نیاز ا میچقدر کار دار .. 

 

دمیابرو باال م متعجب : 

- ؟؟؟یچه کار  

دهنش رو جمع کرد یحالت بامزه ا با : 



- درباره  رسه،یاز راه م یبه هرک دیاوف اولش که با

! هیجد یچکه همه  میو بگ میبد حیاون عکس توض ی

لیبه دوست..آشنا..فام .. 

دیخند : 

- ..اَره..اورهبهیغر .. 

دلم آب  یقند تو لویک لویتصور اون عکس، ک با

شدیم .  

- خودشونو  یزده بشه..بزرگترا کارا دیحرف با یکل

میرسیخودمون م یما هم به کارا کنن،یم .. 

 یعنی نی. اشدیداشت روشن و روشنتر م یچ همه

در کار  یا یپنهان یِ زدنام چیو ه دندیفهمیهمه م

گفته هاش بود و اون بازهم  لینبود! من درحال تحل

دیلپم رو کش : 

-  یایامشب ب نیهم خوادی! دلم مادهیز یلیماه خ شیش

خودم شیپ !! 



رفته  لیتحل یو با صدا دیلرز جانیاز شدت ه قلبم

از خجالت زمزمه کردم یا : 

- خب شهینم .. 

دیهم خند اون : 

- ؟؟؟یندار یفعال کار..میزنیدرباره ش حرف م  

دو دستم  ونیگلوم رو فرو دادم و دستش رو م آب

 :گرفتم

 ..دلم برات تنگ شده بود-

و براقش  اهیس یبه چشمها یادیمردونه ش ز لبخند

اومد یم : 

- برمیفردا تو رو هم با خودم م .  

دمیپرس متعجب : 

 !کجا؟-



احتماال به گوش دوستام و همکارام هم -

رو  یکیکه آوات  دهیما رستا االن حت یعنی..رسهیم

کنهیداره که بهش فکر م !  

ادامه داد یو با چشمک دیکاپشنش رو کش پیز : 

- که  برمتیخودم فردا م دن،ینترک یتا از فوضول

نشن چیواسه اون عکس سه پ گهید .. 

 ی!! چدادیرو به عنوان نامزدش به همه نشون م من

کنترل  یکه به سخت یبا ارزشتر؟! با ذوق نیاز ا

دندونهام فشردم. اون دست  ونیلبم رو م دم،کریم

آسانسور، با عجله از  یدر بسته  دنیتکون داد و با د

دادم  هیخونه ش تک یرفت. به در بسته  نییپله ها پا

وار  وونهیافتاد، د یم که یو ناباور از اتفاقات قشنگ

نشون  ی. برابردی. فردا من رو با خودش مدمیخند

 دندیفهمی..همه..همه مدادن به همکارانش..دوستهاش

بود ادیز یلیماه خ شیو..ش ! 

 

********* 



 

 نیا دنیرس جانیه شبیدلم نبود و از د یتو دل

نبود  یزیآوات چ جِ یپ یلحظه ها رو داشتم. عکِس تو

عکس و  کیاز کنارش گذشت.  تیاهم یکه بشه ب

 یرابطه! حاال من نامزد رسم یتفاوت تو ایدن کی

کردیفکر م یبه کس بودم و..اون یآواِت مردان ! 

زدِن ترالن و ساغر و مطلع شدن مامان به  زنگ

و نشون دادن  زدانی طنتیدوستش..و ش ی لهیوس

عکس دونفره مون به مامان و بابا! نگاه خاص 

تر  یجد یحرکات مامان..همه چ یتو تیبابا..رضا

تمام لحظه هام رو پر کرده بود نیو ا شدیم .  

و  شبیفکر د رون پام نشست، از یکه رو دستش

اومدم رونیلبخند مامان ب . 

- ؟؟یشد یغرق چ  

 نیینگاهم رو پا یاز روبرو گرفتم و با لبخند چشم

دمیکش : 



- یچیه .. 

به  نی. از ادیپنجه ش فشرده شد و قلبم لرز یتو پام

 نیا کردم؟؟؟یعادت م یکینزد نهمهیبه ا دیبعد با

بود و  یبه نظر اون چطور یو رسم یواقع یِ نامزد

رفت؟یم شیپ دید باتا چه ح !  

- کنهیزنگ قرمز خوشگلت م .. 

سرم  یمنظورش به شال قرمز رنگ رو دونمینم

که بود، از  یرژ قرمز رنگ. اما هرچ ایبود، 

بهم دست داد یحس خوب فشیتعر .  

- یمرس .. 

- یقرمز بپوش رونیواسه ب گهیباشه نذارم د ادمی .. 

زد و آرومتر گفت یکه کردم، چشمک نگاهش : 

- واسه منقرمز فقط  .. 

 نییهم فشردم و با ذوق سرم رو باال و پا یرو لب

اون، اگر فقط کنارش باشم یبرا یکردم.همه چ ! 



باغ بزرگ، نگاهم رو به  کیداخل  نیماش تیهدا با

 یخال یبه درختها م،یکه شد کتریاطراف دوختم. نزد

 قِ یآالچ کی! یقشنگ یاز برگ نگاه کردم..چه جا

. و در میرو گذروندبزرگ  یتاِب آهن کیقشنگ و 

رو نگه  نیماش دیسف یبا نما ییالیو یآخر جلو

 .داشت

- میشو بر ادهیخب..پ .. 

که  یبار نیبود؟! هوممم مثل اول نجایکارش ا محل

باغ  کی یش برد و توبا خود یعکاس یمن رو برا

پارسال افتادم و  زییپا ادی کهویازم عکس گرفت..

 کیتولدم بهم داد.  یکه به عنوان کادو یاون عکس

سال  کی نیا یو تو گذشتیسال از اون ماجرا م

باغ نبود  ناو ن،یکرده بود! ا رییچقدر رابطه مون تغ

رفتیم یعکاس یبرا یادیز یو انگار آوات جاها ! 

به صورتم  ینگاه نهیآ یدن،از توش ادهیاز پ قبل

 یسع یلیانداختم تا از مرتب بودنم مطمئن بشم. خ

امیباشم که کمتر از سنم به نظر ن یداشتم جور . 



کرده  تیفِرم رو پف داده و به پشت هدا یموها

صورتم  یسرکش رو یچند تار مو نحالیبودم، با ا

و..در  دمیلبم کش یبه گوشه ها یراه گرفته بود. دست

و بامزه  طونیش یدختربچه  کیورت من هر ص

 !بودم

و کنار در  دمیهم کش یرو رو اهیس یطرف پالتو دو

به آوات!  دهی. درست چسبستادمیامارت ا یِ چوب

حفظ آرامش،  یهم گره زدم و برا یدستهام رو تو

بار بود  نیاول نیدلم شروع به شمردن کردم. ا یتو

 بردیم ییکه آوات من رو به عنوان نامزدش جا

زیانگ جانیو..هوف چقدر ه ! 

بدون  دمیبه آوات انداختم که د یباز شدن در، نگاه با

دست خودم  میا هیثان کی. لبخند کنهیلبخند نگاهم م

خاصش گرفتم و به روبرو  یاههاینبود..چشم از س

  .نگاه کردم

به سالااام داداِش خودم! به به مهمونم با خودت -

یآورد .. 



و همون به  شناختمیم دوستانش فقط احسان رو نیب

کمرم  یاستقبالمون اومده بود. آوات دستش رو رو

 :گذاشت و جواب سالم احسان رو داد

- احسان؟ یسالم..چطور  

شد و  دهیاحسان با همون لبخند سمت من کش نگاه

 :محترمانه تر گفت

- مطمئن بودم که کاِر  یعنیخانوم!  نیسالم عطر

 !خوِد خودته

جواب دادم یلبخند خجول با : 

- کاِر منه؟ یسالم..چ  

به آوات کرد یابرو اشاره ا با : 

- دونستمیمن از اول م ولیبردن دل داداشمون..ا .. 

از کجا  دونمیکه نم یشد و با خجالت شتریخوب ب حس

به آوات انداختم. آوات دستش رو  یاومده بود، نگاه

 :پشتم فشار داد



- ؟؟؟یدونستیم ویچ یخودم بهت گفتم..چ  

آوات زد یونه به سرش یدست احسان : 

-  ی..دمت گرم..شوخدونستمیهم م یبگ نکهیقبل از ا

شدا یجد یشوخ !! 

که دکور قهوه  میشد یسالن بزرگ یآوات پا تو کنار

 یسالن بود، نما یکه تو یادیبا نور ز دشیو سف یا

داشت یقشنگ .  

- بود یاز اولم جد .. 

آوات، ناخودآگاه نگاهش کردم. اما  یصدا دنیشن با

کس  یه به حرفش فکر کنم..صدانشد ک یفرصت

همراه بود، باعث شد چشم از  جانیکه با ه یا گهید

رمیآوات بگ .  

- انقدر به اون عکس  روزیچه خبره!! از د نجایا نیبب

فکر کردم که مخم هنگ کرد! پس اون  جتیپ یتو

خودمون بود نیدختر خانوم، عطر ! 



شد و با  کمونیدر حال گفتن حرفهاش نزد شکوه

 ینگاهمون کرد. بازهم حس جانیهو  یمهربون

شدن..ذوق زده شدن..مرکز  دهی:مهم بودن..ددیجد

کردن دست آوات،  دایپ یتوجه بودن! دستم رو برا

 :دراز کردم و اون دستم رو فشرد. آروم لب زدم

 ..سالم-

شکوه من رو به آغوش  ام،یبه خودم ب نکهیاز ا قبل

 :گرفت

- تخاب ! چه خوب که انزمیماهت عز یسالم به رو

خوشحالم واسه تون یلی..خییآوات تو .. 

تر و خوشحالتر  قیرو باز کرد و عم دستهاش

 :نگاهمون کرد

- ..اصال فکر نیای..چقدر شما دوتا به هم مزمیعز

عنوان شما دوتا رو کنار  نیبا ا یروز هی کردمینم

..چقدرم نیکنار هم خوشبخت بش دوارمی! امنمیهم بب

بزرگتر و باوقارتر شده نیعطر .. 



 نییخجالت زده لبخند زدم و نگاهم رو پا بازهم

دمیکش : 

- شکوه جون دیممنون لطف دار .. 

رو  یآروم یدستم رو فشرد و با خنده و صدا آوات

 :به شکوه گفت

- نقشه ت  ندفعهیچشمتو از رو زن من بردار که ا

رهیگینم .. 

به آوات رفت یبه کمر چشم غره ا دست : 

-  نیعطر رو میدیهمه فهم گهینترس جناب..د

ستمیتو فکر عکس انداختن ازش ن ندفعهی..ایحساس .. 

بود؟!  نیبه آوات نگاه کردم. منظورش ا متعجب

بازوم گذاشت یمهربون دست رو یشکوه با لبخند : 

- واسه دهیجون م نیمعصوم عطر یهرچند چهره  ... 

با همون خنده  نیو در همون ح دیدستم رو کش آوات

 :به شکوه گفت



-  نجای! امروزم آوردمش اینه من اهلشم، نه عطر

آشنا بشه، هم شما رو از  شتریکارم ب یکه هم با فضا

نجات بدم یکنجکاو .. 

با کارش هم آشنا  خواستیباال رفتند. پس م ابروهام

. از کارش و خواستیرو نم نیم ابشم و..خب من دل

خبر داشتم و دلم  شیبا سوژه هاش کم و ب تشیمیصم

 نیکه تا ا نیبدونم. هم نیاز ا شتریب گهید خواستینم

هم نبود  ینبود؟؟ اعتراض یحد متنفر بودم، کاف

 تیاز همه برام اهم شتریکه ب یزیها..باالخره چ

 .داشت، خود آوات بود و بودن در کنارش

 خواستیداشتم..حق داشتم که دلم م ..من حقآره

 یو همون دور دورها متنفر بمونم! وقت نمینب یچیه

شکوه بلند شد یکار آماده شدند، صدا یهمه برا : 

- س؟؟یتارا جان، شهرزاد آماده ن  

که  شدیکه نم شدیاسم فراموش نم نی! اشهرزاد

 یبود تا تمام حسها یمن کاف یاسم برا نی!! همشدینم

 شدی. و چقدر سخت مرهیزم بگخوب و قشنگ رو ا



رو  یچیو ه دیروِز خاص محکم بود و خند نیا یتو

اوردیبه رو ن !  

- آماده ست گهید قهیدو دق .. 

- عتریسر کمیآوات اومده..همه حاضرن.. .. 

بود  یاتاق ی. اما نگاهم به در بسته دمیکشیم نفس

شدن  بایز یکه..اون دختر توش نشسته بود و برا

مون شهرزاِد معروف..همون ! هشدیآماده م شتریب

کابوس هرشبم شده بود  ییروزها کیکه  یدختر

اون رو با تمام وجود از  خواستیو..من چقدر دلم م

  .ذهنم پاک کنم

- یعطر نیبش نجایا ایب .. 

اتاق گرفتم و  یآوات، چشم از در بسته  ییراهنما با

 قمیسالن نشستم. نگاه عم یگوشه  لیمبِل است یرو

کردیون با همون آرامش نگاهم مرو بهش دوختم. ا : 

- یاریپالتو تو درب یتونیاگه گرمته، م .. 

دمیبه اطراف تکون م یسر : 



 ..نه راحتم-

- ارنیواسه ت قهوه ب گمیاالن به بچه ها م .. 

. آوات من رو خوردیقلبم تکون م یتو یزیچ کی 

کارش آورده بود و  طیبا مح شتریب ییآشنا یبرا

زدش، به دوستان و من به عنوان نام یمعرف یبرا

طرف خوِب  کیطرف بد، و  کیهمکارانش.. 

خوب! سردرگم شده بودم و دلم همون خلوت دونفره 

خواستیمون رو م .. 

 یباز شدن در اتاق، قلبم فشرده تر شد. نگاهم رو با

 کمونیرنگ نزد دیکه با لباس شِب سف یدختر

رو فراموش  دنینفس کش ی. لحظه اشد،موندیم

 کی..یبلند و تور ینهایند با آستبل راهنِ یکردم. پ

تِن دختر خوش اندام..دستهام  یتو بایز یلیلباس خ

بود،  یلباِس نامزد غیتبل دونمیهم چلوندم..نم یرو تو

بودند بایز نهایا یمدل مو! همه  ای ش،یآرا ای .. 

 تارا جان تمومه؟؟-

بود ستادهیخوش پوش کنار شهرزاد ا یزن : 



- و مدل موهاش  سشی..از چشمهاش و فزمیآره عز

دیریعکس بگ شتریب خوامیم .. 

گفت یهنوز کنارم بود وقت آوات : 

- ما  د،یدار دیروش تاک شتریکه خودتون ب یهر قسمت

کار شما بهتر  غیتا تبل میکنیرو همون قسمت تمرکز م

 ..بشه

به آوات نگاه کرد زیتشکر آم زن : 

- خوبه یلیکارتون خ دونمیممنون..م .. 

رو  ی..نگاه شهرزاددمیدیمن نگاه زن رو نم اما

شده بود. پلک  رهیکه بدون لبخند به من خ دمیدیم

 یزد..چشم از من گرفت و به آوات نگاه کرد. نگاه

روشنش که به دست همون تارا  یِ صدف یبه موها

به مراتب  یشیآراسته شده بود، انداختم. و آرا

و من  نبوددلم اصال ساده  یتو نهای..اعتراف اباتریز

شدید مواقعا حالم ب ! 

- ؟؟؟یدیشهرزاد اصال نامزِد آواتو د  



سردرگم به  یشکوه، نفسم گره خورد. نگاه یصدا با

مهربون  یکه با خنده ا یاطراف انداختم. به شکوه

 ی. به احسان که داشت برامون قهوه مکردینگاهم م

 یکه درحال درست کردن دکور برا یآورد. به پسر

.کنارم که. یبود.از همه گذشتم. به آوات یعکاس

. و کردیم اهمنگ یمحو یلیبود و با لبخند خ ستادهیا

 یمات و ب یا هیکه چند ثان یدر آخر..شهرزاد

به من کرد و در  یحرکت نگاهم کرد. شکوه اشاره ا

گفت نیهمون ح : 

- ان؟؟؟یچقدر به هم م نینامزِد آواته ها..بب  

لبخند رو اصال لبخند  نیلبخند زد..اما من ا شهرزاد

دمیدینم ! 

- ؟ی! نامزد؟یدج !! 

. با تعلل ستادیمن و آوات ا یشد و روبرو کترینزد

دهن باز کردم یاز جام بلند شدم و..به سخت : 

 ..سالم-



 ییرایرو دراز کرد و..همون خنده! من گ دستش

نداشتم..خنگ بودم..اما شهرزاد..خوشحال  یخوب

 !!نبود انگار

- نامزد  ی..آواِت کِ شهیباورم نم ی! وازمیسالم عز

؟ییهویخبر و  یچرا انقدر ب ن؟؟یکرد !! 

و با خنده جوابش  دیموهاش کش یالبه ال یدست آوات

 :رو داد

- گهیشد د ییهوی .. 

شد یآوات طوالن یشهرزاد رو نگاه : 

- تون؟ یاعالم نامزد یعنی..جیپ یاون عکِس تو !! 

کرد نییباال و پا یسر آوات : 

- بایتقر یاِ  .. 

 من سر خورد و دستم رو یشهرزاد رو نگاه

نگاِه آرومش  یرو از تو یفشرد.من هنوز بهت زدگ

خوندمیم : 



- باور کنم..آآآ من قبال  تونمیچه جالب..اصال..نم

دمت؟یند ییجا !! 

زدم یجون یب لبخند : 

- دونمینم .. 

ادتکون د یسر : 

 ..به هر حال خوشبختم-

آوردن اسمم فکر  ادیبه  یکردم که داره برا فکر

گفتم نیهم ی.براکنهیم : 

- ..نامزِد آواتنمیعطر ! 

دوباره م باعث شد که ابروهاش باال بپرند  دیتاک

 یلیمحو شد. اما خ یاون لبخند به کل یو..لحظه ا

دیبازهم خند عیسر : 

- دارم یخوشبخت یواسه تون آرزو .. 

نفس  ینگ بودم ها..اما شهرزاد به سختخ من

دیکشیم !  



 ..ممنون-

-  یخوشحال شدم..خبِر..شوکه کننده ا یلیآوات خ

دیبود..اممم خوشبخت بش .. 

کج کرد و دستش رو  یتشکر سر یبه نشانه  آوات

 :پشِت من گذاشت

- یمرس .. 

زود گفت یلیخ شهرزاد : 

 ..خب من آماده شم واسه عکس-

از طرف ما باشه، با  یفمنتظر حر نکهیقبل از ا و

هول شده، از کنارمون گذشت. احسان  یهمون خنده 

به دستم داد یکاغذ وانیل یتو یقهوه ا : 

- نیبفرما عطر .. 

کردم و آوات رو بهم آروم گفت تشکر : 

- شهیزود کارم تموم م یلیخ .. 



 یدستش رو گرفتم و تو ره،یفاصله بگ نکهیقبل از ا 

شدم رهیچشمهاش خ : 

- دم بزنم؟؟؟برم تو باغ ق  

به روم کرد یکمرنگ اخم : 

- سرده رونیب ن،یجا بش نینه..هم .. 

 خوادیکه دلم نم دیفهمینزدم و..کاش م یحرف گهید

عکس گرفتهاش از اون دختر و ژست گفتن هاش 

نمیبهش رو بب ! 

 کردمیم یبود و من چقدر سع یدرحال عکاس آوات

حواسم رو ازشون پرت کنم. نگاه گاه و  یجور کی

بودم که کاش  نیفکر ا یبهشون بود و تو گاهمیب

دختر و  نی..اایبود.  یا گهید زیشغل آوات چ شدیم

اگر  شدیم ی. هوففف چشدندیحذف م گهید یدخترها

که گفتمیبهش م ... 

 ی! تازه به عنوان نامزد رسمگفتمینم یزیمن چ نه

لحظه  نیآوات شناخته شده بودم و..دلم خراب شدن ا



 دمیخریرو به جون م یچ. من همه خواستیها رو نم

هم..به  زهایچ یلیتا آوات رو داشته باشم..اما از خ

دمیترسیحد مرگ م !  

- نگاه کن نیشهرزاد تو دورب ! 

که  دمیشد. شهرزاد رو د دهیبه سمتشون کش نگاهم

بدون لبخند سرش رو باالتر گرفت. آوات دوباره 

 :تذکر داد

- تر نییذره پا هینچ.. .. 

باشه که آوات  یورهمونط کردیم یسع شهرزاد

تونستیو..انگار نم خواستیم !!  

- نه یدستتو بذار کنار صورتت..اونطور !  

نگاهش کرد میو مستق دیرو عقب کش نیدورب کهوی : 

- شهرزاد؟؟؟ حواست  یشد ینطوریامروز چرا ا

 !کجاست؟



منه!  ِش یکه حواس شهرزاد..پ گفتیبهم م یحس کی

لوند و  دخترِ  نیاز ا شترمیحس باعث نفرت ب نیو هم

شدیجذاب م . 

- خوبه؟؟ ینطوری..ادیببخش  

دوباره شروع به عکس انداختن کرد و با  آوات

گفت یتیبازهم با نارضا نحالیا : 

-  ..فقط نگاهتو بکشرینگ نیینگاه کن..سرتو پا نوییپا

بخند گمیبخند..م کمی! نییپا ! 

 میمستق ومد،یدر ن خواستیکه م یزیاون چ یوقت

 :نگاهش کرد

-  م؟؟یبعد کارو شروع کن یاستراحت کن کمی یخوایم

از عکسا خوب نشد چکدومیه .. 

کرد و به من نگاه کرد! هنوز ناباور بود؟! با  یمکث

گفت یتعلل چشم ازم گرفت و با لبخند مصنوع : 

-  کنمیکار دارم..وقت نم یلیآخه من امروز خ

 ..استراحت کنم



گفت یجد آوات : 

- م جمع کن تا کار زودتر تمو شتریپس حواستو ب

 ..بشه

. از هول شدنش..از حواس گرفتمیازش م یبد حس

فکر بودنش..از لبخند  یپرتش..از تو

..اصال..از شغل آوات و زوم کردنش رو شیظاهر

 نیهم شدیو نم گرفتمیم یبد یلیدختر..حس خ نیا

م؟یحاال بر ! 

رو اجرا کنه،  گهیکه آوات م ینتونست ژست یوقت

 یشد و دستش رو رو کشیآوات خودش نزد

 گهیهم فشردم و د یکرد. چشم رو میتنظ شیشونیپ

چقدر آزار دهنده بود ینگاهشون نکردم. لعنت ! 

- تموم شد گهیخب د لهیخ .. 

فرستادم،  رونیب یحرف، نفس آسوده ا نیگفتن ا با

 یتو یکی دیو ناراحت بودم. شا یهرچند هنوز عصب

زود گفت یلیسالن، حالش بدتر از من بود که خ نیا : 



- برم دیجله دارم، بامن ع دیببخش .. 

به سمت اتاق پا تند کرد و  بایهمون لباس شِب ز با

دیدر رو ببنده، شکوه متعجب پرس نکهیقبل از ا : 

- شده شهرزاد؟؟ یزیچ  

داد یبرگشت و جواب شهرزاد : 

- داره و زودتر برم یآآآ مامانم گفت کار فور .. 

بعد بدون تعلل در رو بست و .  

 ای ؟؟یدر بسته موند. فرار کرد؟! از ک یرو گاهمن

 یعنینداشتم؟!  ی! چرا نسبت بهش حس خوب؟یاز چ

 یِ نیحس بدب کیبرخورد، نیاز اول هم نداشتم و ا

 یشد که ب یچ دونمیوجودم انداخت. نم یتو یبد

 خواستمیم دی. شادمیاهم رو به سمت آوات کشاراده نگ

 یتو نیدورب. نگاه اون به نمیعکس العملش رو بب

ابروهاش نشسته بود.  نیب یفیدستش بود و اخم ظر

از رفتار شهرزاد فکرش رو مشغول نکرد؟؟ یزیچ   

- ن؟؟یچش شد ا  



و..الاقل انگار  دیبود که انگار از جمع پرس شکوه

ردکیمثل من فکر م دینفر شا کی ! 

- ..البد حوصله نداشتهدونمیچه م .. 

زود نگاهم رو به  یلیآوات باعث شد که خ یصدا

به در بسته انداخت  ینگاه کوتاه یسمتش بکشم. وقت

حس  کیدستش ور رفت،  یتو نیو دوباره با دورب

 دیجد یگرفتم! حس یا گهید

براش  یبود و اسم بهی..برام غردونمیو..ترسناک..نم

 دونمیودم و ناراحت بودم و نمب ینداشتم. من عصبان

مثل نفرت داشتم یحس کیچرا! من.. !! 

کاورش گذاشت و به  یرو تو نیباالخره دورب یوقت

 الیخیکه آروم و ب کردمیم یسع یسمتم اومد، به سخت

 .باشم

 ..تموم شد-

 نینگاه کردن بهش هم سخت بود و..کاش از ا یحت

 مبل رها شد و درحال ی. کنارم رومیشدیفضا دور م

گفت یبا حواسپرت ن،یبستن کاور دورب : 



خدا کنه بشه چند تا عکس خوب از توشون -

 نیا گرفتیژست م یدرآورد..چرا انقدر مصنوع

 !دختره؟

رو  نیخودم کنار اومدم و نگاهش کردم. دورب با

مقابلمون گذاشت و با لبخند نگاهم کرد زیم یرو : 

- ؟؟یخسته که نشد  

حرف زدن هم  یکه حت دمیدهن باز کردم..فهم یوقت

 :برام سخت شده

 ..من..نه-

به پام زد یدست : 

 ..حوصله ت سر رفت-

کش دادم یلب بتیمص به : 

 ..نه-

رون پام فشرد و بلند شد یرو رو دستش : 

- میپاشو بر .. 



! شد؟یحسم باهاش حرف بزنم؟ م یدرباره  شدیم یچ

 ی..همه چای..شدیم یعصبان ای..کردیاگر تعجب م

شدیخراب م !  

پاشنه  یکشنده م غرق بودم که با صدا افکار یتو

جونم  یبازهم همون حس نفرِت آشنا تو یکفش یها

شد.  دهیزود نگاهم به اون سمت کش یلی. خدیچیپ

به  یآفتاب نکیرفتن آماده شده بود و ع یشهرزاد برا

رنگش که حالت  یبلند کاربن یچشم داشت. مانتو

و راه  دادیتر نشون م دهیکلوش داشت، اون رو کش

به نظر  یکامال حرفه ا ش،یفتِن پر از لوندر

به همه زد و با همون  ی.از همون دور لبخنددیرسیم

برامون تکون  یرو گرفته بود، دست چییدستش که سو

 :داد

- ..فعال خدافظدیبچه ها خسته نباش .. 

آوات از کنارم بلند شد یبره، صدا نکهیاز ا قبل : 

- هماهنگ  زنمیزنگ م یشهرزاد واسه قرار بعد

کنمیم .. 



کج کرد و  دییبا همون لبخند سرش رو به تا شهرزاد

بودم؟! چرا  نیباالخره رفت. اما من..چرا انقدر سنگ

دم؟؟؟یکشیسخت نفس م   

دستم نشست، نگاهش کردم. همون  یکه رو دستش

و مهربون رو داشت یحالت عاد : 

- گهید میپاشو بر .. 

شدن دستم، از جا کنده شدم. چقدر تظاهر  دهیکش با

من سخت بود و چقدر سخت تونستم با  یدن براکر

کنم یلبخند از جمع خداحافظ . 

دستهام رو  یحرف چیه یب م،یشد نیسوار ماش یوقت

 یکه تو ییهم قفل کردم و به خودم و لحظه ها یتو

گذشت، فکر کردم. به شهرزاد که  یاون عمارت لعنت

آوات بود. به  یعکاس یسوژه 

مزخرفش که به  ..نگاهش..نگاهِ شییبای..زتشیجذاب

 یبود. و در آخر..صحنه ا یمدل خاص کیمن با 

 کی: نزدشدیاز ذهنم پاک نم کردمیم یکه هرکار

 ...بودن آوات به شهرزاد و دستش که



- ؟؟یعطر ییکجا  

خفه  یگرفتم و خرناس یقیآوات دم عم یصدا با

ذهنم بود یِ نشان از خستگ : 

- نجایهم .. 

بهم کرد ینگاه : 

- یتو فکر .. 

..من بغض داشتم؟شدندیم جمع لبهام ! 

- ستمین .. 

- نمتیبب .. 

تعلل سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم. اخم  با

 یداشت، اما لبهاش به لبخند کج و بامزه ا یکمرنگ

بود نیمز : 

- گهیشده د یشکل نیت ا افهیهست که ق یچ هی .. 

مشخص بود که تو خودم هستم؟ یعنی ! 

- ؟یچه شکل  



گشتهام فشردان ونیدراز کرد و لپم رو م دست : 

- ازش گرفتن شویدختربچه که اسباب باز هی هیشب .. 

 یباز نگاهش کردم. خواستم حرف مهیدهن ن با

بگم. لبخندش جمع شد و  یچ دونستمیبزنم..اما نم

دیتر پرس یجد : 

- تو سرته یچ نمیبگو بب .. 

دو دل  کرد،یم ینیدلم سنگ یکه تو یگفتن حرف یبرا

بگم که مسخره  یچطور دونستمیبودم و نم

! دستم رو گرفت و گفتم؟یم دیبا ینباشه!اصال چ

صداش آرومتر بود نباریا : 

- یکنیفکر م یبدونم به چ خوامیم .. 

 رونیب یبود نه؟! نفس بلند دهیفهم ییزهایچ کی

و جابجا شدم. و درست رو بهش نشستم فرستادم : 

 آوات؟؟-

شد رهیبهم کرد و بعد به جلو خ ینگاه : 

 جوِن آوات؟-



 یقیدلگرمم کرد. نفس عم یجواب دادنش کم نطوریا

دمیپرس اطیو با احت دمیکش : 

- ه؟؟ینطوری..کارت همشهیهم  

رو از روبرو نگرفت نگاهش : 

- ؟یچطور  

مکث  قفل شده مون کردم و با یبه دستها ینگاه

 :گفتم

- کارت  طی..محنکهی..اگهید ینطوریاممم هم

و یمیباشه و..انقدر صم ینطوریا .. 

.چقدر سخت بوددمیکش یآروم پوف ! 

- دخترا نیعکس گرفتن از ا .. 

حرفم گفت ونیم : 

- ستنیفقط دخترا ن ! 

بهم کرد و دوباره به  ی. نگاهدمیرو باال کش نگاهم

شد رهیروبرو خ : 



- که  کنهینم یمنم فرقهست..واسه  یهمه جور آدم

جون..من  یب یسوژه  هی ایپسر باشه.. ایدختر باشه 

 یگیکه تو بهش م یبرخورد نی..اکنمیکارمو م

از کارمه یجزو ،یمیصم !! 

لبهام  یرو گفت که لحظه ا نهایا یآروم و جد انقدر

شد و  رهیچشمهام خ یشدند. تو پیهم ک یرو

 :پرنفوذتر ادامه داد

- ؟؟؟یندار یتو که مشکل  

با اون  شدی. مدمیگلوم رو فرو دادم و چشم دزد آب

نداشت؟ یدختر مشکل ! 

- بهم  یحس بد هیدختره شهرزاد.. نی..ایخب نه..ول

دهیم .. 

- ؟یچه حس ! 

باال دادم یبود؟؟؟ شونه ا متعجب : 

- ادی..ازش خوشم نمدونمینم .. 



خنده. با تعجب نگاهش کردم که دستم  ریزد ز کهوی

دیرو رها کرد و لپم رو کش : 

- دختره؟؟؟ نیشد به ا تیشو تو رو خدا! حسود افهیق  

بهم بگه حسود خواستیجمع شدند. دلم نم لبهام !  

- کنم؟ یداره که من بهش حسود ی..چرینخ ! 

دیخند یالیخیب با : 

- نداره یجذاب زیواسه من چ .. 

گفت؟؟یزدم. راست م پلک  

- خودمو دارم..اونم فقط  یِ من لپ چال

 همکارمه..هوم؟؟

بهم دست  ی. حس خوبدمیدندونهام کش ونیرو م لبم

چطور  ی..وانشونیب تیمیداد.اما نگاِه شهرزاد..صم

هضم کنم و فراموش کنم؟؟ خواستمیم  

 تیپر از جد یبزنم، با آرامش یحرف نکهیاز ا قبل

 :گفت



- یکه بهتر با کارم آشنا بش نجایامروز آوردمت ا .. 

بهم  یی! اون نگاه گذراگفتم؟یم یکردم و..چ سکوت

اختاند : 

-  ی..عکس گرفتن از سوژه هایعطر نهیکار من ا

فقط  کنن،یهم که باهام کار م ییمختلف..تمام کسا

همکارامن..مرد و زن نداره..واسه من فقط کارم 

یبفهم نویاالن ا نیاز هم خوادیمهمه..دلم م ! 

 تونستمیم گهی. دشهیکردم قلبم داره فشرده م حس

رزاد و بهش بگم که از شه تونستمیبگم؟! م یزیچ

 گهیامثال شهرزاد که من نوع نگاهشون رو جور د

فقط به  گفتیکنه؟؟؟ حاال که م یدور دمیفهمیم یا

درمورد  تونستمیمن م نه،یبیچشم همکار اونها رو م

 یرفکرده بودم ح افتیکه از شهرزاد در یحس

 تیاصال با کارش که انقدر براش اهم ایبزنم؟؟ 

 داشت مخالفت بکنم؟؟

و دلگرفته زمزمه  دمیکش شهیت شرو به سم نگاهم

 :کردم



 ..سخته کنار اومدن با کارت-

- ؟؟؟یچ  

بلندتر بگم و بفهمه که از  خواستیته دل، دلم م از

ما تازه شکل  ی! رابطه دمیکارش متنفرم. اما ترس

شده بود. فکر کردم که  یگرفته بود و جد یدیجد

بذارم و اون من  ونیبتونم باهاش درم ندهیدرآ دیشا

ک کنهرو در .  

- یچیه .. 

گفت یبه روم زد و با انرژ یلبخند : 

- م؟؟یکجا بر یدوست دار  

. گفتمی. حتما بعدا درموردش مدمیلبم کش یرو لبخند

قابل اعتماد  ادیگفته بود که مردها ز رمیخاله من

 یتله  یتو یهاشون هم گاه نیبهتر ی. حتستندین

افتند که  یم یرحمیصفت و ب طانیش یزنها

که  هیآل دهیا یه دست آوردن زندگقصدشون فقط ب



نسبت  وحس ر نیا قای. و من دقستیمتعلق به اونها ن

  .به شهرزاِد شطان صفت و جذاب داشتم

- خانوم یعطر ! 

اومدم و آروم گفتم رونیفکر ب از : 

- یهرجا خودت دوست دار .. 

 یو لبخند همراه بود وقت یبا همون مهربون نگاهش

 :گفت

- خانوم یبهشِت عطر میبر .. 

اومدِن اسم بهشت، شهرزاد و اتفاقات امروز  با

فراموش شد. درحال حاضر فقط همون بهشت و 

آرومم کنه و بهم حس  تونستیخلوت دونفره مون م

بده دیام ... 

 

 (آوات)

 



 دم،یم رونیکه ب یو با نفس رمیگیو معکس ر نیآخر

کنمیکه گرفتم، نگاه م یبه عکس : 

 ..تمومه-

 نیو من دورب شهیبچه ها بلند م دیخسته نباش یصدا

شاهرخ  ی. صدانمیشیم یا هیچهارپا یبه دست رو

شنومیم میکیرو از نزد : 

 جمع و جور کنم داداش؟-

 ختهیبه هم ر ی هیبه آتل یو نگاه کنمیرو بلند م سرم

ندازمیم : 

 ..آره دستت درد نکنه-

که از پسِر مدِل نه چندان معروف  ییعکسها به

شده، الاقل  یخوب ی. عکسهاکنمیگرفتم، نگاه م

 غیکه تبل یزمستون یها وریفروش پل یتو تونهیم

شدن  کیداشته باشه. با نزد یخوب ریتاث کنه،یم

بهش  یهست، نگاه یانسالیم بایاسپانسر که مرِد تقر



 یب ی. کمشمیم رهیازهم به عکسها خو ب ندازمیم

هست یحوصله ام..چند وقت . 

- ؟؟یعکسا حاضره جناب مردان یکِ   

ذارمیکنارم م زیم یرو رو نیدورب : 

- بدم لیدو روزه تحو یکی نیهم کنمیم یسع .. 

و دستش رو به سمتم دراز  زنهیم یزیتشکر آم لبخند

کنهیم : 

- عکسا باهم  لیدستت درد نکنه..پس موقع تحو

میکنیکتاب محساب  .. 

دمیجواب م یعاد شم،یبلند م کهیحال در : 

- سین یحاال عجله ا .. 

 ،یا گهید دیو با خسته نباش دهیتکون م یسر

رهیو م کنهیم یخداحافظ .  

 آوات عکسا خوب شده؟؟-



 غیتبل یکه به عنوان مدل برا یهمون پسر اقیاشت با

زنمیم یحوصله ا یازش عکس گرفتم، لبخند ب : 

- کنمیانتخاب م نشوی.چند تا بهترآره خوب شدن. .. 

داره و حتما دلش معروف شدِن  جانیکه ه فهممیم

خوادیم شتریب : 

- واسه ت میدستت درد نکنه..جبران کن .. 

 یخوب لیکم سن و ساله و تازه کار..و خب البته است 

محبوبتر بشه تونهیداره و م .. 

- نهی..کارم همسیبه جبران ن یازین .. 

به  مونه،یو فقط احسان م شهیخلوت م هیآتل یوقت

سرم رو با کار  خوادیو دلم م رمیسمت اتاق کارم م

گرم کنم تا افکار درب و داغون دست از سرم 

احسان  یوارد اتاق بشم، صدا نکهیبردارند. قبل از ا

شنومیرو م : 

- ه؟؟یاوضاع اوک  



لبخند زدن هم  یحوصله  یو..حت کنمیبهش م ینگاه

 :ندارم

 آره..چطور؟؟-

هشیم کینزد : 

- یپکر .. 

و خش دار  کشمیخسته م م یرو به چشمها انگشتهام

گمیم : 

- حوصله ام یب کمی .. 

- چطوره؟؟ نیحال عطر  

دمی..چند وقته که صداش رو نشننیعطر ! 

 ..خوبه..سالم داره-

که دلم  فهمهیو م دهیتکون م یبا لبخند سر احسان

کردنش، نفس  ی. با خداحافظخوادیحرف زدن نم

از سه  شتری. ببندمیو در رو م مکنیخسته م رو رها م

و تمام تالش  گذرهیهفته از اون جنجال مزخرف م



به  یچی! اما انگار هنهیحال عطر دنیمن فقط فهم

یچیه .. 

نمونده  یزیکه تمام حرفهاش رو زده بود و چ ساغر

با مادرش  یباشم. اما وقت دهیازش نپرس گهیکه د

حرف زدم،  نیعطر رِ یخاله من یدرمورد خودکش

بود که  نیعطر یبرا یسخت یکه روزها گفت

باهاش کنار اومد! باهاش  نیباالخره گذشت و عطر

 یلیخ کنم؟؟؟یفکر نم نطوریکنار اومده؟! چرا من ا

داشته  نیعطر دیکه شا یکردم درمورد مشکل یسع

فکر  یحرف بزنم. اما هرچ یباشه، با خاله مهر

که  نیکنم و بگم. عطر دایپ یزیکردم، نتونستم چ

..هست؟ستین نهووید ! 

..محسن، پدر نیدور و بر عطر یتمام آدمها نیب و

از همه فکرم رو به خودش اختصاص  شتریساغر ب

 شهینه؟؟ م دونهیزنش رو م یخودکش لیداده. اون دل

 یرو ندونه؟؟ اصال بدونه هم لزوم یزیچ نیهمچ

بگه؟! اصال درسته که بخوام  بهیداره که به مِن غر

 مسخره یلیمسخره ست..خبرم درموردش بپرسم؟؟؟ 



 دمش،یند شتریب یکه چندبار یست که من از کس

که  هیقض نی..و واقعا اپرسمیزنش رو  یخودکش لیدل

جز شوهرش، به من چه مربوطه؟ دونهینم چکسیه !  

 توریمان یچشم از صفحه  م،یگوش امِ یپ دنیشن با

وقفه، کش و  یو بعد از چند ساعت کاِر ب رمیگیم

 دنیو با د دارمیرو برم ی. گوشدمیبه بدنم م یقوس

فراموشکاِر  یِ . عطررمیاسم شهرزاد، به فکر فرو م

من..ممکنه شهرزاد رو هم مثل ارغوان فراموش 

 !کرده باشه؟

- معرفت..حالت که خوبه؟؟  یب یِ مردان یسالم آقا

مزاحم  خوامیآوات. نم یخوب باش کنمیدعا م

باهات  یزیچ هیدرمورد  خواستمیباشم..فقط م

بهتر از  یقاب گوش غیتبل گهیکنم. احسان م مشورت

نظر تو رو هم  خواستمیجواهراته..م غِ یقبول کردن تبل

 ..بدونم



و دار فکر کردن به کاِر شهرزاد و  ریگ نیا یتو

 نیهم ی. براادیمشاوره دادن بهش، از دستم برنم

دمیم امیپ یفکر چیبدون ه : 

- خودت  نیخوبم..هردو کار خوبن..بب یسالم مرس

یوس دارد یچ .. 

. کشمیبه صورتم م یو دست کنمیرو ارسال م امیپ

اوضاع خونه انقدر خرابه که دلم رفتن به خونه رو 

خوادینگاه پر نفرتش رو نم دنیدلم د یعنی.خوادینم ! 

بودن، و فقط کار کردن. و  تیاهم یب سه هفته 

واقعا اعصابم رو  نیعطر یِ غم و دور دنیهربار د

و  شهیمزخرفش درست نم یِ نیخراب کرده. بدب

برم، تا باالخره بهم  شیبازهم پ دی. بازنهیهم نم یحرف

کارم رو به  ست؟؟ین یکه خبر نهیاعتماد کنه و بب

ایمنتقل کنم؟؟  یا گهید یجا ... 

- کمک  میواقعا! نخواست تیینماممنون از راه

 ..کردنتو



 هیبه دست از آتل یو گوش کنمیرو خاموش م ستمیس

شهرزاد..اون احسان رو داره و  الِ یخی. بشمیخارج م

خودش هم که شده،  شتریسوِد ب یحتما احسان برا

کنهیکمکش م .  

 گهیوقته که د یلیو من خ کنمیباز م دیرو با کل در

 بای. خونه تقرندازمیمبه اطراف  ی. نگاهزنمیدر نم

  !مرتبه، اما روح نداره

- ؟یخواب یعطر  

و انتظار جواب دادن هم ندارم. اون  دهیرو نم جوابم

 رهیم ونیدرم یکیدانشگاهش رو هم  یکالسها یحت

 ای. افسرده ست..مونهیخونه م یمواقع تو شتریو ب

برام  یکه هست، اعصاب یبد دله..هرچ ایمتنفره..

 .نذاشته

به  کیکه نزد دنشیو با د ندازمیاعت مبه س ینگاه 

. پشت در اتاق رمیهفت شبه، به سمت اتاق مشترک م

که پشت به من و  کنمیفکر م یی. به شبهاکنمیمکث م

شب که  یها مهیاما ن د،یخوابیبدون توجه به من م



آغوشم  یو خودش رو تو زدیخواب بود، غلت م

رو  شطاقت خود یب یوقت شهی. و همکردیجمع م

ازم متنفر  تونهیکه نم کنمیفکر م کنه،یم کیدبهم نز

.اما کنهیدلگرمم م نیو دلخور باشه و هم

 ..کابوسهاش

گفت. از اسم "خاله  ونیبود که بازهم هذ شبید نیهم

 یداریخواب و ب یتو دیو چرا با زارمی" بریمن

وانمود  یکنه؟؟؟ چرا جور ادیاز اون زن  شهیهم

 یادیره و زکه انگار هنوز اون زن وجود دا کنهیم

که؟یبهش نزد ! 

و در  کنمیرو هرروز مرور م یتکرار یفکرها نیا

 دهیفا یکه فکر کردن ب رسمیم جهینت نیآخر به ا

 دهینفوذ کردن به افکارش رو نم یست. اون اجازه 

 یکنم برا کشیتحر نکهیندارم جز ا یراه چیو من ه

عکس  ی جهیهم نت کیتحر نیحرف زدن. و انگار ا

بشه.و  وراز قبل ازم د شتریده که بداده و باعث ش

تا خودش با خودش  یالیخیبه در ب زنمیدر آخر..م

مسخره ش برداره یو دست از فکرها ادیکنار ب . 



 یهق زدن خفه ا یاما صدا شم،یاز در دور م یقدم

به قلبم  ی. انگار کسستمیکه در جا با شهیباعث م

و سرم رو  گردمی. قدم رفته رو برمزنهیچنگ م

آرومش رو واضحتر  ی هیگر ی. صداکنمیم کترینزد

شنومیم .  

- رمیمی..از دستش..بدم..مخوامینم .. 

 زهیریدردناکش به هم م یناله ها یاز صدا اعصابم

 یکه گوشه  نمشیبی. مکنمیطاقت در رو باز م یو ب

بغلش جمع کرده. و  یتخت نشسته و زانوهاش رو تو

دستشه و نگاهش به  یتو یلعنت یِ بازهم..اون گوش

یگوش یصفحه  ! 

و  کنهیزانوش بلند نم یسرش رو از رو یحت نباریا

گرفتنش، حالم رو خراب  دهیناد نی. اکنهینگاهم نم

کشمیبه گلوم م ی..دستکنهیم : 

- ؟؟یکنیم هیگر یدار  

 واریو نگاهش رو از د ذارهیرو کنارش م یگوش

پر  یو چشمها سی. من صورت خرهیگیروبروش نم



و  هیگر دنیبا د شهیمو مثل ه نمیبیاز اشکش رو م

و  شمیم کتری. نزدشمیم قراریو ب یعصب تش،یمظلوم

که ازش دارم، کنار  یو ناراحت یبا تمام دلخور

 نکه م دونهیم یو ک کنهی. خودش رو جمع منمیشیم

گذرونم؟؟یچقدر سخت م  

- خانوم؟ یعطر  

 تابِ ی. بکنهیو بازهم بغض م شهیش جمع م چونه

ذارمیه ش مشون یو دست رو شمیآروم کردنش م : 

- خوشگلم ایقهر بسه..ب .. 

گهیم یگرفته ا یو با صدا کنهیش رو جمع م شونه : 

 !بهم دست نزن-

شونه  ی. دست رورهیگیصداش م یغم تو یبرا دلم

تا به سمتم برگرده دمیش فشار م : 

- آخه؟ هیت واسه چ هی..گریعطر گهید الیخیب  

- رونیبه خودم مربوطه..برو ب !! 



تند برخورد کنه. متعجب لب  که انقدر شهینم باورم

زنمیم : 

- ن؟یعطر ! 

 رهیچشمام خ یو با حرص تو کنهیرو بلند م سرش

شهیم : 

- ن؟؟؟یحاال شدم عطر  

و  شهیاز جا بلند م کبارهی. اون به شمیتر م متعجب

برهیصداش رو باال م هیرو بهم با گر : 

- سراغم؟؟؟ یکه اومد یکرد دایپ اجیبهم احت ه؟؟یچ  

شمیو متوجه منظورش نم رهیهم م یتو اخمهام : 

- هیگر یواسه چ گمی!! م؟یگیم یچ .. 

- مربوط  یکی!! به تو ؟یفهمیبه خودم مربوطه..م

شهینم ! 

. چرا گول شهیتند م شیگستاخ نهمهیاز ا نفسم

و  شمی! بلند مخورم؟یچشمهاش رو م تیمظلوم



و  رهیگی. چشم از چشمهام نمستمیا یروبروش م

دهیازش بع ییپررو نهمهیا . 

- به من مربوط  م،یکنیم یباهم زندگ میدار یوقت

 یتو به من مربوطه! واسه چ یِ ..اصال همه چشهیم

 ،یدرد دار ؟؟؟یریگیآبغوره م ینیشیم شهیم یهرچ

خودتو  ی..واسه چهیمثل آدم بگو دردت چ نیبش ایب

؟؟؟یکنیم میتو اتاق قا  

 دهیهوا تکون م یدستش رو به حالت طلبکار تو دو

غرهیچشمهام م یو تو : 

- نجا؟یا یاالن اومد یخوایم یچ ؟؟؟یخوایم یچ !! 

 کنمیم یسع یو به سخت دمیم رونیب یپر حرص نفس

 یو دست رو شمیم کشینزد یخونسرد بمونم. قدم

ذارمیبرهنه ش م یبازو : 

-  هیگر لیدل یب نجایا ینیشیم ادیخوشم نم زمیعز

یکنیم .. 

خندهیم تیعصبان با : 



- لیدل یب !! 

تند شده اما بازهم خونسردم تیاز عصبان نفسم : 

- داره؟؟؟ خب دهنتو باز کن بگو لیدل ! 

و من از نوع  دهیبه کمر ابروهاش رو باال م دست

زارمینگاهش ب .. 

- میکن یآشت یخوایپس م .. 

ذارمیصورتش م یستم رو روو دو د شمیم کترینزد : 

- یعطر شمیم تیتمومش کن..دارم اذ .. 

زنهیو دستهام رو پس م خندهیم یرحمیب با : 

 !!پس زده باال-

 کنمی! فکر ممونهیباز م شنوم،یکه م یاز حرف دهنم

دمیاشتباه شن دیشا : 

- ؟یگفت یچ !! 

رهیعقب م یو قدم دهیامونش نم هیگر : 



-  کیتحر گهید یجا هیباز از  گم؟؟؟یدروغ م هیچ

 یخوای؟؟میکن یخودتو با من خال یخوایم ،یشد

 یشکی! باز دستت به هیبا من رفع کن ازاتوین

؟؟؟یمن افتاد ادی رسه،ینم  

حرفها  نیخدا! ا ای. کشهیاز حرفهاش سوت م مغزم

 !!رو..از کجا آورده؟

- کثافت؟ ادیم رونیاز دهنت ب یچ یفهمیم !! 

شهیبلندتر از من م صداش : 

- دلت  یکه هر غلط یی! کثافت تو!ییکثافت تو

سراغ  یایم ازاتیآخر واسه رفع ن ،یکنیم خوادیم

 !من

گلوم نشسته  یتو ی..داغونم..بغض بدجمی..گفهممینم

و بازوش  رمیرو به انفجارم! جلو م تیو..از عصبان

دمیدستم فشار م یرو تو : 

-  اد،یچرت و پرت از دهنت درب گهیکلمه د کیاگه 

کشمتیم !!  



دمیفشار م یشتری. با حرص بدهین مرو تکو دستش : 

-  یهرچ گم،ینم یچیه یفقط اون..دهنتو ببند! هرچ

 یشیسازش کنم، بدتر م اتیباز وونهیبا د گمیم

  آره؟؟؟

زنهیم غیج هیو با گر دهیرو تکون م دستش : 

-  فهمم؟؟؟یخرم نم یکنی!! فکر م؟یباز وونهید

نم؟؟؟؟یبینم  

- نذار یعطر ... 

کوبهیم م نهیحرفم مشتش رو به س ونیم : 

- که دستاشو دور  دمینکن! خودم د دیانقدر منو تهد

 یکنی!! فکر مدمیشونه ت حلقه کرده بود!! خودم د

بوست کنه؟؟؟  خواستیکه م نمیبینم نم؟؟؟یبیکورم نم

و  دیخندیواسه ت م یکه با چه لوند دمیند یکنیفکر م

دستت رو  دمیحالت خراب شده بود؟!! ند یتو چطور

؟یکرد رضف یمن چ شد؟؟؟یم دهیبدنش کش !! 



رو از  نهای. امونهیچشمهاش م یبهت زده م رو نگاه

گه؟یو م ارهیکجا م !!  

- احمق؟!! تو اون  یتوهم زد ؟؟؟یگیم یدار یچ

 یدار یک یچه خبره؟؟؟ درباره  ضتیذهن مر

؟؟؟یزنیم ییزرا نیهمچ  

و پر از  شهیم لیبلندش به هق زدن تبد ی هیگر

کنهیزم چنگ مبلو یدستش رو رو یچارگیب : 

-  زنهیکه م ازاتی! نیکنیم ری!! منو تحقادیازت بدم م

یفتیمن م ادیباال،  ! 

 یازش نمونده، دو دستم رو رو یچیکه ه یاعصاب با

دمیو تکونش م کنمیشونه هاش چنگ م : 

- تو؟!!  یاریچرت و پرتا رو از کجات م نیا

 یچرا ه از؟؟؟ی! کدوم زن؟؟؟ کدوم نوانهی! دضیمر

؟؟؟یب منو خورد کناعصا یخوایم  

شهیم یبا هق زدن قاط نفسش : 

- یتو دنبال..رابطه ا .. 



لجن گرفته ش! لعنت به  ی! لعنت به فکرهایلعنت

مون  یاز کجا به جون زندگ دونمیتوهماتش که نم

 ..افتاده

کثافت  یفکرا نیکه پشتش ا یحالم از رابطه ا -

 ی! حالم ازت..با اون فکراخورهیباشه، به هم م

خورهیهم م بهم فتیکث !! 

و با حال داغون به عقب ُهلش  رهیگیخش م صدام

..درمورد من چه کنهی. بغض داره خفه م مدمیم

کرده؟ یفکر !  

- با همون ذهن  ؟؟یدیتو توّهمت د ؟؟؟یدیخودت د

نه؟؟؟یبیم رتویکه خاله من ضتیمر  

ذارهیگوشهاش م یو دست رو کنهیم هیگر : 

-  ییهر بالچند وقت  نیخفه شو خائن! خفه شو..تو ا

دور و  ی..برو با همون کثافتایسرم آورد یخواست

 !برت خوش باش، دست از سر من بردار



 یکه تو یزیگلوم رو به همراه بغض نفرت انگ آب

اما صدام به شدت گرفته ست دم،یگلوم مونده فرو م : 

- دمیند ایپست تر از تو تو دن ! 

. خراب کوبمیو در رو به هم م زنمیم رونیاتاق ب از

که به خاطر بد بودن حالم، به  یغون..با قلبو دا

 خواد،یخونه رو نم نیا ی. دلم موندن توکوبهیشدت م

که از نگاه و حرفهاش  یبرم..با تمام نفرت تونمیاما نم

حال تنهاش بذارم.  نیا یبرم و تو ادیدارم، دلم نم

کنارش نباشه! با  یکس وحالش بد بشه  ترسمیم

 حیست که ترج خفه یخونه به قدر ی..هوانحالیا

بمونم هیآتل یتو دمیم . 

 یصورت و جا یو عرق تو چرخمیخودم م دور

گلوم جا  یتنم راه گرفته. حرفهاش مثل زهر تو یجا

م. هضمشون کن تونمیجوره نم چیخوش کرده و ه

از اون به  ریغ یلحظه ا یکه حت یخائن! اون هم من

پست  تونهیفکر نکردم؟!! چقدر م یا گهیکس د

همه دختر دور و  نیکه با وجود ا یفطرت باشه؟! من



خدا  ی شهینشدم و هم چکدومیجذب ه چوقتیه رم،ب

 تونهیفکرم مشغول خوِد نامردش بود، چطور م

تم تف رو تو صور فیاراج نیدهنش رو باز کنه و ا

 !کنه؟

 یاز درون دارم متالش کنمیداغ کرده و حس م مغزم

سرد رو به  یو هوا کنمی. در تراس رو باز مشمیم

فکر  یکه به چ دمیفهمی. کاش فقط مفرستمیهام م هیر

. ذارهیپاش م ریرو ز یکه انقدر راحت همه چ کنهیم

پس بزنم.  خوامیم ده،یکه به شدت آزارم م یفکر

 رمیبگ دهیدستش رو ناد یتو یِ شاون گو تونمیاما..نم

هست؟ یاون گوش یتو یزیو..چ !! 

و سرم رو به شدت به  دمیهم فشار م یرو چشم

رو  ینیشک و بدب خوامی. اصال نمدمیاطراف تکون م

 ینیبا بدب یکاف یبه ذهنم راه بدم و خودم به اندازه 

کشمیعذاب م نیعطر .  



 گارینخ س کی یو آرزو دمیم هیدر باز تراس تک به

آرومم کنه. هر لحظه حرفهاش  یکم دیرو دارم، شا

کنمیرو مرور م . 

" که دستاشو دور شونه ت حلقه کرده  دمیخودم د

 دهیبوست کنه..دستت رو بدنش کش خواستیبود..م

..حالت خراب شده بودشدیم " 

چشمهام فشار  یانگشت شست و سبابه م رو رو دو

 و واقعا ضهیفکر کنم که مر نیبه ا خوامی.  نمدمیم

و  شمیم وونهیهم دارم د شینطوری..همزنهیتوهم م

. اما کنمیاحمقانه دارم به حرفهاش فکر م

که اصال اتفاق  دهیرو د یزیچ یآخه..چطور

فتاده؟ین ! 

و بازهم  کنمیچشم تنگ م ینامعلوم یبه نقطه  رهیخ

رو  یزیچ نی. اما اصال همچارمیبه مغزم فشار م

 و کنهیگرانم من شتریب نی! و همارمیب ادیبه  تونمینم

چشمهام  یتو ی. وقتزهیریاعصابم رو به هم م شتریب

 یها ی"خائن" تمام خوش گهیو با نفرت م زنهیزل م



 یزندگ نیا آخرِ و.. شهیبه کامم زهر م یزندگ

نه؟؟؟یهم  

بسته  یاومدم که صدا نجایا ستین قهیدق ستیب هنوز

و از  گردمی. بهت زده برمشنومیرو م هیشدن در آتل

واقعا  یعنی. هیک نمیتا بب کشمیلن سرک مسا یانتها

که خودشه؟ نمیبب خوامیم ! 

که هنوز  ییآروم و چشمها یکه با قدمها نمشیبیم

 نتری. نفسم سنگادیاز اشک دارند، به سمتم م یرد

 خوادی. دلم مزنمیداغون پوزخند م یو با اعصاب شهیم

 یچ نجایا ،یاحترام یبدونم که بعد از اونهمه ب

خواد؟؟؟یاز جونم م یدختر چ نی! آخه اخوادیم  

 یبشه،دست به کمر و با روان کترینزد نکهیاز ا قبل

غرمیم ختهیبه هم ر : 

- تو  یباز چه عقده ا ؟؟؟ینشد یهنوز خال ه؟؟؟یچ

؟؟یزیتو سر من بر نجایا یدلت مونده که اومد  

و قطره  دهیدندونهاش فشار م نیرو ب نشییپا لب

سوزهینه نم..سوزهی. دلم مچکهیاز چشمش م یاشک ! 



- ؟؟؟یکنیم یچه غلط نجایاصال ا   

لرزون لب  یبا صدا میچند قدم یو تو ادیم کترینزد

زنهیم : 

- یبر خوامینم .. 

 رونیب یو نفسم رو عصب دمیهم فشار م یرو چشم

فرستمیم : 

- که  یگفتیم شیپ ی قهیبرم؟؟؟ تا چند د یخواینم

دور و برم خوش باشم و دست از  یبرم با کثافتا

رمسرت بردا !  

بتونم  نکهیو..قبل از ا شهیم کتریطاقت نزد یب

کنهیدورش کنم، دستهاش رو دورم حلقه م : 

-  شیپ یتحمل کنم بر تونمی..نمیبر خوامی..نمدیببخش

گهیکس د .. 

! اگر بازهم حرف یخونسرد یخدا فقط کم یوا

 یاونقدر گهید اد،یب رونیمزخرف از دهنش ب



دم رو که بتونم کنترل خو ستیاعصابم سر جاش ن

 !داشته باشم

- یعطر رونیبرو ب ! 

ش  هیگر یو صدا چسبونهیبهم م شتریرو ب خودش

شهیبلند م : 

- یتو بخوا ی! هرچیتو بگ ی..هرچدیببخش .. 

ش رو  دهیتا تن چسب ذارمیشونه هاش م یرو دست

 :از خودم فاصله بدم

-  شتریتا اعصابم ب رونی! برو بخوامینم یچیمن ه

ختهیبه هم نر نیاز .. 

و سرش رو  شهیبلوز مردونه م چنگ م یور دستش

. هنوز هم بغض دارهندازهیم نییپا : 

-  یمحل یب تونمیازت دور بشم..نه..نم تونمیمن نم

..از دستت تونمیکنم و سرم فقط به کار خودم باشه..نم

 یکیبذارم با  تونمینم ،یبدم آوات..هرچقدرم بد باش

یآروم بش گهید .. 



م  وونهیحرفهاش د نی! داره با ایبغِض لعنت بازهم

کنهیم .. 

- اون  یدار گهی! بسه دیزنیحالمو به هم م یدار

یاریمنو باال م یرو !! 

- ؟؟یمنو خورد کن یخوایم ؟؟؟یکنیم ریتو منو تحق  

رو  ایدن یمن تمام غمهاو  زنهیچشمهام زل م یتو

نمیبیم اهشیس یچشمها یتو : 

- قشنگ و  یتو بزرگه..پر از دخترا یایدن

 یای..من دنیکنیحبس نم یگو یجذاب..تو منو..تو

تو  یای..اما من تو دنخوامیرو نم یگو یتو

؟یشکنیتو منو م شکنم؟؟؟یم !! 

مات شده  ارم،یکه ازشون سردرنم ییخاطر حرفها به

 یزندگ نی. به خدا که امونمیم رهیخ یچشمها یتو

همراهه یوونگیهرلحظه ش با د ! 



- کنم،  ریتو رو تحق دینفهم! من چرا با یآخه دختره 

 نیا ه؟؟؟یچ یخورد کنم؟؟؟ مگه مرض دارم؟!! گو

؟؟؟یگیم یاریچرت و پرتا رو از کجا م  

. فرستهیم رونیو با لرزش ب رهیگیم یقیعم دم

م  قهی یو دستهاش رو رو کشهیم نیینگاهش رو پا

ذارهیم : 

- ..همه شونو..بمون ریبگ دهی..حرفامو نشندیببخش

شمیپ .. 

. خسته کنهیمثل سنگ راه گلوم رو سد م یزیچ کی

فهمه؟یرو م نیام..ا ! 

-  ی! هر کاررمیمینرو..من م گهیکس د شیپ

یخواست .. 

- ..جون مادرت  بسه یم نکن عطر وونهیبسه!! د

گهید !! 



. بغض کنهیماول بلوز مردونه م رو باز  ی دکمه

دارم له  م،ی..با تمام غرور و مردونگشهیبزرگتر م

شمیم ! 

- یتو بخوا ی..اصال هرچگمینم یچیه گهیمن د .. 

و نگاه  کنهیبلوزم رو دونه دونه باز م یدکمه ها اون

. چطور شهیروبروم تار م ی چارهیدختر ب یمن رو

کار روبکنه؟؟؟  نیباشه و با من ا رحمیانقدر ب تونهیم

 یو دو دستم رو دور مچ ها کنمینم تحمل گهید

 یجلو تونمینم ی. بدبختم که حتکنمیحلقه م فشیظر

و با  دمیم فشار. مچ دستهاش رو رمیبغضم رو بگ

خودم  یگرفته م برا ی. صداکشمشیحرص عقب م

بهیهم غر : 

-  نیبهم توه یکارات دار نی..با ایفهمینکن! نم

بفهم یکنیم نیبهم..توه ی!! داریکنیم !  

چشم  یو با گلو درد وحشتناک دمیُهلش معقب  به

قبل از  نباری. اما ارمیو به سمت در م رمیگیازش م



ملتمسانه  یکنم، صدا داینجات پ یبتونم از خفگ نکهیا

شنومیش رو م : 

 ..تو رو خدا نرو-

دارمیبرم یا گهی. قدم دسوزندیم چشمهام : 

 !تنهام نذار..تو رو خدا-

التماسش  یا. صدشندیبه در قدمهام سست م کینزد

شهیهمراه م هیبا گر : 

- ترسمیم ییمن از تنها .. 

 یقدم بردارم. پشت بهش دستم رو رو تونمینم گهید

و با بغض سنگ شده  دمیدردناکم فشار م یها قهیشق

. از پشت محکم و تنگ بغلم جنگمیگلوم م یتو ی

که ترس رفتنم رو داره. و من  فهممیو م کنهیم

 دنیهرلحظه با د یتنهاش بذارم وقت تونمیچطور م

شم؟؟یم وونهید شیاشک و ناراحت   

- من دِ یام .. 

 



********** 

 

- ن؟؟؟یکرد کاریچ  

آرومتر  کنمیو احساس م کنهیدود م یگاریس ایبرد

 :شده

- مثل قبل شی..کم و بمیهست .. 

پرسمیم گاریبه دود س رهیخ : 

- عوض نشده؟؟ یچیه  

زنهیم یکمرنگ لبخند : 

- شهیبهتر شده..داره بهترم م .. 

کنهینگاهش خوشحالم م یتو تیضار .  

- د؟؟یتون بد یبه زندگ یسر و سامون هی دیخواینم  

 زیم یرو یگاریس ریز یرو تو گاریس خاکستر

تکونهیم : 

- میتو فکرش هست .. 



ادیلبم م یرو لبخند : 

 !چه عجب-

خندهیهم م اون : 

 ..ارغوان با باباش حرف زده-

پرندیباال م ابروهام : 

 !جوِن من-

رهیگیش وسعت م خنده : 

- هشیم یچ مینیبب ادی..تا باباش بسین یفعال که خبر .. 

زنمیبه سرشونه ش م یدست : 

- داداش..ارغوان که هرکار دلش  شهیدرست م

نداره یرینظر باباش تاث ادی..پس زکنهیم خوادیم .. 

گهیو م کنهیم نییباال و پا یحرفم سر دِ ییتا به : 

- ..فکر کنم کنهیارغوان داره رو کاراش فکر م

..گفته کنهیم تمیکاراش چقدر اذ یکه بعض دهیفهم

بشه کیبه شماها نزد خوادیاصال نم .. 



پرسمیم متعجب : 

- ن؟یبه من و عطر ! 

 ..آره-

زنمیبه بازوش م یمشت یاخم مصنوع با : 

- کنه؟؟؟یم تتیرفت و آمد با ما اذ گهیحاال د  

خندهیشرم م با : 

- منظورمو  یفهمیبابا! خودت م ینه اونطور

آرامششونو به هم  خوامیاصال نم گهی..ارغوان مگهید

 تشیمیکه با صم دونستهیبزنم..گفت از اولم نم

رفتار  یجور چوقتی..وگرنه هکنهیم تیاذ نویعطر

نهبد درباره ش بک یفکرا نیکه عطر کردینم .. 

گمیخنده م با : 

- زغال اخته نیشده ا یا دهیعجب! چه دختر فهم .. 

به ساعتم که چهار بعد از  یبعد با نگاه ی قهیدق چند

شمیاز جام بلند م ده،یظهر رو نشون م : 



- ..به ارغوان سالم برسونگهیپاشم برم د .. 

- ؟؟؟یزود نیکجا به ا  

گمیم دمیباهاش دست م کهیدرحال : 

- شهیشروع م کارم گهیساعت د مین .. 

دهیدستم رو فشار م متعجب : 

- ساعتم نشد مین ؟؟یبود، چه رفتن یچه اومدن .. 

گمیدر رو بهش م دم : 

- به تو  امیسر هم ب هی امیکار داشتم، گفتم ب نورایا

 ..بزنم..فعال خدافظ

 

 تیهدا یآپارتمان لوکس نگیرو داخل پارک نیماش

ام نا بر ادیاومده بودم و ز نجایقبال ا کباری. کنمیم

 یشرکت برا نیبار با ا نیدوم ی. براستیآشنا ن

قرارداد بسته م یلوکس واردات یمچ یساعتها غیتبل . 



مربوط به  یواحد مورد نظر، تمام فکرها پشت

که براش دارم رو به عقب  ییو برنامه ها نیعطر

 یا قهی. دقدمیو زنگ واحد رو فشار م فرستمیم

عنوان  که به یو مرد شهیکه در باز م گذرهینم

رو برامون هماهنگ کرده، در رو  هیآتل نیاسپانسر ا

دهیسالم م ییو با خوشرو کنهیباز م : 

- داخل دیی..بفرمایمردان یسالم آقا .. 

شمیو وارد م دمیدست م باهاش : 

 سالم..بچه ها اومدن؟؟-

 ..بله همه منتظر شما ان-

که  یکس نی. اولشمیو داخل م دمیتکون م یسر

ادیه سمتم ماحسانه که ب نم،یبیم : 

- یکرد ریسالم آوات..د .. 

جفت و جوره و  ی. همه چندازمیبه اطراف م ینگاه

 غیتبل یبرا یکه قراره مدِل عکاس یدختر و پسر

رسندیباشند، آماده به نظر م یساعت مچ . 



- آماده س؟؟ یکار داشتم..همه چ ییجا  

-  پشونیت نیبچه ها بنداز بب نینگاه به ا هیآره.. بایتقر

 خوبه؟؟

. خوب به نظر کنمیم زشونیآنال یینگاه گذرا با

انتخاب  یبهتر یمدلها تونستندیهرچند م رسند،یم

 :کنند

- دستش برجسته تر بود،  یخوبن..پسره اگه رگا

کنمیم تی..البته ادشدیجذابتر م یعکس ساعت مچ .. 

و  دمیبراشون تکون م یسالم دادنشون با لبخند سر با

گهیاحسان آروم م : 

-  یوضش دختره استخون بنداسمش صدراس..ع

مچ دستش خوب جلوه  یداره..ساعت رو یفیظر

دهیم .. 

 ادیاسمش رو هم به  یکه حت یبه دختر ینگاه

. آروم به کنهینگاهم م می. اون مستقندازمیم ارم،ینم

گمیاحسان م :  



- هیدوتا رو قبول دارن، پس اوک نیاگه خودشون ا .. 

گهیو آروم م خندهیم احسان : 

- ش..همه که مثل تو خودشونو رو انقدر حساس نبا

بدم رو  شنهادی..برم به صدرا پدارنیفرم نگه نم

کار کنه؟ شتریساعدش ب  

کتم رو از تنم  کهی. درحالنهیشیلبم م یرو یکج لبخند

و..با  کشمیم یا گهینگاهم رو به سمت د ارم،یدرم

لبم  یلبخند رو اد،یشهرزاد که به سمتمون م دنید

خودشه .زنمی! متعجب پلک مماسهیم !  

- کنه؟یم کاریچ نجایا نیا !! 

گهیکه م کنهیانگار رد نگاهم رو دنبال م احسان : 

- ..احتماال ادیشهرزاد؟؟ ازم خواست همراهم ب

دوتا،  نی..آخه انهیکار بچه ها رو بب خواستیم

 ..دوستاشن

 نهمهی. با اکشمیموهام م یال یشدنش، دست کینزد با

 نجایرو ا دنشیدور شدن ازش، اصال انتظار د



 امهاش،ینداشتم! هم معذبم به خاطر جواب ندادن به پ

نمشیبیناخواسته م نکهیام از ا یهم ناراض .. 

- معرفت؟؟؟ منو  یب یآقا یسالم آوات! خوب

؟؟؟یشناسیم  

کشمیم یلب یسخت به : 

- ؟؟؟یکنیم کاریچ نجایسالم..تو ا  

زنهیو لبخند م کنهیکج م یسر : 

- نرفته ادتیپس هنوز منو  !  

به همون دختر و پسر  یو اون اشاره ا دمینم یجواب

کنهیم : 

- نمیاومدم کار بچه ها رو بب .. 

فرار از حرف زدن  یو برا دمیتکون م یسر

رمیم نمیبه سمت دورب دنش،یسوال پرس دیو..شا : 

- میکارو شروع کن نیخب بچه ها..آماده ش لهیخ ..  



که درحال عکس گرفتن و کار  یتمام مدت یوت

سالن نشسته و  یگوشه  یمبل یشهرزاد رو م،یهست

که صدف،  ی. فقط گاهکنهیسکوت نگاهمون م یتو

تا  کنهیدختر تازه کار درحال ژست گرفتن نگاهش م

با لبخند  ره،شهرزادیژست هاش بگ یرو برا دشییتا

 ر. اما اظهاکنهیم دشییو تا دهیبراش تکون م یرس

 نیکه ا فهممیخوب م یلیو من خ کنهینم ینظر

احترام گذاشتن به نوع کار منه یکارش برا ! 

عکس نگاه  نیوقفه، به آخر یاز دو ساعت کار ب بعد

گمیم نیو در همون ح کنمیم : 

- دیخسته نباش .. 

و در جواب  شهیبچه ها بلند م دیخسته نباش یصدا

. درحال دمیتکون م یسر یبا لبخند ،یر کسه

گمیعکسها، رو به اسپانسر م یبررس : 

- دمیم لتونیهفته عکسا رو تحو نیتا آخر ا .. 

زنهیاحترام لبخند م با : 



- ..دستتون درد نکنهدیکنیلطف م یلیخ .. 

- کنمیخواهش م .. 

- زمیریمونده رو به حسابتون م یمبلغ باق .. 

 یتو نیوربد یو درحال جاگذار کنمیکج م یسر

دمیکاور جوابش رو م : 

 ..قابلتونم نداره-

 یمرِد روبروم جوابم رو نداده که صدا هنوز

شنومیشهرزاد رو م : 

- حرف  یمردان ی..کار آقاشنیم یخوب یعکسا

 ..نداره

زنهیشهرزاد م یبه رو یلبخند مرد : 

- نطورهیبله با کارشون آشنا هستم..حتما هم .. 

. رمیگیاصله مو ازشون ف کشمیلبم م یرو یلبخند

! کنم؟یکه..چرا از شهرزاد فرار م هیچه حس دونمینم

شنومیاما اون برعکس منه که از پشت صداش رو م : 



 اوضاع در چه حاله آوات؟؟-

و  ستمیا یم زیم یروبرو یو وقت پرسهیم یمعمول

 ی. نگاهستهیا یکنارم م ذارم،یرو روش م نیدورب

کوتاه . شمیو با نگاِه منتظرش روبرو م کنمیبهش م

دمیجوابش رو م : 

 ..خوبه-

. و دهیم هیتک زیو پشتش رو به م شهیم نهیبه س دست

کنهینگاهم م قتریعم : 

- ؟؟یمطمئن  

دمیرو بهش م میگوشه ا نگاه : 

 چطور؟-

دهیباال م یحالت ندونستن شونه ا به : 

- رهینم شیپ یخوایکه م یکه..اونطور گهیحسم م .. 

در از من و دختر چق نی. اکنمینگاهش م یا هیثان چند

که راحت حدسهاش رو به زبون  دونهیم میزندگ



به  یبا لبخند سر شه،یم ینگاهم طوالن یاره؟؟؟وقتیم

دهیاطراف تکون م : 

- فرق  یلی..با قبل خیا ختهیبه هم ر کمیخب 

همه ش  کنمی..اممم فکر میستی..راحت نیکرد

؟؟یمعذب یزی..از چیدرحال فرار  

رمیگیش مو چشم از دمیتکون م یحوصله دست یب : 

- شهرزاد الیخیب .. 

- یحوصله ام هست یب ! 

 یا گهیبه سمت د دم،یم رونیب ینیکه از ب ینفس با

گمیبه احسان م نی. و درهمون حرمیم : 

- زونه؟؟یکتم کجا آو  

دهیبه جاش جواب م شاهرخ : 

- ارمیاالن واسه ت م .. 

- شکوه چند وقته مسافرته دمیشن یراست .. 



 ی، بازهم نگاهشهرزاد از کنارم یصدا دنیشن با

 یا گهیو بازهم نگاهم رو به سمت د کنمیبهش م

کشمیم : 

 ..آره-

شهیآروم م صداش : 

- ..اما می..قبال همه مون دور هم جمع بودریبخ ادشی

 ..انگار

کشهیم یحسرت نفس بلند با : 

- میشیپراکنده م میانگار کم کم دار .. 

و جواب شهرزاد رو  رمیگیرو از شاهرخ م کت

دمیم : 

- گهیخودش د یکار و زندگ یپ رهیهرکس م .. 

- ؟؟؟یهست یراض تیوضع نیتو از ا  

کم و  کنمیکه حس م ییو از سوالها کنمیتنگ م چشم

ادیخوشم نم دونه،یجوابشون رو م شیب .  



- باشم؟؟ دیآره..چرا نبا  

زنهیم یتلخ لبخند : 

- ..الغر تر از قبل به نظر بارهیم یاز چشمات خستگ

..کم حرف تر..دور تریایم .. 

گمیو با اخم م کنمیرو تنم م کت : 

- من بردار لیتحل هیدست از تجز ! 

گهیم آرومتر : 

- نینگرانتم آوات..هم نگراِن تو، هم نگراِن عطر .. 

گمیکتم م ی قهیدرست کردن  درحال : 

- واسه  ن،یواسه منو عطر تی..نگرانینگران خودیب

گه؟؟؟ید هیچ  

کنهیم اخم : 

-  یاز دست تو چ نی! عطریبد اخالق هم شد

کشهیم !! 



. و از ذارمیو پشت سرش م شمیروبروش رد م از

. پشت سرم دارمیرو برم نیدورب ز،یهمون م یرو

نه  یمکالمه  نیخاتمه دادن به ا ی..براکنمیحسش م

گمیچندان دلچسب، م : 

- نباش نی..تو نگراِن من و عطرمیایاهم کنار مب ! 

- نیدار ییاختالفا هیپس هنوز  .. 

کنمینگاهش م یکالفگ با : 

- ه؟یحرفا واسه چ نیشهرزاد؟؟؟ ا یخوایم یچ ! 

 نیب یو چشمهاش با ناراحت شهیجمع م صورتش

شهیجابجا م یچشمها : 

- حوصله  یو ب ختهیبه هم ر ینطوریا نمیبیم یوقت

 شناسمت،یکه م یچند سال نیتو ا. شمیناراحت م ،یا

که عکس تو  یوقت ی..حتدمتیمثل االن ند چوقتیه

پخش شد هم انقدر به هم  یمجاز یتو فضا نیو عطر

ینبود ختهیر . 



عقب افتاده م  یبرم و به کارها دیدرد دارم.. با سر

شه؟؟؟یکنکاش کردنم نم الیخیبرسم. چرا شهرزاد ب  

- شبهید یخواب یبه خاطر ب .. 

 یو بازهم نگاهش با ناراحت زنهیم ینا دارمع لبخند

 :همراهه

- درست! اما  ه،یخواب یچشمات واسه ب ریز یگود

و فرار کردنتم به خاطر  یحوصلگ یو ب یکم حرف

ه؟؟یخوابیب   

ستهیا یاز کنارش رد بشم، روبروم م خوامیم : 

-  م،یباهم نداشته باش یکار چیه گهیدرسته قرار شد د

از همه  یتونی؟ تو مراهشه؟ نیا یکنیاما فکر م

 نویکنار تا عطر یو کم کم کارتو بذار یریفاصله بگ

نفرم که کال  هیاگه مشکل، من  ؟؟ینگه دار یراض

اختالفا  نی..اما اگه اکنمیپشت سرم هم نگاه نم رمیم

 یکنیواسه کارته، فکر نم نیعطر تیبه خاطر حساس

؟؟؟یتر واسه ش بکن یفکر جد هی دیبا  



شهیم ظتریغل اخمم : 

- با کار من نداره یمشکل چیه نیعطر !! 

 نی. با ازهیریلبش اعصابم رو به هم م یرو پوزخند

برسه؟؟؟ یبه چ خوادیحرفها م  

- میایاز پسش برب میتونیاصال مشکل داشته باشه..م .. 

- ؟؟یکن کاریچ یخوایاونوقت م  

دمیدرهم جوابش رو م ینفس گرفته و اخمها با : 

- اگه کنار  ی..حتکنمیواسه آرامشش همه کار م

 !گذاشتن کارم باشه

همون حالت بهم  یها تو هی..و ثانشهیمات م نگاهش

مونهیم رهیخ : 

- یکنی..میشوخ ! 

 میو نوجوون یرو که..تمام جوون یا لهی..وسنیدورب

رو باهاش گذروندم. تمام هدفم..عالقه م..عشقم..درد 

که  یو کار نیدورب نیداره گفتنش..سخته گذشتن از ا



دستهام  ونیرو م نیگذاشتم!دورببراش روز شبم رو 

گمیم تیو با جد دمیفشار م : 

- برسم که مجبور به انتخاب باشم،صد  ییاگه به جا

تهیتو اولو نیدرصد عطر ! 

و از کنارش  رمیگیبهت زده ش م یاز چشمها چشم

حد متعجب  نیکه تا ا دمی. بهش حق مگذرمیم

خبر داشت و  یباشه..از عالقه و عشقم به عکاس

 تیموقع نیبه ا دنیرس یتا چه حد برا که دونستیم

هست که با تمام بد  ی. اما حاال کسدمیزحمت کش

 یگاهیهاش، جا یوونگیبودنش..تلخ بودنش..با تمام د

برام داره. و من تمام تالشم رو  نیدورب نیباالتر از ا

رو بفهمم و مجبور به انتخاب  نیکه درد عطر کنمیم

 !نباشم

  

( نیعطر ) 

 



 یو تو دمیکش نترییرنگ رو پا یبلوز گلبه نیآست

به جمع نگاه  جانیمشتم نگه داشتم. با خجالت و ه

 سهی. حرفها درمورد من بود..من و آوات! نفکردمیم

رفته دستش گ یکالم رو تو یجون با آرامش رشته 

 :بود

- که  دنیرس یکه معلومه بچه ها به توافقات نطوریا

واسه شون گرفته بشه یتر یجد میتصم دیانگار با .. 

من  نیب یجون نگاه کردم که با لبخند نگاه سهینف به

جون  سهی..و نفدمیو آوات رد و بدل کرد. چشم دزد

 :آوات رو مخاطب قرار داد

- و  نیدیخب آوات جان حاال که به شناخت کامل رس

 یزندگ یآمادگ د،یتر کن یوصلتو جد نیا دیخوایم

د؟؟یمشترکو دار  

پا انداخته بود و با متانت به جمع نگاه  یپا رو آوات

 یدوم خواستگار یجلسه هم..مثل جلسه  نی. اکردیم

 کیخواب بود.  کیبودم، برام مثل  جانیکه پر از ه

و  جیپ ی! اون عکس تویباورنکردن یایرو



 ندهیخانواده ها و صحبت درمورد آ حاال..جمع شدن

 ینگاه یرنگکم یلیمن و آوات! آوات با لبخند خ ی

 :بهم کرد

- با  ی..من مشکلمیفکرامونو کرد نیمن و عطر

 ..البتهامیمشترک ندارم..فکر کنم از پسش برب یزندگ

هم موافق باشه یاگه عطر .. 

. دمی. با خجالت لب گزدیبه سمت من چرخ نگاهها

 یمشکل چیبا آوات داشت؟! ه یزندگبا  یمشکل شدیم

نبود یمشکل چینبود جز...نه ه ! 

- ؟؟یمدت خوب فکراتو کرد نیدخترم تو ا  

نگاهم  یشد. با مهربون دهیبه سمت بابا کش نگاهم

هم  یاز نگران یو من..تِه نگاهش هاله ا کردیم

 د،یطول کش یا هینگاه منتظرش چند ثان ی. وقتدمیدیم

 :با لبخند گفتم

- مون گذشته و..فکر کنم  یماه از نامزد شیخب..ش

میشناخته باش یکاف یرو به اندازه  گهیهمد .. 



کرد شتریعمو بهادر خجالتم رو ب یصدا : 

- یمن که گفتم اول و آخر عروس خودم ! 

 نییپر خجالت به روش زدم و سرم رو پا یلبخند

 چیبه ه تونستمیو..نم دیلرزیم جانیانداختم. قلبم از ه

که در انتظارم  یقشنگ یروزهافکر کنم جز  یزیچ

با آوات هم  یقشنگ تر از زندگ ییایبودند. رو

  بود؟؟؟

بود  ستادهیا یگوشه ا ریچرخ خورد..خاله من نگاهم

. من تمام تالشم رو کرده کردینگاهم م نیو با تحس

رو با چنگ و دندون حفظ کرده بودم.  دمیبودم و ام

ودم و ب دهیرس اهامیهم به رو ریخاله من یمن به جا

روزها رو  نیو..حسرت، ا نیاون با عشق و تحس

کردیتماشا م . 

- خودشونو  میو آوات تصم نیعطر یخب پس وقت

ماه گذشته،  شی. شمیندار یحرف گهیگرفتن، ما د

هم بگذره و انشاا...  شونیاز نامز موندهیماه باق شیش

شون یبرن سر خونه زندگ .. 



ان شد. مام دهیحرف بابا نگاهها به سمتش کش با

 :زودتر از همه گفت

- میبه کارامون دار دنیواسه رس یما هم وقت کاف .. 

- د؟؟یهم خوب..بچه ها موافق یلیخ  

به آوات انداختم و بعد  یجون، نگاه سهینف یصدا با

جون نگاه کردم. منتظر به من و آوات نگاه  سهیبه نف

گفتن نداشتم، اما آوات با  یبرا ی. من که حرفکردیم

 :مکث گفت

- وقت کارا  هیاگه  ی..ولمیکه ندار ی..حرفراستش

زودتر واسه  میزودتر جفت و جور شد و..تونست

میآماده بش یمراسم عروس .. 

و ادامه داد دیخند یسیرودربا با : 

-  یمونده  یماه باق شیاگه زودتر از تموم شدن ش

می..کارامونو انجام بدمیبتون ینامزد .. 

گفتحرفش رو بزنه، بابا  ینتونست ادامه  یوقت : 



- داره..ما  یبه آماده بودن شما دوتا بستگ گهید نیا

..خودتون واسه میکارامونو زودتر انجام بد میتونیم

..از نظر دیو مراسمش، به توافق برس یروز عروس

نداره یاشکال چیما بزرگترا ه .. 

آرامش و  تونستمیبا متانت لبخند زد و..من م آوات

. نمیاق ببو بر اهیس یها لهیاون ت یرو تو یخوشحال

 یکه قلبم ضربان تند شدیباعث م شیتابیو عجله و ب

رهیبگ .  

- میافتاد یعروس هیآخجون پس  ! 

جمع بلند  یخنده  یصدا زدان،ی طنتیپر ش یصدا با

که  یانقدر مهم باش نکهیلذت بخش تر از ا یشد. و چ

ت  ندهیو همه نگران آ یجمع، مخاطب همه باش یتو

 یاندازه  دی؟؟ شابودم نه؟ یباشند؟! دوست داشتن

 یبرا زیم دنی..که مامان درحال چزدانیترالن و 

گفت رومو آ دیمن رو بوس یشام، با خوشحال : 



- مادر!  یشیقربون دخترم برم..چه زود عروس م

 یشوهر دار کمیکه..فرصت نشد  یندار یهنوز سن

بدم ادتی .  

 چوقتیدستم فشردم و..من ه یو چنگال رو تو قاشق

استه هام و مشکالتم با مادرم نتونستم درمورد خو

به  گهیانقدر بود که د رمیخاله من دیحرف بزنم. شا

نشم! با لبخند گفتم دهیسمت مادرم کش : 

- رو  گهیفکر کنم بتونم مامان..من و آوات همد

میدوست دار .. 

دستم گذاشت و آرومتر گفت یدست رو دییتا به : 

- و  یفتیب یتو زندگ یاولش سخت باشه، اما وقت دیشا

. ادیدستت م یهمه چ ،یرو بچش یرم و سرد زندگگ

شوهرت..هم خواسته هاش..فقط حواست  یهم اخالقا

خونه  یرفت یرو بذار کنار..وقت ی..بچگنیباشه عطر

دختر  گهی..دیزن اون خونه ا گهید یعنیشوهر،  ی

فکر  ت..به آرامش شوهریستیبابات ن یخونه 

 یوقت نر هی..یریبگ ادی دیکن..غذا پختن با



بگن به دخترش  ،یما رو ببر یآبرو یکن یابکارخر

 وتیخونه زندگ یکن یتنبل ینداده؟! نر ادیغذا پختن  هی

ره؟؟؟یگند بگ  

موندم. غذا  رهیچشمهاش خ یزدم و تو پلک

 یکارها هم که کار ی هی. بقرمیبگ ادی دیپختن..هوم با

آورد و زمزمه وار  کترینداشت! صورتش رو نزد

 :ادامه داد

- شوهرتو تو  یخواینره مادر..اگه م ادتی نیتمک

به  یطیبه شکمش برس..تو هر شرا ،یریدستت بگ

 نیمثل ا یچیکه ه یبرس دیشکمش هم خوب با ریز

ن وقت تو دورا هی ینذار نی! عطرسیدوتا مهم ن

 یکه عروس یبهت دست بزنه ها! تا وقت ینامزد

که همه  یدار فهیمراقبت کن..بعدش وظ د،ینکرد

یبکن نشیتامجوره  .. 

موضوع باهام  نیا یبار بود که مامان درباره  نیاول

باعث خجالت و معذب بودنم  نی. و همزدیحرف م

 نییبزنم، سرم رو باال و پا یحرف نکهی. بدون اشدیم



دوتا  نی. به نظر مامان فقط ادمیکردم و چشم دزد

 یبه اندازه  یچیمورد مهم بودند و..به نظر خودم ه

  !کنار آوات بودن، مهم نبود

سالن افتاد  ینگاهم به گوشه  وانها،یل دنیچ درحال

بابا و آوات درحال حرف زدن هستند.  دمیکه د

رو گذاشتم و از همون جا نگاهشون  وانیل نیآخر

 زدندیحرف م یچ یدرباره  دونمیکردم. نم

..خوشحال بودم که شهرام و ترالن امشب یول

و  پروندیم یزی! اگر بودند، احتماال شهرام چستندین

شدیدور م یو راحت تیمیصم نیاز ا معج .  

 

*** 

 

به احساسم غلبه کنم.  ادینبودم که بتونم ز یآدم من

حس  نیا شهیدنبال احساسم بودم و هم شهیهم یعنی

. مثل حاال که..نُه صبح کردیسرکش من رو رسوا م

 یبودم و پر از دلتنگ ستادهیدو طبقه ا نیپاگرد ب یتو



آوات با دلم  ینرفتن به خونه  یو خواستن برا

 فکر نیبه ا دم،یدیم وخودم ر یتابیب ی! وقتدمیجنگیم

داشتم که سه  یدیو بع یکه چه قدرت افراط کردمیم

 یمجاز یفضا یکه تو یو با عکس دمشیماه ند

ردم، اون رو از خودم دور کردمپخش ک !!  

داده بود امیپ شبیاون د  : 

- چشم رو هم  ذاشتمیتا صبح نم ،یبود نجایاگه ا

یبذار ! 

شبانه و پر از خواستن بود که من  یامهایپ نیهم و

جون کندن هم از  ی. حاال حتکشوندیم نجایرو به ا

کردن برام راحتتر بود یدور ! 

به جز اون بار که اومدم.  نییپا یکی یکیها رو  پله

جز دور  یتمام درها به روم بسته شده بود و چاره ا

 نینشد که از پس ا چوقتیکردنش از خودم نداشتم، ه

انتظار  شبی. به خصوص حاال که..از دامیحس برب

دمیکشیرو م دنشید . 



فرستادم. صبح  رونیب یدر خونه ش نفس بلند یجلو

تنگ فکر بودم و چقدر دل یزود..ساعت نُه! چقدر ب

 تونندیها که نم ی! از همون خجالتیو چقدر..خجالت

همه  نیکنترل دستشون رو داشته باشند و..باالخره ا

ومدمین یخودیراه رو که ب !  

. دمیخند طنتیپر ش یدر رو فشردم و با خجالت زنگ

خب! در که باز شد، لب  خواستیرو م دنشیدلم د

و با مکث سرم رو باال  دمیدهنم کش یرو تو نمییپا

. لبهام کش اومدند. دیباریگرفتم. از نگاهش تعجب م

شدم و انقدر  داریب یکه کِ  کردیحتما با خودش فکر م

تنش بود  یرکاب کیاون  کهی! درحالدمیبه خودم رس

 ییو...وو دهیژول یی..با موهایشلوارک راحت کیو 

 !چقدر بامزه شده بود

 ..سالم-

دیدخن یبه سرتا پام انداخت و با اخم کمرنگ ینگاه : 

- دختر خانوم؟؟ یخوایم یوقت صبح چ نی..اکیعل  



و  دمیکه دست خودم نبود، خند یطنتیهمون ش با

هم قفل کردم یدستهام رو تو : 

- سر بهت بزنم هیاممم اومدم  .. 

براقش تنگ شدند یچشمها : 

- تا صبح خوابت نبرد نه؟؟ شبید  

رو جمع کردم و ابروهام رو باال دادم لبهام : 

- و یبد امیواب بهم پموقع خ دینچ..نبا .. 

جمله م رو گفت یکه کردم، با خنده ادامه  مکث : 

- کنم تییهوا ! 

باال  یعقب گذاشتم و شونه ا یکج کردم. قدم یلب

 :دادم

- ..خدافظدمتید گهیخب د .. 

که  نیش جمع شد. چشم ازش گرفتم و هم خنده

دیخواستم برگردم، دستم رو گرفت و کش : 

 کجا؟؟-



پر  ین بود. با خنده ام یگرمتر از دستها دستش

دمیدستم رو کش طنتیش : 

- و نمتیکالس دارم..فقط اومدم بب .. 

دیدستم رو کش یجمله م با حس خاص ونیم : 

- تو لوس نشو ایب .. 

کردمیخدا خواسته بودم و ناز م از : 

- آوات؟ یکنیم کاریعه چ ! 

- و در  یفقط سالم بد یسر و شکل اومد نیبا ا

؟؟؟یبر  

کرد.  ریدر و خودش اس نیرو بست و من رو ب در

و..عطر تنش بند  یکینزد نهمهیاز ا ینفسم لحظه ا

گردنم  یشالم رد شد و رو ریاومد. دست اون از ز

بود ینشست. صداش آروم و خواستن : 

- یومدین شبید .. 

دمیخند دهیگز یلب با : 



- ومدم؟؟یشب کجا م کیساعت   

نفسش صورتم  یآورد و..گرما کیرو نزد صورتش

 :رو نوازش کرد

- شد؟؟یبغل خودم..نم یومدیم  

از حرفش و..منظور پشت حرفش سرشار از  قلبم

شدیم جانیه .  

- دنیفهمیم نایمامانم ا .. 

 کتریپهلوم گذاشت و نزد یش رو رو گهید دست

 :شد

- ؟؟یریم بهیغر شیبفهمن..مگه پ  

نگاهش کردم مستاصل : 

 آوات؟؟-

لبهام  یزد و بدون حرف لب رو یآروم لبخند

تمام وجودم رو لرزوند قشیمع یگذاشت. بوسه  .  



-  فتهیفکرت م یوقت شمی..بد خواب مایب گهید یدفعه 

 !تو سرم

شدند. با آرامش شالم رو از  جانیغرق ه چشمهام

گفت نیسرم برداشت و در همون ح یرو : 

- ؟یصبحونه خورد  

کردم یانداخت، نگاه یمبل م یکه رو یشال به : 

- خوردم یزیچ هی .. 

گذاشتمانتوم  یدکمه  یرو دست : 

- میباهم صبحونه بخور ایب ار،یدرب نمیا ..  

 کردمیو حس م دمیکشیبود..خجالت م یحس کی

و روزها قبل  روزیو پر روزیاز د کتریقراره نزد

زده هم بودم  جانیخجالت، ه نی. و همراه امیبش

 ،یدوارن نامزد یمراقبت تو یو..تذکر مامان برا

شدیذهنم تکرار م یتو ! 

همون شال گذاشتم.  یرو از تنم درآوردم و رو مانتو

تنم بود که به نسبت  یکوتاه نیتنِگ آست شرتیت



از حد کم بود. اما  شیب یکم ،یسرد زمستون یهوا

نگاه نداشت!  یخونه و کنار آوات که اشکال یخب تو

به سرتاپام انداخت و با تعلل چشم ازم گرفت یقیعم : 

- دهیپوستتو روشنتر نشون م اهیرنگ س .. 

 یلیانداختم. مرِد عکاِس من خ نییلبخند سرم رو پا با

هر لحظه در  دیو شا کردیتوجه م اتیبه جزئ ادیز

عکس  کیشکار  یسوژه ها بود برا زیحال آنال

 ..ناب

نون تست  زیم یوسرش وارد آشپزخونه شدم.ر پشت

 وانیل کی. و خوردیو شکالت صبحانه به چشم م

 خچالیبه سمت  دمید ی.. وقتیچیه گهیو د ریش

گفتم ره،یم : 

- ندارم آوات لیم یزیمن چ .. 

 یو آب پرتقال رو از تو ریش یتوجه بهم بطر بدون

گذاشت زیم یبرداشت و رو خچالی : 

- میخوریدو لقمه باهم م .. 



م گذاشت و گفتو گردو رو ه ریو پن کره : 

- ؟؟یخوریم یی..چانیبش  

نشستم و  یصندل یبه آب پرتقال، رو ینگاه با

 :معذب گفتم

- خورمیآب پرتقال م نینه هم .. 

گذاشت. و بعد خودش  زیم یبرداشت و رو یوانیل

نشست.  بیکنارم به صورت ار یصندل یهم رو

به سمتم  یرو از آب پرتقال پر کرد و نون تست وانمیل

 :گرفت

- ل شومشغو .. 

سکوت شد، دنبال  یتست رو ازش گرفتم. وقت نون

زدن گشتم یبرا یحرف : 

- ن؟؟یگفتیم ایاون شب..با بابام چ  

بهم انداخت ییگذرا نگاه : 

- فوضول خانوم؟؟ یاز اون شب تو فکرش موند  



رو بهم داد و  شیبراش کج کردم. نگاه گوشه ا یلب

نونش، آروم  یشکالت صبحانه رو دنیدرحال مال

 :گفت

- ؟؟یزنیتو خواب هم رژ قرمز م یحت  

دیمعذب شده لبم رو کش یا خنده : 

 ..نه خب..اما رژ قرمز دوست دارم-

سرخ  ینگاهم کرد. اون هم..به لبها میمستق نباریا

 :رنگم

- دوست داشته باشم که دیمن با .. 

لبم رو آروم و کوتاه  یصورتم خم شد و گوشه  یرو

دیبوس : 

- س گهید زیچ هیخودت  یخوشگله..اما لبا ! 

 یگلوم رو همراه با قلِب ُغل زده فرو دادم و برا آب

از آب پرتقال رو  یپرت کردن حواسم، چند قلپ

 .خوردم



- جا  نیهم هم یعمو فرهاد گفت که بعد عروس

 ی..اونجا واسه زندگهیهم خال ی..واحد بغلمیبمون

هم واسه کارم نجایخودمون، ا .. 

گفتم متعجب : 

- ؟؟یگفت یتو چ  

ادجواب د یعاد : 

 ..قبول نکردم-

سکوت نگاهش کردم. خودش ادامه داد یتو : 

-  گهید ی هیآتل هی..احتماال میبخر گهید یجا هیقراره 

محل کارم  خوادیواسه کارم راه بندازم..اما دلم نم

از خونه م دور باشه ادیز .. 

- ؟؟یبابامو قبول نکرد شنهادیچرا پ  

جوابم رو داد یینگاه گذرا با : 

- گهید ستمیراحت ن .. 

فکر زمزمه وار با خودم گفتم یتو : 



-  گهیروزا د نی..اون تراس و..انجایپاگرد و..ا یعنی

خاطرات دوران  شنیو..همشون م شنیتکرار نم

و..اصال  نجایا امیب یچطور گهی..اونوقت دینامزد

قشنگ و ینطوریتو ذهنم هم دی..باامیب دینبا گهید ... 

 نگاهش رو حس کردم، نگاهش کردم ینیسنگ یوقت

زدم یلبخند یخودیتعجبش ب دنیو..با د : 

- یهرجور خودت راحت .. 

صورتم گردوند.  یتو یتنگ شدند و نگاه چشمهاش

 کی دیبا زبون تر کردم و فکر کردم که با یلب

عوض کردن بحث یبگم برا یزیچ : 

 !چقدر خوشمزه س-

جوابم رو داد یمکث کوتاه با : 

- ؟؟ینوش جون..کالس دار  

کردم نییباال و پا یسر : 

- شهیشروع م گهیساعت د کی .. 



آروم گفت یبه من نبود وقت نگاهش : 

  ..منم کار دارم-

برم؟ یعنی. دندیباال پر بروهاما ! 

- کنمیتو کالس نرو..منم کارمو کنسل م .. 

نگاهم کرد و  می...مستقای کردیم یوخزدم. ش پلک

بود که قلبم رو  ینگاهش..همون حس خاص یتو

لرزوندیم . 

- و باهم خوش  میرسیم مونیبه نامزد باز

..هوم؟؟میگذرونیم  

. از همون تک خنده دمیخند جانیو پر از ه ناباور

. دستهام رو به حالت شندیزود جمع م یلیکه خ ییها

 :ندونستن باال گرفتم

- مهمه یلی..کالس امروزم خدونمیآخه..نم .. 

گفت نیجاش بلند شد و در همون ح از : 

- یبر یتونیخب پس م .. 



یشد. لعنت دهیباال کش نگاهم !  

 ..االن که زوده خب..امممم-

رو از آب پرتقال پر کرد. و رو به  وانشیل ستادهیا

 :من با لبخند گفت

- یبر یخوایپس نم .. 

کنم که گفت دایپ یجواب خواستم : 

- ؟؟یدوست دار یلیرتقال خآب پ  

کرد وانمیبه ل یداشت االن! اشاره ا یربط  چه : 

- که ینخورد .. 

 یحال کیچشمها  نیموندم. ا رهیچشمهاش خ یتو

 زدیچشمهاش موج م یتو یجور تُخس کیبودند..

شد کینزد یوقت : 

 ..اصال بذار خودم بهت بدم-



دهنم گرفت و اشاره کرد که ازش  یرو جلو وانشیل

کنم و مخالفت کنم که  یباز کردم تعارف بخورم. دهن

لبهام گذاشت نیرو ب وانیل یلبه  : 

- زمیبخور عز .. 

 دهیآب پرتقال کش وانیاز چشمهاش به سمت ل نگاهم

. ختیدهنم ر یرو تو وانیل یشد و..اون آروم محتوا

رو چپه کرد  وانینخورده بودم که..ل یهنوز قلپ

از  وانیل یکل محتوا ام،یبه خودم ب نکهیو..قبل از ا

 دمیکش یبلند نی. شوک زده هختیلبهام ر یکناره ها

 وانیل یمحتوا ی. باقدمیخودم رو عقب کش دهیو ترس

 دمی! از جام پرختیلباسم ر یچونه م رو یهم از رو

کال  شرتمیت یو دو دستم رو از هم باز کردم. جلو

شد.چند بار پلک زدم سیخ : 

- روم یختیهمه شو ر یوا !! 

دیش به گوشم رس انهیم و موذآرو یخنده  یصدا : 

- نبود یقصد دیببخش .. 



رو از تنم فاصله دادم.  شرتمیزده با انگشتهام ت بهت

تمام تنم از سرما مور مور شد.هنوز هم نفسم به 

اومد یباال م یسخت : 

- وونهید یکرد یقصد ! 

 یتو یطونیگذاشت و نگاه ش زیم یرو رو وانیل

 :صورتم گردوند

- ؟؟؟ایادب یب نینچ..من و ا   

کنم؟ کاریشدند. حاال چ پیهم ک یرو لبهام !  

- شد یآب پرتقال کلمیواقعا که آوات..کل ه ! 

شد کتریو نزد دیخند آروم : 

-  یخوایم ی..حاال چطوریعطر یشد یچه خوردن

دانشگاه؟؟ یبر  

 خواستیداشتم. نوچ شده بودم و دلم نم یچندش حس

به تنم بخوره. و حرفها و نگاِه گرم  سمیخ شرتیت

تآوا .. 

- رمیدوش بگ هیبشه،  رمید نکهیبرم خونه قبل از ا .. 



 یبردارم، دست رو ینتونستم قدم یهنوز حت یوقت

به صورت و لباسم  یقیبازوم گذاشت و نگاه دق

 :انداخت

- یریدوش بگ نجایا یتونیم .. 

گشاد شدند رتیو چشمهام از فرط ح دیکش ریت قلبم : 

- گرفته؟ تیشوخ !! 

و طرف صورتم گذاشت دستهاش رو د یلبخند کج با

به صورتم آروم پچ زد کیو نزد : 

- یدیپرتقال م یهوممم بو .. 

 نییپا یکه قلبم هر شدینگاه باعث م نیا

انگشتهام رها شد. نقشه  نیاز ب شرتی.تزهیبر

! چشم دمیفهمیم شیموذ یرو از چشمها نیداشت..ا

 نییبهت زده م گرفت و نگاهش رو پا یاز چشمها

دیکش .  

- رتقالبا طعم پ یعطر ! 

دمیگز لب : 



 ..آوات-

زمزمه کرد یآروم یبه لبهام به صدا رهیخ : 

- ..فرار هم یچسبونی..خودتو بهم نمیزنیبهم دست نم

آروم بمون ینطوری..فقط همیکنینم .. 

 ونیسته شد. اون با آرامش لبهام رو مباز و ب دهنم

لبهاش گرفت. نفسم بند اومد. سردم بود..گرمم هم 

!! هاشیباز وونهید نیبا ا شدیتنم گرم م یعنیبود! 

آب  یو..لبها دیبوسیو پر از حس م یانقدر خواستن

اراده دستم رو  یکه ب کردیشده م رو مزه م یپرتقال

شد و گلوش خارج  زا یگذاشتم. غرش شیرکاب یرو

نگفت! در عوض لبهاش رو  یچیجابجا شد. اما ه

 دیگلوم کش ریچونه م..ز ریچونه م و...ز یرو

که چطور داره با لب و زبونش آب  دمیفهمیو..م

هم  ی. چشمهام روکنهیپوستم رو مزه م یپرتقال رو

 یاومد، ب نترییسرش پا یافتادند و نفسهام تند شد. وقت

 :طاقت لب زدم

 ..آوات بذار-



کمرم گذاشت و من رو به خودش فشرد.  یور دست

داغ  یلمس ها ونی. مدیو..پر حس تر بوس قتریو عم

دمیوارش صداش رو شن وونهیو د : 

- ..لباس منم یعوضش کن دیشده..با سیلباست خ

م؟؟یکن کاری..حاال چیکرد فیکث  

فراموشم شد! دستش  دنیکه زد، نفس کش یحرف با

ت. قلبم مثل رو گرف شرتمیت یو لبه  دیکش نییرو پا

گرفتم ینفس ی. به سختدیکوبیطبل م : 

- ؟؟یکنی..مکاریچ  

پوست  یو..کف دستش رو دیرو باال کش شرتمیت

و آروم و  دیکش یگردنم نفس یکمرم نشست. تو

 :مستانه گفت

 !گفتم تکون نخور-

اراده عکس العمل نشون  یب یعنیتحمل کنم. نتونستم

عقب  یتجربه بودم. وقت یب یلیو خب من خ دادمیم



 یشد. دست رو دهیپنجه ش کش ونیم شرتمیت دم،یکش

نفس و خواهش وار لب زدم یدستش گذاشتم و ب : 

 ..صبر کن خب..صبر کن-

به  ادیو ز زدیموج م یتاب ینگاهش خواستن و ب یتو

کمرم  ی. جلوتر اومد و دست روکردیحرفم توجه نم

شد کتریگذاشت و بازهم نزد : 

- فرار کردن  ..االن وقت خجالت ویعطر الیخیب

سین  

رو  شرتمیآب گلوم رو فرو دادم و اون ت یسخت به

. بازهم نتونستم خونسرد بمونمدیباالتر کش . 

- امیآوات بذار..االن آخه..برم لباسامو عوض کنم ب .. 

پنجه ش  ونیو موهام رو از پشت م دیخند آروم

شد  رهیخ یچشمها یخمار تو ییگرفت.. و با چشمها

دو آروم و پر خشونت لب ز : 

- ؟؟؟یدر بر ذارمیاالن م یفکر کرد ؟؟یکجا بر   

کرد؟یم نم وونهیبه قلب د یرحم چرا !  



- یآخه من..آمادگ .. 

از  کهیو دستم رو گرفت. درحال دیکش عقب

دیمن رو هم با خودش کش رفت،یم رونیآشپزخونه ب : 

- منو بپوش یاز لباسا یکی ایب .. 

گفتم شدم،یم دهیکش کهیزده درحال بهت : 

- ؟یچ !! 

ش بود گذشت و وارد اتاق  هیکه آتل یاتاق بزرگ از

خودش شد. من هم پشت سرش! دستم رو رها کرد و 

 :سمت کمدش رفت

- تنت کن دمیم شرتیت هی .. 

چطور به اوضاع خودم  دونستمیو نم دمیخند ناباور

 ..مسلط بشم

-  دیشده..با ی..تمام تنم چسبونکشهینم ینطوریآخه ا

بعد رمیحتما دوش بگ .. 



 یرنگ یآب شرتِ یجمله م تموم بشه، با ت نکهیاز ا قبل

 :به سمتم اومد

- ..پس اول یریاول دوش بگ دی! بایگیآخ راست م

برو حموم ایب .. 

 رفتیم شیپ یخشکم زد. چقدر زود همه چ یا لحظه

حرکت موندنم  یب یو آوات چقدر راحت بود! وقت

تنگ  یو با چشمها دیبه چونه ش کش یدست د،یرو د

به سرتا پام انداخت ینگاهشده و متفکرانه  : 

- میبشورمت؟؟؟ اصال باهم بر امیخودم ب یخوایم .. 

زدم غیاراده ج یحد باز شد و ب نیتا آخر دهنم : 

 !!آوات-

رو به سمتم گرفت شرتیو ت دیلذت خند با : 

- عوضش کن گردم،یتا برم .. 

 دهیبزنه. اما ترس یخواست حرف د،یرو که د تعللم

تش گرفتمبزرگ و گشاد رو از دس شرتیت : 



 !باشه باشه-

زد و چشم ازم  یلبخند یخمار و موذ ینگاه با

به سمت در  یپشتش رو بهم کرد و قدم یگرفت. وقت

فرستادم.  رونیب یاراده نفس راحت یاتاق برداشت، ب

اما آوات همون لحظه برگشت و..با قدم بلند دوباره 

ستادیروبروم ا .  

 ..نظرم عوض شد-

 دیکش رونیرو از دستم ب نفسم بند رفت! تشرت بازهم

 یمن لبه  یبهت زدگ ونیانداخت. و م یو گوشه ا

رو گرفت و گفت شرتمیت : 

- کنمیم زتیخودم تم ! 

 رونیاز تنم ب شرتیبه خودم بجنبم، ت نکهیاز ا قبل

زد! نگاهم از شرم و  خی کبارهیشد و..تنم به  دهیکش

خودم  یاراده تو یدوخته شد و..ب نیبه زم یناباور

 ینفسها دنیآوات و..شن ی رهیجمع شدم.نگاه خ

ش که تپ یدندونم فشرده شد و با قلب ری. لبم زنشیسنگ

هم قفل  یتو یداشت، دو دستم رو یوحشتناک



م به پرت شد. نگاه ییکه جا دمیرو د شرتمیکردم.ت

شد و دهنم باز موند. اون تعلل  دهیکش شرتیسمت ت

 یدستهاش فشرد. صدا ونیرو کنار کذاشت من رو م

دیچیگوشم پ یآرومش تو : 

- ..خجالت نکش..خودتو جمع یآروم باش عطر

گذرهیمون م یوقته که از نامزد یلینکن.. خ .. 

گرفت و آرومتر پچ زد ینفس : 

-  ییه جاب یخوش گذرون کمی..خوامتیوقته م یلیخ

؟؟یترسیم یکه..از چ خورهیبر نم  

لحظه ها..آب  نیا یسخت بود آروم بودن تو چقدر

بار هزارم فرو دادم یگلوم رو برا : 

- ..فقطترسمینم .. 

موهام  نیسرانگشتهاش پوستم رو نوازش کرد و..ب با

متفاوت بود ی. صداش سرشار از حسدینفس کش : 

- ..حواسم بهت یباش یزینگران چ خوادینم

آماده ت کنم خوامیبهت گفتم که..فقط مهست.. .. 



و  دیلرزیم جانیو فرار..قلبم از ه یتمام خوددار با

آغوشش  ی. اون من رو تنگ توشدمیهرلحظه گرم م

گوشم نجوا کرد ریفشرد و ز : 

- میریآرامش بگ کمی خوامیفقط م .. 

 یشدم و خودم رو به نوازش دستها میتسل باالخره

اده کردن من بود، سرکشش سپردم. اگر بهونه ش آم

و خب خودم هم با تمام  خوردمیگول م نیمن با هم

 یِ خوش گذرون یکم یبرا شدمیوجود وسوسه م

یدوران نامزد !  

هات بود! اما حواسش بود  یکه آواِت مردان البته

. اما رمینگران بشم و استرس بگ ذاشتی..نمگهید

دمیفهمیم تابشیرو از نگاه ب یسخت نیسخت! و من ا .  

اونقدر لذت ببرم و از لمسها  ذاشتیکه نم یزیچ اما

 یتابیگرمش به اوج برسم، فقط ب یو ابراز حسها

بودم  نینگاهش نبود. من در اوج لذت هم..به فکر ا

نقص به نظر برسم. و بتونم  یو ب یکه براش خواستن

 یکس چیبه ه چوقتینگهش دارم که ه یانقدر راض



بود و  سختش ت..آوادمیفهمیجز من فکر نکنه. من م

داشت با  ی. و تمام لحظه ها سعگرفتیسخت نم

من رو هم آروم کنه تا نه  ،یهرچند ظاهر یآرامش

بترسم یزیباشم و نه از چ یزینگران چ . 

 یرنجش تو نیا خواستی.نمدادیآزارش م یزیچ کی

داشت. فقط  ییو ترس از تنها نهینگاه رو بب

از  یکه هاله ا یاهیس یبمونه..اما چشمها خواستیم

گرفته  یمردونه ش..و صدا یشک داشت..و دستهاا

ترسوندیم شتریو خسته ش..اون رو ب .. 

- ..بفهمیکنیم نیبهم توه یدار ! 

. من هم دادیم هیلحظه ها رو بهم هد نیباتریز آوات

از ذهنم  ی! اما..گوشه اادیز یلی..واقعا خبردمیلذت م

 یسع یلیبود و من خ یا گهید یزهایچ ریدرگ

 دهیمت از ذهنم رو کامال نادکه اون قس کردمیم

رمیبگ . 

 

*********** 



 

 (آوات)

 

و جواب احسان  کنمیدستم جابجا م یرو تو یگوش

دمیرو م : 

- گرفتار  یلیآره بمونه واسه پس فردا..امروز خ

کن  یهم معذرت خواه هیاصال..از بق دمیبودم، نرس

رو کنسل  یاومد، قرار عکاس شیبگو واسش کار پ

 .کرد

- یایب یو نتونست یفتم که کار دارراحت..گ التیخ .. 

پرسهیو نگران م کنهیم یمکث : 

- نکرده؟؟ یکه خدا سیبد ن تیگرفتار  

رو از  کیک یرو یو شمع ها ادیلبم م یرو یلبخند

گذرونمینظر م : 

- نهینه بابا راستش..تولد عطر ! 



شهیخوشحالش بلند م یصدا : 

- واسه  یدیبرنامه چ یعهههه مبارکه!! پس کل

 ..امشب

. کنار نمیچیامروز برنامه م یوزه که دارم برار چند

رمیگیو فندک رو از دستش م نمیشیم زدانی : 

- کردم ییکارا هیآره  یاِ  .. 

- ؟؟یما رو هم دعوت کن شدیمعرفت نم یب  

و  رهیگیفندک رو ازم م یبچگونه ا یبا جذبه  زدانی

گهیآروم م : 

- شمعا رو روشن کنم خوامیخودم م .. 

و جواب احسان رو  نمزیبهش م یآروم یگردن پس

دمیم : 

- میتو زحمت بنداز میداداش..نخواست گهیشرمنده د .. 

- مزاحم داشته  یآره ارواح عمه ت..بگو نخواست

یباش ! 



رهیگیم م خنده : 

-  یمهمون هیکه.. مینگرفت ینه جون داداش..جشن

هیخونوادگ .. 

داره آب  کیکه تموم کنم و ک کنهیمامان اشاره م 

شنومیاحسان رو م ی. صداشهیم : 

- بگو کیتبر نی..از طرف منم به عطردیخوش باش .. 

گمیلبخند م با : 

- کن یقربونت..پس برنامه رو واسه پس فردا اوک .. 

- راحت..برو به کارات برس..خوش بگذره التیخ .. 

و رو به  شمی. بلند مکنمیم یو خداحافظ کنمیم تشکر

گمیم یخاله مهر : 

 زنگ بزنم به ساغر؟؟-

زنهیلبخند م یبا مهربون یمهر خاله : 

- ..همه هم اومدنمیندار یآره مادر ما که کار .. 



به دور تا دور  یو نگاه رمیگیم یاز خاله مهر چشم

. بابا رسهیمرتب به نظر م ی. همه چگردونمیسالن م

د مشغول حرف زدن هستند و شهرام هم و عمو فرها

مبل  ی. ترالن روکنهیبحثشون شرکت م یتو یگاه

 یهدف به صفحه  یسکوت ب ینشسته و تو یتک

 یا کلمهکه اومده چند  یشده. از وقت رهیخ ونیزیتلو

 ادیتو خودشه،ز نکهیحرف نزده و حدس ا شتریب

دنبال  طنتهاشیبا ش زدانی.برعکس اون ستیسخت ن

دنهسوزون شیآت ! 

- ؟یهست یمعطل چ زمیعز گهیزنگ بزن د  

.درحال گذاشتن شهیم دهیبه سمت مامان کش نگاهم

کنهیم میبه گوش یا ز،اشارهیم یرو وهیظرف م : 

- انیمرتبه..زنگ بزن ب یهمه چ .. 

زنگ زدن به  یو به جا دمیتکون م یسر

وقت متوجه  کی نیتا عطر دمیبهش م یامیساغر،پ

نشه یریغافلگ نیا ! 

- ساغر؟ نییکجا  



که منتظر  یو رو به جمع کنمیرو ارسال م امیپ

گمیم کنندینگاهم م : 

- دادم امیپ .. 

کنهیم یبا خنده مزه پرون شهرام : 

- خبر نداره؟ من که  یچیاز ه نیعطر یعنیحاال 

رفته باشه..اونم  ادشیروز تولدشو  دونمیم دیبع

نیعطر ! 

زنمیبه روش م یزورک یلبخند : 

- خوشحال شه شتریتا ب میکنیحاال ما تالشمونو م .. 

و بازهم همون  دهیبه حالت ندونستن تکون م یدست

.با کنهیلبش جا خوش م یمزخرف گوشه  یخنده 

ساغر  امیو پ رمیگیچشم ازش م میگوش یصدا دنیشن

خونمیرو م : 

- م؟؟یای..بنجاستی..کوروشم امییما یاالن خونه   

 یرو یلبخند نیعطر یبهت زده  یتصور چشما با

ادیلبم م . 



- نیایب عی..سرهیاوک یهمه چ گهیاره د .. 

گمیم هیرو به بق و : 

- رسنیم گهیربع د هی..فتنیاالن راه م .. 

زودتر از همه بلند  زدانی یزده  جانیه یصدا

شهیم : 

- ترکونمیرو م یمن اون بمب شاد ! 

 یو همون لحظه صدا شهیجمع بلند م یخنده  یصدا

که  .بازهم ساغرهکنهیحواسم رو پرت م میگوش امیپ

داده امیپ : 

- ناراحته؟؟ یزیاز چ نیآوات عطر  

. بازهم رفتارش عوض مونهیم امیپ یرو نگاهم

 !شده؟

 نه چطور؟؟-

-  کنمیشده.. احساس م یجور هیآخه رفتارش با من 

 ..از من ناراحته



. نسبت به ساغر هم..حساس کنمیاراده اخم م یب

 ..شده؟! فکر نکنم

- بود به من  یزی..اگه چیکنیاشتباه م دی..شادونمینم

گفتیم .. 

چه  دونمیخوب م کهیدرحال کنمیرو ارسال م امیپ

 نیعطر یها یگفتم و من از ناراحت یدروغ مزخرف

 !خبر ندارم

- االن می..راه افتادکنمیمن اشتباه م دمیآره شا .. 

دمیم امیپ عیسر : 

- اد؟؟یبابات هم م  

محسن هم  خوادی. دلم ممونمیم امشیجواب پ منتظر

ونم با حواس جمع عکس العمل باشه و..من بت

و کال رفتارش رو نسبت به شوهر خاله  نیعطر

از  یامی. اما قبل از ساغر، پرمینظر بگ ریز رشیمن

رسهیم یعطر : 



-  امی..دارم با ساغر وکورش ممیآوات مهمون دار

 ..خونه

 یخنده رو نیعطر امیو پ شهیساغر فراموش م امیپ

ارهیلبم م : 

- زمیباشه عز .. 

رسهیبه گوشم م زدانی یذوق زده بلند و  یصدا : 

- یخوشحال کن یخوایبعد از مدتها م مویباالخره آبج ! 

گفت؟!  یبچه چ نی. اشهیخشک م زدانی یرو نگاهم

زد  یحرف یبچگ یمنظور بود؟؟ از رو یب

با  زدانی نمیبیم ی. وقتادیم میگوش امیپ ینه؟؟صدا

موهام  نیب یره،دستیتو دستش ور م یبرف شاد

. اما رمینگ یحرفش رو جد کنمیم یو سع کشمیم

منه. پوف  یرو یحالت خاص کینگاه مامان با 

. کنمینگاه م میگوش یو به صفحه  کشمیم یبلند

خبر نداره و  نیمن و عطر نیاز مشکالت ب چکسیه

هم با خبر بشه دینبا . 



- امیگفت اگه کارم زود تموم شد، م .. 

فعال بهش فکر  کنمیم ی. سعادیاحتمال داره که ن پس

 ..نکنم

رسهیساغر م امیبعد پ ی قهیدق ده : 

- میدیرس .. 

 نیو در همون ح رمیم کیبه سمت ک امشیپ دنید با

گمیم : 

- دی..خاموش کندنیرس .. 

به شهرام  یو توجه رسهیبه گوشم م یخنده ا یصدا

گهیم عیسر زدانی. کنمینم شیو مسخرگ : 

- آوات کنمیمن شمعا رو روشن م .. 

دمیرو به دستش م فندک : 

- خب زودباش لهیخ ! 

. جنب و ادیلحظه زنگ در خونه به صدا درم همون

آروم حرف  کنندیم یو همه سع شهیم شتریجوش ب



جشن حتما  نی. اشهیلبم پررنگ م یبزنند. لبخند رو

خوبه یلیداغونش خ ی هیعوض شدن روح یبرا ! 

در  کینزد شنوم،یزنگ واحد رو م یصدا یوقت

جلوتر از همه بمب  زدانیهم کنارم. و  هیو بق رمیم

 یدستش گرفته و با ذوق آماده  یرو تو یشاد

رسهیبه گوشم م یآروم خاله مهر ی. صداکهیشل : 

 ..ترالن مادر درو بازکن-

به  یخال یو روشن سالن نگاه کیتار یتو ترالن

. کنهیسکوت در رو باز م یو تو ندازهیادرش مم

ترالن  یفکر کردن به گرفتگ یبرا یفرصت گهید

رسهیبه گوشم م نیتعارف عطر یو صدا ستین : 

- دی..خوش اومددییبفرما .. 

 یتو نیعطر ینذاشتم که صدا کینزد یقدم هنوز

و دست  غیح ی. صداشهیگم م یبمب شاد یصدا

 کیتبر یاو پشت بندش صد شهیزدن جمع بلند م

هیبق . 



 شیسرشار از بهت زندگ یچشمها یرو نگاهم

استقبال رو  نی. معلومه که انتظار اخندمیو م مونهیم

. همه رمیبگ یحس خوب شهیباعث م نیهم نداشته و

و به  خندهیو اون شوک زده م گندیم کیبهش تبر

 نیعکس از ا کی دی.االن بادهیجوابشون رو م یسخت

ستیت نو انگار فرص گرفتمیصورت م .. 

- بترکونم؟؟ میدار نایآوات باز از ا  

دمیرو کوتاه م زدانی جواب : 

 ..نه

شمیم نیعطر کینزد و : 

 ..تولدت مبارک فندوق خانوم-

سرشار از  یو خنده ا خورهیدرشتش بهم م یچشمها

و لپش رو  خندمیتعجب دهنش رو باز کرده. م

گمی. آروم مکشمیم : 

- یبلد دنمیرفته بود خند ادمیچه عجب!  .. 



و نگاهش سرشار از احساس  رهیگیرو گاز م لبش

و  ادیم کیمکث نزد هی. و بعد از چند ثانشهیم

دست زدن  ی. صداکنهیبغلم جا م یخودش رو تو

.اون دستش کشمیم یقیو من نفس عم شهیبلند م هیبق

خودش رو  شتریو ب کنهیرو محکم دور کمرم حلقه م

چسبونهیبهم م : 

-  یکرشم نمآوات..اصال ف ی...مرسیمرس

 دمیترسیباشن..م نجایهمه ا کردمیکردم..فکر نم

رفته  ادتیمنو  دمیترسیرفته باشه تولدمه..م ادتی

 ..باشه

و  نی..هم خوشحالم و هم درِد سنگهیچه حس دونمینم

. دستم رو دورش کنمیقلبم حس م یرو تو یمزخرف

بوسمیموهاش رو م یو رو رمیگیم : 

- نه؟؟وویبره د ادمیتو رو  شهیمگه م   

رو  یبرف شاد زدانی. مونهیبغلم م یسکوت تو یتو

و باالخره دستهام رو از  کنهیم یسرمون خال یرو

که  شهیو اون هم مجبور م کنمیدور تنش باز م



و  جانیکه چطور با ه نمیبی. و من مرهیفاصله بگ

و  دیناب رو د یخنده  نیا شهی. مخندهیخجالت م

شد؟؟ دیناام   

- خودم یلپ چال .. 

که دورمون  یو به جمع رهیگیم یذوق نفس با

کنهینگاه م ستادند،یا : 

- خوش  یلی..همه تون خنیخوش اومد

یمرس نی..خوشحالم کردنیاومد .. 

و من  بوسهیدخترش رو م یفرهاد با مهربون عمو

که  یاز اون شتریب یلیخ نیکه عطر فهممیخوب م

رو  نی. چرا خودش ازهیپدرش عز یبرا کنهیفکر م

فهمه؟ینم ! 

و قرمز  دیسف یِ مربع کیک یروبرو یتوق

رو براشون « تولدت مبارک»باهم شعر  نه،همهیشیم

 یرو با حس قشنگ کیک یرو ی. توشته میخونیم

خونهیم : 



- تولدت مبارک نمیعطر .. 

زنهیو بازهم لب م کنهیم نگاهم : 

- دمیام یآوات..مرس یمرس .. 

 نیا یشگیداشتن هم یو من برا شهیم شتریب لبخندم

کنم؟؟ کاریچ دیخنده با  

 ستادهی. ساغر کنارش اگردهیبا خنده و ذوق م نگاهش

دلم  یلی. خزنهیو دست م خونهیو بلند تر از همه م

محسن بپرسم،اما هنوز  ومدنیدر مورد ن خوادیم

 یترالن که تو ینگاهش رو رو نیوقت نشده. عطر

گهیو با مکث م دوزهیم ستادهینقطه ا نیدورتر : 

- کترینزد ایترالن ب .. 

دهیآروم جوابش رو م یمصنوع یبا لبخند ترالن : 

- جا راحتم نیهم .. 

و نگاهش رو سمت شهرام  شهیجمع م نیعطر لبخند

شب  نیا یتو خوادی. دلم نمکشهیو بعد مادرش م



فکر کنه و ذهنش رو به  یا گهیجز خودش به کس د

گمیبلند م نیهم ی..برازهیهم بر : 

- یکننره قبل از فوت کردن شمعا آرزو  ادتی ! 

و بازهم شعر  زنمی..باخنده دست مکنهیم نگاهم

بزرگ  ی. باالخره خنده امیخونیتولدت مبارک رو م

نهیشیلبش م یرو یاز سر خوشحال . 

 ای..بیشمعا رو فوت کن که صد سال زنده باش ایب -

یشمعا رو فوت کن که صد سال زنده باش .. 

کشهیم یو با خنده نفس بلند بندهیم چشم : 

- بسازم مویکمکم کن زندگ ایخدا .. 

اونطور از ته دل و با حسرت گفته  یوقت آرزوش

..ناراحت سوزهی.دلم مکنهیم یخال کیمن رو  شه،یم

. خودش کنمیفکر م یداشتن زندگ ی..به آرزوشمیم

 یاصال مثل زندگ شیکه زندگ نهدویهم م

 یو سخت کشهیم یکه سخت فهمهیهم م ست؟؟خودشین

ده؟؟؟یم   



 ی. آرزوزنندیو همه دست م کنهیرو فوت م شمعها

کمکش کنم  تونمیو من م مونهیذهنم م یتو نیعطر

رو بسازه؟؟؟ شیکه زندگ  

 یبلند نیبا ه نیزده بشه، عطر یحرف نکهیاز ا قبل

گهیم : 

- ! آوات عکس مینگرفت عکس!! عکس یوا

میریعکس بگ می..شمعا رو دوباره روشن کنمینگرفت .. 

عکس گرفتن ذوق داره و هوله که فکر  یبرا انقدر

گهیم عیتولد ذوق داشته باشه! ساغر سر ینکنم برا : 

- رمیبذار من ازت عکس بگ .. 

گهیم یعطر : 

- رهیآوات بگ خوامی! مسیتو خوب ن نینه دورب .. 

کنهیمن نگاه م به : 

- گهید ریوات عکس بگآ !  



 انویپ یکه رو ینیو به سمت دورب دمیتکون م یسر

برسم،  نیبه دورب نکهیقبل از ا ی. ولرمیگذاشتم، م

شهیاز جاش بلند م نیعطر : 

- اول  دیاصال حواسم به سر و وضعم نبود..بذار یوا

امیبرم لباسامو عوض کنم..االن م .. 

 ق پا تندبزنم، به سمت اتا یبتونم حرف نکهیقبل از ا و

 .کنمیو به در بسته نگاه م دمیم هیتک انوی. به پکنهیم

که خوشحالش  ی..پس هر کارنهیامشب شب عطر

و  ادیز یذوق زدگ یمجازه که انجام بده. حت کنه،یم

ی..افراطیکم ! 

- جتون؟؟؟یتو پ دیکه بذار دیندازیآوات عکس م  

و  رمیگیشهرام بهت زده چشم از در م یصدا با

 یو معنا دار انهین با لبخند موذ. اوکنمینگاهش م

دمیجوابش رو م یو من به سخت کنهینگاهم م : 

- یادگاری..میخواینه..واسه خودمون م .. 



 شیکه راحت دهیم هیاز قبل تک شتریو ب دهیباال م ابرو

 :رو به رخ بکشه

- عکساشو  خوادیباز م نیآهان..خب فکر کردم عطر

ننیبذاره همه بب !  

. مردک مزخرفنمکیبه روش اخم م ناخواسته ! 

-  جشی! خودم اجازه دادم تو پنهیبیعکساشو نم یکس

 ..بذاره که فقط دوست و آشناها هستن

کشهیرو به رخ م شدارشین ی خنده : 

- ..از یرو قبول کن ییزایچ نیهمچ یتونیخوبه که م

ها گنیزنا، مرِد روشنفکر به تو م دید !  

. قبل از من، شندیهم فشرده م یهام رو دندون

دهیواب مکورش ج : 

- که قابل قبول نباشه شهرام..هرچند  سین یبد زیچ

 ..هرکس طرز فکر خودشو داره

دهیهوا تکون م یتو یدست شهرام : 



- دوره زمونه عوض شده که همه راحت  ای..دونمینم

ایشدن  ... 

 کشه،یاعصابم خط م یکه درست رو یخنده ا با

دهیادامه م : 

- زنم یاجازه بدم عکسا تونمیآخه من نم ... 

از نرمش ترالن رو  یخال یحرفش صدا ونیم

شنومیم : 

- هرکس به خودش  ی..زندگیستین نایا یتو جا

 !مربوطه شهرام جان

و همه متعجب به ترالن نگاه  شهیسکوت م یا لحظه

جواب شهرام رو  نمیبیباره که م نیاول نی. اکنندیم

دهیم ینطوریاونهم ا ! 

خودش رو جمع و جور  یظاهر یبا خنده ا شهرام

کنهیم : 

 ..بله درسته..به خودشون مربوطه-



.از دعوت مونهیشهرام م یتنگ شده م رو یچشمها

 نیکه خواهر عطر شدیاما نم شمیم مونیکردنش پش

 رونیب ینفس کنه،یسکوت م یرو دعوت نکنم. وقت

بحث  نیکه ا کنمیو خدارو شکر م کنمیفوت م

درمورد عکسها حتما  دیمزخرف زود تموم شد. با

 نجوریا ی لهیبه وس گهینه چند وقت دکنم وگر یکار

شمیهم متهم م یرتیغ یبه ب ما،آد ! 

 رمیسالن م یعوض شدن حالم، به سمت انتها یبرا

گمیم نیو در همون ح : 

- دیکن ییرای..از خودتون پذدییبفرما .. 

. رمیور م نیبا دورب یخودیو ب ستمیا یم یا گوشه

مامان رو از پشت سرم  ینشده که صدا یا هیچند ثان

شنومیم : 

- شربت بخور وانیل هی ایآوات ب .. 

شربت رو جلو روم  وانیکه ل نمیبیو م گردمیبرم

رمیگیرو از دستش م وانیگرفته. ل : 



- یتو زحمت افتاد یلیدستت درد نکنه امروز خ .. 

زنهیم یلبخند : 

- نکردم پسرم یکار .. 

پرسهیو آروم و با تعلل م کنهیم یمکث : 

- خوبه؟؟ نتونیاوضاع ب  

 یآب سر یشناور رو یها یخم شربتبه ت رهیخ

رسهیبه گوشم م قشینفس عم ی. صدادمیتکون م : 

- نگرانتون بودم..اما خدارو شکر انگار حالتون  کمی

شهرام توجه نکن..مهمونه، حواست  یخوبه..به حرفا

بشه یاحترام یب ینگ یزیوقت چ هیباشه  .. 

اعصابم آروم  یتا کم خورمیاز شربت رو م یقلپ

 یله زنک فقط دنبال سوژه ست برابشه. مردِک خا

کارهاش  نیکه با ا نهیعطر ریمسخره کردن!! تقص

آروم مامان  یلیخ ی! صداکنهیمن رو مضحکه م

امیب رونیاز فکر ب شهیباعث م : 



-  ضی..مردهیپر نیاحساس کردم رنگ عطر یراست

 احواله؟؟

. حالش که بد کنمیفکر م نیبه عطر یاخم کمرنگ با

اشتها و بد خلقه..البته که  یه بنبود..اما چند روزه ک

عادت کردم ضشیضد و نق یرفتارها نیمن به ا . 

 نه فکر نکنم..حالش خوب بود که؟؟-

ذارهیدستم م یو دست رو دهیتکون م یسر : 

- عجله  کمیخب احتماال ضعف داره..بهش بگو  لهیخ

..ساعت میشامو آماده کن م،یجمع کن کویکنه بساط ک

نُه شبه کینزد .. 

 نکهی. اما قبل از ارمیو به سمت اتاق م گمیم یا باشه

. نگاهم از کنهیدر رو باز م نیبه در برسم، عطر

 ادیم نییسرش پا یبسته شده باال یموها یرو

که  ینگکرد! به رژ قرمز ر شیو..چقدر زود آرا

کنمینگاه م ده،یلبهاش کش یرو : 

- یکرد کاریچ یا قهیپنج د ! 



کنهیم باتریش صورتش رو ز خنده : 

- زشت بودم نامرد؟؟ یعنی  

کنمیکج م یلب : 

- یالزمه آخه؟ خودت خوشگلتر شیآرا نهمهیا .. 

کشهیبلندش م نیبه بلوز بافت آست یدست : 

- فتمیتو عکس قشنگتر م ینطوریا .. 

تنش نشسته،  یرو ییبایبه زرنگ  یبافت طوس بلوز

 شهیرنگش، تنگه و باعث م یشلوار خاکستر یول

بکنم یاخم کمرنگ : 

- . برو عوضش کنیتنگه عطر یلیشلوارت خ .. 

گهیو با ناز م دهیم چیپ یلب : 

- که ستین ی..کسگهید ریسخت نگ .. 

گمیم آروم : 

 پس شهرام و کورش چغندرن؟؟؟-



 گهید یبه جا کهیو درحال کشهیم نترییرو پا بلوزش

شهیصورتش جمع م کنه،ینگاه م یا  : 

- یکردیکاش دعوتشون نم .. 

. رسمیو به شهرام م کنمیرد نگاهش رو دنبال م 

گمیام، اما م یهرچند خودم هم از بودنش ناراض : 

- که همه باشن، خواهرت نباشه شدینم .. 

-  نیا ینداشت..ول یاگه فقط خواهرم بود اشکال

هکنیاعصابمو خورد م شهیهم کهیمرت .. 

دمیدارش م نهیک یرو به چشمها میگوشه چشم نگاه : 

- خانوم؟؟ همش به خاطر  یگفت عطر یچ یدیشن

توئه ها یکارا ! 

کشهیم یو پوف آروم کنهیم نگاهم : 

- ..حسود چشمش فقط دنبال هیکال کارش فوضول نیا

گندش خون  یاونه!با اون خونواده  نویا یِ زندگ

کردن شهیخواهرمو تو ش ! 



. نگاهش به ترالنه که گوشه کنمیمتعجب نگاهش  با

مامان و خاله  یسکوت به حرفها یکز کرده و تو یا

دهیگوش م یمهر .  

- شده مگه؟؟ یچ  

گهیم یوقت نمیصورتش بب یرو تو یناراحت تونمیم : 

- دارن بچه دار بشن..اما انگار  میچند وقته تصم

بچه دار  نکهیترالنو به خاطر ا یهنوز نشده..کل

هم که سردسته  ی..شهراِم عوضکننیم تیاذ شن،ینم

  !شون

پرندیباال م ابروهام : 

 !به خاطر بچه؟-

کنهیم نگاهم : 

- س؟؟؟یمهم ن  

خنده م پر از تعجبه تک : 



نه اونقدر که بخوان به خاطرش دعوا کنن..حاال -

از ترالنه؟؟ رادیمگه ا  

گهیو متفکرانه م کشهیم نییرو پا نگاهش : 

- ..هم کارا و دوست داره یلی..ترالنم بچه خدونمینم

هم خودش غصه  کنه،یم تشیشهرام اذ یحرفا

 شویبچه دار بشه و اوضاع زندگ تونهیکه نم خورهیم

 کنهیدرست کنه..انقدرم شهرامو قبول داره فکر م

خودشه ریهمش تقص .. 

زنمیم یپوزخند : 

- کال  شونیمشکالت زندگ ارنیبچه ب یعنیحاال 

 نی..اترالنم بدتر از تو اصال عقل نداره نیحله؟؟؟ ا

 یهمه چ ادیبچه ب گنیکه م هیچه طرز فکر مسخره ا

شه؟؟یگل و بلبل م  

پرسهیم دیمکث و ترد با : 

- نداره؟؟؟ یتو زندگ ینقش چیبچه ه یعنی  

دمیحوصله جوابش رو م یب : 



-  ستیداره..قرار ن تیبچه مسئول یچرا نداره؟؟ ول

 لهیوس هیکنه و  یباز ینقِش واسطه رو تو زندگ

ردِن زن و شوهراک یباشه واسه آشت .. 

رهیگیرو ازم نم نگاهش : 

- ؟؟یتو بچه دوست ندار  

کنمینگاهش م یچپک : 

- ..بچه رهیداره؟؟ من جونم هم واسه بچه م یچه ربط

 دیآدم..اما اول با زیآدم..همه چ یزندگ شهیم

شدن  شتریجور باشه..وگرنه بدتر باعث ب طشیشرا

شهیمشکالت م .. 

گهیفکر م یو تو دهیتکون م یسر  : 

- از من دوست  شتریتو اونو ب میاریبچه ب ترسمیم

یداشته باش .. 

نشده، به  یچی..دخترک حسود هنوز هرهیگیم م خنده

کشمی! لپش رو مکنهیم یخودش هم حسود یبچه  : 



حامله با اون  یردن به زنافعال که با فکر ک -

شهیگنده شون هم حالم بد م یشکما .. 

شندیگرد م چشمهاش : 

 !واقعا؟-

زنمیم یچشمک : 

- نگاهتم  گهیبا بچه خراب نکن که د فتویظر کلیه

کنمینم .. 

زنهیو محکم به بازوم م کنهیم اخم : 

- یعوض ! 

خندمیم بلند .  

- همه منتظر  ست؟؟؟یآوات خلوت دونفره تون بس ن

اشما هستن ! 

 یبرا ی. سرکنهیمامان حواسم رو پرت م یصدا

ذارمیم نیو دستم رو پشت عطر دمیمامان تکون م : 



-  یِ همه منتظرن..فکر ترالنم نکن، زندگ میبر ایب

 ..هرکس به خودش مربوطه

 نِ یهمون عطر شهیم م،یشیوارد جمع م یوقت

! کنهیکه هر بار با عشق نگاهم م یخوشحال و راض

ها و ناز  ختنیهاش..عشوه راز خنده ش..ادا اصول 

امشب خوشحاله و  نکهی. ارمیگیکردنهاش، عکس م

 نیکه ا ترسمی..اما مکنهیآرامش داره، خوشحالم م

نشون دادن به  یباشه و فقط برا یظاهر یخوشحال

گرانید !  

با  زنند،یو همه دست م بُرهیرو م کیک یوقت

کنهینگاه م کیبرق زده به ک یچشمها : 

- سخوشمزه  یلیحتما خ ! 

نمیشیم کنارش : 

- بمونه واسه بعد از شام..فعال کادو ها رو باز  کیک

 ..کن

ستهیا یروبروش م زدانی : 



- بخورم؟؟ کمیمن   

گهیم یبا مهربون یعطر : 

- دمی..االن بهت میآره داداش .. 

گمیو م رمیگیرو از دستش م چاقو : 

- بُرمیبده خودم م .. 

و دست  ذارمیم شدستیپ یرو تو کیاز ک یبُرش

گمی. و بلند مدمیم زدانی : 

- م؟؟یببُرم همه بخور کویاالن ک  

 ..نه آوات بمونه واسه بعد از شام-

. حتما ادیلبم م یرو یبابا بهادر لبخند یصدا با

 :گرسنه ست

 ..چشم-

و به سمت  ذارمیم شدستیپ یتو یکیکوچ بُرش

رمیگیم یعطر : 

- کوچولو ینیذره رو بخور ن هی نیفعال ا .. 



نگاه  کیبه ک یوشحالسرشار از خ یخنده ا با

 نیش رو چ ینی. اما با صورت جمع شده بکنهیم

دهیم : 

- ندارم لیاممم م .. 

گمیتعجب م با : 

- خوشمزه س که؟؟ یاالن گفت  

- گفتم ینطوریواسه خودم نگفتم..هم .. 

کنمیتنگ م چشم : 

- یشیلوس م یعجب! پس دار .. 

دهنش  یو جلو زنمیتکه به سر چنگال م کی

رمیگیم : 

- لوس شو یخوایامشب هرچقدر م .. 

شهیو بازهم صورتش جمع م کشهیم عقبتر : 

- ندارم لینه آوات به خدا م .. 

گهیبازهم اصرار کنم که م خوامیم : 



- شدم یجور هی..االن بوش زد، خورمیبعدا م .. 

خورمیرو م کیو خودم ک کنمیکج م یلب .  

- منم  گه،ید مینی..بساط شامو بچیالبد ضعف دار

 ..گشنه م شده

زنهیبه روم م یپرناز لبخند : 

 !اول کادوها-

 یکه اول از همه منتظر کادو خونمیچشمهاش م از

گهیمنه. اما قبل از من، ساغر م : 

- منو کورش باز شه یاول کادو ! 

کادو  یو با حال خوبش دونه دونه  خندهیم نیعطر

اون رو سر  یدخترونه ا ی. کادوهاکنهیها رو باز م

حال  نیو ا یمهمون نیا خوادیو من دلم نم ارهیذوق م

 یرو تو یخوبش تموم بشه. عروسک باب اسفنج

دهیبغلش فشار م : 

- چقدر خوشگله یمرس زدانی یوا !! 



کنهیهم قفل م یدستهاش رو تو درآخر : 

- تون درد نکنه یآآآ دست همگ .. 

ذارمیپاش م یرو یحرفش پاکت ونیم : 

- من یکادو نمیا .. 

زود برش  یلیو خ کنهیزده به پاکت نگاه م ذوق

دارهیم : 

- باشه؟؟؟ تونهیم یچ یعنیآخ   

به  مایهواپ طیدو بل دنیو با د کنهیطاقت باز م یب

 ی.  با لبخند روکنهیبهت زده نگاهم م ش،یمقصد ک

بوسمیموهاش رو م : 

- میکنیم یاستراحت دو هفته ا هی .. 

 نیعطر ی. چشمهاشهیدست زدن جمع بلند م یصدا

زنندیبرق م : 

 ماه عسل؟؟؟-

دمیتکون م یسر : 



- فصل آب  نی..اما ارمیبگ گهید یواسه جا خواستمیم

خوبه یلیخ شیک یو هوا .. 

- م؟؟یریم یکِ   

رهیگیخنده م م شیصبر یب نیا یبرا .  

- س..تا اونموقع کارامو راست  گهیواسه دو هفته د

میریو م کنمیم سیو ر .. 

کنهیرو جمع م لبهاش : 

- گهیهوممم دو هفته د !  

دهیخنده ادامه م با : 

- میگذرونیخوش م یکل ییدستت درد نکنه..دوتا .. 

که روش چند نوع غذا و دسر گذاشته  یبزرگ زیم به

گرفتم،  رونیغذاها رو از ب نکهی. با اکنمیشده، نگاه م

ه با اومدن کارها رو مامان انجام داد ک ی هیاما بق

زودتر کارها تموم شد ،یخاله مهر .  



 زیکه کنار م نمیبیرو م یو عطر گردونمیم ینگاه

. از نهیچیژله رو م یو ظرفها ستادهیسالن ا یگوشه 

رمیو به سمتش م شمیمبل بلند م یرو : 

ادیب دیآقا محسنم دعوت کرده بودم..گفت شا - .. 

آرومتر . ندازهیبهم م ییو فقط نگاه گذرا دهینم یجواب

گمیم : 

- نه؟؟  ای ادیم ینیبب یاز ساغر بپرس یبر یخوایم

میواسه شام منتظرش بمون ادیاگه م .. 

دهیباال م یا شونه : 

- هم  یکردی..دعوتش نمادیالبد کار داشته، نتونسته ب

خوردیبرنم ییبه جا .. 

نگاهش  قی! دقیهم ناراض دیو..شا تیاهم یب چقدر

کنمیم : 

- اد؟؟یازش خوِشت نم  

 زیو خودش رو مشغول مرتب کردن م کنهیم یاخم

کنهیم : 



- وجود داره یآدم نیکه اصال همچ رهیم ادمی یگاه .. 

خندمیتعجب م با : 

-  ،یدوست دار رتوی! تو که انقدر خاله منشه؟یمگه م

ره؟؟یم ادتیشوهرشو  یچطور  

 نجایا ادیکه انگار ز ی. نگاهکنهیم نگاهم

گهیم یست وقت گهید ی..حواسش جاستین : 

-  دنشی..از دستیمنتظرش ن ری..خاله منستشین ادیز

شهیهم..خوشحال نم .. 

رمیگیشده م رو ازش نم کیبار یچشمها : 

- یچ یعنی ! 

سکوت مشغول کارش  یو تو رهیگیازم م چشم

خاله  یازش بپرسم که صدا یزیچ خوامی. مشهیم

شنومیرو م یمهر : 

- ؟؟یریبگ نویا یایآوات پسرم م  



پلو رو از  یِ نیسبرم.  نیاز کنار عطر شمیم مجبور

کورش  نیو در همون ح رمیگیم یدست خاله مهر

گهیم : 

- اریرو ب زایچ ی هیبده من آوات..بق .. 

. با وارد کنمیو تشکر م دمیرو به دستش م ینیس

 نیکه درحال ترئ بنمیشدن به آشپزخونه ساغر رو م

رمیساالده. به سمتش م : 

- اد؟؟یب خوادیساغر آقا محسن نم  

زنهیت زده لبخند مو خجال کنهیم نگاهم : 

- ادیب تونهیگفت نم دیببخش .. 

 رِ یکه شوهِر خاله من یبرخوردم با مرد چقدر

هست که  یزیچ کیکمه.  شه،یحساب م نیعطر

ست؟ین چوقتیه ! 

- زنگ بهش بزن هیباز  یخوایم .. 

-  تونهیو نم کشهیطول م روقتیگفت کارش تا د

کرد یخودشو برسونه..معذرت خواه .. 



. کنمیم نییباال و پا یسر دم،یم رونیکه ب ینفس با

رو از  نیعطر یهنوز تو فکر محسن هستم که صدا

شنومیپشت سرم م : 

- خورهیزنگ م تیگوش زمیآوات عز .. 

و مات شده ش  یو اول از همه..نگاِه خال گردمیبرم

و  خورهیزنگ م یکم یلیبا ولوم خ می. گوشنمیبیرو م

اد اسم شهرز دنیبکشم. د نیینگاهم رو پا شهیباعث م

که خشک بشم!  شهیباعث م یگوش یصفحه  یرو

پلک  نیو..عطر کشمینگاهم رو باال م عیسر یلیخ

رو  بهاشل ی. وقتزنهیم یدیو رنگش به سف زنهیم

کامال  زنه،یلبخند م یو به سخت دهیهم فشار م یرو

که درونش چه خبره فهممیم !  

- ..همکارتهزمیعز گهید ریبگ !! 

. زهیریو اعصابم از لحنش به هم م شهیفشرده م فکم

موقع و از  یزنگ ب نیاز همه از ا شتریالبته که ب

 نی. اشمیم یصفحه افتاده عصب یکه رو یاسم نیا

خواد؟یم یچ قایموقعش دق یزنِگ ب نیدختر با ا ! 



و اون نگاهش  رمیگیم نیو از دست عطرر یگوش

حرفها  یلیخ تونمی. از نگاهش مرهیگیرو ازم نم

شانس! تمام زحماتم هدر  نیبخونم و لعنت به ا

و قصد  دمیدستم فشار م یرو تو یرفت؟؟؟ گوش

مالحظه رو  یدختِر ب نیجواب دادن به ا

گهیبا لبخند م نیندارم.عطر : 

- ؟؟یدیچرا جواب نم  

جواب  نکهیحتماال به ظاهر! بدون ا..البته اخونسرده

 ذارمیم بمیج یرو تو یتماس شهرزاد رو بدم، گوش

زنمیم نیعطر یبه رو یالیخیو لبخند ب : 

- نداره تیاهم ادیولش کن..ز .. 

 نی. از امونهیم رهیو بازهم بهم خ زنهیم یپلک

خورهینگاه..حالم به هم م !!  

- ؟؟یکنینگاه م یبه چ ه؟؟؟یچ  

. از زنهیم یو بعد..لبخند دهیهم فشار م یرو لب

متظاهر و آروم یهمون لبخندها : 



- یچیه .. 

- گهید نیایبچه ها ب .. 

کنم تا از  دایپ یراه شهیمامان، باعث م یصدا دنیشن

شونه ش  یفرار کنم. دستم رو رو نینگاِه بدب نیا

 یاز تو میگوش امیپ ی.صداگردونمیو برش م ذارمیم

ا دوباره نگاهم ت دمی! فرصت نمی. لعنتشهیبلند م بمیج

 :کنه

- سیهستن، صاحبخونه ن زی..همه سر ممیبر میبر .. 

 عانهیمط یا گهیحرف د چیو بدون ه کنهینم نگاهم

که با  میدی. هنوز به جمع نرسادیم رونیهمراهم ب

گهیم یبلند یلبخند و صدا : 

- ..بابا جون؟؟ شما دی..تو رو خدا تعارف نکندییبفرما

گهید دیور..بخدیدوست دار یلیکه فسنجون خ .. 

رفتار  نیو هنوز هم با ا دمیرو بهش م میگوشه ا نگاه

کنمیمتفاوتش تعجب م ! 



-  نیراحت..تا ا التیعروس خوشگلم..خ یمرس

میریکنار نم زیغذاها تموم نشه، از سر م .. 

هم با  نیو عطر رسهیجمع به گوشم م یخنده  یصدا

شهیم کینزد عیوس یخنده ا : 

- آوات همه  نکهینوش جونتون..امشب به خاطر ا

ممنونشم یلیمونو دور هم جمع کرد، خ ... 

گهیرو به من م نیو درهمون ح  : 

- ..غذا از دهن افتادزمیعز ایب .. 

تو اون  دونمی. اصال نمفرستمیم رونیب یبلند نفس

 یو کنارش رو شمیم کیمغرش چه خبره. نزد

نگاِه معنا دار مامان رو  تونمی. اما منمیشیم یصندل

 یکه لبخند ندازمیبهش م ییگذرا هم حس کنم. نگاه

از رفتار  یزی. چرهیگیو چشم ازم م زنهیبه روم م

د؟؟؟یفهم نیعطر  



که با  نهیعطر یِ خوردن شام حواسم ناخودآگاه پ موقع

به جمع تعارف  یزیاغراق آم ییِ خنده و خوشرو

باشه یخوب زبانیم کنهیم یو سع کنهیم .  

 ام. یعصبان شیمالحظه گ یدست شهرزاد و ب از

بهش  دیبود؟! چطور با یچ یموقع برا یزنِگ ب نیا

رو  نیبا حضورش آرامش عطر خوامیبفهمونم که نم

از غرض..من  یخال ایبه عمد  ایبه هم بزنه؟؟ حاال 

کم تالش  نیشب و دادن آرامش به عطر نیا یبرا

رو به  یزنِگ نا به جا همه چ کینکردم که اون با 

زهیهم بر .. 

 ینیحس بدب کی. رمیگیازش م یحس بد کی..یگاه

 یدرست لیواقعا دل نیو شک..که نکنه نفرت عطر

 کیکه نزد کنمیفکر م نیبه ا یداشته باشه؟؟؟ اما وقت

 نیسخت تر یبه چهار ساله باهاش همکارم و تو

و به هم  میکنار هم بود طیشرا نیو بهتر طیشرا

درصد  نیشک به کمتر نیاحتمال ا م،یکمک کرد

رسهیم .  



 یکه بخوام به بد دل دمیشهرزاد ند از یزیمن چ خب

 شدیفکر کنم! البته اگر فقط شهرزاد بود، م نیعطر

نسبت به  نیفکر کرد. اما عطر شتریدرموردش ب

که  شهیباعث م نیو هم نهیاطرافم بدب یزنها یهمه 

ش رو نتونم قبول کنم. فقط..عکس العملش  ینیبدب

که اونهم  ست هیبدتر از بق یلینسبت به شهرزاد خ

..امشب راحتتر از ستیازش ن یوقته حرف یلیخ

 !!کنارش نگذشت؟

حق  ییو با خوشرو خندهی..همچنان مکنمیم نگاهش

..من خندهیم نی.. عطرارهیرو به جا م یزبانیم

تظاهر  دیداره..شا ییخنده ها چه معنا نیا دونمینم

هم..شهرزاد رو فراموش کرده باشه  دیباشه، اما شا

باشه تیاهم یو نسبت بهش ب ! 

 

******** 

 

( نیعطر ) 



 

دستم گرفتم و شالم  یرز قرمز رنگ رو تو ی شاخه

. خودش گفته بود که هروقت دمیجلوتر کش یرو کم

به خونه ش برم. و من انقدر  تونمیدلم خواست، م

نتونم صبر کنم. دستم رو  گهیدلتنگش بودم که د

به  یاز دلتنگ زیلبر یزنگ در گذاشتم و با قلب یرو

دادم هیدر تک .  

سر  زمیسبِز عز یروسر ریفر و آزادم از ز یموها

 ییخوردند و از دوطرف صورتم راه گرفتند.موها

خواستندیکه لمس دستهاش رو م . 

قرمز رنگ  بلندِ  راهنی. دامن پدمیکش نیینگاهم رو پا

رنگ..لبخند  یکالج و..پابند نقره ا یکفشها نیبا ا

لبهام وسعت گرفت. در باز نشد و من به شاخه  یرو

من  یخونه  نجایدستم نگاه کردم.گفته بود ا یگل تو

خونه  نیا یروزها رو تو نیهم هست و..من بهتر

  .داشتم



 یخبر و..ب یب نباریباز کردم و ا دیرو با کل در

بود. پر  یشدم که پر از زندگ یخونه ااجازه وارد 

تموم  چوقتیه خواستیکه دلم م یقشنگ یاز روزها

 یکه لحظه به لحظه شون تو ییها نینشه. پر از اول

شدندیذهن و قلبم حک م . 

از سرم سر خورد.  یداخل خونه گذاشتم. روسر قدم

خونه ش  یبه همه جا دنشید ینگاهم رو برا

 نیزم یرو ی..روسردمیگردوندم. نبود؟؟ خند

رز  ی..بودونمینم ؟؟یقلب یها ینیریش یافتاد..بو

یزندگ یسرخ رنگ و عطر مردونه و..بو .. 

گل رو کوتاه کردم و  یدخترونه شاخه  یطنتیش با

 ییروزها لحظه ها نیا نِ یموهام جا دادم. عطر نیب

آرزوش رو داشت.  ریکه خاله من کردیرو تجربه م

دارم؟؟ یکه چه حال خوب دیدیم  

..دستهام رو باز کردم و دمیرو باال کش همنگا

 دمیاز ته دل چرخ ی. چشم بستم و با خنده ادمیچرخ

 یقرمز رنگ تاب خورد. مثل موها راهنیو دامن پ



 یمردونه ا یکه محتاج نوازش دستها یباز و فر

رو دوست داره اهیس یموها نیا گفتیبودند که م .  

 دمستای. ادیبه گوشم رس یعکاس نیدورب کیچ یصدا

و چشم باز کردم. بازهم عکس..دوباره و 

پشت  یو نور فالش و..عکسها کیچ یدوباره..صدا

من،  یایو تمام دن یاون عکاس یایسر هم..تمام دن

 !بودن اون

- یبچرخ عطر .. 

..از خنده م عکس گرفتدمیخند .. 

- زمیبرقص عز .. 

رو با خجالت گاز گرفتم لبم .  

 ..آوات-

- دوست دارم لپّتو یرو یبخند..اون سوراخا .. 

نگاهش  یسرشار از خجالت و..دلتنگ یخنده ا با

 :کردم. عکس گرفت



-  یکن تیکه باز اذ ی..اومدادیبهت م راهنتیچقدر پ

؟؟یبر  

نگاهش کردم نیپشت دورب از : 

- تنگ شده بود نجاینه..دلم واسه ا .. 

نگاهم کرد یو با اخم بامزه ا دیرو کنار کش نیدورب : 

- نجا؟؟یفقط واسه ا  

و سرم رو کج کردم دمیخند : 

- یینجایتو ا نکهیبه خاطر ا .. 

و بازهم ازم عکس گرفت دیکش یبلند نفس : 

- موهاش رز قرمز گذاشته،  یکه رو یاز دختر دیبا

نگه داشت شهیعکس گرفت و تا هم .. 

صورتم  یپشت سر همش، دستم رو رو یعکسها با

لب زدم یگذاشتم و با حس خوب : 

- نکن تمی..اذگهیبسه د .. 



شدنش رو حس کردم. مچ دستم رو گرفت و  کینزد

صورتم کنار زد یآروم از رو : 

- با عکس؟؟ یشیم تیاذ  

که  ییچشمهاش حس داشتند. از همون حسها چقدر

دمیرسیبه اوج پرواز م دنشونیمن با د .. 

- کشمینه..خجالت م .. 

دیآروم خم شد و گونه م رو بوس یخنده ا با : 

- یشیبامزه تر م ،یکشیخجالت م .. 

خودم رو  شد،یدندونهام فشرده م ونیکه م یلب با

آغوشش جا گرفتم یکردم و تو کینزد : 

- آوات دهیم یزندگ یبو نجایا .. 

دیکش یقیرو دورم حلقه کرد و نفس عم دستهاش : 

- دهیم یزندگ یکه آدم حالش خوب باشه، بو ییجا .. 

ش برنداشتم نهیس یرو از رو سرم : 

- ؟؟یرو دوست ندار نجایتو ا  



گذاشت موهام یرو لب : 

- هیخوِد زندگ ،یکه تو باش ییجا .. 

اعماق قلبم حفظ کردم.  ییبستم و حرفش رو جا چشم

که به  یگل رز ی. رودیموهام کش یدستش رو رو

خودم بود.  یموها یاون آورده بودم و حاال رو تین

کرد؟؟یم یاون بود و چه فرق یمن برا زِ یهمه چ  

- خودم شیپ یایزودتر ب خوادیدلم م .. 

ل نجوا کردمته د از : 

 ..منم-

دیموهام غلت یال به ال انگشتهاش : 

- ینطوریا شمی..کالفه مبرهیشبا خوابم نم .. 

جمع شدند لبهام : 

 ..منم آوات-

- می..احتماال همونو بخردمیخونه د هی روزید .. 



 نجایبگم که از ا خواستی. دلم مدمیرو باال کش نگاهم

سکوت نگاهش کردم. اون دو  ی..اما فقط تومینر

 یصورتم گذاشت و با لبخند و دلتنگ یتش رو رودس

 :گفت

-  شیپ یایتا ب کنمیم سیزودتر کارا رو راست و ر

 ..خودم

 یتر شد. چشمها عیلبم وس یزدم و لبخند رو پلک

! نهکیم یصبر یبودنم ب یکه برا گفتندیشفافش بهم م

نگاهش  زد،یموهام رو از صورتم کنار م کهیدرحال

و..صداش آرومتر و پر چشمهام جابجا کرد  نیرو ب

دیحس تر به گوشم رس : 

- خودم داشته  شیپ شهیتا هم گهیتا چند وقت د تونمیم

 ..باشمت..همه جوره

ش گذاشتم و با عطر  نهیس یطاقت سرم رو رو یب

..من همه خواستیتنش مست شدم. اگر حاال هم م

اون بودم یجوره برا .  

موهام برد و آروم زمزمه کرد یال دست : 



- خوِد  ی..بویدیعطر م یبو شهی.هممن. یِ عطر

 ..خودت

جا!  نیلحظه و هم نیبود..هم نیهم یخدا که زندگ به

و خش گرفته تر  دیکش یقیموهام نفس عم نیاون ب

 :نجوا کرد

- دهیخوب م یمن..چقدر موهات بو یِ فرفر .. 

از ته دل لبهام رو از هم باز کرد یا خنده : 

- شامپو بچه ست یبو .. 

دیهم خند اون : 

- ؟؟یزنیبچه م شامپو  

 گفتمیم دیکردم. با نییش باال و پا نهیس یرو رو سرم

گلرنگ  یِ میقد یها یشامپو خرس یکه عاشق بو

  هستم؟

- من یفندوق کوچولو .. 

و با مکث گفت دیموهام کش یرو تا انتها دستش : 



- ببافمشون؟؟ یخوایم  

! سرم رو بلند کردم و نگاهش کردمدیلرز قلبم : 

- ؟؟یبلد  

مبل  یزد و دستم رو گرفت. رو یمهربون لبخند

. نمیتا کنارش بش دینشست و دست من رو هم کش

شونه هام گذاشت و  یکنارش نشستم، دست رو یوقت

 یبرم گردوند. حاال پشت بهش نشسته بودم و..قلبم تو

 یتو ایتصورم.. یتو ی. حتکردیم یقراریب نهیس

شدن  سی. گشدندیلحظه ها تصور نم نیهم..ا اهامیرو

دمیام یدستهاموهام با  ! 

اومد،  یموهام به حرکت در م نیدستهاش ب یوقت

تمام وجودم راه گرفته بود.  یحس ناب تو کی

آورد یآرومش نفسم رو بند م یزمزمه  : 

- ییاز خواب برگشتم به تنها  

ییبایاز تو به ز زنمیم پل  

نمیبیو م بندمیم چشمامو  



نمیبیرو با چشم تو م ایدن .. 

زانوهام  ینه م رو رورو جمع کردم و چو زانوهام

چشمم بود و لحظه  یجلو ریگذاشتم. لبخند خاله من

. آوات لب گرفتندیاز هم سبقت م میدوست داشتن یها

 نیموهام گذاشت و چشمهام بسته شدند. اگر هم یرو

نداشتم یگله ا چی..هُمردمیحاال م . 

- یبافیم اتویتو مثل من رو  

یبافیدست من موهاتو م با  

روشن کنو با چشمات  دیخورش  

ماهو قسمت من کن کباری .. 

دندونهام نگه داشتم تا بتونم به  نیرو به شدت ب لبم

حسم رو باور نکرده بود و  چکسیبغضم غلبه کنم. ه

 چوقتیحاال..حس من به همه ثابت شده بود نه؟؟ ه

که تموم  دمیترسیلحظه ها رو نداشتم و حاال..م نیا

 ...بشند و

- نمیشیپنجره م نیمن پشت ا  



نمیبیتو چشم تو م نوبارو  

نداره چشمتو وا کن یبیع  

نمینداره باز غمگ یبیع .. 

صدا لب زدم یب : 

- میلحظه ها بمون نیکاش تو ا .. 

رو از پشت دورم حلقه کرد و صورتش رو  دستهاش

 :به صورتم چسبوند

- م وونهینکن با قلب د یباز  

دونمیرو م یآخر باز من  

میاز هم جدا باش میبخوا فهیح .. 

فرستاد و آروم گفت رونیب یبلند نفس : 

- پس فنچول؟؟؟ یشیهمخونه م م یک  

فرستادم و  رونیطاقت بودم..نفس لرزونم رو ب یب 

تار شده به پوستر بزرگ روبرو و  یبا چشمها



براق  یچشمها نیشدم. چرا ا رهیخ اهشیس یچشمها

بردند؟؟یدل م رحمانهیانقدر ب   

- و تو  شم داریب ترسمی..انگار خوابه..مشهیباورم نم

روزا نباشن و نیو..ا ینباش .. 

دمیگز لب : 

 ..تنها باشم-

که  یشونه ش گذاشتم و با حس ترس یرو رو سرم

 :به قلبم راه گرفته بود، زمزمه کردم

- لحظه  نیتو هم خوادیاگه قراره تکرار نشه..دلم م

زمان بمونم نیها و..هم .. 

کالفه ش دم گوشم پچ شد یصدا  : 

- ؟؟یقانع نیبه هم یعنی  

لبم اومد. سالها ترس و حسرت و  یرو یخندلب

تکرار..مگه بهتر از  یب یدونفره  کیآرزو..حاال 

هم بود؟؟ نیا   

- خوامینم یچیو من باشم..ه یاگه فقط تو باش .. 



گفت تابیدستهاش فشرد و ب نیب شتریرو ب من : 

-  خوامیم شتریبشه..ب نیبهتر از ا خوادیمن دلم م

 کاریتو با من چ فهممیواسه م کمه..نم نای..ایعطر

حال و روزم نیکه االن تو ا یکرد !  

بغلش جا دادم و  یتو شتری. خودم رو بدیم لرز چونه

گردنش فرو بردم یصورتم رو تو : 

-  هیتو اوج حس و حال خوب،  شهیچرا هم دونمینم

خراب کنم..خراب  ترسمی. مرمیگیم یدلشوره ا

و میبشه..از هم خسته بش ی..عادیکن .. 

و با خنده گفت دیه م رو بوسحرفم گون ونیم : 

- از  گهی! راحت بگو دیاستاد یتو که تو خرابکار

حسود خانوم یترسیم ایچ .. 

 دونستیشد. م شتریجمع شدند و بغض ب لبهام

 یزیاز هر چ شتریاطرافش ب یاز..شغلش و دخترها

صورتم گذاشت و آروم  یدستش رو رو ترسم؟؟یم

گفت یجد یول : 



-  ؟؟یزنیم یابکارنشده حرف از خر یچیهنوز ه

بشه و از هم خسته  یعاد سینترس قرار ن

خودم خواستم تا آخرش باشم،  یوقت سی..قرار نمیبش

 یکیوسط راه خسته بشم و دست و دلم واسه  هوی

بلرزه گهید .. 

کرد دیتاک یمکث کوتاه با : 

- بشه، قبل تو حتما  یزیچ نیهمچ خواستیاگه م

شدیم .  

 شدیرم تکرار مس یتو یی..حرفهایول شدیگرم م دلم

 ...که

- هر  یتونینم گهیمشترک د یِ باشه تو زندگ ادتی

دودش  م،یبکن یی..چون هر خطایعطر یبکن ییخطا

..خب؟؟رهیتو چشم جفتمون م  

 یلیکه از خ ی. مندیفهمیشد. من رو نم یدلم خال ته

 ییبودم و حرفها دهید ییزهای..سالها..چشیوقت پ

دمیترسیهرلحظه م دیبودم که..با دهیشن . 



- ؟؟یشغل بمون نیتو هم یخوایم  

خورد یسرم تکون یش رو چونه : 

- ؟؟یندار یآره..تو که مشکل  

دمیپرس دیترد با : 

- ؟؟یذاریداشته باشم..تو کنار م یاگه مشکل  

دیخند آروم : 

 !معلومه که نه-

 ...نامرد

-  نِ یو دورب یکه مشکلتو با عکاس کنمیقانعت م یول

یمن رفع کن .. 

گفتم دانهیبستم و ناام چشم : 

- ندارم آوات، اما..با سوژه هات یمشکل نتیبا دورب .. 

 یالیخیبا ب هیادامه بدم. اون بعد از چند ثان نتونستم

 :گفت



- که فقط سوژه ان،  ی..اگه قبول کنریسخت نگ

یایکنار ب یتونیم .. 

قبول کنم. به  تونستمیرو نم یکی نیمن هم و

ذهنم جا  یگوشه  شهیکه هم یخصوص شهرزاد

بود و قصد فراموش شدن نداشت.اما خوش کرده 

قبول  خواستینم یبگم؟؟ وقت یزیچ تونستمیمگه م

بگم که از شغلش متنفرم  خواستمیم یکنه، من چطور

به خاطر من اون رو کنار بذاره؟؟؟  خوادیو دلم م

. و خواستِن کردیو قبول نم دیفهمیم یخوب هخودش ب

بود با ُخرد شدن غرورم یمن مساو شتریب .. 

 

******* 

 

اتاقم شدم و در رو باز گذاشتم وارد : 

- تو ساغر ایب .. 



قبل از بستن  یپشت سرم وارد اتاقم شد. ول ساغر

 :در، رو به مامان گفت

- ..چشِمت ینرو مهمون ینطوریخاله تو رو خدا ا

یخوشگل شد یلی..ماشاال خزننیم .. 

! نیریخودش یحدقه چرخوندم. دختره  یتو چشم

گفت یمامان با مهربون : 

- چشمش  یبونت برم مادر..انقدرا هستن که کسقر

نهیبیمنو نم .. 

- از  یخاله جونم..مطمئنم تو مهمون یدار اریاخت

واسه ت میاسفند دود کن دی..بایهمه سرتر .. 

 یمهمون پیدر به مامان نگاه کردم که با ت یال از

کار شده ش رو  یِ دست فی. کدیخندیرو به ساغر م

 :برداشت و گفت

- ازم گذشته یسن گهیحرفا د نیا ..واسهیدلم زیعز .. 



. کاش من هم بردیاز تعارفات ساغر لذت م حتما

اما  ارم،یلبش ب یحرفها لبخند رو نیبا ا تونستمیم

شدیروم نم یعنیواقعا بلد نبودم!  .. 

- خاله..مگه نه  یجوون میلیگفته..ماشاال خ یک

ن؟؟یعطر  

لبخند زدم یبا زبون تر کردم و به سخت یلب : 

- ی.هنوزم..جوونآره مامان. .. 

زد و بعد گفت یمهربون لبخند : 

-  کنمیم ی..سعایساغرو واسه شام نگه دار نیعطر

درست کن  یزیچ هیشد، شام  ریزود برگردم..اگه د

 ..حتما

از من ساغر جواب داد قبل : 

-  یزیچ هیشما برو خاله، فکر شامو نکن..خودمون 

راحت التی..خمیکنیدرست م .. 

 یاده رد و بدل کردم و بخاله و خواهرز نیب ینگاه

 :حوصله گفتم



 ..باشه-

کرد و  یبهم، خداحافظ گهید ی هیبا چند توص مامان

تخت  یرو کهیرفت. به ساغر نگاه کردم. درحال

گفت نشستیم : 

- که عمو  میخوشمزه واسه شام آماده کن زیچ هی

خاله هم از  الیفرهاد اومد خونه، خوشحال بشه..خ

بگذرهبابت شام راحت باشه بهش خوش  .. 

دمیحرص خند با : 

- دختر ینیریچقدر تو خودش ! 

کرد یاخم : 

- هم  یکیگشنه بمونن.. هیبق سین التیخ نیتو که ع

! موندم نیریخودش یگیکنه، م یکار هی خوادیکه م

 یشوهر، چطور یخونه  یبر گهیچند وقت د

 هیآوات سر  ترسمی..میایاز پس کارات برب یخوایم

تیگ عرضه یبشه از ب یماه نشده، آس .. 



و زبون باز  نیریخودش یادیبود ها..اما ز مهربون

 کردیهم بزرگتر از سنش رفتار م یبود. و البته کم

اومد یکه خوشم نم .  

- خانوم  یالزم نکرده تو نگران من باش

امیبرم یبزرگ..خودم از پس همه چ .. 

به  ادیبود و حواسش ز یگوش یبه صفحه  نگاهش

کنارش نشستم دم،یلبخندش رو د یمن نبود. وقت : 

- تا ناکجا باز شد؟؟ شتیباز همون پسره س که ن  

 یبهم انداخت و دوباره به صفحه  ییگذرا نگاه

نگاه کرد شیگوش : 

- نه ایبا بابام حرف زدم  پرسهیآره..م .. 

درشت شدند چشمهام : 

- شد؟ یمگه جد !! 

باال داد یا شونه : 



- که ازم  یبود..درست از همون روز یاز اولم جد

میحرف بزن خواست باهم .. 

که به شدت وابسته  ی. ساغرشدیزدم .باورم نم پلک

زدیتازه م یپدرش بود، حاال  حرفها ی . 

- ؟یپس بابات چ  

جمع شد لبخندش : 

-  کینزد ادیز خوادیخودشو داره..نم یاون زندگ

راحت بشه که سر  الشیاونم خ ینطوریا دیباشه..شا

ستمین شیمزاحم زندگ گهیو سامون گرفتم و د .. 

لب زدم ورنابا : 

- یکنیم یشوخ ! 

به پوزخند بود هیخنده ش شب تک : 

- خودمو داشته  یزندگ خوامیم ه؟؟یچ یشوخ

بدم که بابام  نیفکر و ذکرمو به ا گهید خوامیباشم..نم

هم قراره همراهش  کهیاون زن اینه.. ای ادیامشب م

نه..من تالشمو کردم که داشته  ای ادیب



با  دهیم حیرجکنم؟؟ ت کاریچ گهیباشمش..نخواست د

خوشه یلیباشه..حتما باهاش خ کهیاون زن ..  

سوزن  کی. انگار ختیریمغزم رو به هم م حرفهاش

. کردندیمغزم فرو م یبرداشته بودند و تند تند تو

که با  دادیم حیترج شهی..همزیعمو محسِن نفرت انگ

سال بود  یرو سالها نیو اون خوش باشه و من ا نیا

حفظ  یکه برا رمیله منخا چارهی. بدونستمیکه م

و..ساغر  دیخندیم شهیغرورش و حفظ ساغِرش هم

با خبر نبود یزیکه از چ . 

لبخند زد نبارینگاهم کرد و ا میمستق : 

 ..اسمش کوُرشه-

لب زدم یحواسپرت با : 

- ی..قبال بهم گفتدونمیم .. 

دیخند : 

-  ی..از خانواده شینیبب دیآقاست..با یلیخ

 ..خوب..آبرومند



که چطور با عشق به  دمیدیرو م رینخاله م نباریا

 ریخاله من یصبور ی. ساغر ثمره کنهیساغر نگاه م

 یسکوت و لبخند و آرامشش تو یبود نه؟؟ ثمره 

 .خونه

- ؟؟یعروس بش یخوایم یعنیساغر!  شهیباورم نم  

دستهام رو گرفت یشتریذوق ب با : 

- دارم..قلبم واسه ش  یحس نیباره که همچ نیاول

 یجور هی نمش،یبیم ی..وقتشمی..دلتنگش مزنهیم

..انقدر حسم لرزهی..دست و پام مشمی..هول مشمیم

نهیزم یمرد رو نیبهتر کنمیبهش مثبته که فکر م !  

داشت  یصورتم رو پوشوند. ساغر چه آرامش لبخند

دغدغه  ی. چقدر راحت و بدیترسینم یچیکه از ه

که  یو..سرشار از اعتماد انتخابش رو کرد. درحال

ها باهاش فاصله داشتکورش فرسخ  ! 

. خوش به حال ساغر با یحسادت داشت، کم یجا

 دمیبه ام دنیذهن آرومش..من چرا با وجود رس نیا

آوات فقط  نکهیبازهم..دلشوره و ترس داشتم؟؟ حال ا



شهر با  کیطبقه با من فاصله داشت و کورش  کی

  !ساغر فاصله داشت

 

 (آوات)

و  کنمیمباز تراس فوت  یفضا یرو تو گاریس دود

 زیر ینگاهم رو از دونه ها یحوصلگ یبا اخم و ب

 ای. بردکنمیدستم نگاه م یتو گاری. به سرمیگیبرف م

 گاریو س زنمیم ی. پوزخندشهیآروم م نیا دنیبا کش

 یکی نی. اکنمیحصار تراس خاموش م یرو رو

نداره یمن آرامش یبرا . 

 شیخوب پ خوامیکه هرچقدر م شهیچطور م دونمینم

خراب  یو همه چ ادیم شیپ یزیچ کیزهم بره، با

کنمیشهرزاد نگاه م شیسه روز پ امی! به پشهیم : 

- زنگ زدم تولد  ؟؟یدیآوات چرا جواب نم یوا

بگم..اما انگار سرتون شلوغه..از  کیتبر نویعطر

دلمون  یلیبگو، بهش بگو خ کیطرف من بهش تبر

 کیشر تونیو تو شاد میکه امشب بود خواستیم



اما  اد،یاز من خوشش نم ادید اون ز..هرچنمیشدیم

دوستانه باهاش داشته باشم یرابطه  خوادیمن دلم م .. 

و بازهم  کشمیبرف خورده م م یموها یال یدست

! با نیدوستانه با عطر ی. رابطه شمیم یعصب

..زنگ دونهیکه اون رو دشمن خودش م ینیعطر

! کیتبر یشب تولدش برا یموقعش تو یزدن ب

مالحظه  یو ب یفکر یبا ب مسخره ست..شهرزاد

تمام زحماتم رو به هدر داد. حاال سهم من از  شیگ

 نیبه ا دنیرس ن،یآرامش عطر یبرااونهمه تالش 

حال مسخره نیلحظه ست و ا ! 

 یو عاد ارهیخودش نم یاصال به رو نیعطر هرچند

انقدر شناختمش که بفهمم  گهیاما من د کنه،یرفتار م

. لبخند داره و هکنیم ینیدلش سنگ یرو یزیچ کی

اعصابم رو  شی.اما نگاهش..نگاِه لعنتزنهیحرف م

شک و بد  ی. وقتزهیریبه هم م یاز هر زمان شتریب

از  یهرچ خوادیدلم م خونم،یرو از نگاهش م یدل

نگاهم  یاونطور  گهیبارش کنم تا د ادیدهنم درم

  .نکنه



 یام که کار یعصبان نیاز ا یزیاز هر چ شتریب

. من دنبال خوب شمیم جایاوِت بنکردم و دارم قض

شدن رابطه مون هستم و اون هر لحظه پر از 

 تونمیو نم ارمیاضطراب و ترسه..من ازش سردر نم

که کابوس  ییحالش رو بفهمم. به خصوص شبها

و  زنهیخواب با ترس دست و پا م یو تو نهیبیم

بهتر شدن اوضاع، فقط  یبرا دمی. امگهیم ونیهذ

 نیو دور شدن از ا هیاهمون مسافرت دو هفته 

طیمح ... 

. امیم رونیاز فکر ب بم،یج یتو میلرزش گوش با

. برهیهم م یاحسان اخمهام رو تو یشماره  دنید

به بچه  ،یسر قراِر عکاس ومدنمین یگفته بود که برا

ها گفته که تولد خانومشه..صددرصد شهرزاد هم 

دهیباهاشون بوده و فهم . 

 جونم احسان؟؟-

- داداش؟؟ یبسالم آوات..خو  



. اما شمیو داخل اتاق کارم م کنمیتراس رو باز م در

 یو هنوز هم احساس گرما و کالفگ بدمیدر رو نم

 .دارم

- ..چه خبر؟یسالم مرس  

- ..زنگ زدم قرار فردا رو باهات هماهنگ یسالمت

؟یکنم..هست  

. رمیزدم، م یشاس یکه رو یسمت عکس بزرگ به

بدم، اما طرز  نیرو به عطر نیچند روزه که قراره ا

بهش  یکه نتونم اونقدر شهینگاه و رفتارش باعث م

صبر دارم یبشم و..خب من هم تا حد کینزد ! 

- صبح خوبه؟ ازدهیآره هستم..ساعت   

-  می..فقط آوات اگه بتونکنهینم یواسه من که فرق

..من شهیبهتر م یلیخ م،یفردا کارشون رو تموم کن

کار دارم یلیآخر هفته خ .. 

عکس چشم  یو به دختِر تو نمیشیم یصندل یرو

داده  هیتک انویبه پ یداره، وقت ی. لبخند قشنگدوزمیم



از هر  شترینگاهش ب ی. آرامش توکنهیو نگاهم م

سوزونهیدلم رو م یزیچ .. 

- آوات؟؟ یالو هست  

دمیو جواب احسان رو م رمیگیاز عکس م چشم : 

 ..آره..باشه..احتماال بتونم فردا تمومش کنم-

. رسهیبه گوشم م هیسته شدن دِر آتلباز و ب یصدا

نه؟؟ی..عطرشهیم دهینگاهم به سمت در باِز اتاقم کش  

-  یدستت درد نکنه..اگه بشه، منم به موقع به کارا

رسمیم م گهید .. 

رونیب پیبا ت اد،یکه به سمت اتاق کارم م نمشیبیم .  

- تا تمومش  میمونیم شتریب کمی..فوقش سین یمسئله ا

ام قرار  گهید یکیهر با ..فقط بعد از ظمیکن

یرو منم حساب کن یتونیم ه؟؟یدارم..کارت چ .. 

 ی. نگاهکنهیو نگاهم م ستهیا یچهارچوب در م نیب

فروغ..بدون لبخند ی..بی..خالیعاد .. 



- بهت دمینه بابا زحمت نم .. 

رمیبگ نیچشم از عطر شهیاحسان باعث م یصدا : 

-  اد،یاز دستم برب ی..کارسین ینه بابا زحمت

کمکت کنم شمیال مخوشح .. 

شهیبا خنده همراه م صداش : 

- با  یپاش یبکش دیکه ندارم..فقط زحمت با یکار

جشن یایب نیعطر .. 

پرسمیتعجب م با : 

 !جشن؟-

بهش  ی. نگاهشمیرو متوجه م نیشدن عطر کینزد

که نگاهش به همون عکس دونفره  نمیبیو م ندازمیم

احسان رو  ی! حواسم بهشه و صداهیشاس یرو ی

نومشیم : 

-  یدور هم هیجشن مختصره..پنج شنبه  هیآره 

 ..گرفتم، دوست و همکارا هم هستن



 یعکس رو یوقت نم،یلبخندش رو بب خوادیم دلم

. من به خاطر نهیبیصد در هفتاد رو م یِ شاس

مون رو  یکه از عروس یعکس نیاون اول یخوشحال

 ینگاه خال یزدم. اما وقت یشاس یدرست کردم، رو

شهیحالم بدتر م م،یبنیرو م شیو عاد . 

 به چه مناسبت؟؟-

- بزرگ بهم شد. از  یکار شنهادیپ هی روزیراستش د

هیشرکت معتبر تو ترک هی .. 

و  رمیگی. چشم ازش منمینگاهش رو بب خوامینم گهید

دمیحواسم رو به احسان م : 

- بابا! چه خوب ولیا .. 

همراهه یبا خوشحال صداش : 

- کار  شنهادیپ از دوستام بهم یکی یآره به واسطه 

خوب  یلیم خ ندهیشد..فکر کنم واسه اعتبار و آ

 ..باشه

ادیلبم م یرو یلبخند : 



- ریشو بگ یِ خوبه! حتما پ یلیآره خ .. 

 کنمی. نگاهش نمکنهیو نگاهم م ادیبه سمتم م نیعطر

دمیاحسان گوش م یو به حرفها : 

- خدا بخواد..اگه جور بشه که از خدامه  یهر چ

 ینیریش دیشدن که با چیپاپ دنیشن یبرم..بچه ها وقت

 یمهمون هیشو بدم..منم گفتم که واسه پنج شنبه 

و حال و  میبهونه دور هم جمع ش نیو به ا رمیبگ

 فیتشر یحتم نمیهوامون عوض بشه..تو و عطر

گهید دیاریب .. 

که روبروم  ندازمیم نیبه عطر یو نگاه کنمیم یمکث

. جشن رفتن با کنهیه ومنتظر نگاهم م ستادیا

همکارهام نیاون هم ب ن،یعطر ! 

- به رو چشام..اگرم نشد،  میداداش..اگه تونست یمرس

شلوغه یلی..چند وقته سرم خگهیشرمنده د .. 

حرفم گفت ونیم : 

- نه؟؟ گهید یدونیما رو قابل نم یعنی  



-  هی نیفقط فکر نکنم برسم..ا ه؟یحرفا چ نینه بابا ا

فشرده ست یلیهفته کارام خ .. 

- ؟؟یدعوت ییجا  

و نگاهش  کنمیسرم رو بلند م نیعطر یصدا با

احسان رو هم  ی. و درهمون حال صداکنمیم

شنومیم : 

- کن..دو سه  لیکاراتو واسه چند ساعت تعط گهید

انقدر بهونه نداره داداِش  گهیکه د یساعت دور هم

و یایب یخودت نخوا نکهیمن! مگه ا ... 

گمیم نیبه عطر رهیخ : 

- کارام  انیه تو جر..تو کسیبه جان داداش بهونه ن

امیشد، حتما م ی..حاال اگه وقتم خالیهست .. 

شهیپخش م یگوش یتو ده،یم رونیکه ب ینفس : 

- ..اما یکه معذب بش کنمیاصرار نم ادیباشه ز

یایب شمیخوشحال م .. 

دمیتکون م یسر : 



- ؟؟یندار ی..کاردمیچشم..خبرشو بهت م  

- منتظرم ازدهینه فردا ساعت  .. 

. قبل ذارمیم زیم یرو رو یو گوش کنمیم یخداحافظ

پرسهینگاه کنم، م یبه عطر نکهیاز ا : 

- ؟؟یجشن دعوت  

پرسمیتوجه به سوالش م بدون : 

- ؟؟یریم ییجا  

 دهیپر ی. هنوز هم رنگش کمکشهیبه شالش م یدست

 ..ست

- کتاب بخرم هی رمیآره..م .. 

 ی. اما اون با بشهیم یرو صورتش طوالن نگاهم

گهیم یحوصلگ : 

- نه؟؟ یدعوت یمهمون ای..جشن ینگفت  

کشمیو خسته تنم رو م دمیم هیتک یصندل یپشت به : 



-  کیجشن کوچ هیآره احسان واسه آخر هفته 

 ..گرفته..ما رو هم دعوت کرده

زنهیم یو لبخند شهیم نهیبه س دست : 

- میریو ما نم ! 

کنمیم نییباال و پا یسر : 

- میریتو خال..ما نم یزد ! 

. دلم کنهیمحال نگاهم  یب یسکوت و چشمها یتو

نگاه رو از  نیسرش داد بزنم و بگم که ا خوادیم

اعصابم رو به هم  نیاز ا شتریمن برداره تا ب یرو

ختهینر ! 

- م؟؟یریچرا نم  

زنمیم یپوزخند : 

- از خدات باشه دی..تو که باینطوریهم ! 

بگم که  کنمی..دهن باز مگهینم یزیچ یا هیثان چند

زنهینشه..اما اون آروم لب م رشید : 



- هستن؟؟ ایک  

- کنه؟؟یم ی..چه فرقمیریما که نم  

کشهیلبش م یرو یو لبخند کنهیبا زبون تر م یلب : 

- می..رفتدیحاال شا .. 

گمیو با طعنه م شمیبلند م یصندل یرو از : 

- بار  هیدرحق ما نکن..همون  ایخوب نیبابا از الیخیب

  !که باهات رفتم جشن، واسه هفت پشتم بسه

. عکس رمیگیازش مو من چشم  شهیجمع م صورتش

 هیتک واریبه د نیزم یبزرگ رو که رو یدونفره 

کنمیو نگاهش م دارمیدادم، برم : 

- از همه  یکه گفت هیخوب شده نه؟؟ همون عکس

یدوستش دار شتریب .. 

- همکارات نیب یمنو ببر خوادیتو دلت نم ! 

و اخم به عکس  یبا دلخور نمیبیکه م کنمیم نگاهش

گمیم تیاهم یچشم دوخته. ب : 



- فکر کن یهر جور راحت .. 

-  یآوات؟؟ مگه کس یترسیم ی! از چنهیآره هم

من باشم؟ خوادیهست که دلت نم نشونیب ! 

 یعصبان کنمیم یو سع دمیهم فشار م یرو چشم

ادیجلوتر م کنم،یسکوت م ینشم. وقت : 

- بودم،  دهیاگه سر مکالمه ت با دوستت نرس دیشا

یرفتیم ییخودت تنها دیو..شا یگفتیاصال بهم نم ! 

غرمیو م کنمینگاهش م یعصب : 

- ! نیبحث ندارم عطر یاصال حال و حوصله 

نه؟؟ ای یکتابتو بخر یبر یخوایم  

شندیپر م یبه آن شیعصبان یچشمها : 

- نه؟؟ یمنو ندار یحوصله    

و  کنمیفوت م رونیخراب نفسم رو ب یاعصاب با

ذارمیم نیزم یعکس رو رو : 



- ابم سر جاش بذار اعص قهی..دو دقزمیبرو عز ایب

 ..باشه

 تشیو به سمت در هدا ذارمیشونه ش م یرو دست

کنمیم : 

- نیبرو آفر ایب ! 

و از جاش تکون  دهیش رو به شدت تکون م شونه

خورهینم : 

- تو سرته یچ فهممی! از لحنت قشنگ مچونیمنو نپ !! 

شمیبه کمر م دست : 

- تو سِر من  ی!چگهیبگو د االیتو سرمه؟؟؟  یخب چ

ن؟؟؟یعطر گذرهیم  

شهیم یبا حرص قاط صداش : 

- نیبه من نگو عطر !! 

گمیم دواریو تهد کنمیم اخم : 

- ایکنیم میروان یدار ! 



گهیو با مکث م دهیهم فشار م یرو لب : 

- جشن؟؟ میما هم بر  

 رهیچشمهاش خ یتو قی. دقشندیتنگ م چشمهام

شمیم : 

- ؟؟یدار یباز چه نقشه ا  

زنهیم یاوج حال خرابش، لبخند یتو : 

- آشنا بشم شتریبا همکارات ب خوادیدلم م ،یچیه .. 

دمیم لشیتحو یزهرخند : 

- بشه؟؟ یکه چ   

و طعنه  کنمیاستفاده م شیا هیثان کیسکوت  از

زنمیم : 

- که دست از سر  یبه تک تکشون بگ یکه بر

بردارن و فکر زدن مخ شوهرتو از سرشون  تیزندگ

مرد  هیکردن واسه  یدلبر یکنن؟؟ که بگ رونیب

و  یواسه زندگ فیکث یو نقشه هامتاهل چندش آوره 

 شوهرت نکشن؟؟؟



دمیبزنه، اجازه نم یحرف کنهیباز م دهن : 

- همکارامم سنگ رو  شیو پ یکه آبرو واسه م نذار

نگاه  شکدومیتو چشم ه گهیکه نتونم د ؟؟یکن خمی

 کنم؟؟

رهیباال م تیبا عصبان صداش : 

-  یکار چکسیاحساس خطر نکنم، به ه یمن تا وقت

 ..ندارم

گمیتر از اون م یو جد شمیم کشینزد یقدم : 

- باهات  چکسمی! هیکنیتو کال آخه احساس خطر م

چرا؟؟؟ یدونی..مینداره، تو با همه کار دار یکار  

. انگشتهام رو به نمیبیشدن فکش رو م فشرده

گمیو آرومتر م زنمیم شیشونیپ : 

-  یخرابه! چون تو سرت پر از فکرا نجایچون ا

 ..مسخره ست که

لرزهیم شیعصب یصدا : 



- سیمن مسخره ن یفکرا .. 

رهیباال م صدام : 

- که  یکردینگام نم یهست! اگه مسخره نبود، جور

رو  گهیزن د هیبا  انتمیخ یاالن صحنه  نیانگار هم

 یهمه به زندگ یکنی! مسخره ست که فکر میدید

 ..مون چشم دارن

و چشم  ذارهیهاش م قهیشق یانگشتهاش رو رو کالفه

بندهیم : 

- یفهمینم یچی!! هیمفهیتو نم ! 

دمیو تکونش م ذارمیشونه ش م یرو دست : 

- تو سرت  یبگو تا بفهمم چ فهمم؟؟؟ینم ویچ

! زودباش بگوگذرهیم .. 

برق زده از اشکش دلم رو  یو چشمها کنهیم نگاهم

ارهیبه درد م .. 

- هردومونو عذاب  یکه ه کنهیم تتیاذ یبگو چ

؟؟؟یدیم  



گهیم یبانتند و عص یو با نفسها لرزهیش م چونه : 

- فکرام مسخره س؟؟ خب ثابت کن!  یگیمگه نم

کنمیثابت کن که دارم اشتباه م !!  

و  ادیجلوتر م ی. قدمکنمیو درمونده نگاهش م مات

ذارهیم م نهیس یدستهاش رو رو : 

- که اونا فقط همکاراتن..خب  یکنیثابت م یتو گفت

و اونا سوژه  هیکارت فقط عکاس یبهم ثابت کن! گفت

دمیمنم قول م ،یبهم ثابت کن نویهم هاتن..اگه ... 

غرمیحرفهاش م یاز وسوسه  کالفه : 

 تا االن بهت ثابت نشده؟؟؟-

به  ست،یتوش ن یدییتا چیو نگاهش که ه سکوتش

و پشت  زنمیشدت آزار دهنده ست.دستش رو پس م

دمیفشار م میشونیپ یبهش دستم رو رو : 

-  نی! صد سالم بگذره، تو همیبفهم یخوایتو نم

تا االن هزار  ،یبفهم یخواستی!! اگه میمونیم وضع

 ..بار بهت ثابت شده بود



شنومیم هیرو بعد از چند ثان صداش : 

- اعتماد  چکسی..من به هیگیباشه! تو راست م

و  ستین یکه خبر دمیجشن د نیندارم! اما اگه تو ا

که  خورمینداره..قسم م میبه کار زندگ یکار یکس

 رفتارمو درست کنم! خب؟؟

کنه؟؟یم تی. چرا انقدر اذکنمیم شنگاه   

- کمکم  ،یخب آوات؟؟؟ اگه واقعا رو حرفت هست

از ذهنم دور کنم  اهویبد و س یکن بتونم فکرا

 !و..رفتارمو درست کنم تا تو رو خسته نکنم

 یو در برابر وسوسه  دمیم رونیب یخسته ا نفس

امیخواسته هاش کوتاه نم : 

- خانوم! کال  یعطر رمینم یا یمهمون چیبا تو من ه

رونیب ایاز فکرش ب .. 

و به عکس دونفره مون نگاه  زنهیم یآروم لبخند

کنهیم : 



- نداره که قبول  یلیپس دل ،ینترس یزیاگه از چ

ینکن .. 

بد ذات و  تونهیحد م نیدختر تا ا کیکه  شهینم باورم

..اون چشم از عکس کشهیم ریباشه! سرم ت یعوض

گهیرو به من م یو با خونسرد رهیگیم : 

- قشنگ  یلیعکسو از تلگرام واسه م بفرست..خ نیا

 ..شده

. با تمام رهیم رونیو از اتاق ب رهیگیازم م چشم

زنمیازش نمونده، نعره م یچیکه ه ییقوا : 

- نیلعنت بهت عطر !! 

بلوز  یرنگ رو رو ینوک مداد کیبار کراوات

رو  یتمام افکار منف کنمیم یو سع بندمیرنگ م دیسف

 کی..فقط فتهیب یاتفاق ستیقرار ناز  ذهنم دور کنم. 

و عوض شدن حال و هوامون کهیجشن کوچ ! 

رو  نیعطر شنهادیفکر کردم، نشد که پ یهرجور

 یثابت کنم که خبر  خوادیقبول نکنم. اون م



 نیا دیبود. شا نی..من هم از اول تمام تالشم همستین

افکار  یرو یباشه تا کم یفرصت خوب یمهمون

 یچرا حس جالب دونمیاما نمنظر کنه. دیمزخرفش تجد

 !ندارم

. راهنشهیپ دنیکه درحال پوش نمشیبیو م گردمیبرم

 یاخم کنه،یو پشتش رو بهم م کنهیکامل تِنش م یوقت

ه؟یچ گهید نی.انهیشیابروهام م نیب ! 

- ببند نویا پیآوات ز .. 

 چیتا وسط کمرش بازه و انگار ه راهنیپ پشت

 رم،یجلو م کهی. درحالستیلباالتنه ش ن یتو یپوشش

پرسمیبا اخم م : 

- ؟؟یبپوش یخوایم نویا  

باشه الیخیب کنهیم یو سع دهیباال م یا شونه : 

- شهی..زودباش داره گرمم مگهیآره د .. 

ذارمیشونه ش م یدست رو یعصب : 



-  یخوایدکلته م ؟؟یگل کرده عطر تیمسخره باز

بپوش  یلباس درست حساب هی عی! سر؟یتنت کن

مرینم گهیبشه، د ری..دمیبر .. 

- بپوشم خوامیآوات ببند! روش کت م .. 

تکون  ی. خودش رو با کالفگکنمیمکث م یا لحظه

دهیم : 

- گهیزودباش د ! 

 .کشمیرو باال م راهنیپ پیو ز فرستمیم رونیب ینفس

 یتو یپوشش بد چوقتیه نی.عطرکنمیاشتباه نم

ها نداره یمهمون . 

- نمیخب برگرد بب لهیخ .. 

باال تنه ش  یها ی. برجستگگردهیبرم ینفس بلند با

زنهیچشم م یتو یادیپوستش ز یدیو سف .  

- رو بپوشونه  نایبسته هست که ا یکت انقدر ی قهی

نه؟ گهید ! 



. گذرهیو از کنارم م دهیتکون م یحوصله سر یب

 شیسرش بسته و آرا یصافش رو باال یموها

 یقشنگ یبراق همخون راهنیپ نیصورتش با ا

 یچیه ی. ولزهیریفکرم رو به هم م نیداره..و هم

ستیگفتن ن یزیچ یهم برا ییو جا گمینم ! 

تا  مونمیو منتظر م کنمیرنگ رو تنم م یدود کت

رنگ  دیکه شال سف کنمی. نگاهش ممیحاضر شه و بر

. عطر کنهیموهاش مرتب م یرو یرو با چه وسواس

زود  یلیلباسش بزنه، اما خ یتا رو دارهیرو برم

اره سر و با صورت جمع شده دوب شهیم مونیپش

ذارهیجاش م : 

- داره یتند یاَه چه بو ! 

عطر محبوبش رو  نی. همکنمیتعجب نگاهش م با

گه؟یم !  

- گهیباش د عیسر .. 

. کشهیبه گلوش م یو دست دارهیرو برم شیدست فیک

ستینرمال ن ادیحالش ز کنمیحس م .  



- ؟؟یکنیم ینطوریچرا ا هیچ  

شهیصورتش جمع م بازهم : 

-  نییگلوم مونده، پا تو یزیچ هیچند روزه انگار 

رهینم .. 

خندمیحرص م با : 

- تو  یچند روزو نگه داشت نیا یبغضا یالبد همه 

تو جونت فتهیگلوت تا درد و مرض بشه ب ! 

کنهینگاهم م یحالت بد با : 

 !!تو هم که از خدا خواسته-

حوصله تر از اون، دستم رو پشتش  یو ب کنمیم اخم

گمیو م ذارمیم : 

-  اد،یسرت ب ی..اصال هرچکه یندار یدلسوز اقتیل

میبر ایحقته! زودباش ب .. 



از نگاهش  شهیو م شهیبا حرص همراه م نفسهاش

 شهیکه هم نی..عطرستی. مهم نهیکه عصبان دیفهم

هست شیزیچ کی ! 

که  ی. به شهرزادکنمیفکر م یبه همه چ ریمس یتو

 یلیحضور داره. و خ یمهمون یتو ادیبه احتمال ز

 نیرو به ا نیعطر یعقل هم هستند. با چه گهید یها

حرفها و  نیکوچکتر دونمیم یوقت برمیم یدور هم

باالخره که  کنه؟؟یم ریرفتارها رو هم به منظور تعب

رو مشخص  فشیلتک دیبفهمه، با خوادی! اگر نم؟یچ

 ..کنه و انقدر هردو مون رو آزار نده

- ه؟؟یچ یدونیم یعطر  

 ی. چشمهاکنهیو نگاهم م رهیگیم رونیاز ب چشم

فرستمیم رونیب یچقدر معصومند. نفس شیتلعن : 

- هست تیزیچ هی دونمیمن م .. 

پرسهیم متعجب : 

- ؟؟یچ یعنی  



بگم که آروم بمونه یچطور دونمینم .  

-  ینطوریهست که ا یزیچ هی..گهید نیهم یعنی

 یخودیانقدر ب یآدم عاقل چی..وگرنه هیکنیرفتار م

که کنهینم تیخودشو اذ .. 

که دهنش از  نمیبیو م ندازمیبهش م ییگذرا نگاه

 ادیلبخند بزنم،هرچند ز کنمیم یباز مونده. سع رتیح

ستمیموفق ن : 

- گمیم یکه چ یدونیخودت هم خوب م .. 

خندهیتعجب م با : 

- یگیم یچ دونمی! واقعا نمدونمینه نم !! 

 دهی. چرا اجازه نمفرستمیم رونیب یبلند نفس

 !بفهممش؟

- ن؟یعطر کنمیم تتیمن اذ  

. نگاهش که دوزهیهم چشم مب یسکوت مزخرف یتو

پرسمیدوباره م کنم،یم : 



- ؟؟یکه ازم ناراحت کنمیم تتیاذ  

گهیم ره،یچشم ازم بگ نکهیا بدون : 

- ستمیازت ناراحت ن .. 

کنمیجلو نگاه م به : 

- ؟؟یعوض شد یلیکه خ یدونیم  

گمی.آروم و خسته مدهینم یجواب بازهم : 

- و  شناختمشیم یکه دوران نامزد یکال اون دختر

یستیش بودم، نباها .. 

ش با درد همراهه خنده : 

- شدم وونهید یبگ یخوایم .. 

کنمیبهش م ییگذرا نگاه : 

- آدم نرمال  هی..اما کارات مثل یا وونهید گمینم

سین .. 

گردونهیبرم رو : 

- بشنوم گهید خوامینم کنه،یسرم درد م .. 



- یگفتیباز تو خواب چرت و پرت م شبید .. 

دمیم ادامه ی. با ناراحتکنهینم نگاهم : 

- ؟؟ینیبیم رتویخواب خاله من شهیچرا هم  

و بازهم  ندازمیبه جلو م ی. نگاهکنهینگاهم م نباریا

کنمینگاهش م : 

- ؟یدرباره ش هست که به من نگفت یزیچ  

 هی..چند ثانگهید یحواسش جا یبه منه، ول نگاهش

تا آروم و زمزمه وار بگه کشهیطول م یا : 

- لش برام تنگ نرفتم..حتما د دنشیوقته به د یلیخ

 ..شده

. دلم کنندیم میهم درد دارند، هم عصب حرفهاش

بپرسم..اما  رشیخاله من یدرمورد خودکش خوادیم

بزنم و حالش بد بشه یحرف ترسمیم .. 

-  کاریچ دونمینم گهید م،یبر شیوضع پ نیاگه با ا

 ..کنم



زنمی. رو به جلو با تاسف پچ مکنهیترس نگاهم م با : 

- کنم کاریباهات چ دونمینم .. 

رهیگیرو با دو دستش م دستم : 

- ؟؟؟یذاریتنهام م  

نگاهش  یو با ناراحت نهیشیگلوم م یتو یزیچ کی

کنمیم : 

- ذارمینه..تنهات نم ! 

گمی. آروم مستیمطمئن ن ادیز انگار : 

-  یدرباره  یکیبا  دی..بایعطر سیحالت خوب ن

 شیپ میباهم بر یخوای..میمشکلت حرف بزن

ایروانشناس  ای..مشاور..هی ... 

گهیم یبغضدار یحرفم با صدا ونیم : 

- باهام حرف  ینطوریندارم آوات..چرا ا یمن مشکل

؟یزنیم !! 



 یچطور دی. تند رفتم؟؟ آخه باکنمیادا م یآروم نچ

 !حرف بزنم که منظورم رو برسونم؟

- باشه؟؟ میزنیخب..بعد درباره ش حرف م لهیخ  

- ام وونهیانگار واقعا من د یزنیحرف م یجور هی ! 

برمیموهام م یو دستم رو ال کشمیم یکالفه ا پوف : 

-  یفکر نیرفتار نکن که همچ یجور یول یستین

 ..درباره ت بکنم

لرزهیبه وضوح م صداش : 

-  چیخودت ه یعنی..یندازیمن م ریتقص شهیهم

 یانگار من روان یدینشون م یجور ؟؟یندار یرادیا

شب و روزتو  یدار یآدم روان هیام و تو با 

 چیمون ه یدت تا االن تو زندگ..خویگذرونیم

! منو ؟ینکرد یته دل منو خال ؟؟؟ینکرد ییخطا

 ؟؟یو اون دعوام نکرد نیبه خاطر ا ؟؟ینترسوند

سر  وونهیآدم د هیبا  ی! واقعا دار؟ینکرد دمیتهد

آوات؟ یکنیم ! 



و خسته از بحث  دمیهم فشار م یچشم رو یا لحظه

گمیو م شمیم رهیبه جلو خ دهیفا یب : 

- منم هس..اشتباه کردم که فکر کردم  ریصآره تق

شناسمتیم ! 

شهیهمراه م یبا ناباور صداش : 

- شمیمتوجه منظورت نم !! 

نگاهش هزاران  یتو خوامیو نم کنمینم نگاهش

گمی. فقط آروم منمیبرداشت رو بب : 

-  هی! دونمیاز زنم نم یچیه ،یمن جز شک و بد دل

 گهیهات بکن..شک کردنات د ینیبا حال بدب یفکر

زنهیاره حالمو به هم مد .. 

دمیبزنه، اجازه نم یحرف خوادیم : 

-  کمی ،یترسیاگه انقدر از خسته شدن و رفتِن من م

مون دل بسوزون..نذار صبرم تموم  یبه حال زندگ

دوست دارم..تو رو  مونوی..من زندگزمیبشه عز

از دستم براومده،  یدوست دارم..تا االن هرکار



 تیظرف یحد هیا منم ت گهیواسه آرامشت کردم..د

که فکر  میبرس ییبه جا خوامی..نمنیدارم عطر

میکنم..از اول اشتباه کرد ! 

ه ک نمیبیم کنم،ینگاهش م یو وقت کشهیم یبلند نفس

 یدهنش باز مونده و چشمهاش پر از ترس و ناباور

 دیانقدر تند برم و بترسونمش..اما با خوادیاند. دلم نم

سخت کرده رو یبفهمه که با کارهاش چقدر زندگ .  

و با  کنمیم تیآپارتمان هدا نگیرو داخل پارک نیماش

گمیم نیمکث رو به عطر : 

- االن  نیهم میتونیسختته، م یکنیاگه فکر م

میبرگرد .. 

و بدون  رهیگیقفل شده ش م یرو از دستها نگاهش

به  ی. دستشهیم ادهیپ نینگاهم کنه، از ماش نکهیا

 یه خرابکارک خوامیو فقط از خدا م کشمیم میشونیپ

  !نکنه

 ادهیپنجم پ یو طبقه  میشیوارد آسانسور م باهم

سرش رو باال  م،یستیا یواحد که م ی. روبرومیشیم



 کنم،ی. نگاهش که مکشهیبه شالش م یو دست رهیگیم

و دستش رو دور بازوم  زنهیبه روم م یلبخند بزرگ

و  کنمی. هوف چقدر تفاوت! دست دراز مکنهیحلقه م

زنمیزنگ واحد رو م : 

- باش..باشه؟؟ یدختر خوب  

گهیهمون لبخند م با : 

- همکارات..هستن؟ یهمه  ! 

شندیجمع م چشمهام : 

- دونمینم .. 

دهیباال م ابرو : 

 ..آهان-

. ادیو احسان با احترام به استقبالمون م شهیباز م در

با  نی..عطرگهیگرم بهمون سالم و خوش آمد م یلیخ

 تونمیو من استرسش رو م دهیلبخند جوابش رو م

  .بفهمم



-  فیتشر نیخوشحالم کرد یلیآوات..خ یخوش اومد

نیآورد .. 

به داخل،  تشیو با هدا دمیاحسان تکون م یبرا یسر

 ی. خونه امیشیوارد سالن خونه ش م نیهمراه عطر

پدر و مادرشه یو برا ستیکه مستقل ن . 

همه  بایکه تقر ییبچه ها دنیو با د گردونمیم ینگاه

به اون  ستادند،یون سرپا او منتظرم شناسمیرو م

 یبرنداشتم که صدا ی. هنوز چند قدمرمیسمت م

شنومیرو از کنارم م نیآروم عطر : 

- من اشتباه  ایکه  شهیامشب به هردومون ثابت م

تو ای کنم،یم ! 

ست.  گهیسمت د کی..نگاهش به کنمیم نگاهش

 یبه شهرزاد کنم،یرد نگاهش رو دنبال م یوقت

به سمتمون  عیوس یبخندو ل ییکه با خوشرو رسمیم

ادیم . 

. دست ارهیهمون نگاه اول حس بد بهم هجوم م یتو

بفهمم که  تونمیو م شهیدور بازوم سفت تر م نیعطر



برخورد براش پر از استرس و ترسه. و  نیچقدر ا

 الیخیو ب یلحظه ها عاد نیا یچقدر سخته که تو

روبرومون  یرفتار کرد. شهرزاد با لبخند و خوشحال

هستیا یم : 

-  یتو کردمیفکر نم ؟؟یمردان یسالم! احوال آقا

نی! اونم با عطریایجمعِ همکارات ب !! 

ش که به  دهیو من به دست کش کنهیدراز م دست

لبم  ی. زبون روندازمیم یسمتم دراز شده، نگاه

. کوتاه زنمیبه روش م یو لبخند کمرنگ کشمیم

بازوم  یاز رو نیو..دست عطر دمیباهاش دست م

شهیشل م .. 

- شهرزاد؟؟ امیسالم..چرا ن  

و دستش  دهیشونه ش رو باال م کی حیمل یخنده ا با

کنهیدراز م نیرو به سمت عطر : 

- تو جمع همکارات  نیعطر کردمی..حس مدونمینم

جون؟؟ نیعطر ی..خوبسیراحت ن  



که  یو با همون لبخند دهیباهاش دست م نیعطر

گهیلبش حفظ کرده، م یرو : 

- انگار یکردیممنون..اشتباه حس م ! 

. شهرزاد با دیفهم نیاز لحن عطر شهیرو م تیجد

رهیگیتعجب دستهاش رو به حالت ندونستن باال م : 

- نباشه یاهل شوخ ادیجون ز نیاُه فکر کنم..عطر .. 

زنهیم یرو به من لبخند یاخم مصنوع با : 

 درسته آوات؟؟-

دهیجوابش رو م نیاز من عطر قبل : 

- شمیدمخور نم یبا هر کس .. 

گهیمن آروم م رو به و : 

- ..دوستات منتظرن میسادیوا نجایوقته ا یلیخ زمیعز

یواسه سالم و احوالپرس .. 

حس  یتند جواب شهرزاد رو داد، کم نکهیا از

و  دمیتکون م ی. سردهیبهم دست م یشرمندگ



 نیبهت زده به عطر یشهرزاد با تعجب و چشمها

آروم به من  م،یگذریاز کنارش م ی. وقتکنهینگاه م

گهیم : 

- ادیانگار خانومت هنوزم از من خوشش نم .. 

 یجواب یعنی. دمینم یو جواب کنمیبهش م ییگذرا نگاه

ندارم که بدم! با دوستان و همکاران گرم سالم و 

با لبخند جواب تک  نیو عطر میکنیم یاحوالپرس

و انگار با  کنهیم ی. با شکوه روبوسدهیتکشون رو م

 :اون راحتتر از همه ست

- ون؟؟شکوه ج یخوب  

زنهیبه روش م یلبخند مهربون شکوه : 

- ؟؟یریگیاز ما نم یعروسک خانوم..خبر یمرس  

- کردمیشلوغ بود، وقت نم یلیشرمنده ام..سرم خ .. 

براش تکون  یو با لبخند سر کنمیشکوه نگاه م به

نداره  یزن مشکل نیبا ا نی. خوشحالم که عطردمیم

گذرهیو الاقل کنارش بهش سخت نم . 



- یعوض شد کمی..نیعطر یشد یحالت هی .. 

حرف  نیکه از ا نمیبیو م کنمینگاه م نیعطر به

ادیخوشش نم ادیشکوه ز : 

 از چه لحاظ شکوه جون؟؟-

- زمیعز گمیم یاز لحاظ ظاهر .. 

گهیاز کنارش م شهرزاد : 

-  هیاز قبل شب شتریب یلیالغر شده شکوه جون..خ

نوجوون و..اخمو به نظر  یدختربچه ها

س؟؟؟ین نطوری..اادیم  

 ی افهیق دنی.با دکنهینگاه م نیبا خنده به عطر و

. کاش اصال باهم شمیم یعصب یکم یدرهم عطر

 یرو ینداشته باشند. شکوه دست نوازش یبرخورد

کشهیم نیصورت عطر : 

- خانومتر و خوشگلتر از قبل شده یلیاتفاقا خ .. 



دستم رو دور  ن،یبه عطر شتریآرامش دادن ب یبرا

لبخند رو به شکوه و  و با کنمیشونه ش حلقه م

گمیشهرزاد م : 

- گهیخانوم خوشگل منه د .. 

و سرش  کنهینگاهم م زیاغراق آم یبا لبخند نیعطر

کنهیرو کج م : 

- عشقم یمرس .. 

زنهیو تعارف م ادیکنارم م احسان : 

- بچه ها دی..سر پا نموندییبفرما .. 

فاصله  هیخدا خواسته از شکوه و شهرزاد و بق از

. اما رمیسالن م یگوشه  یها و به سمت مبل رمیگیم

افته که به  یم رینگاهم به ام نم،یبش نکهیقبل از ا

.احسان رهیهم م یاخمهام تو ی..به آنادیسمتمون م

 ینگاه یرو چرا دعوت کرده؟! وقت یکی نیا

زنم که خودش یحدس م نم،یبیرو نم وندیو پ گردونمیم

کنهینم شیهمراه گهید وندیاومده و پ ییتنها !  



- ؟؟یناب مردانج یچطور  

دمیجوابش رو م یخشک و عاد یلیخ : 

- نورا؟؟یخان..ا ریام یمرس  

شهیم دهیکش نیبه سمت عطر نگاهش : 

- ؟؟یآورد فیبودمت..با خانوم تشر دهیوقته ند یلیخ  

 !با اجازه ت-

دهیگرم جوابش رو م ری. امدهیآروم سالم م نیعطر : 

- شما واسه من  یسالم خانوِم آوات..چقدر چهره 

م؟؟یدیرو ند گهیهمد یی.قبال جاآشناست.  

کنهیبعد به من نگاه م و : 

- دمیجا خانومتو د هیآوات قبال  .. 

و جوابش  ارمیمن آرامشم رو به دست ب نکهیاز ا قبل

دهیجواب م نیرو بدم، عطر : 

- ..حتما شما هم تو دنیهمه من و آوات رو کنار هم د

نیدید یزیچ یعکس .. 



و خنده و نگاه  خندهیباال رفته م یبا ابروها ریام

زهیریاعصابم رو به هم م مشیمستق .  

- واسه  یبار با آوات اومده بود هیاومد.. ادمیآهان 

کار دادم و شنهادیکه من بهت پ یعکاس .. 

کنهیبه من م ینگاه : 

- میآوات نذاشت باهم همکار بش .. 

. زنمیم یلبخند کمرنگ یفک فشرده شده، به سخت با

کنهیپشتش مپر یِ جوگندم یموها یدست ال ریام : 

- ستیآآآ فقط اسمت تو خاطرم ن .. 

گهیبا متانت م یعطر : 

- نمیعطر .. 

شهیبلند م ریام یصدا : 

- خوشبختم  یلی! به به..به به! خنیآهان عطر

..خانومنیعطر .. 

- نیهمچن .. 



و انقدر راحت  نهیعطر شتریمخاطبش ب نکهیا از

هرلحظه  دوزه،یو بهش چشم م زنهیباهاش حرف م

و انقدر  شناسمشیخوب م یلی. خشمیتر م یعصب

لحظه هم  کی یآمارش خراب هست که دلم نخواد حت

 نیو ب زنمیبه بازوش م ینگاه کنه. دست نیبه عطر

گمیم تیلبخند و جد : 

- ریام دمتیخوشحال شدم د .. 

متوجه منظورم شده باشه. نگاه منتظر و  دوارمیام

 یو اون باالخره با لبخند دوزمیرو بهش م نمیسنگ

گهیو م کنهیجابجا م نیمن و عطر نیبنگاهش رو  : 

- ..البته میزنیباهم گپ م شتریتو فرصت مناسبتر ب

دیاگه افتخار بد .. 

دهیتکون م یبا لبخند سر نیعطر : 

 ..حتما-

 میبا تعظ ری. امنهیشیابروهام م نیب یناخواسته ا اخم

. با شهیازمون دور م ن،یبه عطر شتریب یکوتاه



 . و دستنمیشیو م مکنیفوت م رونیرفتنش نفسم رو ب

کشمیو م رمیگیرو هم م نیعطر : 

- نیبش .. 

غرمیلب م ری. زنهیشیم کنارم : 

- مزخرف کهیمرت .. 

- ؟؟یریبا ام  

رو  شیچشم یو نگاه گوشه  کنمینگاه م نیعطر به

دمیم ی. با اخم جوابنمیبیخودم م یرو : 

- چرا احسان دعوتش  دونمی..نمهیخودیآدم ب یلیخ

 ..کرده

دهیباال م یا شونه : 

- بود اتفاقا یمرد خوب و خونگرم ! 

شهیم ظتریغل اخمم : 

- درباره ش یمونده تو اظهار نظر کن نیهم ! 

رندیباال م ابروهاش : 



 بهت برخورد؟؟؟-

و  کنهینگاهم م می. مستقشندیهم فشرده م یرو لبهام

گهیآرومتر م : 

  بهت برخورد باهام حرف زد؟؟-

. از سکوتم ستیاعصابم سر جاش ن کنمیم احساس

زنهیم یو لبخند کنهیتفاده ماس : 

- گهی..همکاراتن دریسخت نگ ! 

و  رهیم یافته که سمت دختر یم ریبه ام نگاهم

 یآروم ی.با حرص و صداکنهیباهاش بگو بخند م

گمیم نیرو به عطر : 

- نباش  سهی! دنبال مقاسیهمکار من ن کهیمرت نیا

 ی! درست حسابضهیآدِم مر نیخانوم..کال ا یعطر

جمع هست و به خودش  نیتو ا دای..خوشم نمسین

برداره تیمیصم پیریبا همه، ت دهیاجازه م .. 

به روبرو نگاه  یو با نفس آروم رهیگیازم م چشم

کنهیم : 



- ام..اما تو که  یها ناراض یلیمنم از بودن خ

یفهمینم ! 

که شهرزاد  نمیبیو م کنمینگاهش رو دنبال م رد

اف از بچه ها آروم و بدون توجه به اطر یکیهمراه 

 کینزده که زننده و بد باشه.  یپیت ی. حترقصهیم

بازش باعث شده  قهیکه بلوز  یبلوز و شلوار معمول

 رمیگیرو م یباشه. دست عطر رونیشونه ش ب کی

نگاهم کنه کنمیو مجبورش م : 

- ثابت بشه  یخواستی..ممیایب یخودت اصرار داشت

کارش به  یکه هرک ینیبی..االنم مستین یکه خبر

 یکار ینکن..نه کس سهی..بهت گفتم مقاکار خودشه

 گهیبه کار کس د یبه کار من داره، نه من کار

 ..دارم

 یبا پوزخند آروم ره،یچشم از روبرو بگ نکهیا بدون

گهیم : 

- تو با  دید دی..شاادیاز کجا م دونمیانقدر اعتماد نم

 ینطوری.اما اگه تو همه رو اکنهیمن فرق م دید



 ریاز ام یفتار بدبرخورد و ر چیمنم ه ،ینیبیم

دمیند ! 

بزنم،  یحرف نکهی. قبل از اشهیروش خشک م نگاهم

گهیم نیو در همون ح شهیاز جاش بلند م : 

-  دمی! شادونمیخوب م نوی..ایتو منو قبول ندار

سیو به نفعت ن یقبول داشته باش یدوست ندار .. 

- یعطر ! 

کنهیو به همون شهرزاد نگاه م رهیگیازم م چشم : 

- ل ندارممنم تو رو قبو ! 

فضا رو تحمل کنم.  ینیسنگ نیا دیبا یتا ک دونمینم

کشهیواقعا اعصابم نم . 

- حاال؟؟؟ یریکجا م  

که اون رو دوستش  یاحسان به همراه دختر 

با لبخند رو  نی. عطرادیم کمونیکنه،نزدیم یمعرف

گهیبهشون م : 



- لباسامو عوض کنم؟؟ تونمیکجا م  

گهیم ییبا خوشرو دختر : 

- کنمیم تییمن راهنما ایب .. 

 یو من واقعا از بودن تو رهیهمراه دختر م نیعطر

گهیازم م ییرایجمع کالفه ام. احسان درحال پذ نیا : 

- اخمات تو همه؟؟؟ هیچ  

 یکه داره وسط سالن دست تو ریرو از ام نگاهم

و آروم رو به احسان  رمیگیم رقصه،یم یدست دختر

گمیم : 

- ؟؟یرو چرا دعوت کرد اروی نیا  

گهیم ریام دنیو با د ندازهیپشت سرش مبه  ینگاه : 

- ؟؟یگیم رویام  

گهیو خودش م دمینم یجواب : 

- بود..مجبور شدم  نمیاونروز تو جمعِ بچه ها ا

ادیدعوتش کنم. وگرنه خودمم ازش خوشم نم .. 



 نیعطر پیو من به ت زنهیحرف م ریدرمورد ام اون

بازش رو کامل  ی قهی. خدا کنه اون کنمیفکر م

  !بپوشونه

- ..با همراهش اومدهریسخت نگ ادیز .. 

. با رفتنش رمیگیو چشم ازش م زنمیم یپوزخند

 یقبولش ندارم. مگه جور گهی. مشمیغرق فکر م

رفتار کرده که مورد قبولم باشه؟! کدوم رفتارش قابل 

همه قبول  نیبا ا کنه؟؟؟یم یقبوله که ازم گلگ

کردم هواش رو داشته باشم و  یسع شهینداشتن، هم

احترام بذارم. اما  تونمیکه م ییاسته هاش تا جابه خو

. دهیکارها م نیبا بدتر شهیاون جوابم رو هم

مورد  یبرا ییرفتارها جا نیاونوقت..با تکرار ا

مونه؟؟؟یقبول واقع شدن م  

- آوات؟؟ یتنها نشست  

 رونیاز فکر ب ستاده،یشهرزاد که کنارم ا دنید با

 ید. کماوم شمیپ ی. اصال متوجه نشدم که کِ امیم

کشمیبه صورتم م یو دست شمیجابجا م : 



- ادیم نیاالن عطر .. 

 نیا یرو هم تو نیهم یول نه،یشیفاصله کنارم م با

خوامینم تیوضع ! 

 کجا رفت؟؟-

دمیحوصله جوابش رو م یب : 

 ..رفت لباساشو عوض کنه-

- ؟؟یخوب  

زنهیم ی. لبخندکنمیم نگاهش : 

- یتو فکر .. 

دارمیمم رو بر وهیو آبم کنمیدراز م دست : 

- ادیب ی..منتظرم عطرستمین .. 

سالن  یکه از انتها نمیبیرو م نیهمون لحظه عطر و

 دنی. با دادیآروم به سمتم م یو با قدمها ادیم رونیب

 شه،یراحت م المیخ یبسته ش کم ی قهیکتِش و 

بلند و  راهنیپ نی. با استمین یراض ادیهرچند ز



ثل م یو حضور کس زنهیچشم م یتو یادی..زیاندام

زهیریذهنم رو به هم م ریام . 

 دنیو..با د کنهیبرنداشته که نگاهم م یچند قدم هنوز

 خوامی. مستهیا یدر جا م یا هیشهرزاد کنارم ثان

. دمیآرامش داشته باشه..با لبخند براش دست تکون م

لبش  یکه رو ی. اما از لبخنددارهیبازهم قدم برم

. هرسیبه نظر م یبفهمم که ناراض تونمیم دهیکش

شنومیاز کنارم م وشهرزاد ر زیبرانگ نیتحس یصدا : 

- ! خانوِم بد نیچقدر خوشگل شده عطر یواااا

فرشته هاست هیاخالقت شب !! 

 یبا لبخند نمیبیکه م ندازمیبه شهرزاد م ییگذرا نگاه

 نیعطر دونهیشده. م رهیخ نیبه عطر نیپر تحس

واقعا  کنه؟؟ینم یازش دور اد،چرایازش خوشش نم

رو داره؟ نیبا عطر تیمیو صم یقصد دوست ! 

. شهرزاد راست دوزمیچشم م نیعطر به

 دیفرشته نداره! صورت سف کیکم از  نی..عطرگهیم

 یبراقش تضاد جالب یمشک یبا موها شیاتورینیو م



تنش نشسته.و  یرو ییبایبه ز راهنیپ نیداره و ا

که دقت  شتریکه الغر تر شده. ب نمیبیالبته دارم م

 دختراز اون  گهیه واقعا فرق کرده. دک نمیبیم کنمیم

ستین یخبر یپر شور دوران نامزد ! 

- توئه نه؟؟ ی قهیآوات..سل ادیلباسش چقدر بهش م  

 راهنیپ نیو دلخوره. ا اهیس یبه اون چشمها حواسم

بهم  نیعطر نکهی. قبل از انمیبیباره که م نیرو اول

گمیبرسه، رو به شهرزاد م : 

- هرزاد؟؟ش یدرک کن کمی نویعطر شهیم  

گفتن درست  نطوریا دی. شاماسهیلبش م یرو لبخند

ثابت کنم که  نیبه عطر خوامینباشه، اما امشب فقط م

ستین یخبر چیه .  

- ندارم یمن که..کار یول .. 

دمیم رونیب یآروم نفس : 

- بشه نیحساس تر از ا خوامینم .. 



که  یو بعد..با لبخند کنهینگاهم م یلحظه ا چند

شهیبلند م باره،یازش م یناراحت : 

 ..آآآ..خب حتما-

. رمیگیروبروم، چشم ازش م نیعطر ستادنیا با

گمیو با لبخند م ندازمیبه سرتاپاش م ینگاه : 

- یفرشته ها شد هیشب گهیشهرزاد م .. 

سکوت  یو تو دهیرو به شهرزاد م شیگوشه ا نگاه

! یزی. چه نگاه نفرت انگکنهیدوباره به من نگاه م

لبخندش رو حفظ  کنهیم یو سع شهیشهرزاد بلند م

 :کنه

- هات تلخ نکن  تیاوقات خودت و آواتو با حساس

دیلذت ببر ی..از مهمونزمیعز ! 

 نشونیب یچه نگاه دونمی. نمنهیشیابروهام م نیب اخم

به حالت پر  نیعطر یکه چشمها شهیرد و بدل م

شندیدرشت م یحرص : 



- ما رو نخور شهرزاد جون..ما باهم  یشما غصه 

 یمهمون نیتو ا ی. البته اگه هرکسمیرندا یمشکل چیه

میبردیلذت م شتریب یلینبود، خ .. 

.شهرزاد با لبخند جوابش کنمیبهت زده نگاهشون م 

دهیرو م : 

-  کنهیم تتیاذ یمهمون نیتو ا یمگه حضور کس

جون؟؟ نیعطر   

 رهیتنگ شده و پر نفرت بهش خ یبا چشمها نیعطر

و دستش رو  زنمیم یلبخند ی. به سختمونهیم

رمیگیم : 

- زمیعز نیبش ایب .. 

گمیرو به شهرزاد م و : 

- کنهیشهرزاد فکر کنم شکوه صدات م !  

گهینگاهم کنه، رو به شهرزاد م نکهیبدون ا یعطر : 

- هم  ی..کاردمینم تیاصال اهم یمن به حضور کس

ندارن که  یواسم ارزش یعنیندارم.. یبه کار کس



 یکی نکهیبشم. مگر ا تیبخوام با حضورشون اذ

خودشو خوب  یگر یو موذ ید با زرنگ بازبخوا

و اون سرک بکشه نیا ینشون بده و تو زندگ !! 

 نی. دست عطرشهیاعصابم داره متشنج م کنمیم حس

بگم. اما قبل از من،  یزیچ خوامیو م دمیرو فشار م

خندهیم رتیدرشت شده و پر ح یشهرزاد با چشمها : 

- شمیمتوجه منظورت نم !! 

بارهیم یصداش بهت زدگ از : 

- نکرده مخاطبت که من  ی! خدا؟یدعوا که ندار

؟؟؟ ستمین  

من  یبازهم قصد آبرو نی. عطرکنمیخطر م احساس

بلند  عیدهنش رو باز کنه، سر نکهیرو کرده! قبل از ا

گمیو م شمیم : 

- یستیتو ن نینه شهرزاد! منظور عطر .. 



با  کنه،یبهت زده نگاهم م یبا همون چشمها یوقت

 یبا تک خنده ا نیه بره. عطرک کنمیاشاره م یکالفگ

گهیم : 

- ریگفتم شهرزاد جون! شما به خودت نگ یکلّ  .. 

تا از شهرزاد دورش کنم.  کشمیرو م نیعطر دست

حرفش  ی هیتا بق ستهیا یسرسختانه م نیعطر یول

 :رو بزنه

- ندارن،  یکه بهت حس خوب ییکن به کسا یسع

ینش کینزد ادیز .. 

کنهینگاهم م رتیسرشار از ح یبا خنده ا شهرزاد : 

- آوات؟ گهیم یچ نیعطر !! 

. قبل از شهیو حسم خرابتر م دمیهم فشار م یرو لب

و رو به  ستهیا یجلوم م نیبزنم، عطر یحرف نکهیا

گهیشهرزاد با سر باال گرفته م : 

-  یپرسیبا خودم حرف بزن..چرا از شوهرم م

 شهرزاد جون؟؟؟



غرمیو آروم و پر حرص م دمیرو فشار م دستش : 

- بسه نیعطر ! 

. کنهیجابجا م نیمن و عطر نیب ینگاه شهرزاد

کنهیتمومش نم نیعطر : 

- خب  ،ی..اگر دوست ندارزمیمنظور بود عز یب

شهینده..فقط به ضرر خودت تموم م تیاهم .. 

. رو به شهرزاد کشهیم ریاز دست حرفهاش ت سرم

گمیم : 

- شهرزاد؟؟ یبر یخواینم  

ه تا که بر کنمیبهش اشاره م کنه،ینگاهم م یوقت

عکس  نکهینشده. قبل از ا نیاوضاع خرابتر از ا

گهیم یآرومتر یبا صدا نینشون بده، عطر یالعمل : 

- شهرزاد جون؟؟؟ یبر یخواینم  

و رو به  دهیم رونیب ینیاز ب یبا حرص نفس شهرزاد

گهیم نیعطر : 



- بگم..فقط به احترام آوات  یبهت چ دونمیواقعا نم

رمیگیم دهیرو نشن یکه زد ییحرفا .. 

و  رهیگی! شهرزاد چشم ازم میاوضاع مسخره ا چه

گهیم عیسر نی. عطردارهیبرم یقدم : 

- یریبگ دهینگفتم که نشن .. 

دمیرو محکمتر فشار م دستش : 

- گهیتمومش کن د !! 

زنهیم یپوزخند نیو رو به عطر گردهیبرم شهرزاد : 

- که سوزهیدلم واسه آوات م ... 

گهیم نیحرفش عطر ونیم : 

- کم  یچیه یوزه..ما تو زندگدلت واسه خودت بس

 یکه کس میخدارو شکر! انقدرم خوشبخت هست میندار

بذاره ممونیجرات نکنه پا تو حر !! 

در کار  ینرمش گهیو د کشمیرو م نیعطر دست

ستین : 



- گهید میبر ایب !  

دهیباال م یمتعجب شونه ا یبا خنده ا شهرزاد : 

- نسبت  دتی! چرا انقدر ددیخدا رو شکر که خوشبخت

 یواستون آرزو شهیخرابه؟؟ من هم انتیطرافبه ا

دارم یخوشبخت !! 

. و رهیگیو چشم ازش م زنهیم یپوزخند نیعطر

. دارهیو همراهم قدم برم گردونهیباالخره رو برم

رو  میخونسرد تونمیکه نم ختهیانقدر اعصابم به هم ر

  .حفظ کنم

- ؟؟؟یمنو ببر یآبرو دیهمه جا با  

غرهیآروم و پر حرص م اون : 

- تو  یچ دونمیخراب! من م یهرزه  یتره دخ

کثافت گذرهیسرش م !! 

. بازوش رو مونهیحرف زدنش باز م نطوریاز ا دهنم

و آروم دم گوشش  دمیو فشار م رمیگیدستم م یتو

گمیم : 



- یختیاعصابمو به هم نر نیاز شتریدهنتو ببند تا ب !! 

کنهیاخم و نفرت نگاهم م با : 

-  یاونطوربهت برخورد با شهرزاد جون  ه؟؟یچ

 !!حرف زدم؟

 یبه اعصابم مسلط باشم و خوددار کنمیم یسع یلیخ

  .کنم

- از دهنت در اومد، بار  ی!! هرچیآبرو واسم نذاشت

 نجا؟؟یا یایب یخواستیم نی! واسه همیدختره کرد

راحت شد؟؟؟ التیحاال خ  

و  ذارهیدست رو گلوش م ،یحال داغون و عصبان با

مالهیم : 

- حرف نزن ینطورین ابه خاطر اون هرزه با م !! 

اعصابم  شتریب اد،یم رونیاز که از دهنش ب یبد لفظ

کنهیم کیرو تحر : 

- نیگفتم درست حرف بزن عطر !! 



تا فشار دستم رو کم کنم دهیرو تکون م بازوش : 

- آشغال  یدختره  نیکه ا یبفهم یخوایتو نم یعنی

مون بذاره؟؟؟ یپا تو زندگ خوادیم  

شندیتنگ م تیاز فرط عصبان چشمهام : 

- ! با یکنیکالفه م م یکارات دار نی!! با اگهیبسه د

یواسه من نذاشت تیثیح ضتیاون ذهن مر ! 

دهیو تند تند تکون م یرو عصب سرش : 

- نه؟؟ منو  سی! به نفعت نیبفهم یخوایخودت نم

تا راحت به خوش  یدیجلوه م وونهیو د ضیمر

؟؟؟یبرس ییها یالش نیبا همچ تیگذرون  

 شین نیبا ا شهی. همشهیود بلند ماز سرم د کنمیم حس

تکون  یوونگی. بازوش با دزنهیم شمیزدنهاش آت

دمیم : 

- بشه!  نی! نذار بدتر از ایحرف دهنتو بفهم عطر

باهات  دونمیتموم بشه بعد م یکوفت یمهمون نیبذار ا

کنم کاریچ ! 



-  یبر یولم کن یخوایبشه؟؟؟ م یچ خوادیبدترش م

 !سراغ اون آشغال؟

غرمیقفل شده م م یدندونها نیب از : 

- با توئه  چکسینداره!! ه یاون دختره با تو کار

نداره! خودت  ینکبت گرفته ت کار یو زندگ وونهید

یکشیبه گند م تویزندگ یدار ! 

همراهه تیاون هم با لرزش و عصان یصدا : 

- !! خوبه..جالبه به خدا! یبفهم یخوایپس خودت نم

! اما یشیواقعا متوجه نم دیشا کردمیتا االن فکر م

تا  یحرف منو قبول نکن یخوایکه فقط م نمیبیاالن م

یهاتو از دست ند یوقت خوش هی ! 

راه  میشونیرو به انفجاره. عرق از کنار پ مغزم

ادیسرم فرود م یگرفته و حرفهاش مثل پتک تو .  

- خراب شده! تو  نیکردم پاشدم اومدم تو ا یچه غلط

قط ..فیرو ندار یچیه اقتیکه!! ل یندار اقتیل



 یو آبرو یریپاچه شو بگ یرسیم یبه هرک یخوایم

یمنو ببر !  

لرزهیم تیاز فرط بغض عصبان صداش : 

-  یکوبیازت متنفرم! به خاطر اون آشغال فقط منو م

یکنیم کمیو کوچ !!  

و انگشتهام رو  دمیم رونیب یرو به سخت نمیسنگ نفس

بلند  ی. چقدر صدادمیفشار م سمیخ یشونیپ یرو

ده ستآهنگ، آزار دهن .. 

- به خودش  ربط داره! انقدر با  ه،یاون هر آشغال

خجالتم نده اتیباز وونهید !! 

زودتر به خونه  خوادی. دلم مکنهیسکوت م یا لحظه

کردم حرفش رو گوش دادم. اگر  یبرم. چه اشتباه

درمورد شهرزاد درست هم  نیعطر یحرفها یحت

بکشه  یمهمون نیباشه، بازهم حق نداشت من رو به ا

ذهنش هست بحث  یکه تو یزیا شهرزاد سر چو ب

 ومدنکه قصدش از ا دمیفهمیم دیکنه. لعنت به من! با



 دنیفقط اثبات حرف خودشه..نه فهم ،یبه مهمون

تیواقع ! 

- که اون دختره  یقبول کن یباشه..پس دوست ندار

داره یتیچه ن ! 

گمیم شهیحوصله تر از هم یب : 

- یاالن تمومش کن نیهم خوامیم !!  

. چشم ازم شهیم نهیو ک یرتش پر از ناراحتصو یتو

 نییو با تکون دادن سرش، نگاهش رو پا رهیگیم

گمی. آرومتر بهش مکشهیم : 

- خونه مفصل درباره ش حرف  میریتمومش کن..م

میزنیم !  

و  کشمیموهام م یال یشدن احسان، دست کینزد با

به ظاهر هم که شده، آروم باشم کنمیم یسع .  

- ن؟؟یرقصیآوات نم د؟؟یسادیوا نجایبچه ها چرا ا  

و با مکث جوابش رو  کنمیفوت م رونیب یبلند نفس

دمیم : 



- احسان..دستت درد نکنه میراحت .. 

- وهی..مینیری..شدیبخور یزیچ هیالاقل  .. 

آرنجش رو از  یبا تکون آروم نیحرفش عطر ونیم

گهیو م کشهیم رونیدستم ب یتو : 

- دیببخش .. 

رهیگیفاصله م ازم . 

- ؟؟یریکجا م  

دهنش  یدستش رو جلو دهیو با رنگ پر گردهیبرم

ذارهیم : 

- گردمیآب به صورتم بزنم..االن برم هی .. 

. انقدر شمیو نگرانش م کنمیرفتنش نگاه م ریمس به

که آخر حالش خراب بشه! همراه  خورهیحرص م

فعال همه  کنمیم یو سع نمیشیم یمبل یاحسان رو

وشه که گ نمیبیرو فراموش کنم. شهرزاد رو م یچ

. کنهینگاه م رقصند،یکه م یو به چند نفر ستادهیا یا

 لهفاص نیو عطر میاز زندگ شهیهم یکاش برا



 یراحته! تو المیچشممه، خ یجلو نکهی! از ارهیبگ

ارغوان بود و  شیپ قهیفقط ده دق نیقبل عطر یمهمون

 !اون اتفاق افتاد

به رفتار  شتریب کنمیم یو سع گذرهیم یا قهیدق چند

 یمن برا یکر کنم. اون با وجود خواسته شهرزاد ف

 یو ب یداره مثل قبل عاد یدور شدن، بازهم سع

مثل قبل بشه  یهمه چ خوادیم دیتفاوت رفتار کنه. شا

هم دی. شامیو بازهم باهم کار کن ... 

من  یمنظور، برا یهرحال چه با منظور و چه ب به

نسبت بهشون  نیکه عطر ی. مثل تمام کسانستیمهم ن

که  ستمین یعصبان نی. من از ادهیبه خرج م تیحساس

 نیاز ا نه،یاطرافم بدب ینسبت به دخترها نیعطر

 یحس شک و بد دل نیکه نسبت به من ا شمیم وونهید

 !رو داره

 دنیبا د کهویو.. چرخونمیفکر نگاهم رو م یتو

تنم منجمد  یخون تو کنمیاحساس م ،یصحنه ا

. پلک شمیخشک م ی! از فرط ناباورشهیم



دکلته،  یِ نقره ا راهنِ ی..با پبنمشی..دوباره مزنمیم

تمام تنم داغ  کبارهی! به یُکت و پوشش چیبدون ه

لبشه  یپر ناز رو ی! خنده ارمیگیم شیو آت شهیم

 ی. با اون وضع روبروزنهیبرق م دشیو..پوست سف

زنهیو..داره با اون حرف م ستادهیا ریام ! 

. ارهیم از کجا هجوم کهویحال داغون  نیا دونمینم

 سی..تمام تنم خشیآت یزدن تو خیمثل  یزیچ کی

. شندیو بند بند انگشتهام از سرما منجمد م شهیعرق م

 زیخ مین خوامیو م ذارمیمبل م یدسته  یدست رو

! و نهیبیمن رو م چرخه،یبشم. نگاهش که م

 یخاصعکس العمل  چیراحت..بدون ه یلیدوباره..خ

 هی. ثانزنهیف محر ریو بازهم با ام رهیگیچشم ازم م

شمیخشک م یوونگیاز فرط د یا !  

کس  چی. هشمیاز جام بلند م یچطور دونمینم اصال

کار رو  نیبا من داره ا نکهی. باور ا نمیبیرو نم

 ی. حتزنمیتنه م ی. به کسگنجهیمغزم نم یتو کنه،یم

 یبرا یبهش برسم، سر نکهی! قبل از ایک دونمینم

 تونمی. مرهیگیمازش فاصله  یو قدم کنهیکج م ریام



و  ریام یاالن با دستهام خفه ش کنم! خنده  نیهم

تن و صورِت ناموِس من ی..روفشینگاه کث !!  

- یکنیفکر کن..ضرر نم شنهامیرو پ .. 

 نی. اولشهیو با من رو در رو م گردهیبرم نیعطر

شه و  نهیپرک یچشمها نم،یبیکه م یزیچ

 یباالتنه ش که به وضوح تو یها یبعد..برجستگ

 تونمینفس هم نم یحت تی. از زور عصبانزنهیم مچش

و  کنمیزده م رو دور بازوش حلقه م خیبکشم. دست 

بگم، با خنده و آرامش  یزیبتونم چ نکهیقبل از ا

گهیم : 

- یخوب شد اومد زمیعه عز .. 

 یم ریو نگاهم به ام کنهیبه پشت سرش م ینگاه

و داره با حالت  ستادهیافته که هنوز همون جا ا

کنهیگاهمون من یخاص . 

- قبول  تونمیکار داده..گفتم نم شنهادیبهم پ ریآقا ام

اصرار داره که یلیخ یکنم، ول .. 



. شندیاراده ست که انگشتهام دور بازوش فشرده م یب

دهیبا مکث ادامه م : 

- میباهم کار کن .. 

تا چه حد  دونمیو نم شندیهم قفل م یرو دندونهام

صدام رو آروم نگه دارم تونمیم : 

- کتِتو  یچه وضعشه کثافت؟؟؟ واسه چ نیا

؟یدرآورد !! 

من  نیب یو نگاه شهیم کمونینزد یبا قدم بلند ریام

کنهیجابجا م نیو عطر : 

- نیعطر ی ندهیواسه آ شنهادمیآوات پ .. 

شمیم رهیخ ریبه ام تیو عصبان یوونگید با : 

- ! راتو بکش بروکنهیگفت که قبول نم !! 

باال  یحیاز تفربه طرز متعجب و البته پر  ابروهاش

رندیم : 

- بود شنهادیفقط پ .. 



 ریو چشم از ام کشمیم شتریرو ب نیعطر یبازو

رمیگینم : 

- ام پشت سرتو  گهید ،یکنیاالن گورتو گم م نیهم

یکنینگاه نم !! 

شنومیرو م نیآروم و متعجب عطر یصدا : 

- آوات؟؟ زشته یکنیم ینطوریچرا ا ! 

و  دوزمیبه خون نشسته م رو بهش م یچشمها

دختر  نی. استیعکس تصورم، اصال متعجب نبر

 !حتما قصد روانم رو کرده

- میریم ،یپوشیلباساتو م یریاالن م نیهم ! 

رتهیسرشار از ح ریام یخنده  یصدا : 

-  یاومده که انقدر عصبان شیپ ی..مشکلفهممیمن نم

؟؟یا  

و با تمام حرصم  دمیرو پشت سرم هل م نیعطر

غرمیمهاش مچش یتو رهی. خستمیا یم ریام یروبرو : 



آره! وجود تو اصال مشکله! شرتو کم کن تا شر به -

 !!پا نکردم

به  یو نگاه رهیگیباال م میرو به حالت تسل دستهاش

ندازهیپشت سرم م : 

- خب..باشه لهیخ .. 

 یوونگیو د دیو پر از تهد ستمیا یم دشید یجلو

گمیم : 

- االن نیگورتو گم کن! هم !! 

کشهیدستم رو از پشت م نیعطر : 

- نگفت یزیکه چ ریآوات زشته!! آقا ام ایب ! 

رمیگیرو م نیو دست عطر گردمیبرم کهوی : 

- برو ایمگه نگفتم برو لباساتو بپوش؟؟؟ ب ! 

- شده آوات؟ یچ ! 



و  دمیهم فشار م یشکوه، چشم رو یصدا دنیشن با

 نیبه عطر رهی. و خفرستمیم رونیرو ب نمینفس سنگ

گمیدوباره م : 

- ؟؟؟یکنیگاه ممنو ن یدار یسادیباز که وا  

کشهیبازوم رو م شکوه : 

  !آوات؟-

 دونمیخوب م یلیکه من خ یبا تعجب نیعطر

گهیرو به شکوه م ه،یساختگ : 

- حرف  ری! داشتم با امکنهیم ینطوریچرا ا دونمینم

میاومد و گفت بر هویکه  زدمیم .. 

 نیرفتار عطر نیو ا زنهیسرم از درد نبض م پشت

جه به شکوه . بدون تورسونهیمن رو به جنون م

کشمیو م رمیگیرو م نیدست عطر : 

-  شی..کار واسم پمیبرو لباساتو عوض کن بر ایب

 !اومده

- لحظه صبر کن هیآوات  .. 



نیعطر یو صدا کنهیترم م یشکوه عصب یصدا ... 

-  هیآوات..به خاطر  سین یکه مرد بد ریام

؟یکنیم ینطوریا شنهادشیپ ! 

ه ش خف خوادیاالن دلم م نیو هم شمیم رهیخ بهش

و اون خم به  شندیدستم له م یکنم. انگشتهاش تو

گهی. شکوه از پشت سرم مارهیابرو نم : 

- د؟؟؟یبر دیبا یجد  

زنهیشکوه م یبه رو یلبخند نیعطر  : 

- به کار  یهم کار یرو نداره..کس ایتحمل نگاه بعض

رهیگیما نداره ها..آوات سخت م ! 

رمیگیو از شکوه فاصله م کشمیرو م دستش : 

-  یی..بالیواسه سوزوندنم انتخاب کرد ویبد راه

آره؟! منو  یکنیم رتیغ ی..منو بارمیسرت ب

؟یکه کثافت بودنتو نشونم بد نجایا یکشونیم !! 

بکشه رونیدستم ب یدستش رو از تو کنهیم یسع : 



- ضهی..ذهنت مریدینشون م تیحساس یدار یادیز ! 

شدن احسان و  کیبا نزد یبهش بتوپم ول خوامیم

. مونهیدهنم م یهشه، حرف توکه همرا یدختر

 نیبه عطر ییو نگاه گذرا ستهیا یاحسان روبروم م

. دزدهیو چشم م خورهی. و با همون نگاه جا مکنهیم

زنم  تیوضع دنیبا د قمیخاک بر سر من که رف

شهیمعذب م !  

- د؟؟ینی..بشدیخوایآوات نم  

 کنمیو فکر م دمیهام فشار م قهیشق یرو رو انگشتهام

 شدیجهنم خالص بشم؟؟ کاش م نیاز ا یکه چطور

 نیا یاون رو تو چکسیرو محو کنم و ه نیعطر

 مین یحت گهیکه د شناسهی. احسان من رو منهیوضع نب

کنهینم نیهم به عطر ینگاه .. 

- میبر دیاومده که با شیپ یکار هیشرمنده احسان.. .. 

کنهیم تعجب : 

- االن؟ نیهم ! 



 یحرف زدن هم تو یو حت کنمیم نییباال و پا یسر

برام سخته تیوضع نیا .  

- ..الاقل شام نیکه اومد شهیساعت نم هیآخه هنوز 

دیبعد بر دیبخور .. 

گمیو خسته و داغون م کنمیم نگاهش : 

- برم دی..باتونمینم .. 

که با مکث  کنهیاز حالتم برداشت م یچ دونمینم

گهیم : 

- ..برو به سین یواجبه، مشکل یلیباشه اگه..کارت خ

 ..کارت برس

و از  دمیبراش تکون م یاسته فقط سرخدا خو از

کشمیرو هم با خودم م نی. و عطرگذرمیکنارش م .  

- وونهید !  

غرمیلب م ریز : 

 !!خفه شو-



شهیبا لرزش همراه م صداش : 

- ضیمر ی وونهید ! 

کشهیم ریپشت سرم ت بازهم : 

 !!!گفتم خفه شو..خفه شو-

- واسه من بده نه؟؟؟ یهمه چ   

ستمیا یاقها مدر ات یو جلو شمیراهرو م وارد : 

- یعطر یدیکارتو م نیجواب ا !  

آب گلوش رو  یو به سخت کشهیبه گلوش م یدست

دهیفرو م : 

- ؟؟یبد یخوایم یتو جواب کاراتو چطور  

از نگاه کردن بهش هم  یو حت کنمیتحمل نم گهید

گمیو م دمی. به سمت اتاقها هلش مشهیحالم بد م : 

 ..گمشو حاضر شو! زودباش-

ه روبرو فقط به اون صحنه فکر ب رهیخ نیماش یتو

 ی. همه ش تکرار همون صحنه..نگاِه اون بکنمیم



ارزش کردن خودش  یناموس من! ب یناموس، رو

سوزوندن من یفقط برا !  

- به حرف توئه عقده  دیلعنت بهت! لعنت به من..نبا

آره؟؟؟ یکنیناموس م ی..منو بدادمیگوش م یا  

م محو چشم یاز جلو ریو تصو رونمیوار م وونهید

و  دمیفشار م سمیخ یشونیپ ی. دستم رو روشهینم

. کاش اون لحظه از صفحه کنمیم شتریسرعتم رو ب

 یو اونطور من رو مضحکه  شدیروزگار محو م ی

کردینم ریمثل ام یناموس یب . 

-  یخوایکارات؟؟؟ م نیبا ا یثابت کن یخوایم ویچ

 یتا ک ؟؟یکنیم یِ تالف ویچ ؟؟یا یعوض یلیخ یبگ

گوه  هی دیبا میریتحمل کنم؟؟ هرجا م اتویکار گند دیبا

؟؟؟یاریباال ب  

- حرف نزن ینطوریباهام ا .. 

بلندم  یو صدا دمیگلوم فشار م بکیس یرو رو دستم

رهیگیخش م : 



 !!خفه شو..خفه شو تا نزدم تو دهنت-

تر از  یو روان ادیچشمم م یجلو رینگاه ام بازهم

غرمیم شهیهم : 

- سر من..من که  ناموس حرومزاده! خاک تو یب

پا شدم  ی..واسه چسین یزنم درست حساب دونستمیم

که آبرو واسه م نذاره؟؟؟ قامیرف شیباهاش رفتم پ  

 یلیو خ کنمیخودم حس م یش رو رو رهیخ نگاه

که نزنمش کنمیخودم رو کنترل م .. 

- نکردم یکار ،یکنیکه تو م ییمن در برابر کارا .. 

 گهید و دوزمیبه خون نشسته م رو بهش م نگاه

 :کنترل صدام رو ندارم

-  ی!! کثافت کیاون لباسو تنت کرد یتو گوه خورد

 ی!! ها؟! ک؟یبپوش یآشغال نیبهت اجازه داد همچ

اون  یجلو یسیوا یگفت با اون وضع بر

  !!حرومزاده؟



. گندش رو زده رهیگیسکوت نگاهش رو ازم م یتو

بزنه؟؟؟  یخودش رو به موش مردگ خوادیو حاال م

دمیو تکونش م رمیگیزوش رو مبا حرص با : 

- ؟؟؟یفرض کرد یبا توام!! منو چ   

 یول کنهی.دهن باز مچکهیاز چشمش م یاشک قطره

وار داد زدم وونهیحرف بزنه، د نکهیقبل از ا : 

-  نیصداتو نشنوم!! نشنوم فقط!اصرارت واسه هم

 یخواستی!! م؟یمنو ببر یآبرو یخواستیبود آره؟!! م

؟یکن رتیغ یو منو ب یخودتو نشون بد !!  

دست  ی. حس خفگلرزندیاز اعصاب م دستهام

ستیبردارم ن . 

- که همه پشت سرم بگن  رونیهاشو انداخته ب نهیس

که اون حرومزاده به خودش اجازه  وثمی! دهیوثیچه د

ناموس من  یزِن من! جلو یجلو سهیوا ادیب ددهیم

  !باهاش بگو بخند کنه



 رونشیم بکه بتونم از ذهن ستین یزیچ ریام نگاهِ 

 یزیاز هر چ شتریب نیهق زدن عطر یکنم. صدا

سرم رو تکون  کیستری. هکشهیاعصابم خط م یرو

به خونه  خوامی. فقط مکنمیم شتریو سرعتم رو ب دمیم

 یرو خال تمیعصبان یجور کی خوامی..فقط ممیبرس

 هنمکه گذشت رو از ذ ییصحنه ها یجور کیکنم و 

کنم رونیب .  

-  ؟؟؟یسوزونیخونه..منو م میخونه..فقط برس میبرس

که کنمیم ی..به خدا قسم کارزنمیم شتیآت .. 

با ناله همراهه فشیضع یصدا : 

- ینیبیمنو م یفقط کارا .. 

در رو  موتیو ر فرستمیم رونیب ینیرو از ب نفسم

زنمیم .  

- ذره آرامش ندارم هی..میتو گند زده به زندگ یکارا !  

 نگیرکرو با سرعت داخل پا نیباز شدن در ماش با

دمیو به سمت در هل م رمیگی. دستش رو مرونمیم : 



- شو ادهیپ !  

 یجواب ب دی. باشمیو منتظر م شمیم ادهیپ خودم

به دست  یکه گوش نمشیبیکردنم رو بده. م رتیغ

چشمم رو  یخون جلو یگوش دنی. با دشهیم ادهیپ

رهیگیم .  

- که همش  یدار یصاحاب چ یب یِ تو اون گوش

 دستته؟؟؟

کنهیم نگاهم .  

- نداره! تو برو به الس زدنت با  یبه تو ربط

 !!همکارات برس

. به سمت شمیتر م ینگاهش کفر یترس تو دنید با

رمی. دنبالش مرهیآسانسور م : 

- ادیرو بده ب ی!! گوشنمیبب سایوا .. 

کنهیاخم نگاهم م با : 

-  ،یکنیم خوادیدلت م ی!! خودت هر غلط؟یچ گهید

؟؟؟ینیتو دست من بب یگوش هی یچشم ندار  



 یبه اعصابم مسلط بشم. دست رو تونمینم اصال

گردونمیو به سمت خودم برش م ذارمیشونه ش م : 

- !!صبح تا شب یتو اون گوش یکنیم یدار یغلط هی

چت  یبا ک ؟یتوش دار یدستته؟؟ چ یواسه چ

؟؟یکنیم  

شهیهمراه م هیبلندش با گر یصدا : 

-  یبا هرک خوادیبه تو چه؟؟؟ دوست دارم! دلم م

دارم چت کنم دوست !!  

خورهی. پشتش به در آسانسور مدمیم هلش .  

- نشدم که  رتیغ ی!هنوز انقدر بیکنیتو غلط م

یبخور خوادیدلت م یبذارم هر گوه ..  

کشمیم رونیرو از دستش ب یو گوش زنمیم چنگ : 

- نمیبده من بب ! 

- بده موی! بده من!! گوشیوحش یهو !  



و به  دمیتوجه بهش، با دستم دوباره هلش م بدون

رمز داره..رو  ی. لعنتشمیم رهیخ یگوش یصفحه 

گمیبهش م : 

-  نیرو بگو تا هم یرمزو بگو! زودباش رمز گوش

 !!جا نکشتمت

دهیم هیو به در آسانسور تک رهیم رنگش : 

- ..ولمیم..کرد وونهیولم کن..د .. 

بهت زده م از  یچشمها یو جلو رهیم یاهیس چشمش

اموش فر ی. گوششهیم نیو پهن زم رهیحال م

رمیهم! با ترس جلو م ری..لباسش هم..نگاه امشهیم : 

- شد؟؟ یچ ی؟؟؟عطریعطر  

 ی. سرِد سرده! دست روذارمیصورتش م یرو دست

ذارمیسرم م .  

- نمت؟؟؟یبب یخدا!! عطر ای  

 یوحشت زده تو اد،یازش در نم ییصدا یوقت

شد؟! سوار  ینطوری. چرا اکنمیدستهام بلندش م



. رهیگیوجودم رو م . استرس تمامکنمیم نشیماش

م  نهیس یکه تو ی! با قلباد؟یسرش ب یینکنه بال

 مارستانیب نیکتریبه سرعت به سمت نزد کوبه،یم

. حتما ضعف کرده..چند روز بود که ضعف رونمیم

!! لعنت بهش..لعنت ینگرفتم! لعنت یمن جد وداشت 

توش  چکدومیکه ه یکوفت یِ زندگ نیبه من..لعنت به ا

میآرامش ندار !  

 

 یو قطره ها دهیتخت بخش اورژانس دراز کش یور

دو دستم رو  دهی. خسته و ترسزهیریرگش م یسُرم تو

 یعنی! ی. چه روز گندکشمیصورتم و موهام م یرو

یگند یچه روزها .. 

باعث از  یبه سقفه و ضعف و فشار عصب نگاهش

 چکدومیو ه میحال رفتنش شده. هردو سکوت کرد

کم  کنمیاس م. احسمیحرف بزن خوادیدلمون نم

..به شدت شهی..صبرم داره تموم مکشمیآوردم..نم



از  خوامیجوره نم چیو..ه کنمیم یاحساس خستگ

 .دستش بدم

 شیساعت پ میکه ن یانسالیوارد شدن پرستار م با

. با لبخند رمیگیم نیسرش بود، چشم از عطر یباال

شهیم کمونیلبش نزد یرو : 

- مون چطوره؟؟ ضیحال مر  

رو  نیعطر فیضع یتاره و صدابه دهن پرس نگاهم

شنومیم : 

 ..ممنون-

کنهیو چکش م کنهیسُرم نگاه م به : 

- ن؟؟یبود یمهمون  

. همه ش به خاطر اون فرستمیم رونیب یبلند نفس

 م،یزنینم یحرف چکدومیه یبود. وقت یلعنت یِ مهمون

گهیپرستار آرومتر م : 

- دخترم یمراقب خودت باش دیبا شتریبه بعد ب نیاز .. 



دارم. احساس عذاب وجدان..نتونستم  یبد احساس

دهیمراقبش باشم؟؟ پرستار نگاهش رو به من م : 

-  ینطوری..افهیضع یلیخانومتو داشته باش..خ یهوا

 ..واسه بچه ش خطر داره

پرسمیباشم، بهت زده م دهی. انگار که نشنشمیم مات : 

- ؟یچ ! 

کنهینگاه م نیخنده به من و عطر با : 

- ن؟یخبر نداشت ! 

دوزمیور بهش چشم مو نابا جیگ .  

- گمیم کینفرم که بهتون تبر نیپس اول .. 

. اون هم متعجبه کنمینگاه م نیو به عطر زنمیم پلک

گهیرو بهش م یانگار! پرستار با مهربون : 

- هم  یتست باردار هیصددرصد،  نانِ یواسه اطم

دیبد .. 



و من ناباور حرفهاش رو مرور  رهیم رونیب پرستار

! بچه؟؟ی. باردارکنمیم !! 

- ن؟یعطر !! 

. تک خنده م کنهینگاهم م یمکث نسبتا بلند با

؟یسرشار از تعجبه. آخه چطور !! 

- ن؟یگفت ا یچ ! 

حال  کی. دهیو به سُرم م کشهیرو باال م نگاهش

 ی..بچه! بچه فهممیدارم. اصال خودم رو نم یبیعج

نیمن و عطر !! 

 بیو حس عج ذارمیصورت سردش م یرو رو دستم

شهیم شتریب .  

- ؟؟؟ینستدویم  

..آروم دهیهم نم ی. جوابرهیگیرو از ِسرم نم نگاهش

پرسمیم : 

- ؟؟یقرص نخورده بود  



. بارداره؟! اصال دهیکه بغضش رو فرو م فهممیم

اد؟یبهش م !! 

 ..شک کرده بودم-

 رهیخ شند،یدهنش که کلمات ازشون خارج م به

شمیم .  

- ؟یچرا بهم نگفت !! 

شهیم شتریو بغضش ب کنهیم اخم : 

-  یتی..اهمیت هم متوجه نشدخود یوقت

نداره یتینداشت..اصال اهم .. 

بگم..عذاب  یچ دونمی. نمدمیهم فشار م یرو لب

زنمیصدا لب م یام.ب یوجدان دارم و غرق ناباور : 

- زمیعز .. 

شهیم رهیچشمهام خ یتو : 

- نگو یلطفا به کس .. 

پرسمیزده تر از قبل م بهت : 



 !!چرا؟-

گهیم یخال ینگاه با : 

- خوامشینم .. 

 

( نیعطر ) 

 

 کی ینمدارم رو رو یتخت نشستم و موها یرو

 یکه نه..تو نیزم یروزها رو نی. اختمیشونه م ر

 ی. گاهدمیفهمی. حالم رو نمکردمیم ریآسمون ها س

 یاهیس یترس از سقوط..رده ها یاوج و گاه یتو

من رو  دم،یدیمطلقم م یها یدیسف نیب یکه گاه

کردیآزرده م .  

هم  یو چشم رو دمیموهام کش یرو ال به ال انگشتهام

رو با  خوندیکه آوات برام م یفشردم. تند تند آهنگ

 :خودم زمزمه کردم

- یبافیتو مثل من موهاتو م  



یبافیدست من موهاتو م با ... 

حرف  یزن یدرباره  یزانوش بود وقت یرو سرم

عمو  یِ گوش یرو تو امشیپ شیکه چند روز پ زدیم

رو نوازش  . موهامخوردیبود. غصه م دهیمحسن د

. قلبم رو پاره پاره ختیری. آروم اشک مکردیم

غصه  ی. غصه شدمیخودم مچاله م ی. توکردیم

 نی. اما اون آروم بود. بهترخوردمیخوردنش رو م

 یچیه چوقتی..دخترش هچوقتی. هنیزم یرومادِر 

و  دیدل مادرش رو نفهم یجمع شده تو یاز دردها

رش خدا حسرت خوردم که چرا دخت ی شهیمن هم

ستمین ! 

هم فشردم مچاله شدم. بلندتر زمزمه  یرو چشم

 :کردم

- نمیشیپنجره م نیمن پشت ا  

نمیبیچشم تو م یتو ماهو  

نداره چشمتو وا کن یبیع  

نمینداره باز غمگ یبیع .. 



موهام  یآوات رو ی. دستهاشدیمحو م ریتصو

 ی. موهاکردندیم وونهیلمسها من رو د نی. ادیلغزیم

موند و من دلم  سیوز همونطور گبافته شده م تا دو ر

بازشون کنم. و حاال بازهم دلم تنِگ اون  ومدین

 روزیمهربون و گرم بودند. به جهنم که د یانگشتها

داشت  ارخونه ش قر یتو یبا دختر یعکاس یبرا

 !و..به جهنم که اون دختر..شهرزاد بود

موهام رو نوازش کردم.  یرو شتریخوندم. ب بلندتر

 دنیرو..نفهم دنیداشتم. ند رو دوست یوارونگ

 ...رو..حس نکردن رو..فراموش کردن رو

- م وونهینکن با قلب د یباز  

دونمیرو م یآخر باز من  

میاز هم جدا باش میبخوا فهیح  

وقته با تو همخونه م یلیخ من .. 

 نیاگر هرروز ا ی. حتکردمیم یشده، زندگ هرطور

و بهتر  میدی. هرروز بهتر مشدیسخت تر م یوارونگ

راه  یها یاهیس نی. اگر هر لحظه هم اکردمیمس مل



 شد،یم شتریو ب شتریهام ب یدیسف یکرده تو دایپ

 یبرا کردمیو من همه کار م کردمیم یبازهم زندگ

 ..داشتنش

 

 یروسر یبه رو یو دست میشد ادهیپ نیماش از

دمیرنگم کش یتونیز .  

- ؟؟یدوست دار یلیخ نویا  

که از اون  یزیخجالت سرم رو تکون دادم. هر چ با

که اون  یا هیبود. هد یبه من برسه، دوست داشتن

با  یلیدانشگاه بهم داد، خ یقبول شدنم تو یبرا

بود که فکرش رو بکنه یارزش تر از اون .  

- دانشگاه فقط تو خوشحال  یتو میواسه قبول

یداد هی..فقط تو بهم هدیشد .. 

. دیو لبخند مهربونش رو به روم پاش دیرو کش لپم

 ابونهایخ یرو گرفتم. قدم زدن با اون تو دستش

بودم جانیباعث افتخارم بود و من سرشار از ه . 



ست رو نگاه  یو حلقه ها میستادیا ینیتریپشت و باهم

. اون با دقت درحال انتخاب و اظهار نظر بود میکرد

 میانگشتر نشوِن دوست داشتن یو انگشت من رو

قشنگ  یکی نیا یبه اندازه  چکدومی. هشدیم دهیکش

نبودند زیانقدر عز چکدومیهم ه دینبودند. شا .  

 یتیاهم نکهیانتخاب کرد و من بدون ا یزیچ اون

 دییبه خرج بدم، تا یادیدقت ز یحت ایداشته باشه، 

انگشتر نشونم  یکردم. از حاال مطمئن بودم که جا

خوبم بود و  یهمراه روزها شهیهم نی. ارهیگیرو نم

ارم؟؟یرش ببتونم از دستم د شهیمگه م  

که  کردمیفکر م یا ندهیبهشت دو نفره مون به آ یتو

. اما دمیرسیروزها م نی. همستیانگار اصال دور ن

! آوات دستم دیرسیآسمون اونقدر روشن به نظر نم

 :رو گرفت

 چرا دستات سرده؟؟-



از دستش بدم.  دمیترسیکردم. م نگاهش

زانوهام  یدخترم سر رو یروز کی..دمیترسیم

براش حرف بزنم که یزن ین..درباره بذاره و م .. 

- ؟؟یعطر  

فرستادم و لبخند زدم رونیب یلرزون نفس : 

- سرمو بذارم رو پاهات خوادیدلم م .. 

دور شونه م حلقه کرد و آروم گفت دست : 

- سیجاش ن نجایا .. 

شونه ش گذاشت یرو رو سرم : 

- نجایبه جاش بذار ا .. 

 یچیهم گذاشتم. من ه یگرفتم و چشم رو آرامش

که  یبهتر یو روزها نمیبی..من فقط آوات رو مدمیدن

  .در انتظارمون بودند

- ..حذف بشنییکسا هی خوادیدلم م یلیخ .. 



 یاصال از حرفهام سردر نم دیکرده بود و شا سکوت

  .آورد

- یینگاهها هی..ییاتفاقا هی..ییلحظه ها هی .. 

- بهتر  ،یهضم کن یتونیسختته که نم ییزایچ هیاگه 

ت راحتتر بشن تا واسه نیبب .. 

 کیرو با زبون تر کردم و چشم باز نکردم.  لبم

. دختِر دیکوبیکرده بود. قلبم م ریگلوم گ یتو یزیچ

 تونستمیم کرد؟یبلوند حسادت م یقد بلند با موها

نگاه  نیو..ا نمینگاهش بب ینفرت و حسرت رو تو

رفت؟؟؟ینم رونیچرا از ذهنم ب  

- .من زود کم رو ندارم. زایچ یلیخ دنیمن طاقت د

آوات ارمیم .. 

دستها رو  نیم رو نوازش کرد و من هم گونه

لحظه ها رو نیو هم خواستمیم .. 

-  ..واسهستنیترسناک ن گهید ،ینیو بب ینیبب یاگه ه

شنیم یت عاد .. 



 دیفهمیشدن؟! نم یلبم نشست. عاد یتلخ رو یلبخند

 یاگر صد سال هم بگذرند، عاد زهایچ یکه بعض

کننده تر  رونیر ترسناک تر و و. فقط هر باشندینم

آرومم با بغض همراه شد ی. صداشندیم : 

- دور و برت نبود یکاش دختر .. 

دور شونه م گذاشت و من رو به خودش فشرد دست : 

- زمیعز سیدور و بر من ن یدختر چیه .. 

شدم.  رهیچشمهاش خ یرو باال گرفتم و تو سرم

 ..چشمهاش چقدر آروم بودند

- شهرزاد نباشه مثل یاگه بخوام دختر .. 

چشمهام قفل شدند. اخم  یتو اهشیس یها لهیت

 یجد یابروهاش نشست و با خنده ا نیب یکمرنگ

 :گفت

- حساس نباش..سرو کار من تو  یخودیانقدر ب

یبفهم نویا خوامیبا سوژه هامه..م یعکاس ! 



از اون  یبهشتم حرف یبستم. اصال بهتر بود تو چشم

من و آوات یط برامقدس بود..فق نجایدختر نباشه. ا !  

 ...باشه-

سکوت گذشت و کم کم فقط من بودم و  یها تو هیثان

  .آوات و بهشِت دونفره مون

- آوات؟؟؟ یبافیموهامو م  

و بازهم همون  دیسرم کش ینوازشش رو رو دست

روزها شد نیآواِت مهربون ا : 

- بافمیخونه واسه ت م میبر .. 

 

*** 

 

 مهیز دو نزدم و خودم رو بغل کردم. ساعت ا غلت

میزدیشب گذشته بود و همچنان حرف م .  

- یباش شمیپ گهیماه د کی دیشا .. 



بستم و بغض پر شده از ذوق رو فرو دادم چشم : 

- شهیم یچطور دونمینم .. 

- خانومم..منم  یشیبشه..تو م یطور سیقرار ن

خوابمیشامپو بچه م یهرشب با بو .. 

 نطوریا یلبم نشست. چقدر وقت یرو یطاقت یب لبخند

آوردم!  ینفس کم م زد،یآروم و با احساس حرف م

 :اون خش گرفته و آرومتر ادامه داد

- کنمیهر شب تا خوِد صبح بوسه بارونت م .. 

جمع شدم.  شتریدندونهام فشردم و ب ونیرو م لبم

..انقدر که شبها تا خواستمشیم شتریب نروزهایا

 .ساعتها کالفه بودم

- خوادیقشنگه..دلم م .. 

پخش شد و پچ پچ وار گفت یگوش یبلندش تو نفس : 

- خوادیمنم دلم م .. 



سکوت شد. آغوش گرمش رو تصور  یا لحظه

نوازش گرش رو..نگاه پر از حسش  یکردم. دستها

 ..رو

- ؟؟یتا حاال..به تِه تهش فکر کرد  

شدم و احساس خجالت کردم داغ : 

- ؟؟یتِه..چ  

پخش شد یگوش یتک خنده ش تو یصدا : 

- که بهش فکر  دونمیمخودتو به اون راه نزن..

یکنیم .. 

بزنم.  یکردم و از خجالت نتونستم حرف سکوت

کننده گفت وونهیخودش آروم و د : 

- ..تِن بدون کنمیوقتا بهش فکر م یلیمنم خ

هات..هوممم  ی..قشنگدتیلباست..پوست سف

یگرما ... 

نفس  تونمینم گهیکه زد، حس کردم د یحرف از

 !بکشم



- وونهید ! 

دلم وول  ریز یزیم چخنده ش حس کرد یصدا با

خورهیم !  

- نجایا ایپاشو االن ب ! 

دمی. خندکنهیم یشوخ کردمیم فکر : 

 ..برو بابا-

زمزمه کرد یحالت خاص کی با : 

- ..مگه نه؟؟خوادیتوام دلت م  

گفتم د،یکوبیکه به شدت م یخجالت و قلب با : 

- منحرف رینخ .. 

دیخند آروم : 

- ..اعصابم خوردهایپاشو ب .. 

فرستادم رونیب یبلند نفس : 

- که تونمینم .. 



- ؟؟یتونیچرا نم  

طاقت گفت یکردم. ب سکوت : 

- شمی..دارم کالفه مایاالن ب نیهم . 

اتاق دوختم کیدرشتم رو به سقف تار یچشمها : 

- یکنیم یشوخ ! 

همراه بود یبا کالفگ صداش : 

- ..اعصابم سیحالم خوب ن گمیم ه؟؟یچ یشوخ

ایب عیخورده..پاشو سر .. 

دمیگز لب : 

- عت سه شبهاالن؟؟ سا ! 

- عیسر ! 

 یبه در بسته  یاسترس بلند شدم و نشستم. نگاه با

 :اتاقم انداختم و پچ زدم

- شنیم داریب نایمامانم ا .. 

گفت عیبند حرفم سر پشت : 



- شنینم داریب ایآروم ب .. 

- ؟؟یشن چ داریاگه ب  

حوصله شد یب صداش : 

-  دی..بانجایا یایم یشی! االن پا میعطر سیمهم ن

یآرومم کن .. 

اون آغوش  یتمام وجودم رو گرفت. من برا سوسهو

. دمیخریرو به جون م ایدن یها سکیگرم تمام ر

 :آرومتر و پر وسوسه تر زمزمه کرد

- حالمو  دیامشب فکرت بدجور رفته رو مخم..با

یخوب کن .. 

 راهنِ یرنگ رو تنم کردم. پ یکوتاه سرمه ا راهنِ یپ

بند شونه هاش داشت.  یکه دو بند نازک رو یساده ا

. دندیلرزیم جانیزده بودند و از ه خیبند انگشتهام 

 کردیامشب اگر..قرار بود تا تِه تهش که بهش فکر م

نداشتم! من انقدر به  یبره و آروم بشه..من حرف شیپ

بودم از لذت شب اول  حاضرداشتم که  ازیبودنش ن



لذت رو به  نیهم بگذرم و امشب ا یعروس

بدم هیهردومون هد .  

سرم بستم و عطِر گرم  یا گل سر باالرو ب موهام

 یتن و لباسم زدم. قلبم تو یرو شهیاز هم شتریرو ب

شب از  مهیبودم که ن وونهیو د  کردیم یقراریب نهیس

خب من  م؟؟یتا هردو آروم بش زدمیم رونیخونه ب

کردمیم یوونگید نطوریبارم نبود که ا نیاول . 

 یخبه تن زدم و شاِل ن راهنیپ یرو یبلند یمانتو

گذاشتم  رهیدستگ ی. دست رودمیموهام کش یرو رو

 یوونگید نیاول نیم حبس شد. ا نهیس یو نفس تو

داشتِن هم  یبار بود که با هم و برا نینبود، اما اول

میکردیکار رو م نیا ! 

و از  دمیکش یسکوت سالن، نفس آسوده ا دنید با

که  یاومدم. با قلب نییزدم. از پله ها پا رونیخونه ب

. از شدیگرم و سرد م جانیکه از ه یو تن دیبکویم

 یکه در خونه ش به اندازه  دمیدو طبقه د نیپاگرد ب

 یبازه. با لبخند جمع شده، دستهام رو تو یا کهیبار



بشه که دوست  یطورهم فشردم. کاش امشب اون

 !داره

پله ها گذاشتم و  یبرهنه م رو آروم آروم رو یپاها

چشمهام  ز،یناچ ی کهیاومدم. از همون بار نییپا

 نیطاقت هم ی. مِن بکردندیرو جستجو م دنشید

 ییهوا دنشید یبودمش و حاال دلم برا دهید شبید

. اون به کردیفکرهامون باهم فرق م دیشده بود. شا

بودم و..دلم  گشدنبال آروم شدن با من بود و من دلتن

همه کار بکنم تا با من آروم بشه خواستیم ! 

در رو  د،یلرزیکه م یبا نفس در گذاشتم و یرو دست

گذاشتم  کشیتار مهین یُهل دادم. قدم داخل خونه 

براق و منتظر نگاهم  یکه با چشمها دمشیو..د

مشهود و لبخند نه  یِ ..با کالفگمیقدم کی ی. توکنهیم

 ینفس یمن پر از ب ی.اما تک خنده قیچندان عم

 :بود

 ..سالم-



باالتنه و  دمیگلوش رو فهم بکیشدن س نییو پا باال

اونطور دست به کمر رو بهم  یبرهنه ش وقت ی

بود زیبود، واقعا وسوسه برانگ ستادهیا !  

-  یاومد یپا شد یکه نصفه شب یفکر کرد یبه چ

جا؟؟یان  

خش گرفتن صداش رو  زد،یکه حرف م حاال

لحِن کالفه  یراه گرفته تو یِ . و البته دلتنگدمیفهمیم

 یقدم کوتاه هم چلوندم و با یش رو! دستهام رو تو

. نگاهم رو ستادمیا کشیفاصله رو کم کردم و نزد

خمارش لب زدم یچشمها یتو رهیو خ دمیباال کش : 

 ..دلم تنِگت بود-

 گهیو د دیفرستاد، آروم خند رونیکه ب یبا نفس همراه

دستهاش رو دورم حلقه کرد، با  یتعلل نکرد. وقت

آغوِش گرم و  نیا یخودم فکر کردم که من برا

ضربان قلبش و  ی! صداکنمیهمه کار م قراریب

که صورتم به  یبلندش..و تِن گرم ینفسها یصدا

شدیم دهیپوستش کش .  



 ..هوات بدجور تو سرم افتاده بود فندوق-

لبم نشست. اون دست  یرو یبستم و لبخند چشم

سرم ُسر داد.  یشالم گذاشت و شال رو از رو یرو

باز  موهام یاز رو پسیدستش رو پشت سرم برد. کل

رو حس  ییکجا افتاد. من فقط انگشتها دونمیشد و نم

 ییو صدا شدندیم دهیموهام کش یکه ال به ال کردمیم

 :که دم گوشم پچ شده بود

-  نیلپات..با ا نی! با ایکنیم م وونهیآخرش..د

یفرفر یموها .. 

گوشم گذاشت ینرم یرو یو بوسه ا دیکش ینفس : 

- یباز وونهیبودنات واسه د هیپا نیبا ا ! 

دستهاش تنگ تر شد  یتمام تنم مور مور شد. حلقه  

تنها نبودم گهیکردم. د تیاحساس امن شتریو من ب . 

- یدیشامپو بچه م یهوممم بو .. 



تِنش بود و  یرو یی. دستم جادمیخند دهیگز یلب با

کمرم کنکاش  یموهام و رو یاون ال یدستها

کننده تر شد وونهی. صداش دکردندیم : 

- ده؟؟؟یرو م بو نیتنِت هم هم  

هوا گرم و  هیثان کی یگرفت و تو یتپش تند قلبم

  .گرمتر شد

- اومدم یمکیقا .. 

شد. دستش  رهیخ یچشمها یو تو دیرو عقب کش من

موهام نشست و چشمهاش  یکنار صورتم و ال ییجا

از لبخند گرفتند یطرح : 

- دوست دارم یمکیقا یکارا .. 

ل پر وسوسه ش جابجا شد و مث یچشمها نیب نگاهم

دمیتر از اون خند وونهیاون..البته د : 

 ..منم-

 یصورتم چرخ خورد و در آخر رو یتو نگاهش

 :لبهام متوقف شد



- شترهیلذتش ب .. 

و خنده ش محو  دیلبم کش یشستش رو رو انگشت

 :شد

- دهیحال م شتریب .. 

با  شهیهم یمکیقا یگلوم رو فرو دادم. کارها آب

ترند پر وسوسه شهیهمراهند و هم جانیترس و ه .  

 ..به خاطر تو اومدم-

 دیبوس یا هیلبهام گذاشت. ثان یکش داد و لب رو یلب

به لبم پچ زد کیو نزد : 

- کرد و  یوونگیتا تِه تهش د شهیدختِر خوب..با تو م

دینترس یچیاز ه ! 

بستم چشم : 

- یامشب به تِه تهش فکر کرد .. 

و بازهم لب زد دیبوس بازهم : 

- کنمیوقته فکر م یلیخ .. 



و همون ترس  جانینم داغ شد و..همون هت تمام

 !و..همون وسوسه

 ..مراقبم باش-

درآومدند یلبهام به باز یلبهاش رو ینرم : 

- یمونیم شمیتا صبح پ .. 

از من شتریبود..االن ب وونهید ! 

- شه؟؟؟یم یکنیفکر م  

افتاد ییاز دور گردنم باز شد و اون هم جا شالم : 

- نذاره که بشه؟ خوادیم یک ! 

تر از  وونهیو قلبم د کردمیرفتن تالش منفس گ یبرا

  !اون بود که بشه آروم بمونم

- ترسمیمن م .. 

 یو اون هم به فراموش دیکش رونیرو از تنم ب مانتوم

  !سپرده شد

- یبترس یحق دار .. 



موند  رهیرنگ خ یسرمه ا راهنِ یها به تنم و پ هیثان

نگاهش  یراحت تو یلیو من خواستن رو خ

دی.آروم خندخوندمیم : 

- که مراقبت بمونم کنمینم نیتضم .. 

. به دمیکشیبودم. معذب بودم. خجالت م یحال کی

. شدیو تصورش باعث لرِز تنم م کردمیآخرش فکر م

کرد؟؟یفکر م یاون به چ  

- ستمیمن مثل تو..اونقدر آماده ن .. 

 رهیو دور کمرش حلقه کرد. و خ دیرو باال کش پاهام

کننده گفت وونهیبهم آروم و د : 

- کنمیبسپُر به من..خودم آماده ت م گهیرو د اونش . 

دور گردنش حلقه شدند دستهام . 

- رو دوست دارم یمن شب عروس .. 

دیلبم رو بوس یکرد و با خنده رو یکمرنگ اخم : 

 ..منم امشبو با تو دوست دارم-



 ..آخه-

لبم گذاشت.  یرو یو طوالن قیعم یبوسه ا نباریا

پر  یِ باز نیاانقدر که چشمهام بسته شدند و دلم با 

 یتو یزیچ کیو تاب خورد. انگار  چیوسوسه ش پ

تمام  ،یقراریب نیو در ع خوردیشکمم وول م

به اتاقش  یکه کِ  دمی. اصال نفهمشدیعضالتم سست م

فاصله گرفت، آروم رو  ی. وقتستادیا یو کِ  میدیرس

 :بهم گفت

- واسه  چوقتیبشه..اما تا االن ه یچ دونمینم

اقت نبودمط یحد ب نیتا ا چکسیه .  

 یبه قلبم داد. آروم من رو رو یحس قشنگ حرفش

تخت بزرگش گذاشت و خودش روبروم نشست. 

مخصوِص  یتختش رو حس کرد و بو یکمرم نرم

دیچیپ مینیب یخودش تو . 

- چرا  دونمی..نمیعطر یکنیوسوسه م م یلیتو خ

 وونهی..دییطنتایش هی..یکنیم ییکارا هی..هینطوریا

؟یهست ینطوری..چرا ایدیم ییبو هی..ییهایباز !! 



دمیگرفته خند ینفس با : 

-  ی..من حرفیبر شیتا آخرش پ نجایاگه قراره ا

 ..ندارم

کالفه روم خم شد یخنده ا با : 

- که  شهیبه خاطر من باعث م اتیباز وونهید نیهم

تجربه کنم دویجد یحسا هی .. 

از خواستن از ته دل گفتم پر : 

- مگذریهم م یبه خاطر تو از شب عروس .. 

لبهام گذاشت.  یخم شد و لب رو یطاقت یاز ب پر

بودند و من  ینفسم رفت. بوسه هاش گرم و خواستن

گلوم  ری! زخوادیم نهایاز ا شتریکه چقدر ب دمیفهمیم

افتاد. مهم  یگوشه ا راهنمی. تمام تنم رو..پدیرو بوس

 دیجد یلمسها یها گذشت و در آخر وقت قهینبود! دق

 یتو هیکرد..چند ثان غلمب م،کردیرو داشتم تجربه م

قهیهم چند دق دیسکوت..شا .. 



و موهام رو نوازش کرد. نگاه پر  دیدراز کش کنارم

زد یلبخند د،یسوالم رو که د : 

- که  نی..همزمیعز خوامینم نیاز ا شتری..بخوامینم

آرومم یکه هست نیواسه م بسه..هم یینجایا .. 

ش به ش کیهم نه! خب آوات نزد دیبودم..شا متعجب

. دیمن رو نبوس یحت م،یماه که محرم و نامزد بود

اونقدر سخت نبود و  دیهم..شا یکی نیگذشتن از ا

باشم تا آروم بشه خواستیواقعا م دیشا . 

- ..فقط رمیرو ازت بگ یلذت شب عروس خوامینم

شمیپ یبخواب خوامیم .. 

 میشونیپ یرو یزدم. بوسه ا یبسته لبخند چشم

 :گذاشت و موهام رو نوازش کرد

- ..االن یبر کنمیم دارتیصبح بشه، ب نکهیقبل از ا

تا منم خوابم ببره یبخواب خوامیفقط م .. 

فکر  نیبه ا خواستمیبازوش گذاشتم. نم یرو رو سرم

 یاونقدر جذاب نبودم که تونست خوددار دیکنم که شا



فکر کنم که به  نیبه ا خواستیدلم م شتریکنه.ب

و بودنم  یکیدنز نیخواسته م احترام گذاشت و با هم

  .آروم شد

- یتو بخوا یهرچ .. 

از قبل به خودش  شتریو من رو ب دیکش یقیعم نفس

 :فشرد

-  شمیخودمون..شبا که پ یخونه  میریم دیقبل از ع

شمیم تیاذ یلی،خیستین .. 

*** 

 

 (آوات)

 

و  دمیسرم رو که رو به انفجاره، با دست فشار م کف

عق  ی. صدادمیم هیتک ییکنار دستشو واریبه د

. اعصابم به رسهیبه گوش م ییدستشو یزدنش از تو



 فیش و ضع دهیرنگ پر دنیست. با د ختهیهم ر

شمیم یعصب شتریبودنش، ب .  

پرسمیم یگرفته ا یو با صدا زنمیبه در م یا تقه : 

- ؟؟یبهتر  

 دی. باشنومیشر شر آب رو م ی. صدادهینم یجواب

فکر کردن به  یبگم.حت یزیچ هیبکنم.  یفکر کی

که حاال حتم دارم وجود داره، حالم رو  یبچه ااون 

خواد؟یبگه که نم تونهی. چطور مکنهیو رو م ریز !!  

- دکتر؟؟؟  میبر یخوایم  

باز  ییو در عوض در دستشو دهینم یجواب بازهم

تر از قبل شده و  دهی. رنگش پرکنمی. نگاهش مشهیم

چشمهاش گود افتاده. دو هفته سر و کله زدن  ریز

 یو اون هم تو دهینرس یا جهینت چیباهاش به ه

از من  یبودن و دلخور بودن، دست کم یعصب

 .نداره



- ! حاضر شو ببرمت وونهید یرنگ به رو ندار

 ..دکتر

و  ذارهیهم م یخسته و خمارش رو رو یچشمها

از کنارم  خوادیم ی. وقتدهیم رونیب ینفس خسته ا

غرمیم یکنترل شده ا یبگذره، با صدا : 

- یکنیابمو خورد ماعص یلج نکن دار .. 

گهیو با حال بد م ذارهیم م نهیس یرو دست : 

- قهیدق هیتو رو خدا راحتم بذار  .. 

 یو دست به کمر به قدمها کشمیم یبلند پوف

بگم؟؟؟ چه  ی. چکنمینگاه م داره،یکه برم یناموزون

بزنم که هم آرومش کنم و هم به حرفم گوش  یحرف

  !بده؟

- ؟؟یکنیم ینطوریچرا با خودت ا  

مبل  یو سرش رو به پشت شهیمبل ولو م نیاول یرو

گهیبسته آروم م ی. و با چشمهادهیم هیتک : 

- شمیبگذره خوب م کمی..سین میزیچ .. 



و رو  شمیم کشی. نزدشهیم شتریب یو کالفگ اخم

ستمیا یبروش م : 

- بچه نینه به فکر ا ،ینه به فکر خودت .. 

 بازش نگاهم مهین یپلکها یو از ال کنهیباز م چشم

کنهیم : 

- لطفا..االن اصال کشش بحث ندارم آوات الیخیب .. 

و دست سردش رو  نمیشیم نیزم یرو روبروش

.انقدرخسته و داغونم و انقدر ذهنم رمیگیدستم م یتو

تمرکز داشته باشم. باور  تونمیست که نم ختهیبه هم ر

 یمیطرف..و تصم کیکه االن وجود داره،  یبچه ا

! اون بچه با وجود گهیطرف د کیداره،  نیکه عطر

و  بیرو غ بیچند هفته بودنش، انقدر برام عج

به نبودنش فکر  تونمیخاص شده که اصال نم

 کی..تیدارم..حس مسئول یکنم.احساس بزرگ

 نیکه از هم گهیآدم د کی..اضافه شدن دیجد یزندگ

خودش جا باز کرده یدلم برا یحاال به شدت تو ! 

- یراقبت باشتحت م دیدکتر زنان..با هی میبر ایب .. 



. شندیبغض نکنه. اما چشمهاش پر م کنهیم یسع

گمیم یو با لحن آرومتر دمیدستش رو فشار م : 

- دوسش  شهی..مگه میمن و توئه عطر یبچه 

؟ینداشته باش ! 

بغض کردنش رو  یجلو یو به سخت گزهیم لب

 فهممیبازهم م کنه،یکه م ی. اما با وجود اخمرهیگیم

داره یکه چه دل پُر : 

- خوامشیمنه ن !  

که حس  کنهیحرف زدنش انقدر ناراحتم م نطوریا

شهیکمتر م دنشیتحملم با هربار شن کنمیم : 

- بچه نداره..چرا  نیبه ا یمن و تو ربط یدعوا

؟؟یکن یاونو قاط یخوایم  

دوزهیش رو به چشمهام م رهیخ نگاه : 

- بچه کم بود هی نیمون فقط هم یوضع زندگ نیتو ا ! 

- اشهحاال که خدا خواسته ب .. 



گهیتر از قبل م یجد : 

- خوامیاما من نم ! 

گمیم یاخم و ناراحت با : 

- ش؟یخواینم یبگ ادیدلت م یچطور ! 

دستش  کنهیم یو سع دهیم رونیب یاز کالفگ ینفس

شهیبکشه. اما موفق نم رونیدستم ب یرو از تو .. 

- زمیبچه نگه داشتن ندارم عز یمن عرضه  ! 

دمیتکون م سر : 

-  یکار خوادی..تو نمارمدیخب من نگهش م لهیخ

کنمی..خودم همه کار واسه ش میکن .. 

بزنه. به جاش  یحرف تونهی.اما نمکنهیباز م دهن

چشمهاش پر بشند. نفس  یانقدر بغض داره که به آن

دمیو دستش رو محکمتر فشار م دمیم رونیب یآروم : 



-  دیفرصته واسه شروع دوباره..شا هی نیا دیشا

به  یرنگ هیشه تا بچه با نیاصال خدا خواسته ا

بده مونیزندگ .. 

نرمتر حرف بزنم. آخه  کنمیم ی. سعزنهینم یحرف

انقدر برام مهم شده که حاضرم  ومدهیاون بچه هنوز ن

بکنم تا وجود داشته باشه یهرکار ! 

-  یدکتر چ مینیدکتر..بب می..باهم برزمیپاشو عز

بده که اعصابت آرومتر  یزیچ هی دی..شاگهیم

 هیهم حتما  تییزدنات و کم اشتهاعق  نیبشه..واسه ا

! هیبه چ یآخه چ مینیاصال بب می. برکنهیم یکار

که تو  یانقدر نسبت به اون بچه ا یتونیم یچطور

؟یباش الیخیشکمته، ب ! 

و صداش  رهیگیچشمش راه م یاز گوشه  اشک

لرزهیم : 

- ؟یفهمی..نمخوامشیچون نم !! 

نشم یکه عصب کنمیم یسع چقدر : 



- از طرف خودت  یتونیتو نم! خوامشیاما من م

زمیکه عز یریبگ میتصم !! 

 یو بازهم حرف کنهینگاهم م یبا درد و دلخور بازهم

رمیگیبزنه. دو دستش رو م تونهینم : 

- چرا بهم  ؟؟؟یعطر کنهیم ینیرو دلت سنگ یچ

؟یگینم ! 

 یا گهیآه مانند نگاهش رو به سمت د ینفس با

گمیم اطی. با احتکشهیم : 

- هم  ،یهم به فکر خودت باش دی..تو بازمیعز نیبب

 یدیتو آرامش باشه..د دیبچه با نیبچه. ا نیبه فکر ا

 فیو ضع یگفت؟؟؟ گفت انقدر عصب یپرستار چ

سیبودنت واسه بچه خوب ن .. 

دمیو ادامه م کنمیم یمکث : 

- چند جلسه مشاوره حالتو خوب  دیدکتر..شا میبر

که مادرش همه ش  شهیم تیچقدر اذ یدونیکنه..م

کنه؟؟؟یم یریو گوشه گ کنهیم هیگر   



گهیدردناک م یپوزخند با : 

- یچقدر به فکر آرامشش ومدهیهنوز ن .. 

گمی. کالفه مکشهیم ریت سرم : 

- مون  یزندگ خوادیبه فکر آرامش جفتتونم! دلم م

عوض بشه..قشنگتر بشه..اگه تو آرامش داشته 

کنهیاونم تو آرامش رشد م ،یباش .  

دهیبه اطراف تکون م یسر : 

- کن آوات تو رو خدا ول .. 

- ! قول..خب؟؟کنمیرو درست م یمن همه چ  

کنهینگاهم م نهیک پر : 

- یکه تا االن درست کرد یهمونطور .. 

رهیگیطلبکار بودنش حرصم م از : 

 !من خرابش کردم؟-

کشهیم نییرو پا نگاهش : 



-  وونهیمنه..من د رینه..همه ش تقص

خورمی..به درد مادر شدن نمنمیام..شکاکم..بدب .. 

-  یچ یدی..چرا گوش نمکنمیگفتم خودم درستش م

گم؟یم ! 

کشهیرو به شدت م دستش : 

- ..تو فکر ادیب ایبه دن خوامی! نمخوامینه! گفتم نه!! نم

کن از سنگم! فکر کن دوسش ندارم..فکر کن اصال 

اوضاع من  نیام! اصال تو ا یفیرحم و کث یمادِر ب

آوات خوامیبچه رو نم نیا !!  

تر از قبل  یو روان زهیریاشک م. اون رهیگیم نفسم

گهیم : 

-  یمن چ یمن حساسم..آره؟؟؟ به شهرزاد درباره 

تو چشام نگاه کنه و بگه که  کنهیکه جرات م یگفت

 !!حساس نباشم و اوقات تو رو تلخ نکنم؟

! دستش رو ینی. بازهم بدبشندیم پیهم ک یرو لبهام

شهیو بازهم رنگش خراب م کشهیگلوش م یرو : 



- قابل درکم؟!  ریآوات؟؟ من زنِتم! انقدر غانقدر بدم 

قابل  ریخواسته هام انقدر دور از عقله؟؟ انقدر غ

بره و با من دهن  یکردیبهش اشاره م یتحملم که ه

 یکه باعث ب زدمیبه دهن نذاره؟؟ من بد حرف م

شهرزاد آبروت رفت؟! انقدر  یشدم؟؟ جلو تییآبرو

حرف  اشدرموردم باه یریام که م یزن بد

؟؟یزنیم   

و اعصابم به هم  دمیفشار م میشونیپ یرو دست

زهیریم : 

-  یچیتو ه یاحمق! من درباره  یکنیاشتباه م

 ..نگفتم..فقط گفتم که

- که زنم حساسه و اوقاتمونو تلخ  یفقط گفت

که ی..فقط گفتیکه آرامش ندار ی..فقط گفتکنهیم ... 

برمیرو باال م میعصب یحرفش صدا ونیم : 

- حرفا رو  نیمن ا ؟؟؟یگیچرا چرت و پرت م

چه خبره که  سینزدم! تو اون ذهن خرابت معلوم ن

..به خاطر یکنیرو برداشت م یمنف یزایهمه ش چ



باهاش  ه،یخبر یو فکر نکن یتو راحت باش نکهیا

 ینیبیرو نم یچیتموم کردم. اونوقت تو ه مویهمکار

از دهنش پرونده و یچ هیاون  نکهیجز ا ... 

عق زدن  یو برا هذاریدهنش م یرو جلو دستش

کنهیمقاومت م : 

  !از طرف خودش که..نگفته-

گمیم تیبهش با جد رهیندارم. خ یآرامش چیه گهید : 

-  شیکارتو پ ییکه با مظلوم نما اریبهونه ب یحاال ه

 نیسر ا ییبال ذارمیراحت کنم! من نم التوی..خیببر

 یفکر کن..بخوا خوادی..هر جور دلت میاریبچه ب

 ،یبه فکر انداختن بچه باش یو حت یبکن ییخطا

گهید ... 

و به سمت  شهیاز جاش بلند م کهویو  زنهیم عق

و سرم رو  نمیشیمبل م ی. روکنهیپا تند م ییدستشو

 یروزها نی. ارمیگیدستهام م ونیم یبا کالفگ

نداره که نداره! صدام رو از  یکننده تموم وونهید

برمیهمونجا باال م : 



- بچه  نی، هم مشاور..ادکتر..هم دکتر زنان میبر دیبا

 یبش تیتقو دی..باادیب ایتو آرامش رشد کنه و دن دیبا

یو عصب فیخانوِم ضع ! 

نالهیعق زدنهاش م ونیم : 

 ..خفه شو-

شهیبلندتر م صدام : 

-  یاریسرش ب ییبال ذارمیاون بچه منم! نم یبابا

!! به نمیبب ییاگه خطا کنمیت م چارهی..بخدا بیعطر

مراقبت باشن انیکه ب مگیمامانت و مامان خودمم م ..  

اتاق  یو چشم از دِر بسته  ندازمیپا م یرو پا

خودم حس  یرو رو ینگاه منش ینی. سنگرمیگیم

 ادیچهره م براش آشناست، ز نکهیو حدس ا کنمیم

 شمارمیها رو م هی. بدون توجه بهش ثانستیسخت ن

ادیب رونیزودتر از اتاق دکتِر زنان ب نیتا عطر .  



سر و کله زدن باهاش، مجبورش  یکل بعد از باالخره

 ی نهیمعا یبده و حاال هم برا یکردم که تست باردار

اتاق دکتره یکامل تو .. 

حال  چکدومیه نروزهای. ادمیپام رو تکون م یعصب

وسط تنها  نیو ا میندار یدرست و حساب یو هوا

چند  یحت دونمیکه نم هیمن همون بچه ا یِ دلگرم

مون  یبا بودنش زندگدارم که  دیام یلیروزشه! خ

که  یبچه ا نیبا ا دیو شا رهیبگ یبهتر یرنگ و بو

 تموناز مشکال یلیخ ست،یهم مهم ن تشیجنس یحت

 ..حل بشه

 بمیج یزود از تو یلیخ م،یزنگ گوش یصدا با

اسم  دنینکنه. د تیرو اذ هیتا صداش بق ارمیدرش م

. چند روزه که حس ارهیلبم م یمامان  لبخند رو

دارم. از  اجیاز قبل به بودنش احت شتریب یلیخ کنمیم

 یسالن انتظار، با صدا یانتها یو تو شمیجا بلند م

دمیآروم جواب تماسش رو م : 

 جونم مامان؟؟-



اون بلندتره و البته مهربونتر یصدا : 

- دلم؟؟ زیعز یسالم..خوب  

دمیو جوابش رو م ندازمیبه در بسته م ییگذرا نگاه : 

- چه خبر؟؟ ؟یخوب سالم..آره قربونت برم..شما  

- چطوره؟؟ نیمن خوبم..عطر  

زنمیرو پس م یو نگران دمیم رونیب یآروم نفس : 

 ..بهتره-

- ؟ییکجا ؟؟یزنیچرا آروم حرف م ! 

کشمیموهام م یال یدست : 

- نهیآوردم دکتر واسه معا نویمطبم..عطر .. 

شهیهمراه م تیبا رضا صداش : 

- اد؟؟؟یشد ب یباالخره راض  

ادیلبم م یرو یلبخند : 



-  یمخالفت گهید ،یشما باهاش حرف زد یآره..وقت

 ..نکرد

- نگرانم آوات..همه ش دلم  یلیخدارو شکر..خ

خوبه؟؟ نی..حال عطرزنهیشوِرتونو م  

باعث شده  نیخسته ام..سر و کله زدن مدام با عطر 

حوصله باشم یکه ب : 

- راحت..نگران نباش..فعال اوضاع بد  التیآره خ

سین .. 

- بذار..دل تو  انیم درجرگفت، من یپس دکتر هرچ

نوه م، سفره نذر کردم ی..واسه سالمتستیدلم ن .. 

رهیگیعمق م لبخندم : 

 ..باشه حتما-

- ؟یمردان یآقا  

سرم رو به سمتش  کنه،یکه صدام م یمنش یصدا با

گهیم ی. با لبخند پر احترامچرخونمیم : 



- داخل دیببر فیخانوم دکتر خواستن که تشر .. 

- آوات؟؟ هیک  

و جواب مامان رو  دمیتکون م یشمن یبرا یسر

دمیم : 

- ؟؟یندار یبرم مامان..کار دیمن با  

- سر  هی امیخبر نذار..امشب م ی..منو بزمینه عز

زنمیبهتون م .. 

گمیو م رمیسمت اتاق م به : 

 ..باشه به بابا هم سالم برسون..خدافظ-

چند تقه  ،یمنش دییو بعد از تا کنمیرو قطع م تماس

و با مکث  کشمیم نییرو پا رهی. دستگزنمیبه در م یا

 نیکه عطر نمیبیم یکل ی. با نگاهشمیداخل م یکوتاه

جوون،  باینشسته و خانوم دکتر تقر یصندل یرو

زشیپشت م .  

 ..سالم-



دهیو با لبخند جواب م کنهینگاهم م نکشیپشت ع از : 

- دینیبش دیی..بفرمایمردان یسالم آقا .. 

. نمیشیم نیو کنار عطر رمیها م یسمت صندل به

سکوت و  نیو ا کنهیبهم نم ینگاه مین یحت نیعطر

داره  ریاخ یروزها نیا ینگاه نکردنش، تو نیا

و  چرخونمی! نگاهم رو به سمت دکتر مشهیعادت م

 هیکه چونه ش رو به دستهاش قفل شده ش تک نمیبیم

. کنهینگاه م نیداده و با دقت و لبخند به من و عطر

دلم  یلیست. خ هختیو فکرم به هم ر نهینفسم سنگ

رو  المیزودتر درمورد بچه حرف بزنه و خ خوادیم

  .از سالم بودنش راحت کنه

 ینیو نفس سنگ شمیجابجا م نشیاز نگاه سنگ یعصب

ادی. باالخره به حرف مدمیم رونیب : 

- بهتون گمیم کیتبر نکهیخب..اول از همه ا .. 

گمیو من آروم م دهینم یجواب نیعطر : 

- ممنون یلیخ .. 



گهیم ین گرمهمو با : 

- ..ماشاال هم پدرش شهیم یقشنگ یحتما بچه 

 دیبا کمیقشنگه، هم مادرش..فقط مامان کوچولومون 

به خودش برسه شتریب .. 

. اون چشم ارهیهجوم م یآخرش نگران یجمله  با

رهیگیازمون م : 

- بهتر  تونمیم یجان بعد از سونوگراف نیآآآ عطر

از نظر  نظر بدم. اما واقعا نیدرمورد خودت و جن

 ریبچه ت هم تاث ی..حتما روزمیعز یفیضع یجسم

و منتظر  دمیم لیداره..من واستون پرونده تشک

هستم یو سونوگراف شیجواب آزما .  

هم  یرو ی. نگاهش به دستهاکنمینگاه م نیعطر به

دکتر  یاصال صدا دونمیپاهاشه و نم یگذاشته ش رو

پرسهینه! دکتر آروم م ای شنوهیرو م : 

- استه بوده نه؟؟بچه ناخو  



. میکنیبه دکتر نگاه م هیثان کیدر عرض  هردو

زنهیم یلبخند م،یدینم یجواب یوقت : 

- ناخواسته  یداره..بچه  ازیبه هرحال به مراقبت ن

شهیم زتریعز شهیهم .. 

گرفته  یو من باالخره صدا کنهیدهن باز م یعطر

شنومیش رو م : 

- که ستین یراه .. 

 یجمله  نیبا هم و ذارهیم مهیش رو نصفه ن جمله

. دکتر با آرامش و زهیرینصفه هم اعصابم به هم م

گهیم یمهربون : 

- پدر و  دیکن یماهشه..سع کیاز  شتریبچه ب زمیعز

دیباش یتیمادر با مسئول .. 

گمیرو به دکتر م تیجد با : 

- زهیبچه واسه پدر و مادرش عز نیحتما..ا .. 

ندازمیم نیبه عطر ینگاه : 



- زم؟؟یمگه نه عز  

صورتش موج  یتو یتینارضا یول ده،ینم یجواب

گهی. دکتر مزنهیم : 

-  نینوشتم که اگه عطر نیتامیدارو و و یسر هی

 دی..البته باشهیجان استفاده کنه، حتما حالش بهتر م

 یاطالعات بهتر یمراقب باشه..سونوگراف یلیخ

دهیم نیجن تیدرمورد وضع .. 

رو به  ی. دکتر با نفس آرومدمیتکون م یسر

گهیم نیعطر : 

- ؟؟یباش رونیب قهیچند دق یتونیم زمیعز  

من و دکتر رد و بدل  نیب ینگاه مشکوک یعطر

گهیم یشتریب نانی. دکتر با اطمکنهیم : 

- مسائل مربوط به بچه، با  یسر هیدرمورد  دیبا

صحبت کنم یپدرش خصوص .. 

دستش  یدست رو نم،یبیرو م نیمکث عطر یوقت

گمیو آروم م ذارمیم : 



- امیزود م .. 

 یو ذهن من کامال برا رهیم رونیحرف ب نبدو

 ختهیبزنه، به هم ر خوادیکه خانوم دکتر م ییحرفها

 یو سع شمیست. با بسته شدن در، منتظر حرفهاش م

 تونمینم نحالیفکر نکنم.با ا یمنف یزهایبه چ کنمیم

 :نپرسم

 خانوم دکتر بچه سالمه؟؟-

به حالت ندونستن باال  یدست یکار یبدون مخف دکتر

رهیگیم : 

-  یقو دیفکر نکنم اونقدر که با یسالم که هست..ول

 ..باشه

خوردن و  یکه برا نهیعطر ری. تقصزمیریهم م به

کنهیم یآروم بودن لجباز ! 

- کنه؟؟ دیبچه مو تهد یممکنه خطر یعنی  

زنهیم یلبخند آروم دکتر : 



-  یزیچرا قبل بچه دار شدن برنامه ر دونمینم

دینکرد .. 

رو  نیعطر یسهل انگار و دمیهم فشار م یرو لب

شهیم یجد ی. با نفس بلندارمیبه زبون نم : 

- و  ی..خانوم شما از لحاظ روحیمردان یآقا دینیبب

ستین یمناسب طیاصال تو شرا یجسم .. 

خطر یعنی نی. ازنهیم قلبم ! 

- ..با برخورد فهیضع یلیجان خ نیعطر ی هیروح

بچه اصال  نیکه از بودن ا مدیفه شهیم یکوتاه

 یِ مشکالتتون تو زندگ دونمی..نمتسین یراض

خدمتتون عرض کنم که  دیبا یمشترک تا چه حده..ول

 ریبچه تاث یمادر حتما رو یختگیبه هم ر نطوریا

و  یو ناراحت نیعطر یداره..ذهن آشفته  یمنف

 یلیتمام  رفتاراش مشهوده، حتما دل یکه تو یساستر

 ..داره

 ینیدبب لشیبگم که دل دی. باکنمیسکوت نگاهش م یتو

 ش نسبت به منه؟؟



به نظرم بهتر بود قبل از بچه دار شدن، اول به -

رابطه تون  یآرامش تو یفکر برقرار

 ی..هرچند که مشخصه ناخواسته بوده..ولدیبودیم

تالش  دیبچه براتون مهمه، با نیاالن هم اگر بودن ا

دیبرقرار کن یو آرامش رو تو زندگ دیکن .. 

گمیمو با مکث  کنمیرو مشت م دستم : 

- کنم کاریچ دونمیمن که از خدامه..اما نم .. 

گهیم آروم : 

- شده..کامال  یاحتماال خانومتون دچار افسردگ

ست..به  ختهیهم حساس و به هم ر یلیمشخصه که خ

نظرم بهتره چند جلسه مشاوره بشه..من دکتر 

 دیروانشناس خوب و کاربلد سراغ دارم..اگر خواست

کنم یشما رو معرف تونمیم .. 

گمیم یکالفگ با : 

- بهش بگن  نکهیمشاور..از ا شیبره پ شهینم یراض

به روانشناس داره، متنفره ازیست و ن وونهید .. 



رهیگیدستش رو باال م دو : 

-  نی..اگر عطردیکن دایراهشو پ دیبه هرحال با

و  یاز پس نگهدار تونهیآرامش نداشته باشه، نم

..چون هم مادر و هم ادیمراقبت اون بچه برب

استراحت  دیبا نی. عطرفنیضع یلیردو خبچه،ه

بچه براتون مهمه و  نیمطلق باشه..البته اگه ا

ادیب ایحتما سالم و سالمت به دن دیخوایم . 

حق  نه،یبیما رو م یِ که از دور فقط زندگ یدکتر

که  دونهیم یک یقضاوت کنه. ول ینطوریداره که ا

من اون بچه و وجودش رو  یبه اندازه  چکسیه

خواد؟ینم ! 

-  ادیاز دستم برب یاومدنش هر کار ایواسه سالم به دن

کنمیم .. 

زنهیم یپر احترام لبخند : 

- هستم..درمورد دکتر روانشناس  یمنتظر سونوگراف

داشت، حتما مراجعه  یآمادگ نیهم هرموقع عطر

دیو دنبال درمان باش دیکن .. 



رهیگیو به سمتم م ذارهینسخه م یرو رو یکارت : 

- هم داره..اما اول  یتلفن یه شماره ش..مشاور نمیا

بخواد که به خودش کمک کنه نیخوِد عطر دیبا .. 

.و درهمون رمیگیو کارت و نسخه رو م شمیم بلند

گمیم دیآروم و ناام نیح : 

- ..فکر خوادیخودش نم نیکه عطر نهیمشکل منم هم

جلوه  وونهیاونو د خوامیو من م ستین شیزیچ کنهیم

 ..بدم

- خانومتون رو  ی هیروح ،یو فشار عصب یحاملگ

 یآقا ستین وونهید نی.عطرختهیبه هم ر کمی

تا آرامش  دیبهش بفهمون نویا دی..فقط بایمردان

که همه جوره کنارش  دیبد نانی..بهش اطمرهیبگ

تا راحتتر کمکش  دیمشکلشو بفهم دیکن ی.سعدیهست

دیکن . 

و از اتاق  کنمیبود! تشکر م یراحت نیبه هم کاش

صدا  یآروم و ب یونطورهم نی. عطررمیم رونیب

ساده ش نگاه  ینشسته و به کفشها یصندل کی یرو



کارت رو  یبرم، رو ششیپ نکهی.قبل از اکنهیم

..روانشناس و مشاوری. دکتر مهراوه فتحخونمیم .. 

 نیو به سمت عطر ذارمیم بمیج یرو تو کارت

و کنارم راه  شهیبدون حرف بلند م دنم،ی. با درمیم

 یدستش عصب یو از سرد رمیگی. دستش رو مرهیم

 ونی. دستش رو مادیاز دستم برنم ی. کارشمیم

گمیو آروم و دلگرم کننده م دمیانگشتهام فشار م : 

- زمیخودم مراقبتم عز .. 

و دستهام رو از پشت دورش حلقه  زنمیم غلت

 یجا خوش کرده تو کِ یکوچ یای. امروز لوبکنمیم

 بهم دست یکه چه حال دونهیو خدا م دمیشکمش رو د

اما  اد،یز یلیبه مراقبِت خ ازیو ن فیداد! هرچند ضع

تجربه ش  چوقتیبهم داد که ه یحال کیهمون هم 

 ذارمیشکمش م یرو اطینکرده بودم. دستم رو با احت

نیمن و عطر ی. بچه کنمیو بودنش رو حس م !  

- واسه خودش  یینشده چه جا یچیپدرسوخته هنوز ه

 !تو دلم گشاد کرده



 نروزهاشی. سکوت اگهینم یزیکرده و چ سکوت

به حرف  یجور کی کنمیم یو سع ادهیاز حد ز شیب

ارمشیب : 

- پسر؟؟ ایبه نظرت دختره   

. زنهینم یو بازهم حرف دهیم رونیب یآروم نفس

 کنه،یبچه نم نیموندن ا یبرا یکه مخالفت نیهم

شکر داره یبازهم جا ! 

- باز  خورنیم یپَس یبچه تُخسا که ه نیپسر بشه..از

کالس فوتبال..با خودم همه  فرستمشی! مشنیآدم نم

واسه  میکنیعشق و حال م یی..دوتابرمشیجا م

 ..خودمون

به پوزخنده، به گوشم  هیخنده ش رو که شب تک

بوسمیو لپش رو م دمی. به خودم فشارش مرسهیم : 

- مامانه رو  یتوله ها نباشه که فقط هوا نیاز ا

 ادیبپاشه  یفوضوال که نصفه شب نیاز ا ایداره؟؟ 

من و تو بخواد بخوابه؟! اُه اُه اونموقع  نیاتاق ما و ب



ماچ زنمو  هی..نذاره رهیجوب نم هیآبمون تو  گهید

 !بکنم

گهیم تیاهم یو ب آروم : 

- حرفاست نیتر از ا فیضع یلیفعال که خ .. 

تا به سمتم برگرده. طاق  ذارمیشونه ش م یرو دست

 یچشمهاش بسته ست.دستم رو رو یول شه،یباز م

گمیو مثل خودش آروم م ذارمیصورتش م : 

- ..هم مراقب گهیمراقبش باشه د دیمامانش با

ایخودش، هم مراقب لوب ! 

. چشمهاش برق کنهیو نگاهم م کنهیباز م چشم

. بازهم بغض داره؟؟زنندیم   

- ؟؟یبخور ارمیواسه ت ب خوادیدلت نم یزیچ  

و اشک از گوشه  دوزهیرو به سقف اتاق م نگاهش

رهیوهاش مم یچشمش ال ی : 

 ..کاش اگه قراره باشه، دختر نشه-



 یافسردگ یصداشه و حاال دارم معن یتو یغم چه

و  کنمیگونه ش رو نوازش م ی. روکنمیرو درک م

گمیمهربون م : 

-  یِ دختر نازناز شهیدختر باشه که خوبه..م

 رم،یمن گاز بگ یباباش..لپاش هم مثل خودت باشه ه

بزنه خودشو لوس کنه غیاون ج یه .  

گمیم آرومتر : 

- عشق باباش شهیکه مثل تو باشه، م یدختر .. 

غرهیم یو با حال عصب کالفه : 

- مثل  خوادیمثل من باشه آوات! من دلم م خوامینم

 ..ساغر باشه

گمیبا خنده م نحالی. با اشمیمنظورش نم متوجه : 

- تو بشه؟؟ الاقل  یبود مثل دخترخاله  یاَه حاال قحط

..دختر ُکشپیمثل باباش باشه جذاب..خوشت .. 

شکمش  یو بازهم دست رو دمیم رونیب یآروم نفس

ذارمیم : 



- همدم مامانش..سنگ صبور  شهیدختر م

شهیمامانش..م ... 

کنهیو با اخم نگاهم م رهیگیگارد م کبارهی به : 

- ! اصال خوامی!! سنگ صبور نمخوامیمن همدم نم

 یچیه دیباهاش حرف بزنم! دخترم اصال نبا خوامینم

ما رو  یدعواها دیما بدونه..نبا نیباز مشکالت 

نهیبب .. 

کشمیم یاز مخالفتهاش، پوف آروم خسته : 

- ؟؟؟یعطر یزنیساز مخالف م گم،یم یچرا هرچ  

کشهیدست به صورتش م دیناام : 

- که همه ش تو جنگ و  تیوضع نیاصال تو ا

! اصال واسه ما زوده..من ادیدوست ندارم ب م،ییدعوا

 یحینه تفر م،یالن رفتتا ا یندارم! نه مسافرت یسن

بچه هم  هیکه  دمیفهم یاز زندگ ی. تا االن چمیکرد

کنم، هم اونو؟ ریو هم خودمو اس ارمیب ! 



فکر  م،یکه قرار بود بر یمسافرِت دو هفته ا به

سال  کیبه  کیحق داره. بعد از نزد دی. شاکنمیم

که اون هم به خاطر  میمسافرت بر کیقرار بود 

مکنسل کرد نیعطر یحاملگ .  

- که  یبش مایسوار هواپ طیشرا نیبا ا شدینم

که چقدر واسه بچه خطر  یدونی..خودت مزمیعز

.. فعال به گهید یجا هی میرینشد، م شیداره. فوقش ک

نباش..بذار چند ماه بگذره، انقدر  زایچ نیفکر ا

یکه خودت خسته بش برمتیمسافرت م .. 

کنهیبغض م بازهم : 

-  ترسمی..مترسمی.م.دونمینم یاز بچه دار یچیمن ه

کنم. کاش  تشیترب دیکه با یبشه..نتونم اونطور تیاذ

خدا  یاصال دختر نباشه..دختر دوست ندارم. وا

بگم که االن بچه  یبگم که سختمه؟؟چطور یچطور

خوام؟ینم ! 

و چقدر کالفه ست! دکتر  کنهیم یریبهونه گ چقدر

آرامش داشته باشه. آرامش خودم به  دیگفته با



ذره  کی نیبودن، هم یبا عصب مخوایجهنم..نم

 هیببرم. چند ثان نیکه برقرار شده رو هم از ب یصلح

. بعد ارمیتا آرامشم رو به دست ب کنمیسکوت م یا

کنمیموهاش رو نوازش م یو رو کنمیبغلش م : 

-  ندهینگران آ خوادی..نمزمیبخواب عز ریبگ

ِشتمی..خودم تا تهش پیباش .. 

 یکه تو ییها یناراحت یو من برا لرزهیش م چونه

بسته غلت  یکنم. با چشمها کاریچ دونمیدلشه، نم

. صداش با کنهیبغلم جمع م یو خودش رو تو زنهیم

 :بغض همراهه

- ؟؟یموهامو بباف شهیم  

 

******* 

 

و رو به  ذارمیآشپزخونه م یرو تو دیخر یها سهیک

گمیم یخاله مهر : 



- هفته زنگ زدن و  کیچه عجب خاله! بعد از 

یسر به ما بزن هیباالخره دلت اومد  اصرار کردن، .. 

زنهیم یلبخند شرمنده : 

- ..به خاطر ومدمیم نایزودتر از ا دیمادر..با دیببخش

اومد، نتونستم شیکه پ یمشکالت یسر هی .. 

پرسمیو کنجکاو م ستمیا یم صاف : 

-  یواسه کس ینکرده اتفاق یخدا ؟؟یچه مشکل

 افتاده؟؟

شهیشپزخونه مو داخل آ دهیم رونیب یآه مانند نفس : 

-  تونستمی..به خاطر ترالن نمفتادهین ینه پسرم اتفاق

ماست ی..بچه م دو هفته ست که مهموِن خونه امیب .. 

پرسمی. آروم مرندیباال م ابروهام : 

 با شهرام دعواش شده؟؟-

. رهیگیو چشم ازم م دهیتکون م یتاسف سر با

گهیم دیخر یها سهیک یزدن تو دیدرحال د : 



- ه..خون به دل بچه م کرده..ترالن خدا ازش نگذر

خدا نشناس  نیا نی..ببستیاصال اهل قهر از خونه ن

 خوامینم گهیخسته شدم، د گهیکرده که م کاریچ

 ..برگردم

نهیشیابروهام م نیب یاز ناراحت یاخم : 

- نداشتن یاونا که باهم خوب بود..مشکل .. 

- قدر  دهینعمت م یکیبگم مادر..خدا به  یچ

مثل ترالِن من تو حسرت نعمت  هم یکی..دونهینم

 ..بمونه

 ی افهیکه ق هی. کفهممیم یرو به خوب منظورش

بچه  یبرا شیتیبه نارضا یو پ نهیرو بب نیعطر

آروم  شه،یکه وارد آشپزخونه م زدانی دنینبره؟!با د

گمیم یبه خاله مهر : 

- شاالیا شهیدرست م .. 

گهیرو بهم م زدانی : 

- آوات؟؟ یدیهم خر یبستن  



شمیو از آشپزخونه خارج م کشمیسرش مبه  یدست : 

- هاست سهیاز همون ک یکی یآره تو .. 

تخت  یکه رو نمیبیرو م نی. عطررمیسمت اتاق م به

نگاه  شیگوش یحوصله به صفحه  ینشسته و ب

کنمیم ی. اخم کمرنگکنهیم : 

-  یفا یخانوم..موجِ وا یرو بذار کنار عطر یگوش

 ..واسه بچه ضرر داره

 کشی. نزددهینم یو جواب رخونهچیحدقه م یتو چشم

کشمیبه سرش م یو دست شمیم : 

- یباش ایقرار شد مراقب لوب .. 

و به تاج تخت  ندازهیم یرو کنار یگوش ییترشرو با

و الغر به نظر  دهی.هنوز رنگ پردهیم هیتک

بعد از دو ماه هنوز اشتهاش درست  ی.چطوررسهیم

کنمیو نگاهش م نمیشیتخت م ینشده؟! کنارش رو : 

- ؟؟یهوس نکرد یزیچ  



طرف  کیبه  یو لب کنهینگاهم م یچشم گوشه

کشهیم : 

- ندارم اریفعال و .. 

گمیو بعد با لبخند م کنمیم نییباال و پا یسر : 

- خوشحال شد؟؟ یاز همه ک شتریب یدونیم  

گهیو پکر شده م کشهیم نییرو پا نگاهش : 

 ..بابا بهادر-

رمیگیآروم دستش رو م یخنده ا با : 

- دهیشه ها واسه ش کشچه نق یدونینم .. 

گمیم عی. سرکنهیرو جمع م زانوهاش : 

- سیواسه بچه خوب ن ینطوریدراز بکش..ا .. 

کنهینگاهم م یعصب : 

- آوات! صبح تا شب نشستم تو  یکنیکالفه م م یدار

کنمینگاه م واریتخت فقط به در و د نیا .. 

کشمیم یآروم پوف : 



-  گهیدوماه د یکی..دکتر گفت گهیتحمل کن د کمی

و  یبه خودت برس کمی..البته اگه شهیذره، بهتر مبگ

یلج نکن .. 

رندیتو هم م ابروهاش : 

-  تمیاذ زایچ یلیخ یندارم..بو لی! مکنمیلج نم

رو اون دکتِر احمق  نای! اخورهی..حالم به هم مکنهیم

 بهت نگفته؟؟

 یو بازهم مثل چند هفته ا کشمیم میشونیبه پ یدست

ف بزنمدر آرامش حر کنمیم یکه گذشت، سع : 

-  کمیهم داده.. ییغذا یچرا گفته..بهت برنامه 

که  یدی..دیعطر رینگ یمراعات کن..انقدر سرسر

گهیدل بسوزون د کمی فه؟؟یگفت بچه چقدر ضع .. 

 گهینزنه. من هم د یتا حرف دهیهم فشار م یرو لب

 یو بوسه ا شمیبحث رو ادامه بدم. بلند م خوامینم

ذارمیموهاش م یرو : 

- ؟؟یدارالزم ن یزیچ  



گهیبه روبرو با حرص م رهیخ : 

  !نه-

- ..مراقب خودت باشریتو دستت نگ یگوش گهید .. 

دهیجوابم رو م تلخ : 

 !مراقب بچه ت هستم-

. رمیو به سمت در اتاق م رمیگیاخم چشم ازش م با

برم، با مادِر  رونیاز در اتاق ب خوامیکه م نیهم

 دنیدستشه.با د یغذا تو یِ نی. سشمیروبرو م نیعطر

گمیم چهیسوپ ماه : 

-  کمی یشما بتون نکهیدستت درد نکنه خاله..مگه ا

یدختر بد نیغذا به خورِد ا .. 

زنهیم یمهربون لبخند : 

-  نیهم بابت عطر التیبرو به کارات برس مادر..خ

 ..راحت باشه



 نمیبیرو م زدانی. گذرمیو از کنارش م کنمیم تشکر

 ده،یکه فوتبال م ونیتلوز یبه صفحه  رهیکه خ

استی. کال فارغ از دنخورهیرو م شیبستن !  

- گذره؟؟یخوش م  

 یو دوباره به صفحه  کنهیبهم م ییگذرا نگاه

شهیم رهیخ ونیتلوز : 

- خوش  شتریب ،ینکن تیمو انقدر اذ یاگه آبج

گذرهیم .. 

و  زنمیم یآروم یِ زبون دراز! پس گردن یپررو بچه

گذرمیاز کنارش م : 

 ..فوتبالتو نگاه کن، حرف نزن-

کشهیبه گردنش م یدست : 

- که  شعوری..اون از شهراِم بگهید گمیخب راست م

کنهیم تیترالنمو اذ یآبج یاونطور .. 

گهیبلند م یحرفش خاله مهر ونیم : 



- درست حرف بزن زدانی ! 

گهیبا اخم و آرومتر م زدانی : 

- یدیم ریمن گ یِ به آبج یاز تو که ه نمیا .. 

شهیبلند م نیعطر یصدا نباریا : 

- نکنا! آوات  سهیتو با اون شهراِم آشغال مقاآوا زدانی

محبت  دیبا یچطور گهید چارهیب کنه؟؟یم تیمنو اذ

تا آسمون با شهرام فرق داره؟!  نیزم دینیکنه شما بب

هوامو  چکسیمنو داره، ه یانقدر که آوات هوا

 چکسیکه به فکِر منه، آواته! ه ینداره..تنها کس

سین منآوات نگراِن حال  یاندازه  .. 

 نیهمراهه و من از مادِر عطر هیحرفهاش با کنا مامت

از حرفهاش رو قبول  یلی. هرچند..خکشمیخجالت م

کم  نیعطر یبرا نیدارم و به نظرم مادِر عطر

هم کم گذاشته یلیگذاشته..خ ! 

- ..هر یترالن ی..توام لنگه یلیبرو بابا شوهر ذل

یریگیباز طرف شوهرتو م اد،یسرت ب ییبال .. 



زنمیبهش م یپس گردن خنده بازهم با : 

- تو بخور یبستن ! 

 رونیو از خونه ب شمینم شییمنتظر پررو گهید

 امیو قبل از حرکت، پ شمیم نی. سوار ماشرمیم

خونمیمامان رو م : 

- چطوره آوات؟؟ نیحال عطر  

ارهیلبم م یبودن هرروزه ش لبخند رو ریگیپ : 

- ششیخوبه..امروز مامانش اومده پ .. 

شهرزاد  ریاخ یامهایمم به پچش ام،یاز ارسال پ بعد

حالم و  دنیو پرس یافته. همه ش ابراز نگران یم

و  کنمی! همه رو بدون جواب پاک میمشورت کار

عمر  کی یبرا یکی نی. همذارمیم یرو کنار یگوش

گفتم  یکه وقت دیفهمیم دی. باهیکاف یاعصاب خورد

 خوامینم یعنیرو درک کنه،  نیعطر تیحساس

 یکه حت خوامیاصال نم گهید باشه. حاال کمونینزد

یکار امیباهاش رد و بدل کنم، هرچند پ یامیپ ! 



افته که فلَِش  یم ادمی کهوی فتم،یراه ب نکهیاز ا قبل

 نیبدم رو برنداشتم. از ماش لیتحو دیکه با ییعکسها

 زِ یم ی. روکنمیو به سمت خونه پا تند م شمیم ادهیپ

لباسهام اتاق گذاشته بودم تا بعد از عوض کردن  یتو

  .برش دارم

 زدانیتا مزاحمشون نشم.  کنمیباز م دیرو با کل در

ُچرت  بایو تقر دهیمبل دراز کش یکه رو نمیبیرو م

. اما رمیسر و صدا به سمت اتاِق مهمون م ی. بزنهیم

از کنار اتاق مشترکمون رد بشم،  نکهیقبل از ا

شنومیرو م یخاله مهر یصدا : 

-  سیقل تو سرت نع ؟؟یخوایکه بچه نم یچ یعنی

جا پاتو  ،یاری! از خدات باشه که زود بچه بن؟یعطر

! ماشاال شوهرت خوش بر و یسفت کن تیتو زندگ

جفت پا  گهید یکیتا  ،یلحظه غافل بش هی هیرو.کاف

تون یوسط زندگ ادیب .. 

 ییو به خاطر حرفها شندی. قدمهام سست مشمیم مات

شهیاعصابم خراب م دم،یکه شن . 



-  ینیبی..نمیبه زندگ شهیاشه، مرد بند ماما اگه بچه ب

انقدر از شهرام و  ه؟؟یترالن تو چه وضع چارهیب

 شویزندگ دیق گهیکه د دیخونواده ش زخم زبون شن

داره؟؟ خدا  یاالن چه حال و روز یدونیزد. م

 نیازشون نگذره..مگه ترالن اهل طالق گرفتن و ا

شد که  یجور ّکند؟؟یحرفا بود؟؟ مگه از شهرام دل م

کرد  نهیاز شهرامه، ترالن ک رادیدکترا گفتن ا یوقت

 نجاشی! بچه م به ارهیطالق بگ خوادیو گفت که م

رو ترالن گذاشتن،  بیهمه ع نی..اگهیبود د دهیرس

  .خدا هم خوب تو کاسه شون گذاشت

 نیحرفها رو به عطر نیا یخاله مهر خوامینم دلم

نداره که  یخوب یروح تیاصال وضع نیبزنه.عطر

حرفها هم گوش بده نیو به ا نهیبش .  

-  نیبا هم تیزندگ یها هیبچسب به بچه ت، که پا

دخترم شهیبچه سفت م .. 

رسهیبه گوشم م نیداِر عطر هیکنا یصدا : 

- ریمثل خاله من ! 



. خاله شندیم زتریت ریاسم خاله من دنیبا شن گوشهام

کشهیآه م یمهر : 

- نبود. محسن  یناراض شیاز زندگ چوقتیه ریمن

 دمیداشتن..هنوزم نفهم یخوب یِ بود..زندگ یخوبمرد 

شد و وونهید هویچرا  .. 

شهیبا لرزش همراه م نیعطر یصدا : 

-  ی! محسن مرد خوبستین وونهید ریخاله من

 رمیبفهمه..عمو محسن با خاله من دی..ساغر نباسین

 یهمه ش خودشو فدا ری..خاله منسیاصال خوب ن

کنهیآرامش ساغر م .. 

. خاله شندیهم فشرد م یهام رواز حالش،لب نگران

گهیبا هول م یمهر : 

ولش کن مادر..سوپت سرد شد..بخور تا از دهن -

فتادهین .. 

 نیعطر یِ زندگ یتو یانقدر نقش مهم ریمن چرا

 یزیحتما چ نی..عطرستین یداره؟! محسن مرد خوب



آرامش  یخودش رو فدا ریمن گهیکه م دونهیازش م

بدونم.  شتریب درمورد محسن شدیساغر کرده! کاش م

 لشیزنش و دل یاز خودش..درمورد خودکش ای

ممکن و به شدت مسخره ریغ زِ یچ کیبپرسم!  .. 

شهیوار م ونیهذ یمثل زمزمه ا یزیچ کی صداش : 

- ان..اما آوات مثل محسن  یمردا عوض یهمه 

رو هم  مونی..آوات منو دوست داره..زندگسین

.تو .کنهی..بهم پشت نمستیدوست داره..مثل شهرام ن

 ری..خاله منذارهیو تنهام نم شمهیپ یطیهر شرا

سیمردا ن ی هیکه آوات مثل بق دونهینم ! 

 گذرمیو داغون از کنار در م ختهیبه هم ر یفکر با

سر و صدا از  یآروم و ب یو با برداشتن فلَش ممور

از محسن و  گذره،ی. هرچقدر مشمیخونه خارج م

 یِ زندگ دیچرا با دونمیو نم شمیمتنفرم م شتریب ریمن

اند،  بهیتر از غر بهیکه غر ییاون دوتا یمن به زندگ

 .گره بخوره



 یصندل ی. روچرخونمیدستم م یرو تو کارت

فکر، خودم رو آروم  یگردون نشسته م و غرق تو

 ی. بارها و بارها نوشته دمیتکون م یصندل یرو

تلفن بهم  یو در آخر شماره  خونمیکارت رو م یرو

مشاوره یبرا ی. شماره ازنهیچشمک م ! 

و دو دستم  ندازمیم زیم یکارت رو رو ینفس بلند با

که زنگ بزنم و  ستی. مسخره نکنمیموهام م یرو ال

حرف بزنم؟! اصال  رشیو خاله من نیدرمورد عطر

خاله ش و جون  یِ که بگم؟؟ جز خودکش دونمیم یچ

 نیمگه عطر دونم؟؟یم یچ نیبغل عطر یدادنش تو

دکتر  کیو درموردش با ست که زنگ بزنم  وونهید

 ی..عادیول ستین وونهیروانشناس صحبت کنم؟! د

..شکاک و هیعاد ریغ یادیز یگاه یعنی! ستیهم ن

 !بد دل و پر از ترس

دِر  ی. روبروزنمیاتاق کارم قدم م یو تو شمیم بلند

 یو به عصِر آروِم بهار تمیاس یتراس م یِ ا شهیش

شده. باعث کسل بودنم  یبهار ی. هواکنمینگاه م

میانگار هردو آرومتر یعنیهرچند آرومترم.. . 



گفت سرم  شهیو حاال م گذرهیروز از سال نو م ده

 یتموم شده و کارها دیع دیو بازد دیخلوت تره. د

 .عقب مونده م هم رو به اتمامه

شهرزاد رو که احسان داده بود تا  یتمام عکسها 

پاک کردم.  ستمیو از س ختمیفلَش ر یچک کنم، تو

 گهیآخر رو هم به احسان بدم و د یِ سر نیا دیبا

 میدختر رو همه جوره از زندگ نیا شهیهم یبرا

وجود داشته باشه  خوامیهم نم یعکس یحذف کنم. حت

بشه نیعطر تیو باعث حساس .  

. دیدیکه م یو خواب بد کنمیفکر م شبید به

که  هیشبانه ش مثل مرور خاطرات تلخ یکابوسها

ناله کردنها  ینه. گاه ای اره،یم ادیخودش به  دونمینم

پناه آوردنش  یو گاه شهیهاش، عذاب آور م هیو گر

به شدت  نه،یزم یآدم رو نیبه من که انگار تنها تر

زهیریروانم رو به هم م .  

خلوت روبروم  ابونیچشم از خ م،یگوش امیپ یصدا با

 دنیو با د ارمیدرم بمیج یرو از تو ی. گوشرمیگیم



ازش  یوقته که خبر یلی. خادیلبم کش م ا،یاسم برد

 .نگرفتم

-  گریخوبه؟ ج نیخان بابا؟؟ عطر یسالم..چطور

وقت با زنگ زدن،  هیدادم که  امیعمو چطوره؟ آقا پ

جمعه  گهید ینشم. هفته  نیمزاحم استراحت عطر

 دیبتون میشیمن و ارغوانه..خوشحال م یِ جشِن عروس

دستتون. اگر هم  رسهی. کارت هم مدیاریب فیتشر

 دیکن یعس یعمو..ول یِ سِر گوگول یفدا د،یونستنت

دیایب .. 

. پس باالخره به توافِق کامل شهیم شتریب لبخندم

کنمیم پیرو تا امشی! جواب پدندیرس : 

- سوخته  اهیباالخره س ولیبابا! ا گمیم کیسالم..تبر

 میشد خانوم بشه..قربونت داداش..تونست یراض

عمو  یل..گوگورسونهیسالم م نمی..عطرمیایم یحتم

 ..هم فعال هست

به روبرو  یقیو با نفس عم کنمیرو ارسال م امیپ

ارغوان رو فراموش  نی. اگر عطردوزمیچشم م



شون خوشحال  یاز خبر عروس دینکرده باشه، شا

  !بشه

! ی. فراموشرمیفکر فرو م یو تو کنمیتنگ م چشم

هنوز  رشیکه انگار خاله من کنهیرفتار م یچرا جور

رو  لشیدل چوقتین متنفره..اما هزنده ست؟! از محس

نگفته باشه و من  چکسیبه ه کنمیبهم نگفته. فکر م

نخواستند که  هیبق ایپدرش  ایچرا مادرش  دونمینم

بفهمند!!  نیعطر اهیو س ختهیاز افکار به هم ر یزیچ

متوجه حال  چکسیچرا انقدر از اونها دور بوده که ه

ه؟یعاد ریغ نینشده؟؟ عطر شیعاد ریغ !  

. بازهم گردمیو برم کنمیفوت م رونیرو ب منفس

به ته  ی. دستزنهیبهم چشمک م زیم یکارِت رو

به  یآن میتصم کی یو ط کشمیچونه م م شیر

. دکتر دارمیبرش م زیم ی. از رورمیسمتش م

یمهراوه فتح ... 

 یچ دونمی. اما اصال نمرمیگیشماره ش رو م دیترد با

اخودآگاه اخم ن خوره،یکه م یبوق نیبگم! با سوم دیبا



کنم تا  یافکارم رو جمع بند کنمیم یو سع کنمیم

بزنم یبتونم حرف . 

- د؟ییبفرما ،یمطب دکتر فتح  

گمیو با مکث م کشمیلب باالم م یرو زبون : 

- با دکتر صحبت کنم؟؟ تونمیسالم..م  

- د؟؟یهست ماراشونیشما از ب  

خطاب کنم ضیرو مر نیعطر دیبا یعنی! ماریب !! 

- کردن  یشما رو معرف کپوریدکتر ن ..آآآ خانومِ رینخ

مشاوره یبرا .. 

شهیزن گرم و البته متعجب م یصدا : 

- خانوم دکتر  کیاز بستگان نزد کپوریدکتر ن

اد؟؟یاز دست ما براتون برم یهستن..خب چه کمک  

- از  یکیواسه خودم که نه..درمورد مشکل 

خدمت برسه یحضور تونهیکه نم کانمینزد . 

دهیآرامش جواب م با : 



- با دکتر  توننیبله حتما..شخص مد نظرتون چرا نم

صحبت کنن؟ یحضور  

گمیم دیترد با : 

-  یمناسب تیکه نه..موقع توننیراستش..نم

بزنه  یکه درمورد مشکلش حرف خوادینم یعنینداره..

بگم..خودم هم  یچطور یعنی..کنهیو..اصال قبول نم

 خوامینه..م ایداره  یکه مشکل دونمیاصال نم

 شونیکتر صحبت کنم و اگه بشه، از ادرموردش با د

رمیبگ ییراهنما .. 

- هم خوب..صحبت کردن درموردش حتما  یلیخ

 ونمتی. مدیکن دایپ یکمکتون بکنه تا راه مناسب تونهیم

با شما داره؟؟ یبپرسم شخص مورد نظر، چه نسبت  

رمیگیفاصله م هیو استرس اول دیاز ترد یکم : 

  ..همسرم هستن-

گهیم یبا لحن دلگرم زن : 

- ؟؟یو شما آقا  



- هستم یمردان .. 

- دوشنبه ساعت ده  دیتونی..شما میمردان یخب آقا

تا با دکتر  دیریشماره تماس بگ نیصبح با هم

 شونی. ادیدرمورد مشکل همسرتون صحبت کن

 یحضور دیتونیم د،یبود لیهماهنگ هستن..اگر ما

دیو با دکتر مالقات کن دیاریب فیتشر .  

ه..فکر نکنم از پسش صبح..رفتن که ن دوشنبه

امیبرب ! 

- رمیگیممنون..تماس م یلیخ .. 

- کنمیخواهش م .. 

و به  کنمیتماس رو قطع م یکوتاه یِ خداحافظ با

باشه  یراه خوب دی. شاکنمیفکر م گهیچهار روز د

شیو مشکالِت ذهن نیعطر شتریب دنِ یفهم یبرا .. 

. و فکِر رمیو به سمت خونه م امیم رونیب هیآتل از

. حتم دارم که خورهیسرم چرخ م یتو یصحبِت تلفن



نباشه،  ریمن یمطلق خودکش لِ یاگر دل یمحسن حت

هیاصل لیاز دال یکیحتما  !  

 زنمیبه در م یدر رو باز کنم، چند تقه ا نکهیاز ا قبل

شمیو وارد م : 

- االلهی .. 

رسهیبه گوشم م نیآروم عطر یصدا : 

- تو ایب .. 

 یوکه ر نمیبیرو م یو ساغر و عطر شمیم وارد

زنندینشسته ند و حرف م یمبل راحت .  

- ساغر یخوش اومد .. 

دهیلبخند جوابم رو م با : 

- ی..خسته نباشیمرس .. 

ی. دخترِک لوِس ُمردنکنمیم یبه عطر ینگاه ! 

- د؟؟یخورد یزی..چیمرس  

ندازهیبهم م یینگاه گذرا نیعطر : 



- پلو درست کرد ایآره..ساغر لوب .. 

زنمیم لبخند : 

- ی..تو زحمت افتاددستت درد نکنه ساغر .. 

- نکردم که ی..کارکنمیخواهش م .. 

گهیم نیو در همون ح شهیجاش بلند م از : 

- واسه ت گرم کنم یخوریاگه م .. 

دهیجواب م نیاز من، عطر قبل : 

- کنمیخودم گرم م .. 

گهیرو به من م و : 

- ایآوات برو لباساتو عوض کن، ب .. 

به سمت آشپزخونه  عیبلند شه، سر نکهیاز ا قبل

مریم : 

- تو  ذارمیم قهیدق هی..خودم یبلند ش خوادینم

شهیگرم م کروفریما .. 

گهی. ساغر مدهیم هیدوباره تک یپوف بلند با : 



- کنمیرفع زحمت م گهیپس من د .. 

ستمیا یبه آشپزخونه م کیتعجب نزد با : 

- نجایا ادیکورش هم شام م ؟؟بمونیزود نیکجا به ا .. 

گهیمانتوش م یبستن دکمه ها درحال : 

- میعقب افتاده مون برس یبه کارا میبر دی..بایسمر .. 

-  دیریبعد از شام م د،یشام بخور دیحاال بمون

هی..چه عجله اگهید ! 

زنهیبه روم م یگرم لبخند : 

- ..دو ماه نروزایا میکار دار یلیدستت درد نکنه..خ

مینکرد یکار چیهنوز ه ه،یعروس گهید .. 

و  گهینم یزیبزنه. اما چ یهم تعارف نیعطر منتظرم

. ساغر رو تا دم در کنمینم یاصرار گهیمن هم د

 یو با بستن در، به سمت عطر کنمیبدرقه م

گردمیبرم : 

- ؟؟ییخوش گذشت دوتا  



نگاه  ونیتلوز یو به صفحه  دهیباال م یا شونه

گمیو م شمیم کشی. نزدکنهیم : 

- نمونده بود، شب نگهشون  شیعروس یاگه کارا

یایدرب ییکه تو هم از تنها داشتمیم .. 

کشهیمبل دراز م یرو : 

 ..حوصله شونو نداشتم..خوب شد نموند-

رو داره؟! بلوز مردونه رو از تنم  یک ی حوصله

ندازمیمبل م یو رو ارمیدرم : 

- چه خبر؟؟ نایاز مامانت ا  

- دادگاه ترالنن ری..انگار درگدونمیچه م .. 

دمیبهش حق م ده،یجواب م یکه با دلخور نطوریا . 

-  یافتاده..حاال جد یبد موقع دادگاه ترالنم چه

ره؟؟یطالق بگ خوادیم  

کنهیبهم م یچپ نگاه : 



- داره که ترالن  ی! شهرام چه ارزشره؟ینه پس نگ

 یبه خاطرش از بچه دار شدن بگذره و باهاش زندگ

 کنه؟؟؟

و وارد  رمیگیباال م یتفاوت یبه حالت ب یدست

و  کشمیپلو رو بو م ای. بشقاب لوبشمیآشپزخونه م

شهیم شتریب یگحس گرسن : 

- مایپلو نخورد ایوقته لوب یلیداره..خ ییبه به چه بو ! 

به  یفکر کهویو  ذارمیم کروفریما یرو تو بشقاب

گمیو م کنمی. از پشت اپن نگاهش مرسهیذهنم م : 

-  انیکه ب میبه ساغر و کورش بگ یخوایم یراست

کنن؟؟ یزندگ نجایا یباال یطبقه   

ش  افهیاز ق .گردهیبه سمتم برم کهویتعجب  با

ومدهیخوشش ن شنهادمیاز پ ادیمشخصه که ز ! 

- افتاده اونجا..تو هم که با ساغر  یواحِد باال که خال

همدم  هیکه توام  نجایا انی..بهشون بگم بیراحت یلیخ

حوصله ت سر نره ،یداشته باش .. 



کنهیکم اخم م کم : 

- مونده نمیهم ! 

ادیلبم م یرو یمسخره ا یخنده  تک : 

- ؟؟مگه شهیم یچ  

رهیگیم یا افهیق : 

- نه  ره،یحرفشم نزن..من نه حوصله م سر م گهید

جز خودمون دوتا،  خوادیبه همدم دارم. دلم نم ازین

ادیتو خلوتمون ب یکس .. 

 زنه،یحرف رو م نیا ینیبه خاطر بدب نکهیا حدس

و من  دمیبحث رو ادامه نم گهی. دستیاصال سخت ن

کمش ش یتو یکوچولو یِ ایهنوز نگراِن اون لوب

 .هستم

- ..اون اتاق بزرگه دیخر میریحالت جا اومد، م کمی

 میفهمیم گهی..ماه دمیواسه بچه درستش کن خوامیرو م

نه ایکه پدرسوخته ناناز داره  .. 



و از  دارمیپلو رو برم ای. بشقاب لوبدهینم یجواب

و  نمیشیم شیمبل کنار ی.روشمیآشپزخونه خارج م

ذارمیپاهام م یبشقاب رو رو .  

- میو باهم بخورپاش .. 

دهیجوابم رو م آروم : 

- ندارم لیم .. 

رمیگیو سمت دهنش م کنمیپر م یقاشق : 

-  یبخور کمیلوس..پاشو  یدختره  گهیِد پاشو د

ادیم لتیم .. 

کشهیم گهیرو به سمت د سرش : 

- رمیگینکن آوات..حالت تهوع م .. 

و خودم شروع به خوردن  کنمیاصرار نم گهید

گمی. به جاش مکنمیم : 

- ارم؟؟یب یخوریم یچ هویم   

- یچیه .. 



-  یشیتر م فیروز به روز ضع ،ینخور یچیه

یبه خودت برس دی..بایعطر .. 

گهیم یو با کالفگ نهیشیم : 

- یکنیم تمیانقدر مهربون نباش..اذ .. 

گهیم یو با دلخور کنهینگاهم م رهیخ : 

- راحت باشه التیبچه تو دارم، خ یهوا .. 

برهیم هم یحرف زدنش، اخمهام رو تو نطوریا : 

- گمیبه خاطر خودت م .. 

زنهیم یپوزخند : 

- از کجا اومد؟ یو نگران یمهربون نهمهیا ییهوی ! 

شهیسفت م فکم .  

- ..باهام حرف یکنینم ی..گلگیکنیدعوام نم گهید

کوتاه  عیام، سر یعصب ی..وقتیکشی..نازمو میزنیم

 یکه بفهم یدینم ری..گیبافی..هرشب موهامو میایم



ه خاطر همکارات دعوام چه خبره..ب میتو گوش

یکنینم .. 

زنهیبه روم م یلبخند : 

- شوهر مهربون یِ مرس ! 

و از جام بلند  ذارمیم زیم یبشقاب رو رو یعصب

شمیم : 

- انگار قبال هرشب کتک  یزنیحرف م یجور هی

 شهیواسه ت جهنم بود! خوبه هم یو زندگ یخوردیم

منم شه،یبحث م الِ یخیو ب ادیکه کوتاه م یاون .. 

و از جام بلند  نمیبیرو م شیو پر معن هریخ نگاه

شمیم : 

- برداشت  گهیمنظور د هیکنم، باز به  تیهرکار

کنم؟؟ کارتیچ گه،ید ینی..بدبیکنیم  

کشهیرو باال م نگاهش : 

- و بهم  یمهمون میقرار شد بر ؟؟یداد نانیبهم اطم

شد؟ ی. چکنمیو اشتباه م ستین یثابت بشه که خبر !  



گمیصله محو یتموم شدن بحث، ب یبرا : 

 !برو بابا-

- شد؟؟؟ یبدونم آخرش چ خوامینه م  

ستمیا یبه کمر رو بهش م دست : 

- نرفته؟ ادتیرو  یکی نیخوبه ا ه؟؟یچ ! 

رهیهم م یتو اخمهاش : 

- رهینم ادمیرو  یچیمن ه ! 

دمیباال م ابرو : 

- ؟یمطمئن !! 

شمیم کترینزد ی. قدمکنهیم سکوت : 

- حرومزاده اون  یکه با اون لباس باز جلو ادتهیپس 

یزدیم شیو منو آت یبود سادهیوا ! 

گمی. با اعصاب داغون مدهیهم فشار م یرو لب : 



-  کاریبره اون شب باهام چ ادمی خوامیمن م یه

اعصاب منو خورد کن  یتو با لجباز ی..هیکرد

 خب؟؟

غرهیفشرده شده، م یدندونها با : 

- من  ،یشد تیاذ کهیاگه تو به خاطر نگاه اون مرت

 تیکثافت اذ یاون دختره  یاز کارا صد برابِر تو

 ..شدم

به اعصابم  کنمیم یو سع دمیهم فشار م یرو چشم

 ی! نفس بلندستیمسلط باشم. االن وقت بحث کردن ن

پرسمیرو بهش م هیو بعد از چند ثان دمیم رونیب : 

-  یمونده، پس درباره  ادتیرو خوب  نایتو که ا

 !محسن بهم بگو

پرسمیو آرومتر م شمیم کتری. نزدشهیم رهیت نگاهش : 

- کرده؟؟؟ یکار رتیبا خاله من اد؟؟یچرا ازش بدت م  

 مونیپش دم،یکه پرس یو من از سوال پرهیم رنگش

گمیم متیو با مال کشمیبه شونه ش م ی. دستشمیم : 



 ولش کن..اصال به من چه؟-

به سمت اتاق برم که  خوامیو م گردونمیبرم رو

شنومیصداش رو م : 

- ..هر شکنهیم وریعمو محسن خاله من

خورد  ریکه خاله من کنهیم ی..کارشهیروز..هم

گرفتناش..با بد  دیهاش..با ند یتوجه یبشه..با ب

 ..بودناش

و  گردمی. برمکنهیپر دردش به شدت ناراحتم م لحن

 یپر شده از اشک به گوشه ا یکه با چشمها نمیبیم

شده رهیخ : 

- خسته شده رمیکاش ساغر نبود..خاله من .. 

. بغلش شنمیمبل م یو رو رمیو مطاقت جل یب

ی..سفت و پر از دلسوزکنمیم !  

- ..بهش فکر نکنزمیولش کن عز .. 

بغلم جمع  یو خودش رو تو کشهیم یبغلم آه یتو

بوسمیموهاش رو م ی. روکنهیم : 



- ..مگه نه؟؟زمیعز ستمیمن مثل محسن ن  

کنهیو پر از درد زمزمه م شهیم مچاله : 

- خسته شدم یوارونگ نیاز ا ..  

 رسه،یکه از آشپزخونه به گوشم م ییصداها دنیشن اب

 یو چشم از صفحه  امیم رونیاز حالت درازکش ب

حواسم  ی. وقترمیگیآماده م مهین یلپتاپ و عکسها

 یمشغول کار تو نیعطر دیکه شا کنمیرو جمع م

 یب ی. دختره رهیهم م یآشپزخونه باشه، اخمهام تو

 !فکر

به  خوامی.ممریو به سمت آشپزخونه م شمیم بلند

 نمشیبیم یدعواش کنم، اما وقت شیتیاهم یخاطر ب

نوبرانه  یو تند تند گوجه سبزها ستادهیا خچالیکه دم 

خشک شده  یا هی! چند ثانشمیمات م خوره،یرو م

..گوجه سبز هوس کرده؟کنمینگاهش م ! 

ش با  افهی. قکنهیو نگاهم م گردهیبرم کهویمکث  با

لبخندم رو  یجلو تونمیم! نهیدنیباد کرده د یاون لپها



 زیگوجه سبِز ر ییدستش چندتا کی ی. تورمیبگ

ش هسته هاش گهیدست د یهست و تو .  

 خوشمزه س؟؟-

گهیو پر خجالت م زنهیم یلبخند یسخت به : 

- خواستیدلم م یلی..خرمیخودمو بگ ینتونستم جلو .. 

گوجه سبز هوس کرده ای. لوبشهیم شتریم ب خنده !  

-  رون،یخور..امروز رفتم بب خوادیهرچقدر دلت م

بهم  یهم هوس کرد ی..هرچخرمیباز واسه ت م

 ..بگو

 یو نگاهش رو به گوجه سبزها شهیجمع م لبخندش

دهیدستش م یتو : 

-  ادیز خوامی..اممم نمخوادیدلم نم ادی..زیمرس

 ..بخورم

شمیم متعجب : 

 چرا؟؟-



. داخل آشپزخونه گهینم یزیو چ کنهیبهم م ینگاه

و  یحال یاز اون ب ی. کمستمیا یو روبروش م شمیم

 دنشیبا د یدر اومده، اما اونقدر نه که کس یفیضع

و به  ذارمیچونه ش م ریبفهمه حامله ست. دست ز

کنمینگاه م حالشیب یچشمها : 

-  دیرفته که با ادتیبخور.. خوادیهرچقدر دلت م

؟؟یدو نفر بخور یاندازه   

پرسهیمقابل حرفم آروم و با خجالت م در : 

- ؟؟عوض شدم  

گزهی. لب مشمیمنظورش نم متوجه : 

 زشت نشدم آوات؟؟-

به  یرنگ و روئه! لبخند ینشده، اما کامال ب زشت

زنمیروش م : 

- ؟؟یمگه از اول خوشگل بود  

کنهیم اخم : 

 !مسخره-



کنمی. سرش رو بغل مرهیگیم وسعت م خنده : 

- ؟؟یزشت بش دی..چرا باوونهینه د   

دهیم رونیب یناراحت نفس : 

- بزرگ  ادیشکمم ز خوادی..دلم نمکاش چاق نشم

 ..بشه

شکم  کیبا  نی. عطررهیگیتصورش خنده م م از

 !قلنبه و گرد

- یشیبامزه م .. 

کنهیو نگاهم م رهیگیرو باال م سرش : 

- خورهیحالت به هم م یگفته بود .. 

حرف رو زدم.  نیا یکه کِ  ادیب ادمیتا  کشهیم طول

 حرفها رو هم نیزتریکه ر هیاون چطور فراموشکار

داره؟یذهنش نگه م یتو ! 

-  یاز زنم که بچه  دی..چرا بازمیبود عز یشوخ

 خودم تو شکمشه حالم به هم بخوره؟؟



. دستم رو دو طرف صورتش کنهینگاهم م نامطمئن

بوسمشیو آروم م ذارمیم : 

- تو  یحرفو زدم..چطور نیمن ا شیسه چهار ماه پ

مونده؟ ادتی ! 

 یوو سرش رو ر کنهیبغلم جمع م یرو تو خودش

ذارهیم م نهیس : 

- حرفا و اتفاقا رو  تونمیسخت م یلیخ نروزایا

 ..فراموش کنم

- ؟؟یفراموش کن دیاصال چرا با   

دهیوار و ناراحت جوابم رو م زمزمه : 

- باهاشون  ستمی..بلد نکننیم تمی..سخته..اذدونمینم

به خاطر بچه  خوادی..کاش بچه نبود..دلم نمامیکنار ب

یسرد بش و..تو ازم میاز هم دور بش .. 

سخت  یلیبودن باهاش تنگه که خ یدلم انقدر برا 

که  یخودم رو کنترل کنم. اما به خاطر بچه ا تونمیم

گذرمیبه مراقبت داره، بازهم ازش م ازین . 



- خوادتیهم دلم م یلی..خشمیسرد نم .. 

و..حس  کشمیصورتش م یرو نوازش وار رو دستم

ادیدرم انیمردونه م به غل یها : 

- گهید شهیاسه م سخته..اما فعال نمهم و یلیخ .. 

- ادیخوشم نم م،یمراعات کن دیبا نکهیاز ا .. 

! کنهیساده حرف زدنهاش، وسوسه م م نیبا ا چقدر

گمیبا خنده م : 

- گذرهیسخت م شینطورینشو..هم طونیش .. 

گهیم دیو با خجالت و ترد کنهیرو بلند م سرش : 

- زه؟؟یری..فکرت به هم نمینطوریخب..ا   

حرف داره؟!  نیاز ا ی. منظورشندیگ متن چشمهام

و به  رهیگیلبش رو گاز م نه،یبیسکوتم رو م یوقت

دهیادامه م یسخت : 

- رابطه داشت گهید یجورا شهی..اممم متونمیمن م .. 



نگاهش رو  یشتری. با خجالت بشندیگرد م چشمهام

دهیو ادامه م کشهیم نییپا : 

- ندارم..فقط  ی..من حرفیکه تو بخوا یهرجور

من باشه..اصال  ِش یو..فکرت پ یبا من باش مخوایم

 یخوایو..آآآ م یتا آروم بش کنمیم یبگ یهرکار

؟؟یامتحان کن گهید یجورا  

خواستن و خنده  یجلو تونمی. نمکنمینگاهش م ناباور

 دشیبه خاطِر سوء د طونیدختِر ش نی. ارمیم رو بگ

 یهرطور خوادیواقعا م ای زنه،یحرف رو م نیا

 نیکه از ا یهر منظور ؟م؟یهست باهم باش

و  ریبامزه و پروسوسه داره، حالم رو ز یشنهادهایپ

به  حیتنگ شده م رو با تفر ی. چشمهاکنهیرو م

دوزمیصورتش م : 

- ؟؟یبکن یبلد کارایمثال چ  

کنهیخجالت اخم م با : 

-  نیکم از ا ی..دوران نامزدگهید یدونیخودت م

میروزا نداشت .. 



دستم رو پشت  اطی. با احتشهیم شتریم ب خنده

. کنمیحرکت بلندش م کی یو تو ذارمیزانوهاش م

لبهاش  یو تُرش ذارمیلبهاش م یلب رو تابیگرم و ب

خش  یطوالن ی.بعد از بوسه اکنمیمزه م یتابیرو با ب

گمیگرفته م : 

- یدیگوجه سبز م یمزه  .. 

که حاال آرامش گرفته، مشِت پر از گوجه  ینگاه با

دهیسبزش رو نشونم م : 

- کنم؟؟ کاریو چر نایا  

رمیم ییظرفشو نکیسمت س به : 

- خاطره از دوران  دیتجد هی میزودتر بر نجایا زیبر

میبکن ینامزد .. 

دمیرو م یو جواب دکتر فتح نمیشیم یصندل یرو : 

 ..بله همسرشون هستم-

پرسهیرسا و بدون مکث م ییصدا با : 



- د؟؟یچند وقته باهم ازدواج کرد  

- ساله کی .. 

کنهیم تکرار : 

- د؟؟یداشت ییاله..قبال باهم آشناس کی  

 چوقتیباال که ه یطبقه  ی..دختِر لپ چالییآشنا

 میزندگ کیشر یروز کی کردمیفکرش رو هم نم

 !بشه

-  یی..اما قبل از اون، آشنامینامزد بود ینُه ماه

میداشت یخانوادگ .. 

- ؟؟یمردان یآقا دیشناسیخانواده ش رو کامل م یعنی  

نه اونقدر دی. شاکنمیم فکر ! 

- خانوم  دیدونیبود..م یسطح ییآشنا هی

 تونهیم یکه کمتر کس هیجور نیدکتر..عطر

بشناسدش..اصال فکر نکنم خانواده ش هم اونقدر 

..قبلش میبشناسنش..من و اون نه ماه باهم نامزد بود

کامل  کردمی..فکر ممیداشت یادیارتباط ز



دختر حساس و حسوده  هی کردمی..فکر مشناسمشیم

ازدواج  یباشه و بس! اما وقت خودش خوادیکه فقط م

 یِ بود. وابستگ بهیاز رفتاراش واسم غر یلیخ م،یکرد

ترسش  ایو شکاک بودنش.. ینیبدب ایبه من.. ادشیز

گهید یزایواسه از دست دادنم و چ .. 

رسهیمکث به گوشم م هیبا چند ثان صداش : 

- که  هیدختر نیکه مشخصه، عطر نطوریخب ا

..رابطه ش ستیدرک نقابل  یرفتارش واسه هرکس

 با خانواده ش چطور بود؟؟

تر از هر  رید کنمی. حس مکشمیم میشونیبه پ یدست

شناختش اقدام کردم یبرا یزمان ! 

- ارتباط  ادی..آآآ با مادرش زدونمینم ادیراستش ز

باشه..با  ینطوریبا باباش هم ا دینداره..شا یمیصم

نداره که البته  یخوب ی ونهیخواهرش اصال م

 شیتو زندگ یمشکالت هیهم االن  خواهرش

 گرم یبا کس ادیکه ز کنمیتعجب م نیاز ا شتریداره..ب

که البته  مهم مادر ی..جز من و..پدرم و..گاهرهیگینم



رو  یکه همه چ نهیبه ظاهره..فقط دنبال ا شتریب

و خوب نشون بده یعال .. 

. خانوم زنمیچقدر درمورد رفتارش حرف م دونمینم

. دمیو من جواب م پرسهیه مدکتر با صبر و حوصل

 یشبانه ش..فراموش یدر مورد کابوس ها

و  ایارغوان و برد یِ هاش..انکار کردنهاش..مهمون

که  یاز حدش..هرچ شیب تی..حساسشیخرابکار

و در آخر خسته و ناراحت  گمیم دونم،یدرموردش م

گمیم : 

- فرق  یانقدر با دوران نامزد یچطور دونمینم

بود و من دقت نکرده  یورنطیاز اول ا دیکرده..شا

ذهنش تا  دونستمی..نمشناسمشیم کردمیبودم. فکر م

انقدر کاراش دور از  ایس.. دهیچیحد پ نیا

چون سنش کمه و لوسه،  کردمیفکر م لیدرکه..اوا

 شتریب گذره،یم ی. اما هرچکنهیرفتار م ینطوریا

شمیو نگران تر م فهممیازش م . 



-  نیطرکه مشخصه، ع نطوریا یمردان یخب آقا

رو نداشته که  یاصال کس دی. شاهییدختر درون گرا

رو قابل اعتماد  یهم کس دیباهاش حرف بزنه. شا

بذاره..حتما  ونیدلشو باهاش درم یندونسته که حرفا

به شدت  یزیچ کی..احتماال دهیترسیم ییزایچ هیاز 

ش  تهمشکل واسه گذش نی..ممکنه اکنهیم تشیاذ

واج واسه ش افتاده و بعد از ازد یاتفاق هی ایباشه..

کرده..تا به حال درموردش  نیاونو نسبت به همه بدب

ن؟؟یدیازش پرس  

 رشیو فکرم سمت خاله من کشمیم یآروم پوف

 ی. خودکشزنمی. درمورد اون حرف مشهیم دهیکش

 یباهاش..حرفها ادشیز یلیخ تیمیکردنش..صم

 یگاه نیکه عطر یسر و ته یب یساغر..حرفها

که به ذهنم  یرد محسن..هرچ..درموگهیدرموردش م

به  نیکنه که عطر دایپ یتا بلکه راه گمیم رسه،یم

 .آرامش برسه

- ..پس فقط یمردان یسخت شد آقا کمی ینطوریا

تو گذشته  نی..عطرستیو ترس ن ینیو بدب تیحساس



وحشتناک داره که احتماال نتونسته  یخاطره  کی

چشمش.  یتنها همدمش، جلو یِ هضم کنه..خودکش

وحشتناک و  تونهیاز تصور م شتریب یلیخ نیخب ا

باعث به هم خوردن  تونهیم یخطرناک باشه..حت

دخترش هم از  یحت دیگیم یبشه. وقت شیروحتعادل 

با  شتریمادرش خبر نداشته و ب یِ خودکش لیدل

 تیمیصم نیبوده، پس ممکنه هم یمیصم نیعطر

باهم رد و بدل کرده باشن  ییباعث شده باشه حرفا

قراره  زایچ یلیخ انیدرجر نیعطر دیشا! دیکه نبا

 ..گرفته بود که اصال مناسب سنش نبود

کشمیبه صورتم م یخراب دست یاعصاب با : 

-  یخانوم دکتر..حت دونهیم زایچ یلیخ نیعطر

 یخاله ش با شوهرش چطور یکه رابطه  دونهیم

و درمورد خاله ش حرف  کنهیرفتار م یبوده. جور

 یلیخ نی..اششهیو پ که انگار هنوز زنده ست زنهیم

درباره ش باهاش  کنمیجرات نم ی..حتکنهیم میعصب

ترسمیحرف بزنم..از عکس العملش م .. 



- خانومتون بارداره؟؟ دیگفت  

زنمیقدم م هیو روشن آتل کیتار یو تو شمیم بلند : 

- نگهش داره..االن هم  خواستیبله..اصال هم دلش نم

خوب  یلی..وگرنه خگهینم یزیبه اصرار من چ

بهم گفت که دلش  شی..چند وقت پهیکه ناراض هممفیم

بچه ش دختر باشه و مثل خودش بشه..گفت  خوادینم

 دونمیمثل دخترخاله ش باشه..نم خوادیدلش م

 نمنو نگرا نای..اما اهیحرفا چ نیمنظورش از ا

کنهیم .. 

شهیپخش م یگوش ینفس بلندش تو یصدا : 

-  شیخاله ش واسه چهار سال پ یخودکش ی هیقض

..به یمردان یآقا دیاقدام کرد رید یلی..خبوده

هاش  تیخصوص االن که بارداره، حتما حساس

د؟؟یهم شده..چطور زودتر به فکِر درمان نبود شتریب  

شمیتر م یعصب : 

- ضه؟یمر نیمگه عطر ! 



-  یآقا دینیباهاش حرف بزنم تا بهتر نظر بدم..بب دیبا

از ماها  یلیباورتون نشه..اما خ دی..شایمردان

حتما  ختهیذهِن به هم ر نیو ا میدار یذهن یآشفتگ

 نیبه سر و سامون دادن و درمان داره..ا ازین

که  یطور شتره،یخانوم شما ب یبرا یذهن یناهنجار

 نیبهش نگاه کرد. ا یانسان عاد کی دیبه د شهینم

درِد کهنه چهار ساله که همراه همسر شماست..و بعد 

هم  داره درونشو به ییجورا کیاز چهار سال 

اصال فراموش کرده باشه که خاله ش  دی..شازهیریم

رو..اما  گهیاز اتفاقات تلخ د یلیخ ایکرده.. یخودکش

ناخودآگاهش جا خوش کرده و تو  ریتو ضم نایا

همسر شما  یِ نی. بدبدهیم شونمختلف خودشو ن طیشرا

خاله و شوهر  نیسرِد ب یبه خاطر رابطه  تونهیم

 تیمیخاله ش و صماشتباهات  دیخاله ش باشه. شا

در  نیباعث شده که عطر نیبا عطر شیافراط

. و رهیزن و شوهر قرار بگ نیمشکالت ا انیجر

سن  یبوده و احتماال تو انیدر جر یچون از بچگ

 نه،یعطر تیشخص یریحساس که موقع شکل گ



 یو در اخر با اون خودکش ده؛یو شن دهید زایچ یلیخ

ه حد وحشتناک ب یدردا نیا ن،یچشم عطر یجلو

 تیو باعث شده کال شخص دهیرس ییباال یلیخ

 رید یلیبره..متاسفانه خ یرو به نامتعادل نیعطر

دیکرد یریگیپ .  

و با پوزخند مسخره  کشمیدندونهام م نیباالم رو ب لب

گمیم یا : 

- از مادرش  یخانوم دکتر..وقت دمیمن تازه فهم

برگشت گفت که  یعاد دم،یدرمورد خاله ش پرس

 نویدختر خاله ش هم هم یومده! حتباهاش کنار ا

..اما بعد کم کم به زدینم یحرف چیگفت..گفت اولش ه

اون اتفاق به  یدرباره  گهیبرگشت و د یحالت عاد

 ا..دکتردینپرس یزیهم چ ینگفت. کس یزیچ یکس

بهشون گفته بودن که بهتره درباره ش حرف نزنن تا 

ادیبا خودش کنار ب نیعطر .. 

- ه ب طیشرا نیدختر تو بدتر نی.ااشتباه پشِت اشتباه.

باهاش حرف زده، نه  یحال خودش رها شده..نه کس



 یبزنه. متاسفانه بعض یخودش خواسته که حرف

نا  یچینسخه پ کی ایاشتباه  یمشاوره  کیموقع ها 

تو  نی.عطرشهیم ییباال یلیبه جا، باعث خسارات خ

االن هم  ی..که حتدهیاتفاق به شدت صدمه د نیا

رو باور نکرده و به شدت اونو انکار  مرگ خاله ش

 تونهی..اما نمهیعاد ریخودش بدونه که غ دی. شاکنهیم

تر از  فی..چون ضعادیبودن کنار ب یعاد ریغ نیبا ا

بر  شیبِد زندگ یحادثه ها نیاونه که بتونه از پس ا

موفق به هضم و کنار اومدن نشده،پس  نی. عطرادیب

آورده ور یبه فراموش .. 

شهیم شتریب ی. اخم و کالفگکشمیم نییارو پ نگاهم : 

- کنم؟؟ کاریچ دیحاال با  

-  نی..عطردیبهش آرامش بد دیکن یفعال فقط سع

داره.  ازین یاالن به آرامِش روح یزیاز هرچ شتریب

و تنهاش  دیکه کنارش هست دیبد نانیبهش اطم

 یهم صحبت کنم آقا نیبا عطر دی..من بادیذارینم

که باهام حرف  دیکن شیراض متی..با مالیمردان



روانپزشک..اصال  ایروانشناس  دیبزنه. نگ

که قراره با  دیحس رو القا کن نی..بهش ادشیوننترس

کمک  تونیکه به زندگ یکیدوست صحبت کنه.. هی

 دیدی..اگر دیخانوادگ یآشنا کی دیبگ دیتونیکنه. م

نشون داد و مخالفت کرد، اصال اصرار  یواکنش تند

 گهیراه د هی دی.بذاردیمن نزندا تشی. به حساسدینکن

میکن دایپ . 

کنمیم نییباال و پا یسر : 

- کنمیم مویسع .. 

- بهش  د،یدیکه به خاطرش انجام م یهرکار

 نویبهش ا د،ی..اگه با همکارتون قطع رابطه کرددیبگ

مهم بودنش رو متوجه بشه.  زانیتا م دیبفهمون

و بهش  دیجلوه بد تیاهم یو ب یکارتون رو عاد

شما وجود  یاز اون مهمتر برا یچیکه ه دینشون بد

 اید یباهاش رفتار کن یبا دلسوز دینکن ینداره. سع

 یعاد ریبه خاطر غ دیکه فکر کنه دار یجور کی

بودن  ضی. بهش حس مردیکنیبودنش باهاش مدارا م



 ی..سعدیبد نانی..بهش اطمدیبودن رو ند وونهید ای

بتونه  که بهتون اعتماد کنه و دیرفتار کن یجور دیکن

باهاتون حرف  کنه،یم تشیکه اذ ییدرمورد فکرا

حرف نزدن  نیعطر یاصال مشکل اصل دیبزنه. شا

اگر حرف بزنه و درمورد مشکالتش  دیباشه..شا

 یلیکه خ دوارمیبهتر بشه..و من ام یلیبگه، حالش خ

با حرف زدن حل بشه شیذهن یها یریاز درگ .. 

. دمیدکتر رو با حواس جمع گوش م یها هیتوص

 یتا االن هم برا ینه، ول ای امیاز پسش برم دونمینم

تماس رو قطع  یکم تالش نکردم. وقت دنشیفهم

باهاش  میساعت و ن کیبه  کیکه نزد نمیبیم کنم،یم

  !حرف زدم

و خسته و با  کنمیرو کارت به کارت م تیزیو پولِ 

روشن  یگاری. سشمیمشغول داخل تراس م یفکر

. کنمیبده، دود م یخوب بهم حس نکهیو بدون ا کنمیم

 ختهیبه هم ر یاز فکرها یکم نکهیفقط به خاطر ا

اعتمادش رو جلب کنم  ی. کاش بتونم کمرمیفاصله بگ

ستیش نیاعتماد یتر از ب زینفرت انگ یچیکه ه . 



که حس  نهیا ده،یاز همه آزارم م شتریکه ب یزیچ

رو  ریمن یمن دارم تاواِن بد بودن محسن برا کنمیم

ریمحسن و شکستِن من انتی..خدیا. شدمیپس م .. 

- راحت باشه؟؟ المیپس خ  

مامان  یو صدا چرخونمیرو به سمت چپ م فرمون

شنومیم یگوش یرو تو : 

-  گهیساعت د کیراحت.. التیبرو خ زمیآره عز

ببرم نمیواسه عطر کشمیم شه،یغذا آماده م .. 

دمیم رونیب یآسوده ا نفس : 

- چند وقت نیا یدستت درد نکنه، تو زحمت افتاد .. 

دهیجوابم رو م مهربون : 

- پاره  کهیواسه مامانت تعارف ت خوادینم

خودم  یکنم، واسه نوه  ی..هرکاریکن

تا بهتر حواسم  نجایا ادیب شهیکه پا نم نی..عطرکنمیم

 ..بهشون باشه



و به خاطر بودنش خدا رو شکر  ادیلبم م یرو لبخند

کم  یلیکه به خاطر ترالن خ نی. مادِر عطرکنمیم

 ییهم که اصال جا نیبهش سر بزنه. عطر تونهیم

رهیموندن نم یبرا .. 

- خودم راحت ترم..بهش گفتم که  یتو خونه  گهیم

یایاستراحت کنه تا شما ب .. 

- رو نکن..منم تا  یچیبرو به کارت برس، فکر ه

ششیپ رمیغذا رو آماده کردم، م .. 

..و با کنمیو تماس رو قطع م کنمیتشکر م بازهم

. قرارداد رمیبه سمت محل کارم م یشتریسرعت ب

لوکس  رآالتِ یش یدیشرکت تول کیبستن به 

به محل  کیکارم. نزد یتو هیساختمان، تنوع جالب

دمیم امیبه احسان پ ،یعکاس : 

- ؟؟یدیسالم..رس  

دهیزود جوابم رو م یلیخ : 

- ؟یی..تو کجاکمیسالم نزد  



- رسمیدارم م .. 

به  گهید ی قهیو کمتر از پنج دق کنمیرو ارسال م امیپ

. داخل ساختمان رسمیکه برام فرستاده شده، م یآدرس

ده آسانسور  یو شماره  شمیو تازه ساخت م کیش

 ِش یذهنم هنوز پ یگوشه  کی. کنمیرو لمس م

نگرانم یخودیچرا امروز ب فهممیو نم نهیعطر .  

. دمیزنگ واحد مورد نظر رو فشار م یقینفس عم با

. با سالم و کنندیزود در رو برام باز م یلیخ

که احسان  نمیبیو م شمیداخل م یکوتاه یاحوالپرس

 یبرام سر ی. با لبخند گرمدهیزودتر از من رس

شهیم کمیو نزد دهیتکون م : 

 ..هنوز بابا نشده، بدجور سرت شلوغ شده ها-

دمیو دستش رو فشار م دمیکش م یلب : 

- نه ای شهیم داتیاصال پ مینیقسمت خودت بشه بب .. 

زنهیبه بازوم م یخنده دست با : 



-  یگم شده  مهی..نمیواال ما که هنوز دنبال ننه ش

به حال توله هم  یفکر هیبشه، حاال بعد  دایدربه در پ

میکنیم .. 

 خیدلم  یگوشه  کیبازهم  کنمیم یخنده ا تک

بودم که حاال تنها بودنش،  نیعطر ِش ی. انقدر پزنهیم

شهیاز هم شترینگرانم کرده. امروز ب ! 

- بهت نگه بابا یکس یبش رمردیپ سمتریآخرش م .. 

و  بایآالت ز ری. از شمیشیاحسان مشغول کار م با

آپارتمان لوکس و مدرن کار  یکه تو یچشم نواز

. میریگیمختلف عکس م یها هیزاو یگذاشته شده، تو

مختلف  یبا مدلها ید یاز چند دوش مجهز و ال ا

روشن و  یفضا کی یتو یو معرف غیتبل یکه برا

 یوآالِت کار شده ت ریگذاشته شده و ش باز کار

 شمی..انقدر غرق کار مییظرفشو نکیو س ییدستشو

کامل فکرم رو به عکس گرفتن اختصاص  گهیکه د

دمیم .  



باز و بزرگ  یعکس گرفتن از فضا درحال

 یلیرنگ رو خ ییطال رآالتیهستم که ش ییدستشو

دندیجلوه م باتریز . 

- کن تا برِق  شتریاحسان از همون قسمت نور رو ب

ادیتو چشم ب شتریرنگش ب ییطال .. 

مختلف  یحالتها یتو ییروشو رِ یبار از ش چند

رمیگیعکس م .  

 ..آبو باز کن-

..درحال عکس گرفتن هستم کنهیآب رو باز م احسان

 یخودی. همون لحظه قلبم بخورهیزنگ م میکه گوش

 دیو با ببخش رمیگیم نییرو پا نی! دوبشهیفشرده م

 دنی. با دارمیدرم بمیج یرو از تو میگوش یکوتاه

و  دمیرو به دست احسان م نیدورب نیعطر یشماره 

رو  تماس ی. بدون معطلامیم رونیاز اون فضا ب

کنمیبرقرار  م : 

 جونم؟؟-



 کی هیثان کی. تو همون شنومینم یچیه یا هیثان

کنمیم دایپ یبد یلیحس خ : 

- ؟یعطر  

 ریتاز تنم  ییجا کی. شنومیم یبلند ینفسها یصدا

کشهیم .  

- ن؟یعطر ! 

لرزون و  ینفسها و بعد..صدا نِ یبلند و سنگ یصدا

رسهیبه گوشم م نیبلنِد عطر : 

- آوات؟؟؟ مگه  یانقدر پست باش یتونیم یچطور

؟یکنیبا همه فرق م ینگفت !! 

لحظه تمام تنم  کی ی.انگار توارهیهجوم م ینگران

شهیعرق م ِس یخ : 

- لرزه؟یشده؟! چرا صدات م یچ !! 

شهیمخلوط م هیگر با صداش : 



- آوات؟!! تمام  نیواقعا هم ن؟؟یهم

 نیهات واسه هم یحرفات..کارات..مهربون

خونه و سرگرم بچه ت  یگوشه  نمیبود؟؟؟من بش

؟؟یبا همکارات خوش باش یبشم، تو بر  

 یدلم م یتو یو ترِس بزرگ ستمیا یشده م خشک

 :افته

- شده خب؟؟؟ ی!! چ؟یی! کجا؟یگیم یچ  

نفس  یبه سخت کنمیو من حس م هشیبلندتر م صداش

کشهیم : 

-  یزیچ هی! مثل روز واسم روشن بود که دونستمیم

بهت  دینبا دونستمی!! میهست که انقدر مهربون شد

 نی..همه تون عگفتیاعتماد کنم. خاله م راست م

 یآدِم رو نیتر فیکث فته،ی! همه تون پاش بدیهم

یچی!! بچه ت تو امن و امان باشه و من هدینیزم ... 

. حق داشتم که دلم دمیفرو م یگلوم رو به سخت آب

 کی خوادیشده، اما فقط دلم م یچ دونمی! نمزدیشور م

آروم باشه یجور ! 



- شده! فقط جوِن مادرت  یآروم باش بگو چ یعطر

جا تکون هم نخور..از جات که  هی نیآروم باش، بش

؟؟؟یبلند نشد  

شهیدل خراشش بلند تر م یصدا : 

- !! منو تو ی! فقط به فکر بچه ا!! بس کنگهیبسه د

دلت خواست  یکه خودت هر غلط یکرد ریخونه اس

نه؟؟؟  خورهیاز زن حامله حالت به هم م ؟؟؟یبکن

 یلذت گهی! دستمیخوشگل ن گهی..دختهیبه هم ر کلمیه

خودتو قانع  یتونیراحتتر م ینطوریواسه ت ندارم..ا

یباش گهید یکه با کسا یکن !! 

کرده  خی یِ شونی. پذارمیم میشونیپ یرو رو انگشتهام

از عرقم سیو خ : 

- درباره  دونمی! اصال نمیلحظه آروم باش عطر هی

شده یچ نمی..آروم باش بذار ببیزنیحرف م یچ ی .. 

- بچه  نیآروم باشم..منو سرگرم ا خوامی!! نمخوامینم

 ؟؟یبرس اتیکه خودت به خوش گذرون یکرد

رهگذیتو سرت م یچ دونستمی!! به خدا مدونستمیم !  



شهیزجه ش بلندتر م یصدا : 

- یشیازم خسته م دونستمیم !! 

 یسست شده م رو به سمت دِر خروج یقدمها

کنمی. توجه نمزنهیبه سرشونه م م ی. کسکشمیم : 

- گفته؟؟  یبهت چ یشده! ک یخب..فقط بگو چ لهیخ

 مامان کجاست؟؟؟

- شده؟؟؟ یآوات چ  

.اما رسهیبه گوشم م یاحسان از مسافت دور یصدا

لرزونهیتمام تنم رو م نیعطر یصدا : 

- ! چرا خوامی! من که گفتم بچه نمیکثافت یلیخ

 شتریب یاز چ یدونستیم ؟؟؟یشکنیمنو م ینطوریا

؟؟یکارو کرد نی! چرا باهام اترسمیم  

..احسان روبروم زنمیم جی. گشمیم وونهیدارم د 

سر خودش و بچه  ییانگار. بچه!! نکنه بال ستادهیا

اد؟یب !!  



- ..تو فقط آروم باش..جوِن میحرف بزن امیبذار ب

 آوات خب؟؟؟

 غیتر ج وونهی..دشنوهیصدام رو نم یتو خواهِش 

زنهیم : 

- آوات!! از تو آشغالتر  ادی! ازت بدم مادیازت بدم م

که تو  یبچه ا نی! از ادمیند میو پست تر تو زندگ

باهات بدم  ی! از زندگادیهم بدم م یدوستش دار

ادیم .. 

. از در ادی. راه نفسم بند مدهیم گلوم رو فشار یزیچ

 یکه با نگران نمیبی. بازهم احسان رو مشمیخارج م

به  ازیکه ن هیاون بچه ا ِش ی. تمام فکرم پکنهینگاهم م

هیخطِر بزرگ یمراقبت داره و االن تو .. 

- ! به جوِن مادرم یشده عطر یچ دونمیبه خدا نم

 امیلحظه آروم باش، دارم م هیشده.. یچ دونمینم

..فقط جوِن آوات آروم باشتشِ یپ .. 



 دهی. به سمت آسانسور کشرهیگیبازوم رو م احسان

گوشم رو  نیوحشتناِک عطر یها هیگر ی. صداشمیم

کنهیپر م : 

- همه کار  شهی..همیبدون دمی!! آره نبا؟یدونیتو نم

و به همه  یزنیآخرش خودتو به اون راه م یکنیم

ام! من توهم زدم وونهیکه من د یدینشون م !!  

 دیو ناام دهیو ترس دمیم هیآسانسور تک ی وارهید به

. صدام هرلحظه کنمیموهام چنگ م یدستم رو ال

رهیم لیتحل شتریب : 

- ..چه مرگت شمیم وونهیآخه؟؟ دارم د یگیم یچ

 شده؟؟

و به  رهیگی. احسان دستم رو مستهیا یم آسانسور

 یناله زدنها ی. بازهم صداکشهیم رونیسمت ب

ّکنهیجا م قلبم رو از نیعطر : 

- تو رو بزرگ کنم و  یبه خاطر بچه؟؟؟ من بچه 

؟؟؟یبا شهرزاد خوش باش یتو بر   



برام  ینفس گهید کنمیاسم شهرزاد حس م دنیشن با

ایهم توهم زده؟!  نباری. امونهینم ... 

- من سِر کارم..شهرزاد کجا  ؟؟یعطر یکدوم خوش

 !!بود؟

و من با  کنهیرو برام باز م نشیدِر ماش احسان

. شمیبه خاطر ُهل دادن آرومش سوار م یحواسپرت

با اعصاب خراب  شنوم،یرو نم نیعطر یصدا یوقت

برمیصدام رو باال م : 

-  یشهرزاد کدوم قبرستون گمیبا توام!! م نیعطر

االن؟؟ ییبوده؟؟؟مامان کجاس؟!! کجا  

نالهیم یگرفته ا یو صدا هیگر با : 

- ام؟ وونهیکه من د یبه شهرزاد گفت !!  

افته ی. احسان با سرعت راه مکشهیم ریم تسر مغز : 

 برم خونه تون؟؟؟-

دمیفرو م یراه گلوم رو به سخت یسنگ شده  بغِض  : 



-  نیکه تو شکمته، من همچ ینه! به جون بچه ا

بهت گفته؟؟؟ نویا ینزدم..ک یحرف  

لرزهیخش گرفته ش م یصدا : 

اومد عکساشو خواست..گفتم عکساش دست تو -

..خودش رفت یکنیکار نم باهاش گهیو تو د ستین

و...فلش عکساشو برداشت..رژ لبش هم هیآتل ... 

حالت  دونمی. نمکنمیو به احسان نگاه م گردمیبرم

گهیکه نگران م هینگاهم چطور : 

- شده داداش؟!! حالش خوبه؟؟؟ یچ  

با درد  نیبلنِد عطر ی. صدامونهیروش م نگاهم

 :همراهه

-  شیآورد من نبودم یلعنت به تو آوات! چند بار وقت

خدا  یخراب شده؟!! لعنت به من که..آخ..ا نیتو ا

خالص کن یزندگ نیمنو از ا !! 

نهیعطر ِش یبه احسان فکرم پ رهیخ : 



-  یمن روحمم خبر نداره..بهم اعتماد ندار

ن؟؟؟یعطر  

چند  یو در عوض صدا شنومینم گهیرو د صداش

. ارمیم نییرو پا یبوِق کوتاه و بعد قطع تماس! گوش

. هنوز ته دلم دهی. جواب نمرمیگیم شماره ش رو

..هنوز دلم ارهیدرن یباز وونهیدارم که د یدیام

 دمیکه تمام ام یمراقب خودش و اون بچه ا خوادیم

  .به بودنشه، باشه

- شده؟؟؟ یآوات بگو چ  

سوزونهیته گلوم رو م یزهرخند : 

-  نیکه بره فلَش عکساشو از عطر یبه شهرزاد گفت

ره؟؟یبگ  

گهیم ینگرانو با  کنهیم اخم : 

 نه! چطور مگه؟؟-



و ذهنم به هر  دمیم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 یا نهیک نِ یبشه..عطر یزی. اگر چشهیم دهیکش یسمت

م کنه چارهی. اگر بکنهیرحم نم وونهیو د ... 

- دونمی..من مکنهیم م چارهیب ! 

دهیجوابم رو م ری. با تاخرمیگیمامان رو م ی شماره : 

- زم؟؟یجانم عز  

ست بهیخودم هم غر یگرفته م برا یصدا : 

- ن؟؟یعطر شیپ ینرفت  

دهیجوابم رو م یمکث کوتاه با : 

- ..صدات چرا گرفته؟؟رسمیدارم م  

فرو  یگلوم رو به سخت یسنِگ بزرگ تو بازهم

دمیم : 

- خدافظ یچیه .. 

باشم، تماس رو قطع  یمنتظر حرف نکهیا بدون

؟یراحت نیبه هم یعنی. کنمیم !!  



 ...شهرزاد-

نهیشیدستم م یسان رواح دست : 

 شهرزاد رفته خونه تون؟؟-

گردونمیرو به سمتش برم میخال نگاه : 

- ؟؟یبهش گفت یچ  

گهیو نگران م شرمنده : 

به خدا فقط گفتم که فلش عکسا رو قراره از آوات -

بده  خوادیعکساتو م یو بهت بدم..گفتم همه  رمیبگ

باشه یمهم زیکه چ کردمیو..اصال فکرشم نم .. 

 نیرو ب نمی. سر سنگسوزهیم م نهی. سدمبنیم چشم

راه  کی. انگار کنمیم ی. حس پوچرمیگیدستهام م

روم دارم ِش یپ اهیس .. 

داغون به مامان  یو با حال گذرهیم یا قهیدق پنج

دهیجوابم رو م یادیز ری. با تاخزنمیزنگ م : 

 بله آوات؟؟-



کنهیترسم رو چند برابر م صداش : 

- شد؟؟ یچ  

گهیم یحس چیه بدون : 

- زنمیدستم بنده..بعد بهت زنگ م .. 

. چشم شهیبزنم، تماس قطع م یحرف نکهیقبل از ا و

. چرا کوبمیو مشتم رو به پام م دمیهم فشار م یرو

زم؟؟؟یریدارم فرو م کنمیحس م  

تا به خونه برسم.  کشهیطول م قهیدق ستیاز ب شتریب

از  دیام نیبا کمتر شم،یم نگیکه وارد پارک نیهم

. در رمیکوتاه باال م یو از چند پله  شمیم ادهیپ نیماش

 دهیباال کش یخونه بسته ست. نگاهم به سمت طبقه 

 رمی..با دو از پله ها باال مکوبهی. قلبم به شدت مشهیم

 هیکه دِر آتل نمیبیم رسم،یدوم م ی قهکه به طب نیو هم

 هی. وارد آتلنهیشیتمام تنم م یبازه..عرِق سرد تو

فضا، مات و  یِ و آشفتگ یختگیبه هم ر دنی..با دشمیم

هر کدوم به  هیآتل لِ ی. وساستمیا یمبهوت سر جام م

ستیسر جاش ن یچیپرت شده و ه یسمت .  



- چه خبره؟ نجایا ! 

 ی. به سختشنومیاحسان رو از پشت سرم م یصدا

پام به صدا  ریز یها شهی. ُخرده شدارمیقدم برم

 کیرنگ،  دیسف نِ یکِف زم رم،ی. جلوتر که مادیدرم

. سه ارهیبزرگ..نفسم رو بند م یلیبزرگ..خ یکه ل

خون بهم  ی. لکه دمیُهل م یرو با پام به سمت هیپا

 دهامیام مام. تشهی. بغض بزرگتر مکنهیم یدهن کج

رهیو به هوا م شهیدود م ! 

- کجاس آوات؟ نیعطر ! 

 ی. حس خفگشنومیو نم شنومیاحسان رو م یصدا

بگم..از  و زمان ناسزا نیبه زم خوادیدارم. دلم م

. شمیمتنفر م یاعتماد یب نهمهیو ا نیعطر

کنم؟ کاریشهرزاد...با اون چ ! 

 ی. اسم مامان رورسهیبه گوشم م میگوش امیپ یصدا

خونمیرو م امشی. پکنهیم ییصفحه خودنما : 

- مارستانِ یب ایب .... 



 یکلمه  چی. هستین یدادن دیام چیه امشیپ یتو

. چه نمیشیم نیزم ی. رونمیبینم یدلگرم کننده ا

..چقدر راحت همه خندمیراحت! تلخ و پر بغض م

دستهام فشار  ونی! سرم رو مشهیم رونیو کهوی یچ

قلبم فرو  یتو ریخون مثل ت یو لکه  دمیم

..واقعا انقدر راحت؟! نگاهم تار شهی.باورم نمرهیم

تمومش  رحمانهی..باورم نکرد! چقدر راحت و بشهیم

 !!کرد

و با حسرت به  دمیم هیککنار در ت وارِ یرو به د پشتم

تخت نگاه  یرو دهیخواب یو خسته  فیدختِر نح

حاِل  کی. کنهیم ینیدلم سنگ یرو یزیچ کی. کنمیم

..انگار له شده میتموم نشدن یِ خستگ کیبد.. .. 

و دو روزه که  نهیشیابروهام م نیاز سردرد ب یاخم 

. شهیگلوم رفع نم یتو یبغض سنگ شده  نیا

تاده ش رو از نظر گود اف یبسته  یچشمها

 یش رو.حت دهی. و پوسِت کِدر و رنگ پرگذرونمیم

 یرو از ابروها نیخواب هم بغض داره و من ا یتو

فهممیجمع شده ش م .  



و با بغض زمزمه  رهیگیدستش رو م یمهر خاله

کنهیم : 

- که انقدر حالت  دمیقربونت برم مادر..چرا نفهم

 فی..چقدر بچه م ضعنیبرات عطر رمیبده؟؟ بم

دهیکش یده..چه دردش .. 

 دنی. اصال دلم دخوادیصدا رو نم نیا دنیشن دلم

گوشه  کیکه  ی. نه ترالنخوادیرو نم چکدومیه

و نه عمو  کنه،ینگاه م نیو با غم به عطر ستادهیا

رو  نیعطر یکه گرفته و بدون حرف موها یفرهاد

 شهیهم نیعطر یو نه مادرش که برا کنه،ینوازش م

الهیخیسهل انگار و ب ! 

- خونه،  بردمتی..کاش مِشتیاومدم پ یم شتریکاش ب

..کاش باال سرت کردمیخودم ازت مراقبت م

موندمیم .. 

 یو بغض سخت تر و بزرگتر تو شهیفشرده م فکم

. ادیدهنم نم یتو یحرف چی. هکنهیگلوم جا خوش م

 یحس چیشده باشه و ه یباشه که ذهنم خال نیمثل ا



بد رو دارم  یحسهاوجود نداشته باشه. اما چرا..تمام 

 نینفس بکشم. ا یدرست و حساب تونمینم یو حت

 شهیتر و خسته ترم..و از هم دیناام شهیروزها از هم

 ..متنفر تر

 ..آوات پسرم-

 واریم رو از د هیحاج بابا تک یصدا دنیشن با

 یحاو یا سهیکه همراه مامان با ک نمیبی. مرمیگیم

شندیداخل اتاق م وهیکمپوت و آبم .  

- بهتره؟؟ حالش  

 رمیگیرو که به سمتم دراز کرده، از دستش م  سهیک

کنمیم نییباال و پا یهدف سر یو ب : 

- گهید نیاومده بود روزید د؟یدیچرا زحمت کش .. 

کنهیو ناراحت نگاهم م نیغمگ : 

- ..نگران دخترم بودماوردیدلم طاقت ن .. 

نگاهش کمتر از بابا  یو غم تو کنهینگاهم م مامان

هگی. آروم مستین : 



- یکردیاستراحت م کمیخونه  یرفتیم .. 

 یو نفس خسته ا کشمیموهام م یال به ال یدست

دمیم رونیب : 

- حاال رمیم .. 

گهیو آرومتر م رهیگیرو م دستم : 

- باهات حرف بزنم دیبا .. 

 نکهیو بدون ا رمیگیاز نگاه پر از حرفش م چشم

. ذارمیم خچالی یرو تو سهیفرار ک یبدم، برا یجواب

خودم رو هم  یاصال حوصله  نروزهایاکه  دونهیم

هم  دنیدلم نفس کش ی..حتچیندارم؟؟ حرف زدن که ه

و  دمیم هیتک واریو خسته به د جی! دوباره گخوادینم

 یشه. حتیچشمم محو نم یخون از جلو یلکه 

پسر ایکه دختر بود  دمینفهم .. 

 یخانواده در کمال احترام سالم و احوالپرس دو

 زیند بزرگ و تمسخر آمپوزخ کیو دلم  کنندیم

ست؟؟یسردرد دست بردارم ن نی. چرا اخوادیم  



سکوت عمو  یحاج بابا درست به اندازه  یصدا

 :فرهاد پر از درده

- نشه..بعد از  داریاز خواب ب م،یآروم حرف بزن کمی

جون  دیبخوابه شا کمی ده،یکه کش یاونهمه درد

رهیبگ .. 

اشک  نیکه مادِر عطر شهیحرف باعث م نیهم

و آروم بگه زهیبر : 

بچه م شده پوست و استخون..خون تو بدنش نمونده -

گهید .. 

 یپ رندی. چرا نمکنمیو داغون اخم م یعصب

 یخاله مهر یشونه  یکارشون؟؟؟ مامان دست رو

دهیم یو دلدار ذارهیم : 

- جون..نگران نباش..دوباره سر  ینداره مهر یبیع

 بود که اصال یجور طشی..شرارهیگیجون م شهیپا م

ازشون مراقبت  شتریب دی..باموندیتنها م دینبا

میکردیم .. 



و چقدر  فهممیم یمامان رو به خوب یحرفها یمعن

حرفها رو بهشون بزنم! خاله  نیخودم ا خواستیدلم م

ندازهیم نییشرمنده سرش رو پا یمهر : 

- ..خدا ازمون بگذره..نوه مون از میکرد یکوتاه

 ..دست رفت

رو  نیسر عطر یو رو نهیشیتخت م یبابا لبه  حاج

کنهینوازش م : 

- خودشه یتار موش..مهم سالمت هی یفدا .. 

. دلم به درد کنهیم یو ناله ا خورهیم یتکون نیعطر

که سکوت کنم. بابا با  دمیم حیو همچنان ترج ادیم

پرسهیم یآروم یصدا : 

- دخترم؟؟ یخوب   

نالهیو آروم م کنهیبغض م یداریخواب و ب نیب : 

- تنهام نذار..آوات..نرونرو..تو رو خدا.. .. 

درد آورش آشنا ام.  ی. من با کابوسهاادیباال نم نفسم

رو بدونه! االن فقط  نیمادرش هم ا یفکر نکنم حت



آرومش  تونهیبخش م نانیآغوِش تنگ و اطم کی

کنهیکنه. بابا آروم سرش رو نوازش م : 

- نترس یچی..از همیِشتیبخواب دختِر من..ما همه پ .. 

 هیخواب گر یو تو دهیکون مسرش رو ت نیعطر

کنهیم : 

- ..نه..بچه م..بچه م..دخترم..ساغرمریخاله من .. 

رو برامون جهنم  یزندگ نطوریکه ا ریبه من لعنت

. و رسهیمادرش به گوشم م ی هیگر یکرده! صدا

و  نیترالن! جِو سنگ ی..حتهیآروم بق ی هیگر یصدا

کنهیخراب م شتریکه اعصابم رو ب یپر از غم .  

-  ریسرت دخترم..تنِت سالمت..راحت بگ یفدا

یشیبخواب..انشاا.. زود سر پا م .. 

کنهیناله وار التماس م نیعطر : 

 ..نه..نرو..آوات-

وار  ونیو هذ یو عصب شهیکم چشمهاش باز م کم

گهیم : 



- خورهی..حالم داره به هم مادیخون م یبو .. 

رو  نیاتاق و حاِل خراب عطر یفضا تونمینم گهید

و با حال داغون و  زنمیم رونیتاق بتحمل کنم. از ا

. رمیم رونیب مارستانیتند و نامتعادل از ب یقدمها

و تمام  نمیشیم یمکتین یرو مارستانیب اطیح یتو

..اما ارمیآرامشم رو به دست ب یکه کم نهیا میسع

  .خراب تر از اون هستم که بتونم

و  فیکث یو به کفشها رمیگیدستهام م نیرو ب سرم

و  شهیتار م دمی. کم کم دشمیم رهیخخاک خورده م 

.آخه شندیسرم فشرده م یاز قبل رو شتریدستهام ب

و پوچ بشه و در اخر  چیچطور ممکنه تمام تالشم ه

از قبل برسم؟!  کتریتر و تار نییپا ییبازم به جا

درست شدن  یخواستن برا نهمهیبا ا نکهیباور ا

مغزم  یتو شه،یبازهم هربار بدتر از قبل خراب م

به  نطوریا میکارم اشتباهه که زندگ ی. کجاگنجهینم

شده؟؟ دهیگند کش   

 آوات؟؟-



و  دمیهم فشار م یمامان چشم رو یصدا دنیشن با

رمیگیسرم رو باال نم : 

- حرف زدن ندارم یاالن حوصله  .. 

و  یو با ناراحت ذارهیشونه م م یرو رو دستش

گهیم یمهربون : 

- ستراحت ا کمیمادر قربونت بره..برو خونه  یاله

میزنیکن، بعد باهم حرف م .. 

 نییبغض پا نیو چرا ا لرزندیچشمم م یجلو یکفشها

ره؟؟ینم  

- بهتره..فردا با پس فردا مرخص  یلیخ نیعطر

 یببره خونه  خوادیکه م گهی..مامانش مشهیم

  .خودشون تا خوب ازش مراقبت کنه

خندمیو پر بغض م تلخ : 

- ؟کجا بود؟؟ کرد،یمراقبت م دیکه با یموقع  

کشهیرو نوازش وار پشتم م دستش : 



- ..حتما اونا هم مشکالت زمینگو عز ینطوریا

 نیخودشونو دارن. حال ترالن هم کم از حال عطر

 ..نداره

دمیفرو م دهیفا یگلوم رو سخت و ب یتو بغض : 

-  شونیدهم دلسوز کی نیاونا واسه عطر یدلسوز

 شیبره پ خوادیاگه دلش م نمی..عطرسیواسه ترالن ن

! خسته گمینم یزیندارم..اصال چ ی، من حرفهمونا

 دیبا ی..تا کدمیاونا رو کش یشدم بس که ُجور کم کار

مادرشو من بدم؟؟ یمحبت یخاله ش و ب یتاوان زندگ  

کنهیرو به سمتم خم م سرش : 

- آوات؟؟ هیمنظورت چ  

درهم و حال  یو با اخمها رمیگیرو باال م سرم

فت بودِن . تاواِن کثاکنمیخراب به روبرو نگاه م

 یب نیبدم؟!! چقدر از ا دیشهرزاد رو هم من با

اطرافم  یخسته ام. و چقدر تر از آدمها یاعتماد

آدمها از  نیا یبودنها یمتنفر! بچه م به خاطر عوض



دور و  یمهاآد یرفت و زنم به خاطر ندونم کار نیب

  .برش به اون روز افتاده

- شه؟یدرست نم یچیآخه چرا ه !! 

گهیو با بغض م ذارهیدستم م یرو دست : 

-  یا جهینت چیو به ه دیشیم تیاذ یکنیاگه فکر م

خب دیتموش کن د،یرسینم .. 

 نی. انقدر دلش به حالم سوخته که اکنمیم نگاهش

که  شهیسردرد باعث م ده؟؟یرو م رحمانهیب شنهادیپ

 :چشمهام جمع بشند

- تموم کنم؟ ویچ ! 

کشهیم نییو نگاهش رو پا شندیپر م چشمهاش : 

- سال  هی نی..تو اگذرهیم تونیاله که از زندگس کی

 کنهیفکر م نی..عطردمیانگشت شمار شاد بودنتونو د

همه  خوادیکه همه ش با تظاهر و خنده م فهممیمن نم

 یلیکه متوجه خ فهمهیرو خوب نشون بده..نم یچ

ارمیخودم نم یو به رو شمیم زایچ .. 



کشهیرو باال م نگاهش : 

- ست و  ختهیبه هم رکه انقدر فکرش  یکرد کاریچ

نه؟؟یآروم و قرار نداره؟؟ چرا انقدر نسبت بهت بدب  

. رمیگیچشم ازش م دم،یم رونیکه ب ینفس خسته ا با

 یچ دونم،یخودم هم جواب سوالش رو نم یحت یوقت

 بگم؟؟

- رفتم خونه تون، دِر خونه باز بود. از پله ها  یوقت

 .همونادیباال م یصدا از طبقه  دمیکه رفتم باال، د

 نیرو زم دمیجا دلم شور افتاد. خودمو که رسوندم، د

به هم  هی..کِل آتلچهیپیافتاده داره از درد به خودش م

تو اون وضع  یداره که اونطور یلیدل هیبود.  ختهیر

نه؟؟ گهیبود د  

شدنم بسه! دارم  یعمر روان کی یهم برا تصورش

..اشتباه از من بود؟! من تا حد امکان کنمیفکر م

سر  کهویدور کردم. چطور  میو از زندگشهرزاد ر

شوک موندم که  یاز خونه م درآورد؟! هنوز تو

 یکار رو بکنه؟!! رژ لبش تو نیتونست ا یچطور



 طبرداشتِن فلش عکسهاش فق یمن و بهونه  ی هیآتل

که انقدر  شهی!! باورم نممیبه هم خوردن زندگ یبرا

 دیبا زیهمه چ یدختِر ب نیشده باشه! من با ا یعوض

کنم؟؟ کاریچ  

- رو  گهیهمد دیروشن کن آوات..دار تویزندگ فیتکل

یمراقبش باش یتونینم یکنی..اگه فکر مدیدیآزار م .. 

خسته م  یچشمها یحرفش انگشتهام رو رو ونیم

گمیو م دمیفشار م : 

- ولش کنم به حال خودش؟؟ تونمیم یکنیفکر م  

- ؟؟یتونیچرا نم  

نمیچیم رو پشت سر هم لمی. و من دالپرسهیم آروم : 

- واسه  تشیمنه..حساس یوابسته  یلیخ نیعطر

 ترسهی..مگهید یکیولش کنم و برم با  ترسهی..منهیهم

 یحال بذارمش و برم پ نیتو ا تونمیتنهاش بذارم..نم

خودم یزندگ .. 

پرسهیم یمعن پر : 



- ن؟؟یفقط واسه خاطر خوِد عطر  

پرسهی. دوباره مدزدمیم چشم : 

- داره و  یعاد ریغ یوابستگ هی نکهیبه خاطر ا

آره آوات؟! فقط به خاطر  ؟؟یکن انتیبهش خ ترسهیم

ن؟؟یا  

گمیم یچارگیو پر از ب کنمیبا زبون تر م یلب : 

- یواسه چ یدونیمامان..خودت م تونمینم .. 

- یواسه چ دونمینم .. 

و..لعنت  ذارمیصورتم م یدستهام رو رو یکالفگ با

شهیتر م یقو دنشیکه با هربار د یحس نیبه ا : 

- االن  یدونیچون دوستش دارم..خودت م تونم،ینم

از دست  یچیانقدر داغونم. بچه م سر ه یواسه چ

 یکنم. اما اون کاریچ شیبا باعث و بان دونمیرفت. نم

منه. با  یِ زندگ گه،یم ونیکه رو تخت افتاده و هذ

 نمیبیم یهاش وقت یاعتماد یها و ب یبدخلق یهمه 

 یم از بدبختخوایم کنه،یتو خواب ناله م یاونطور



! من حاضرم به تونم؟یولش کنم بره؟؟ م یگی.مرمیبم

جونم هم بدم تا  یبکنم..حت یخاطر داشتنش هر کار

 ..حالش خوب بشه

دمیادامه م یاخم و دلخور با : 

اما ازش ناراحتم. دلم ازش گرفته. نذاشت حرف -

 کنه،یحرفامو..خودمو باور نم نکهیبزنم. به خاطر ا

قبولش  کنهیداره، چون فکر م. قبولم نشمیم وونهید

کنم کاریچ دونمینم گهیندارم. خسته ام..لِه ِلهم..د .. 

آرامش همراهه یمامان با بغض ول یصدا : 

- به خاطرش  یکه حاضر یاگه انقدر دوستش دار

 دایپس حتما راه آروم کردنش هم پ ،یجونت هم بد

یکنیم .. 

 

********* 

 



ز و ا شمیعقب و جلو م یراِک چوب یِ صندل یرو

 یقرمز خشک شده رو یبه لکه  گاریپشت دوِد س

 نیعطر ی. صداکشهیم ری. سرم تشمیم رهیخ نیزم

شهیگوشم بارها تکرار م یتو : 

"- ام؟ وونهیکه من د یبه شهرزاد گفت !" 

بلندش  یها هی. گرزنمیم گاریبه س یقتریعم پک

خورهیمغزم چرخ م یتو : 

باهاش  گهیو تو د ستیگفتم عکساش دست تو ن "

..فلش عکساشو هی..خودش رفت آتلیکنینمکار 

 "...برداشت..رژ لبش

 یِ . زندگستین یباز نی.رژ لب! اشندیتنگ م چشمهام

توهم باشه..که  تونهیشده. نم کسانیمنه که با خاک 

باشه، حضور  نیاگر رژ لب هم توهم عطر

گذاشت،  میزندگ میاجازه پا به حر یکه ب یشهرزاد

 نیترسناک عطرجزو کابوسها و توهمات  تونهینم

 .باشه



کجا  دونمیو من نم شهیمرخص م نیعطر فردا

اصال باهاش  یعنی. دمیبره. ازش هم نپرس خوادیم

نزدم و همچنان سکوت رو به تمام حرفها  یحرف

 گهید یزهایانقدر فکرم به چ یعنی. دمیم حیترج

نرسه یکیمشغول هست که به اون  ! 

و من همچنان  گذرهیشب م مهین کیاز  ساعت

. و کنمیبه کاِر شهرزاد فکر م ،یصندل یته رونشس

که کمتر از  ییای. لوبرسمیهربار به مرز جنون م

دلم  یتو شهیچهار ماه داشتمش..حسرت نداشتنش هم

از دستش  یفراموش کنم که چطور تونمی. نممونهیم

  یحتدادم. با وجود گذشتن دو روز از اون ماجرا، 

 ایدن تونهیم نهیک نیکم نشده..ا تمیاز عصبان یذره ا

جواب  خوادیم یبکشه. شهرزاد چطور شیرو به آت

  !پس بده؟

. امشب شمیم رهیو به اسمش خ دارمیرو برم یگوش

خشم و  شیآت نینکنم، حتما ا یرو خال نهیک نیاگر ا

سوزونهینفرت خودم رو م : 



- نمتیبب امیدارم م .. 

گذرونمیرو از نظر م شیکلمه ا کی امیپ : 

 ..باشه-

. شهرزاِد کنهیلبم جا خوش م یور یعصب پوزخند

جواب  یمن رو ب یو تماسها امهایپ چوقتیه یبهرام

ذارهینم !  

 یگوشه  یوسواس و دقت چیرو بدون ه نیماش

لبم رو به دندون  ی. گوشه کنمیپارک م ابونیخ

اعصابم رو کنترل  یکه کم نهیا میو تمام سع رمیگیم

که  نداره..انقدر حالم داغون هست یا دهیکنم. اما فا

وجود نداشته باشه یآرامش چیه .  

به سمت در  یو بدون معطل شمیم ادهیپ نیماش از

شب گذشته و  مهی. ساعت از دو نرمیخونه شون م

داره؟؟ یتیساعت چه اهم  

و  فرستمیم رونیب یدر خونه شون نفس بلند یجلو

. قبل رهیگیچشمم جون م یخون جلو یبازهم لکه 

 یکیت یر با صداد نه،یزنگ بش یدستم رو نکهیاز ا



و  دمی. پس منتظرم هم بود! در رو ُهل مشهیباز م

. و بدون مکث، شمیبزرِگ عمارت م اطیداخل ح

. کشمیقدمهام رو به سمت عمارت بزرگ و مجلل م

. چطور با اون ستادهیکه منتظرم ا نمشیبیدر م یجلو

خودش رو ازم  یانقدر رو داره که حت یکثافت کار

کنه؟ینم میقا ! 

ش رو از چهارچوب در  هیتک رم،یمکه  جلوتر

آرامِش  یاسترس رو تو تونمیو..حاال م رهیگیم

نمیمزخرف صورتش بب . 

- نورا؟ی..ایمردان یسالم آقا  

. گردهی. نگاهم به سرتا پاش مستمیا یم روبروش

 یها نیتنشه که آست ینسبتا کوتاه یساده  راهنِ یپ

. چرا ختهیبازش دورش ر یداره. و موها یعروسک

 گهیبود؟؟ حاال د یآدم معمول کیرام ب شهیهم

زهی..فقط نفرت انگستیهم ن یمعمول ! 

- که دنبال سوراخ موش  یخوبه انقدر شجاع هست

ینگرد ! 



با آرامش  کنهیم یو سع رهیگیرو باالتر م سرش

 :جواب بده

-  ایبشم! ب مینکردم که بخوام بترسم و قا یکار

؟؟یسادیتو..چرا دم در وا  

بلندم  ی. نفسهارهیم لیحلت شتریهر لحظه ب اعصابم

که دستم  کنمیم یکنترل کنم و چقدر سع تونمیرو نم

بلند نکنم. اما با تمام  بهیدختِر غر نیا یرو رو

به  یو وقت رهیم شیاجازه از مغزم پ ی..دستم بنهایا

 یکه به شدت ُهلش دادم و اون با آخ آروم امیخودم م

رهیچند قدم عقب م . 

- ؟؟؟یبکن یچه غلط یخواستیم گهی!! دینکرد یکار   

 !آوات-

صدام باالتر  نباری. ادمیو بازهم ُهلش م شمیم داخل

رهیم : 



- بهت  یک ؟؟یکردیم یمن چه غلط یتو خونه 

تو  یو بر نییپا یاجازه داده بود که سرتو بنداز

من؟ یخونه  !! 

 یچیه یعنی نیبلندم رو هم ندارم و ا یصدا کنترل

 دونمیال نممادِر شهرزاد که اص ینداره. حت تیاهم

 !کجاست

- آوات؟! حالت خوبه؟؟؟ یکنیم کاریچ  

چکهیم نیزم یرو میشونیاز پ عرق : 

- جا  نیهم ،یزر مفت بزن یبه خدا قسم اگه بخوا

یچونیمنو بپ یاگه بخوا کشمتی! مکنمیخفه ت م !! 

کنهیاخم م دهیو با رنگ پر رهیعقب م یقدم : 

- نمیلحظه آروم باش بب هیخب  لهیخ .. 

جمله ش رو تموم کنه دونمینم اجازه : 

- بود  نیفقط به خاطر ا ومدمیتا االن اگه سراغت ن

خودتو به اون راه  یکه کار دستت ندم!! اما اگه بخوا



سرت  ییبال ،یبد لمیو چرت و پرت تحو یبزن

ادیاسم هم بدت ب دنیاز شن یکه تا عمر دار ارمیم ! 

کنهیزده و نفس گرفته خودش رو جمع م بهت : 

- خب میبذار باهم حرف بزن ؟؟؟یکنیم نیچرا همچ ! 

دمیو به شدت تکونش م رمیگیرو م بازوش : 

- توئه زبون نفهم حرف  شه؟؟؟یم تیتو حرف حال

دور  خوادی!! مگه بهت نگفتم که دلم نمشه؟یم تیحال

 یمن چه غلط یتو خونه  ؟؟؟یبپلک نیو بر عطر

 کهی!! زن؟یگفت یچ نی! ها؟؟؟ به عطر؟یکردیم

به زِن  ؟؟؟یدار نیبا عطر یا ی! چه دشمنیعقده ا

که به اون روز افتاده؟؟؟ یگفت یمن چ   

گهیو ناله وار م شندیپر م چشمهاش : 

 ..بازوم درد گرفت آوات-

و بدتر از  دمیوار بازوش رو محکمتر فشار م وونهید

رهیگیاوج م شتری. صدام هرلحظه بدمیقبل تکونش م : 



-  یجا خفه ت نکردم!! به خاطر الش نیِد بنال تا هم

تو بچه م از دست رفت! سه روزه که زنم تو  یایباز

صاحاب  ی!! رژ ب؟یذره وجدان ندار هی! مارستانهیب

 نیمن بود؟؟؟ من بهت گفتم عطر ی هیتو تو آتل

تو دختر!! واسه  یس؟؟؟ چقدر پست فطرت وونهید

؟یکنیکارو م نیمن ا یبا زندگ یچ !!  

بلندم خش دار  یو صدا دهیبهم دست م یخفگ حس

شهیم : 

- که به زن حامله هم  یانقدر کثافت شد یچطور

من  یکنم دست از سر زندگ کاریچ ؟؟؟یرحم نکرد

 یاز زندگ شه؟؟؟ینم تیحال زادی! زبون آدم؟یبردار

 ایانقدر واست سخته؟؟  نیا دنی! فهمرونیمن گمشو ب

کار  یپ یبر یگورتو گم کن ذارهیعقده و حسادت نم

 خودت؟؟؟

و با اعصاب خرابش  زهیریبه وضوح اشک م نباریا

گهیم : 

- یکنیم تمیاذ یدستتو بردار! دار ! 



دمیو ُهلش م ذارمیشونه ش م یحرص دست رو با : 

خفه شو!! فکر نکن چون چند سال باهم همکار -

 نی! انقدر خرابم که بتونم همکنمیمراعاتتو م م،یبود

هم نباشه! پس حواستو  نمیو ع رمیامشب جونتو بگ

رونیب ادینت ماز اون ده یچ نیجمع کن بب !!  

کنهیم نییو سرش رو باال و پا رهیگیرو گاز م لبش : 

-  یخوایم یندارم! هرچ یباشه..باشه من که حرف

 ..بگو

و هم  کنه،یمظلوم شدنش هم متعجبم م نطوریا

گرفته و  ی. با نفسهازهیریبه هم م شتریاعصابم رو ب

 هیو سا ستمیا یکم م یفاصله  یروبروش تو نیسنگ

بفهمه که امشب  دی. باندازمیتش مصور یم رو رو

بزنم،  یحرف نکهینداره. قبل از ا یراه فرار چیه

گهیآروم م : 

- آوات؟؟ یکشیم گاریس ی..از کِ یدیم گاریس یبو  

فرستمیم رونیب ینیرو از ب نفسم : 



- ؟یکردیم یمن..چه غلط یتو خونه  ! 

آروم  صالیو در اوج است دهیرو باال م ابروهاش

گهیم : 

- عکسامو بردارم فلَش خواستمیم .. 

مشتهام  ونیش رو م قهی. زنهیپشِت سرم م نبض

کشمیو باال م رمیگیم : 

- ! بذار آروم و چونیشهرزاد بهت گفتم منو نپ

ارمیسرت ن ییخونسرد بمونم و امشب بال ! 

دستهام  یو دستهاش رو رو دهیدهنش رو فرو م آب

ذارهیم : 

- ادیسر بچه ت ب ییبال خواستمینم .. 

کشمیم شتریش رو ب قهی. چهیپیم متمام سر یتو درد : 

- !  چه یستی! تو فقط همکار نگفتیراست م نیعطر

من  یِ که دست از سر زندگ یدار یدرد و مرض

؟؟؟یداریبرنم  



و از  دمی. تکونش مکنهیو فقط نگاهم م کنهیم سکوت

غرمیفشرده شده م م یدندونها نیب : 

- من و  یتو زندگ یکه مثل بختک افتاد هیدردت چ

ن؟یعطر !! 

کنهیآروم زمزمه م یو با صدا کنهیم بغض : 

- ه؟یدرِد من چ یدونینم ؟؟یدونیخودت نم ! 

. از گردونمیچشمهاش م نیم رو ب وونهید نگاهِ 

بهت زده  شتریهر لحظه ب ختنشیاشک ر نطوریا

شمیم . 

- آوات؟؟ کشمیم یدارم چ یدونینم  

شهرزاِد مغرور که از تمام حرکاتش فخر و  اون

طول  یکه من تو ی؟! دخترکجاست د،یباریغرور م

 دهیرو ند شیبار هم ناراحت کی یچند سال حت نیا

شد؟! چرا من  یچ ختنش،یبودم، چه برسه به اشک ر

نم؟یبیم دهیو به آخر خط رس چارهیدختر ب کیفقط  !! 



- که دست از  یدار یچه درد دونمی! نمدونمینه نم

یداریبرنم میسر زن و زندگ ! 

. چکهیچشمش م از یو قطره اشک خندهیدرد م با

شهیم رهیچشمهام خ یو تو دهیدستم رو فشار م : 

- چند سال همه ش  نی! تو ایبفهم یخوایبازم نم

روز متوجه  هیداشتم که  دیامروز و فردا کردم و ام

صبر و  شتریمن ب ینداره. هرچ دهی..اما انگار فایبش

یشیتو دورتر م کنم،یتالش م .. 

 خوادیم مو انگار مغز زنهیپشت سرم محکمتر م رگِ 

!! نیبشه.پس..درست بود! حدِس عطر یمتالش

من! شهرزاد نگاهش رو  ی دهیو ترس چارهیب نِ یعطر

کشهیم نییپا : 

-  ی..بچه ادیسر اون بچه ب ییبال خواستمیبه خدا نم

باشه؟؟ چرا  نیعطر دیتو! چرا مادِر اون بچه با

جلو پام  گهیمانع د هیدرستش کنم،  خوامیهربار م

..پس من نیتو تو شکم عطر یبچه  شه؟؟یسبز م

سال منتظر موندم تا باالخره  نهمهیکه ا ی!! من؟یچ



به خواسته م برسم و..تو رو داشته باشم،  یروز هی

نگاهم نبود؟ مین هی یسهم من حت ؟؟؟یچ ! 

و با اعصاب  شندیش شل م قهی یاز رو دستهام

. دستهام رو به صورت و رمیعقب م یخراب قدم

دم؟یو من نفهم دیفهم نی. عطرکشمیم میشونیپ !  

- منو  یدختربچه بتونه جا هی کردیفکرشو م یک

ره؟یبگ ! 

غرمیحال داغون م با : 

-  گهید خوامی..نمدمیرو فهم ی! همه چگهیبسه د

..حالم داره از پست یخودتو خوار کن نیاز ا شتریب

خورهیبه هم م تیفطرت ! 

شهیم رهیچشمهام خ یو تو ادیجلو م یقدم : 

-  نی..اینیمنو بب خواستمیط مچرا؟!! آوات من فق

ه؟؟؟یپست فطرت  

داشت؟ یچه حال نی. عطرسوزهیم گلوم ! 



- تو بچه م دود شد رفت هوا!  یِ به خاطر خودخواه

نرفته..از  نییساله که آب خوش از گلوش پا هیزنم 

 تو پست تر اصال هست؟؟

کنهیو ناله م رهیگیمشتش م یش رو تو قهی : 

- خودش به اون  ینیانقدر نگو زنم! اون به خاطر بدب

حرف همه رو قبول داره جز تو،  یروز افتاده. وقت

نره نییپس حقشه که آب خوش از گلوش پا !  

 ینزدنش، به سخت یو برا کنمیرو مشت م دستهام

کنمیخودم رو کنترل م : 

- دلت خواست  یببند دهنتو شهرزاد! هر غلط

زن  یدرباره  یکنیوجود م یحاال چطور ،یکرد

؟یمن زر مفت بزن !! 

 هیو با گر ذارهیهاش م قهیشق یرو رو دستهاش

کنهیخودش رو جمع م : 

- که دو ساله  ی!! من؟ینگو زنم نامرد! پس من چ

 نویکه دست عطر یندارم! درست از روز یزندگ



به همه  تیبه عنوان نامزد رسم یو آورد یگرفت

؟؟؟یکرد کاریبا من چ یدونی..میکرد یمعرف  

دور خودم  یو چرخ کنمیموهام چنگ م یال دست

و زمزمه  زهیریاشک م ی. اون با ناباورزنمیم

کنهیم : 

- کم  یدختربچه  هی! ن؟ی! عطرکرد؟یفکرشو م یک

 یبه توئه آواِت مردان یسن و سال که اصال ربط

و زنده  دمتونید ینداشت! اون روز چطور

 یچرا هرچ د؟؟؟یرس نجایاصال به ا یموندم؟!چطور

شد؟ ریو دغافل شدم  یچطور فهممینم کنم،یفکر م !  

گمیبهش با حرص م رو : 

- کنهیرو بدتر م یحرفا داره همه چ نیبسه! ا .. 

دهیو با غرور شکسته ادامه م کنهیتوجه نم اون : 

- کردم!  یتفاوت یخسته شدم انقدر تظاهر به ب گهید

..همه ش با یدیمنو ند یچطور دونمی..نمتونمینم گهید

من  یِ کم داشتم؟! چ یکه مگه من چ کنمیخودم فکر م



چرا  ومدم؟؟؟یکمتر بود که به چشِم تو ن نیاز عطر

! کرد؟ی!! چرا اون که انقدر با من فرق من؟یعطر

که همه جا و  یآوات؟؟؟ من یدیمنو ند یچطور

بودم؟؟  نیکمتر از عطر یلیخ شدم،یم دهید شهیهم

واسه ت  می..چکلمیم بد بود..ه افهیبد بود..ق تمیموقع

شد زن و  نیو عطرجذاب نبود که فقط همکار موندم 

ت؟یزندگ ! 

 یها ختنیو اشک ر زنهیکه م ییاز حرفها یعصب

غرمیآرومش م : 

- نداره شهرزاد! چون به  یحس تو به من ربط

؟یریبگ نیآرامشو از عطر دیبا یدیخواسته ت نرس !  

گهیوار م ونیفکر و هذ یو تو کنهیم نگاهم : 

- که با  ییتو قرارها شدیمن خالصه م یزندگ یهمه 

 ی. چطورکردمیکه با تو کار م ییو روزا شتمذایتو م

چشمت  یجلو شهیخراب شد؟! من هم یهمه چ هوی

بودم که حسمو بهت نشون  یدنبال راه شهیبودم.هم

منو تو گرفته  یعکسا ی!! همه ؟یدیند یبدم..چطور



 یچیبهت بود ه شهیاز نگاهم که هم ی. حتیبود

 یشی..باالخره متوجه مکنمی! من گفتم صبر میدینفهم

 یاومد گهیدختر د هی..با هوی. اما کشمیم یکه دارم چ

که من سوژه ت  ی! درست وقتیعکاس یسر صحنه 

 هیواسه ت حاش یکه کل ی! همون دختر؟یبودم. ک

 .ساز شده بود

دهیبهش بگم بس کنه، اما ادامه م خوامیم : 

- که ازتون پخش شده بود  یعکس یوقت ؟؟یدونیم

دختر بچه  هیود که ! خنده دار بدمیفقط خند دم،یرو د

خودشو تو دلت  خوادیکار م نیخنگ و لوس با ا ی

نگرفتم یذره هم جد کی یجا کنه. حت .  

 کنمیو من فکر م خورهیگونه ش سر م یرو اشک

سوژه و همکار  کیاز  شتریشهرزاد ب چوقتیکه ه

 کیدوست..فقط  کی یگاه دیمن نبود. شا یبرا

مثل احسان یدوسِت معمول ! 

- حسرت بخورم که  دیتا آخر عمر بانگرفتم و  یجد

نگرفتم یچرا اون دخترو جد !  



گمیم یاز دلسوز یاخم و خال با : 

- هم  ینیاگه عطر ینداره. حت یا دهیفا چیه نایگفتن ا

 هی یوجود نداشت، باز من تو رو فقط به اندازه 

همکار هی. فقط دمیدیهمکار م ! 

زنهیو خفه هق م دوزهیپر دردش رو بهم م نگاه : 

- باهات  ینیبیتو رو نداره آوات! نم اقتیل نیعطر

 ی! چطور؟یبفهم یخوایکرده؟؟ چرا نم کاریچ

 یکیمن با  ؟؟؟یکن یزندگ یزن نیبا همچ یتونیم

نداره!  یکه تعادل روان مدمیدوبار برخورد فه

؟یکن یزندگ وونهیزِن د هیبا  یتونیم یچطور ! 

رهیباال م میعصبان یصدا : 

- ارینت نخفه شو!! اسم زن منو تو ده !! 

خندهیو پر بغض م تلخ : 

-  یامشب هرجور یروان ی وونهیبه خاطر اون د

! حواست هست با یدلت خواست باهام رفتار کرد

آوات؟ یزنیحرف م ینطوریا یدار یک !! 



صورتش  یو انگشت اشاره م رو جلو شمیم کشینزد

رمیگیم : 

- باهات  نیاحترام خودتو داشته باش تا بدتر از ا

جا  نیدارم که بتونم هم نهیقدر ازت کرفتار نکردم! ان

کنم یتالف اتویکثافت کار یخفه ت کنم و همه  ! 

کشهیو دست به گلوش م رهیعقب م هیگر با : 

-  ضیتو از دست اون جادوگِر مر خوامیمن فقط م

 اقتتیکه ل یتا بفهم کنمی! همه کار میخالص بش

ست وونهیاز اون د شتریب یلیخ .. 

شهیبلندتر م صدام : 

- پام لهت کنم؟؟؟ ریجا ز نیخودم هم ای یشیخفه م  

- تا االن کم له شدم؟؟ کم منو  یکنیبسه! فکر م

چندبار  اقتیل یب یبه خاطر اون دختره  ؟؟یشکست

هم از  ،یغرورم خورد شد؟؟ هم آرامشو از من گرفت

 یبا اون دختره  یخودت..اونم فقط به خاطر زندگ

رهمادر شدن ندا اقتی!اصال حقش بود..اون لیروان !  



و با  زنمیش م نهی. با دست به سکشهیته م اعصابم

نعره م سالِن بزرگ  یو صدا دمیتمام حرصم ُهلش م

لرزونهیخونه رو م : 

- که مثل  یندار یگفتم خفه شو!! تو تعادل روان

مرِد زن دار!  هی یِ به جوِن زندگ یها افتاد یالش

 یذره به خاطر کار هی یکه حت یانقدر حروم لقمه ا

یعذاب وجدان ندار ،یکه کرد !  

و صورتش رو درست رو  کنمیموهاش م یال دست

 شمیم رهیچشمهاش خ ی. و تودارمیبه صورتم نگه م

کنمیم دیو تهد زمیریصدام م یم رو تو نهیو تمام ک : 

- باز با کثافت  یحواستو جمع کن دختر خانوم! بخوا

به  ،یزیبه هم بر مویزندگ یباز یو عقده ا یکار

شونمتیم اهیبه خاک سقسم  نیجوِن عطر .  

و صورت اون جمع تر  کشمیم شتریرو ب موهاش

شهیم . 



-  نمونیکه از قبل ب یذره احترام هیتا االن به خاطر 

به بعد فقط  نیبهت نگفتم. اما از ا یچیبوده، ه

نمیازت بب کیکوچ یخطا هیمنتظرم که  !  

 یو چشم از چشمها کنمیرو با ضرب رها م موهاش

بلندم رو به سمت  یو قدمها. رمیگیسرخ شده ش م

از در خارج بشم،  نکهی. قبل از اکشمیم رونیب

شنومیبلندش رو م یصدا : 

- آب از سِر من گذشته گهیمنتظر باش..چون د !  

 ی. اون با خنده اگردمیاما برنم ستم،یا یدر م یجلو

دهیادامه م کیستریه : 

- یبد دیجواب غرور شکسته مو با !! 

مگیبرگردم، فقط م نکهیبدون ا ینفس بلند و عصب با : 

- یرسینم یچیبه ه .. 

 نیو سوار ماش زنمیم رونیزود از خونه ش ب یلیخ

و ذهن به  شمی. با سرعت از اون عمارت دور مشمیم

. انقدر فکرها ذارمیم رو به حال خودش م ختهیهم ر



 یتا ساعتها فقط رانندگ تونمیسرم هست که م یتو

رزاد و شه شیرفتن پ کردمیکنم و فکر کنم. فکر م

کنه.  روممآ یم، کم نهیو ک تیکردن عصبان یخال

با  دینه تنها آروم نشدم، که حالم بدتر هم شد! با یول

 کاریوجدان که آب از سرش گذشته چ یدختِر ب نیا

 !کنم؟

 دنشی. با دکنهیخونه رو پر م یاسفند کل فضا دودِ 

 یب ذاره،یخونه م یکه با کمک ساغر و ترالن قدم تو

 کی یحت نکهی. از اکشمیم یسوده انفس آ اریاخت

مادرش نرفت،  یاستراحت به خونه  یروز هم برا

 یچند روز کی خواستیخوشحالم. هرچند که دلم م

اما  بشه،ش بهتر  هیدور بشه تا روح طیمح نیاز ا

 نجایراحت تر از ا ییجا چیکه ه دونمیرو م نیا

ستین . 

گهیآروم و با خنده م مامان : 

- بشه ها ازت دور اوردیطاقت ن .. 

ادیلبم م یرو یحوصله ا یخسته و ب لبخند : 



- گهیکفتر َجلد خودمه د .. 

 ی. خاله مهررهیکه به سمت اتاِق مشترک م نمشیبیم

گهیم : 

- تخت یرو دشیآروم بخوابون .. 

نفس  خوابه،یتخت م یبا کمک بچه ها رو یوقت

شال رو از سرش  کهیو درحال دهیم رونیب یخسته ا

که  ییآدمها نی. بگردونهیم اتاق یتو ینگاه کشهیم

 هیافته. چند ثان یدوره ش کردند، چشمش به من م

فکر  یبه چ دونمی. نمشهیهم قفل م ینگاهمون تو یا

 میکه عصب هیجور کیاما طرز نگاهش  کنه،یم

و  رمیگیقبل از اون چشم ازش م نیهم ی. براکنهیم

گمیرو به مامان م : 

- برم بخرم؟؟ نیالزم ندار یزیچ  

 نیزم یلباسها از رو ی سهیال برداشتن کدرح مامان

دهیجوابم رو م : 



-  نیواسه عطر تونمیم یچ نمینه مامان جان..برم بب

رهیجون بگ کمیدرست کنم  .. 

گهیم یبره، خاله مهر رونیب نکهیاز ا قبل : 

- جون سهینف کنمیمن درست م .. 

دهیتکون م یبا لبخند دست مامان : 

- زحمت کمک کن  یباش..ب نیعطر شیشما پ

اگه  سین یلباساشو عوض کنه..دکتر گفت مسئله ا

رهیدوش بگ .. 

 یبا مهربون یو خاله مهر رهیم رونیاز اتاق ب مامان

گهیم نیرو به عطر : 

- دخترم؟؟ یریکمکت کنم دوش بگ یخوایم  

کنهینگاهش م یبا حواسپرت نیعطر : 

 دوش؟؟-



. چشمهاش به خاطر گود کنهیبه من نگاه م بازهم

و رنِگ صورتش  رسندینظر مدرشت تر به  یافتادگ

از حِد معمول شده دیسف .  

- نیمن ببرمت عطر یخوایم .. 

رو  نی..ازنهیم جی. گچرخهیبه سمت ساغر م نگاهش

فهممیخوب م یلیخ : 

- دهیبد م یلباسامو عوض کنم..بو خوامیم .. 

 رونیو از اتاق ب رمیگیچشم ازش م ینفس کالفه ا با

متر شده. انگار آروکنمی. به حرکاتش فکر مرمیم !  

که عمو فرهاد و حاج بابا  نمیبیم رم،یم رونیب یوقت

جمع و  یباهم درحال حرف زدن هستند. حوصله 

 ادیو فکِر ز یخواب یو ب یرو ندارم. خستگ یشلوغ

 کی یو کم حرف بشم و نگران یباعث شده عصب

ستیلحظه هم دست بردارم ن . 

که با اخم بهم زل زده، چشم تنگ  یزدانی دنید با

زمیریخشونت موهاش رو به هم م یو با کم مکنیم : 



 !بچه پررو-

زنهیرو پس م دستم : 

- نمینکن بب ! 

 نیکامال اون رو مثل عطر هاشیسرتق باز یگاه

گمی. با اخم رو بهش مکنهیم : 

- باز طلبکار؟؟ هیچ  

دوزهیبهم م ییرو با پررو چشمهاش : 

- ؟؟یکنیم تیمو اذ یچرا آبج  

فرهاد بلند و بدم، عمو  یمن جواب نکهیاز ا قبل

کنهیمواخذه گر صداش م : 

- زدانی !! 

کنمیبه عمو فرهاد م ینگاه یلبخند کمرنگ با : 

- گهیعمو..بچه س د سین یمشکل .. 

و  کنمی. توجه نمکنهیغر غر م یزیلب چ ریز زدانی

هست  ختهی. انقدر فکرم به هم رشمیوارد آشپزخونه م



کل کل کنم. مامان رو  یوجب مین نیکه نخوام با ا

 یصندل ی. ترالن هم روهیکه درحال آشپز نمیبیم

 بیحواسش به اطراف باشه، س نکهینشسته و بدون ا

کنهیُخرد م ینیزم .  

- نیتو زحمت افتاد .. 

دهیبا لبخند جوابم رو م مامان : 

- م؟یا بهیپسرم؟؟ مگه غر هیزحمت چ  

و دوباره سرگرم  کنهیبهم م یترالن فقط نگاه اما

 یغم و ب هشیراحت م یلی. خشهیکار خودش م

 کشینگاه و حرکاتش خوند. نزد یرو تو یحوصلگ

شمیم : 

 چه خبر ترالن؟؟-

دهینگاهم کنه،آروم جوابم رو م نکهیا بدون : 

- یسالمت .. 

حرف زدن  یحوصله  یعنیجواب دادنش  نطوریا

گمیو رو به جمع م امیم رونینداره. از آشپزخونه ب : 



- میدور هم باش نجایا دیتون بمون یشب همگ .. 

 

 یو گوشه ا ارمیم رونیرو از تنم ب شرتیت یوقت

و روشن اتاق  کیتار یتو یبا نفس خسته ا ندازم،یم

بسته خوابش  ی. طاق باز و با لبهاکنمینگاهش م

مسّکن  ی.قرص هانمیشیتخت م یبرده. کنارش لبه 

داشته باشه و آروم نفس  ینیباعث شده که خواب سنگ

ه شدت ا بیلوب یست و..جا دهیبکشه. هنوز رنگ پر

یخال ! 

اتاق  کیو به سقف تار کشمیباز کنارش دراز م طاق

 دی. از دست هردومون ناراحتم. چرا بادوزمیچشم م

وضع باشه و من هر  نیا یبرسه که اون تو ییبه جا

 یو حال داغون بگذرونم؟؟ چه کار یلحظه با دلواپس

 یآروم شدن هردو مون؟؟ برا یبرا ادیاز دستم برم

کنم؟! حاال  کاریچ دیر تَنِش باپ شهیهم یِ زندگ نیا

..فقط دنبال درست شدنم، ستمیدنبال مقصر ن گهید

 .اگر بتونم



شهرزاد  زینفرت انگ ریتصو بندم،یچشم م یوقت

 شندیسرم تکرار م ی. حرفهاش توادیچشمم م یجلو

زده م کرده  رتیو ح یآخرش! انقدر عصب دیو تهد

هضم کنم.  یفراموش کنم و حت تونمیکه اصال نم

 یم ازش کم نشده و هرچ نهیو ک تیاز عصبان یچیه

ه ک رکنم. انقد یتالف دیبا شتریب کنمیحس م گذره،یم

کم بشه میشرش از زندگ شهیهم یبرا .. 

 نمیبیو م شمیم داریاز خواب ب نیقبل از عطر صبح

و اصال  دهیخواب شبیهمون حالِت د یکه هنوز تو

 یونیکابوس و هذ شبید نکهیتکون نخورده. از ا

 شهیهم شدی. کاش مرمیگیکار نبود، آرامش مدر

 یخال یزیقرص مسّکن بخوره تا ذهنش از هر چ

و چقدر  ذارمیم شیشونیپ یرو یآروم یبشه! بوسه 

شروع بشه.  یا گهیجوِر د کی یهمه چ خوادیم لمد

داره نیبه خوب شدن عطر یفقط بستگ نیاما ا .  

 یکه با چشمها نمیبیم کشم،یصورتم رو عقب م یوقت

 دیآروم..مات شده..شا ی. نگاهمونهیم رهیز بهم خبا

. مونهیهم قفل م ینگاهمون تو یا هی! چند ثانیهم خال



و  نهیجز ک د،یفهم شهیرو م یزینگاه هر چ نیاز ا

 کنمیم یو سع کنمیبا زبون تر م ی!! لبتیعصبان

بزنم یحرف : 

- ؟؟یخوب  

جوابم رو بده،فقط نگاهم  نکهیو بدون ا زنهیم پلک

فکر  یبدونم که به چ خوادیدلم م یلی. خکنهیم

 یشهرزاد ایکه از دست رفت،  ی. به بچه اکنهیم

که  یهم به من دیخطاب کرد؟! شا وونهیکه اون رو د

 یلیخ دیکردم و با شهرزاد و شا انتیبه نظرش خ

از  شتریب فکر نیدارم! ا یپنهان یرابطه  گهید یها

دهیآزارم م یزیهر چ . 

- خبر  یچیز..من از ه..اون رویعطر نیآآآ بب

نبودم که انیکال در جر یعنینداشتم.. .. 

پرسهیحرفم آروم م ونیم : 

- خونه مونه؟ یک ! 



. انتظار هر مونمیبه خاطر سوالش مات م یا لحظه

سوال نیرو داشتم جز ا یحرف .. 

 ..همه هستن-

 ترالنم هست؟؟-

باال و  یو سر نهیشیابروهام م نیب یاز کالفگ یاخم

کشهیبه صورتش م ی. دستکنمیم نییپا : 

 ساعت چنده؟-

حرف رو عوض کنه و اجازه  خوادیبازهم م یلعنت

بپرسم یزینده که چ ! 

- ربع به هشت هی .. 

تا از جاش بلند شه شهیم زیخ مین : 

 سه شنبه س نه؟-

- ؟یشیبلند م یواسه چ  

که از درد صورتش جمع  نهیکامل نتونسته بش هنوز

ذارمیشونه ش م ی. با اخم دست روشهیم : 



- ارمیبگو من ب یخوایم یزیچ .. 

 یعرق رو یو دونه ها دهیهم فشار م یرو چشم

کنندیم ییو پشت لبش خودنما یشونیپ : 

- شهیم ریکالسم د .. 

کشمیم یعصب پوف : 

- ؟؟یگرفت یترم مرخص نیرفته ا ادتی  

 هیو بعد از چند ثان دوزهیمتعجبش رو بهم م یچشمها

دهیابرو باال م : 

- نبود ادمیآهان آره.. .. 

رفتار  ینطوری. چرا ادهیگلوم رو فشار م یزیچ

کنه؟؟یم  

- زمیبخواب عز .. 

بلند شه کنهیم یسع بازهم : 

- ییبرم دستشو خوامیم .. 



و اون به  رمیگیبلند شه. بازوش رو م کنمیم کمکش

رهیراه م دهیخم یجون یخاطر درد و ب .  

 !چرا آنقدر درد دارم؟-

ذارمیدور شونه ش م دست : 

- یراحت کناست دی..بایشیخوب م .. 

دهیکمرنگ جوابم رو م یخنده ا با : 

- استراحت کن یگیتو هم که فقط م .. 

اعصابم به هم  یه،ولیحرفش چ یمعن دونمینم

زهیریم . 

- یعطر گمیبه خاطر خودت م .. 

 ..اگه به خاطر خودمه،من خوبم-

. پشت بندهیو در رو به روم م شهیم ییدستشو داخل

 ریو به رفتار غ دمیم هیتک واریدر شونه م رو به د

بازهم  ترسمی. مکنمیش فکر م ینیب شیقابل پ

نشده وارد  قهیدق کیفراموش کرده باشه! هنوز 

رسهیش به گوشم م دهیترس یشده که صدا ییدستشو : 



- ادیآوات خون! ازم خون م یوا !! 

 نیا دونهی. خودش نمکشمیدست به صورتم م یعصب

ه؟یچ یخون برا !! 

- سین یزی..چیندارن عطر یبیع .. 

از ترس  یحاله ا شهی. مادیب رونیتا ب کشهیم طول

دیصورتش د یو تعجب رو تو : 

- س؟ین یزیچ یمطمئن ! 

و هر لحظه  شهیم یچشمهاش طوالن یرو نگاهم

گهی. آروم مشمیم یعصب شتریب : 

- دکتر؟خطر نداشته باشه؟؟ میبر خوادینم  

سوزهیم گلوم : 

س؟ین ادتی..یاز دکتر اومد روزیتازه د - ! 

 ادشینگه که  خوامی.فقط مکنهیفکرانه ممت یاخم

نه نباریا ای.خداسین ! 

- ؟یخواهر یشد داریعه ب  



. ساغر با رمیگیم نیساغر چشم از عطر یصدا با

ادیلبخند به سمتمون م : 

- یسیانقدر سر پا وا دینبا .. 

به ساغر  یکه با حالت خاص کنمینگاه م نیعطر به

کنهینگاه م : 

- نجاس؟یکورش هم ا ! 

رهیگیرو م نیعطر یبازو ساغر : 

- بعد باهم  زنه،یسر م هی ادی..امشب مزمینه عز

میریم .. 

. و در کنهیمن و ساغر جابجا م نیب ینگاه ینیبدب با

ساغر به اتاق ببردش، به من  نکهیآخر قبل از ا

گهیو آروم دم گوشم م شهیم کینزد : 

- میتنها باش خوادیچرا انقدر خونه شلوغه؟ دلم م .. 

و نگرانش نشد؟؟ دشیحال د نیا یتو شهیم چطور  

 ..به خاطر تو اومدن-



و  کنهیدر بسته م یبه اتاقها ینگاه یتینارضا با

گهیهمونطور آروم م : 

- چه همه نگرانم شدن هوی ! 

دهیو با اخم ادامه م کنهیآخر به من نگاه م در : 

- دلت به حالم  ادینگام نکن! خوشم نم ینطوریا

اصال؟؟ خودت  یدیداغون خودتو د ی افهیبسوزه..ق

یدار یبه دلسوز ازین شتریب .. 

. بذار هرطور که زنمینم یو حرف شهیفشرده م فکم

خوامیفکر کنه. من فقط خوب بودنش رو م خوادیم . 

به اتاق برگرده  شهیبه اجبار ساغر مجبور م باالخره

 ی. وقتکنمیو من تا آخر شب فقط به رفتارش فکر م

 یط تو،اون فق کنندیهمه مراعات حالش رو م

 رهیفکر فرو م یتو ی. گاهکنهیسکوت نگاهشون م

به من چشم  تیپر از نفرت و عصبان یو گاه

 ی. به خاطر حالش و البته نوع رفتارش کسدوزهیم

و من به  گهینم یزیاز دست رفته چ یدر مورد بچه 



و  کنمی.فکر مکنمیفکر م شیزیخونر یتعجبش برا

شمیکالفه م شتریب . 

گهیرو به ترالن م یله مهررفتن مهمونها خا موقع : 

- تا حالش  نیعطر شیروز بمون پ یکیترالن مادر 

 ..بهتر بشه

گهیگرفته م یبا نگاه ترالن : 

- ام.  ختهیکه چقدر به هم ر یدونی..متونمیمامان نم

ش  هیبدتر تو روح نیعطر شیاصال موندن من پ

ذارهیبد م ریتأث .. 

 چوقتیباشه که ه یمحتاج خواهر نیعطر خواهمینم

با  ی. رو به خاله مهردمیمحبتش رو نسبت بهش ند

گمیلبخند م : 

- ..خودم و دینکن تیخاله..خودتونو اذ سین یازین

میمراقبش میمامانم هست .. 

گمیآرومتر م و : 

- دوست داره دورش خلوت تر باشه نمیعطر .. 



گهیزود مامان م یلیخ : 

- میجون من هستم..مراقبش یاره مهر .. 

گهیم شرمنده : 

-  یجون..به خاطر مدرسه  سهیرو خدا نف تو دیببخش

بمونم..ترالنم به خاطر مشکالتش تونمینم زدانی .. 

گمیم کنهیکه م مکث : 

- راحت باشه دینداره..بذار یاشکال چیه .. 

- زنمیسر م هی امیپس من فردا م .. 

سکوت فقط  یرو که تو نیعطر ن،یعطر مادر

گهیم یو با مهربون کنهیبغل م کنه،ینگاهشون م : 

- دخترم..خوب استراحت کن امیا مفرد .. 

.عمو فرهاد زنهینم یحرف چیبازهم ه نیعطر

 نشونیب یکلمه ا یحت یو وقت کنهیمهربونتر بغلش م

به شدت ناراحت و  کنمیحس م شه،یرد و بدل نم

زنهینم یحرف چیبازهم ه نیشرمنده ست.و عطر .. 



 

**** 

 

شمیم داریاز خواب ب یدرد آور یناله  یصدا با . 

- ذارمی..بشکنم..نه..نمامخوینم .. 

 نیکه عطر فهممیو م شهیزود حواسم جمع م یلیخ

خواب  ی. توزنمی. به سمتش غلت منهیبیخواب م

کنهیو ناله م لرزهیم : 

-  ذارمی..نمگهیبره..ولم کن..برو د ذارمینه.. نم

 ..بره

ها تموم شده.اما حاال بعد از کابوس نیا کردمیم فکر

و دست و پا زدنهاش رو  چهار روز دوباره ناله ها

صورتش  ی.نگران دست رونمیبیخواب م یتو

ذارمیم : 

- شو داریب ؟؟یعطر .. 



- ..بگو بره..از ستمین یگو یولم کن..من دختر تو

.. آوات بگو..برهرونیمن..برو ب یخونه  .. 

ادامه  دیبا یلحظه ها مزخرفه و تا کِ  نیتکرار ا چقدر

 !داشته باشه؟

- ؟؟نی..عطرینیبیخواب م زمیعز  

زنهیهق م دهیو ترس آروم : 

- ..منو بشکنهذارمی..نمخوامی..نمارینه..سام .. 

! دم؟ی. درست شنشمیخشک م اریاسم سام دنیشن با

که  یدهنش اورد؟! اسم یرو تو اریواقعا اسم سام

ذهنم مونده!  یواضح بعد از چند سال هنوز تو یلیخ

لرزونش جابجا  یبسته و لبها یچشمها نینگاهم ب

. زنندیسرم م یپتک تو کیبا  کهویار . انگشهیم

کنه؟یم یچه غلط نیعطر یکابوسها یتو اریسام !! 

بگو بره.. آوات..تنهام نذار..بگو بره..از خونه -

 ..مون..بگو بره



فقط  نیاسم رو که عطر نیا دی.نباکشمینفس نم انگار

 ی. جدرمیبگ یبه زبون آورده جد ونهاشیهذ نیب

 یر کرده؟! صدا!! پس چرا کل ذهنم رو پرم؟ینگ

شهیبلندتر و درد آورتر م نیعطر ی هیگر : 

تو رو خدا..نرو..آوات..باهاش نرو..بگو از خونه -

..بچه ری..بچه مو ازش بگستمین وونهیم بره..من د

 ..م..آوات بچه م

.داره شهرزاد رو مونمیم رهیگرفته بهش خ ینفس با

شمیم یدارم روان گهید نه؟؟یبیخواب م یتو ! 

- ..بچه مو رونی..برو به م..بچذارمینم

رمیمیبده!آوات..نرو..تورو خدا..م .. 

بغلش  ی. با نفس خسته و پر حسرتارمیطاقت نم گهید

کنمیرو دورش حلقه م میو محکم دستها کنمیم : 

- خواب  یشو..دار داری..بنجامی..من ازمینترس عز

زمیعز ِشتمی..آروم باش..من پینیبیم .. 



تر از پره. محکم یماز خواب  یبلند نیبغلم با ه یتو

هستم که  یا چارهیو..من چه مرد ب کنمیقبل بغلش م

فهممیزنم نم یها یمشغولاز دل یچیه . 

- یدیدیآروم باش خوشگلم..خواب م .. 

نفس  دهیو بلند و ترس خورهیبغلم تکون نم یتو از

روزها چقدر  نیو..ا کنمی. پشتش رو نوازش مکشهیم

کنمیبغض م ادیز . 

-  یکس ذارمی..نمیبغل خودمراحت بخواب..تو 

کنه تتیاذ .. 

نوازشهام کم کم  ونیو م دهیم رونیب یبلند نفس

فکر  ایدن کی.و من با رهیو به خواب م شهیم نیسنگ

و دست از نوازش  مونمیم داریتا ساعتها ب الیو خ

ذهنم بزرگ  یتو اری. اسِم سامدارمیکردنش برنم

 نیعطر یشبانه  یکابوسها نی..من از اشهیم

سمتریم ! 

 



******* 

 

و حس  شمیم رهیاز طرف شهرزاد خ دهیرس امیپ به

شندیگردنم خشک م یرگها کنمیم . 

- از اول  یعنیبشه آوات.. ینطوریا خواستیدلم نم

..که انقدر مقابل هم میبرس نجایبه ا کردمیهم فکر نم

از  نویبشه..ا شیزیبچه ت چ خواستمی.نممیریقرار بگ

جبران  تونمیم. یباور کن خوامیو م گمیته دل م

 زیبرام عز ی..انقدریکه تو بگ یکنم..هر طور

شده سهم  یمنتظرت بمونم و حت شهیکه هم یهست

 یغرور گهیکه د ینیبیازت داشته باشم. م یکیکوچ

ستمین یشهرزاِد بهرام گهیوقته د یلیندارم؟؟من خ .  

رو  امشیو با حرص پ رهیهم م یبه شدت تو اخمهام

رو  ی!!  گوشده؟یم امیپ بهم یی. با چه روکنمیپاک م

 هیمبل تک یو سرم رو به پشت کنمیپرت م یگوشه ا

هم  یبرگشتن آرامش، چشم رو ی. و برادمیم



 دیکه با یاز اون شتریشهرزاد ب امی. اما پذارمیم

ختهیاعصابم رو به هم ر .  

هم گذاشتم که  یچشم رو ستین قهیدق کی هنوز

. جا کنمیصورتم حس م یسردش رو رو یانگشتها

که صورتش  نمیبی. مکنمیچشم باز م کهویو  خورمیم

 یزیقرار داره. و چ یکم یمن و با فاصله  یروبرو

لبخند مهربون جا خوش  کنه،یمتعجبم م شتریکه ب

لبشه!! پنج روز سکوت و فقط سکوت.  یکرده رو

 هیو نه با من و بق گرفتیدستش م یتو ینه گوش

 یقتنگاه مهربون! و نی.حاال..لبخند و ازدیحرف م

و دستهاش  نهیشیپام م یرو نه،یبیرو م میبهت زدگ

کشهیرو به صورتم م : 

- من یآواِت اخمو .. 

 ی. آخه من چشهیزده ام که دهنم باز نم رتیح انقدر

کنه؟یرفتار م نطوریا یبگم وقت !! 

- ؟؟یهست ینگراِن چ  



 ماریرفتاِر ب نیا خوامینکنه. من نم ینطوریا کاش

گهیو م کنهیم . سرش رو کجنمیگونه رو ازش بب : 

- ؟؟یزنیباهام حرف نم  

 یاز کالفگ یو اخم دمیآب گلوم رو فرو م یسخت به

نهیشیابروهام م نیب : 

- شمیم تیکارات اذ نی..دارم با ایبسه عطر .. 

شندیجمع م لبهاش : 

- نکردم تتیمن که اذ .. 

 یتو رهی! اون خیسخت و وحشتناک یروزها چه

کنهیزمزمه م یچشمهام با ناز شعر : 

بزن مراصدا  -  

یبه چه نام ستین مهم  

را آخرش بگذار تیمالک میم فقط  

خواهم باور کنم، مال تو هستم یم  … 

 



گهی. اون مظلومانه و آروم مادیبه درد م دلم : 

- نم؟؟؟یعطر یگیبهم نم  

و با حال خراب  ذارمیکمرش م یرو رو دستم

کنمیخواهش م : 

- یکنیم م وونهید ی..داریپاشو برو عطر .. 

 یو حسش رو تو رهیبغلم فرو م یتو شتریب اون

زهیرینگاهش م : 

- نگرد یکه چشم تو به من م ٬در آن لحظه  ٬من   

را مانیا دهیخشک برگ  

پنجه باد در  

خواهش را یطانیش رقص  

آتش سبز در ! 

بخشش را یپنهان نور  

چشمه مهر در  

نمیب یرا م تیابد اهتزاز  



ستینتوانم نگر ٬نگاهت  یسو ٬ نیاز ا شیب  

را تیابد اهتزاز  

ستین میتماشا یارای  

ستیچ یگفت یم کاش  

ست یتا عمق وجودم جار ٬از چشم تو  آنچه . 

" یریمش دونیفر " 

کارهاش جونم رو  نی. داره با اشهیبزرگتر م بغض

و داد راه بندازه..قهر  غی. حاضرم جرهیگیم

رو بهم  ایدن یبشه..تمام تهمت ها یکنه..عصبان

 نیوجودم رو با انباشه. داره تمام  ینطوریبزنه..اما ا

سوزونهینگاه م .  

بغضم رو فرو بدم و  تونمینم یتمام خوددار با

زود چشم  یلی. خشهیچشمهام تار م یجلو نیعطر

گمیو با اخم م دزدمیم : 

- کشمینم گهی..دی..نکن عطرینطورینکن ا .. 



 یآرومتر یو با صدا ذارهیم م نهیس یرو رو سرش

گهیم : 

- رمیمیازم خسته نشو..بدون تو م .. 

 یکه چه حال دونهیو..نم ذارمیموهاش م یرو لب

 :دارم

- نکن ینطوریمن..باهام ا یِ زندگ .. 

کنهیزمزمه م یا گهید یایدن یتو : 

- یفرق دار ایدن یتو با همه  .. 

- ..نگران شدمیمردان یازتون نشد آقا یخبر .. 

دمیچشمهام فشار م یانگشتم رو گوشه  دو : 

- غول بودم روزا مش نیخانوم دکتر..انقدر ا دیببخش

بهتون زنگ بزنم دمیرسیکه نم .. 

-  نی! حال عطرفتاده؟یکه ن ینکرده اتفاق بد یخدا

  چطوره؟



. شندیذهنم مرور م یتو ریاخ یاتفاقات هفته  تمام

 نیدرست بشه و حاال..حال عطر یقرار بود همه چ

زهیریروانم رو به هم م شتریهر لحظه ب . 

- بگم..فکر نکنم حالش خوب باشه یچ .. 

پرسهیو نگران م متعجب : 

-  دیدو سه هفته تونست نیشده؟؟ تو ا یزیچرا؟! چ

د؟؟یبرقرار کن نیبا عطر یبهتر یرابطه   

پوزخند تلخ  کی یحرف جا نیبهتر؟؟ ا ی رابطه

گمیم یداره! با نفس بلند : 

-  هیبود خانوم دکتر.. مارستانیچند روز ب نیعطر

بد و مزخرف باعث شد که..بچه سقط  یلیاتفاق خ

بدتر شده که بهتر نشده یمه چبشه..ه .. 

شهیهمراه م یبا ناراحت صداش : 

- اتفاق  نیپشت ا دینه! واقعا متاسفم! حتما با یوا

باشه..درسته؟؟ یبزرگ لیدل هیتلخ،   

زنمیم یو پوزخند دردناک نمیشیم یصندل یرو : 



-  انتیفکر کرد بهش خ نی. عطرشدینم نیبدتر از ا

 ..کردم..حالش بد شد

 هیرو به دستم تک میشونیو پ فرستمیم رونیبلند ب نفس

شهیبلندتر م یدکتر کم ی. صدادمیم : 

-  یمردان یاتفاق افتاد؟؟؟ آقا نیمن! چطور ا یخدا

 یروزا نیمگه نگفتم عطر د؟؟یچرا مراقب نبود

! مگه قرار نبود بهش کنه؟یم یرو داره سپر یحساس

د؟؟؟یآرامش بد   

- همکارم  یدست من نبود..همه ش نقشه  یچیه

همکارمه و شد  کردمیکه فکر م یکس یعنید. بو

از همه روش  شتریب نی..همون که عطرمیدشمن زندگ

 یکه نسبت بهش حس بد گفتیم شهیحساس بود و هم

 دیشد. شا ینطوریبود که ا یک ریتقص دونمیداره. نم

نگرفتم.  یجد نویعطر یمن بود که حرفا ریتقص

ود که رفتارا رو نشون داده ب نینسبت به همه ا قدران

س هیهم مثل بق تشیحساس نیا کردمیفکر م .  



دختر متنفر بود.  نی. از اول از اکنمیقبل ها فکر م به

 !لعنت به من

- کامل و واضح از اول  شهی..مشمیمتوجه نم ادیمن ز

د؟؟یبد حیهمکارتون توض نیدرمورد ا  

. همکار بودنمون. از دمیم حیشهرزاد توض درمورد

 میسان باهم همکار شداح یکه به واسطه  یروز اول

و  نمونیمفصل ب یروز و دعوا نیو تا آخر

و سوء ظنش نسبت به  نی. درمورد عطردهاشیتهد

 رییشکسته..تغ نِ یشهرزاد و من..دورب

نفس  رسه،یبه ذهنم نم یزیچ گهید یرفتارش..وقت

گمیم یو عصب دمیم رونیب یبلند : 

- ..بچه هم از دست رفت و تموم ختیبدجور به هم ر

 ..شد

سرزنش و  دوارمی. امکنهیسکوت م یا هیثان دچن

که واقعا حوصله ش رو  رهینگ شیقضاوت رو در پ

خودم رو سرزنش  یکاف یندارم. خودم به اندازه 

 !کردم



- که به  یسخت یروزا نی..خب..بعد از انطوریکه ا

گذشت..االن حالش چطوره؟؟ نیعطر  

خندمیو پر درد م تلخ : 

- انگار که فکر  خوب!! انگار نه یلیخوب! اصال خ

کردم و بچه ش از دست رفته انتیمن خ کردیم !  

شهیآرومش با تاسف همراه م یصدا : 

- از قبل داره  شتریب شیماریعالئم ب کنمیفکر م

داره؟؟ ی..االن چه حالدهیخودشو نشون م  

 شیو دلم آت کنمیهاش فکر م یخنده ها و مهربون به

رهیگیم : 

-  ینه حرف ،زنهیاز بچه م ی..نه حرفخندهی..مگهیم

نه  ره،یم رونی! نه بیچیاز شهرزاد و اون روز..ه

 ییتکون بخورم. تنها جا ِششیمن از پ خوادیدلش م

خونه  یباال یطبقه  ی هیآتل نیهم ام،یب تونمیکه م

بذاره نجایپاشو تو ا خوادیست. که اصال دلش نم . 



- داده..درمورد  حیرو ترج یبازم انکار و فراموش

زنه؟؟ینم یبچه حرف  

خورمیتکون م یعصب یصندل یرو : 

فکر کنم اصال قبول نکرده که بچه سقط شده! -

که  کنهیرفتار م یبپرسم..جور یزیازش چ تونمینم

..جرات هیچطور دونمی..نمدهیبهم اجازه نم

بگم که حالش بد بشه..چند  یزیچ ترسمی..مکنمینم

گوشه نشسته بود و بدون حرف  هیروز فقط ساکت 

ه من..به مادرم..باهاش که . بکردینگاه م هیبه بق

کوتاه  یلیخ ای دادیجواب نم ای م،یزدیم رفح

اتاق خواب رو تخت  ی. اکثرا تودادیجوابمونو م

. اما زدیجا زل م هیبه  یخودیو ب دیکشیدراز م

بود. خنده هاش رو اعصابمه  شهیبدتر از هم روزید

که افتاده  ییاز اتفاقا یچیخانوم دکتر..ه

الش بدتر شدهح کنمی..احساس مگهینم .. 

- ..متاسفانه یمردان یبهش وارد شده آقا یشوک بد

 ..احتمالش هست که حالش بدتر شده باشه



دهیادامه م یمکث کوتاه با : 

-  نیا ی شهیر دیباهاش حرف بزنم..با شدیکاش م

میحلش کن میتا بتون میمشکلو بفهم . 

غرمیم یحرص و اعصاب خورد با : 

-  چکسی..هلعنت به خاله ش..لعنت به همه شون

داشته باشه یمشکل هی دیشا نینگرفت که عطر یجد ! 

شهیپخش م یگوش یتو نفسش : 

- خاله  یبه خودکش گردهیبرم یدرسته..همه چ

مشکالت همون  نیعطف ا یش..احتماال نقطه 

 دیکن یزیبرنامه ر یجور هی دیتونیبوده. م یخودکش

و باهاش حرف بزنم؟؟ نمشیکه من بب   

از  خوادیاصال دلش نمکه  کنمیفکر م ینیعطر به

پاش رو از خونه  ترسهیم دیبره. شا رونیخونه ب

نبودنش به  یرو تو گهید یکیبذاره و من  رونیب

محل  یِ تا سوپر ادیشده که دلم نم ی! طورارمیخونه ب

بکنم یجرئ دیخر کیبرم و  !  



- کنم..هرچند اصال  شیراض کنمیم ی..سعدونمینم

ستمیباشه که من ن ییجا خوادیدلش نم .. 

تر از قبل شده.  میوخ ی. انگار همه چکنمیدرک م

نشه..تا حاالش هم  رید یلیخ یمردان یآقا یول

بشه.  یابی شهیمشکل ر نیا دی..بادیتعلل کرد یادیز

بتونه کمک  دیشا نیچند جلسه حرف زدن با عطر

. البته ممکنه اصال ارهیبه زبون ب ییزایچ هیکنه که 

شده یفراموش کرده باشه که چ .. 

 پره،یکه با کابوس از خواب م ییاز شبها تهخس

گمیم : 

-  یزیچ هیرو فراموش کرده..راستش.. زایچ یلیخ

هاش  ونیهذ نیب شی. چند شب پکنهیم تمیاذ یلیخ

 دونمیرو آورد که قبال مزاحمش بود. نم یاسم کس

مزاحم که من باهاش  هیدرباره ش بگم.. یچطور

 هی از نیشدم و تو همون گذشته موند. عطر ریدرگ

بحثامون گفته بود. تو  نی..قبال هم بزدیحرف م یگو



و  ستین یگو یکه دختِر تو گفتیم یخواب هِ 

بشکنه و..اسم اون ذارهیو نم شکنهینم .. 

 اری! انقدر از وجود سامدونمینم گم؟؟یم یچ دارم

 یبهش فکر کنم. حت خوادیدلم نم یدلهره دارم که حت

رمایاسمش رو به زبون ب خورهیحالم به هم م .. 

- بشم..اما  نینسبت بهش بدب خوامی..نمدونمینم

با  ییزایچ هیاز توهمات،  ریبه غ کنمیاحساس م

ذهنش به  شهیباعث م یزیچ هیشده.. یقاط تیواقع

از  یکی دی..شاهیخبر شیتو گوش دی..شازهیهم بر

چرت و پرت  یو با حرفا رهیدوستاش رو مخش م

 یوستد نیتر بکنه..آخه عطر نیبدب نویعطر خوادیم

 نینداره که..جز دخترخاله ش که اونم اصال تو ا هم

تو توهماتشه..آخه  نایا دمی..شادونمی..نمسیبرنامه ها ن

 یو گلگ زدیکه با خاله ش حرف م دمیشن یچندبار

کردیمنو بهش م . 

سکوت  یا هیبعد از ثان شه،یحرفهام تموم م یوقت

گهیم : 



- بحران،  نیا یتو دیدیکه اجازه نم دیکنیخوب م

اضافه بشه.  نتونیشما هم به مشکالِت ب یِ نیدبب

به خاطر  نیکه عطر دیدونیخودتون بهتر از همه م

نسبت به شما، وضعش بدتر  ادشیز یلیخ یِ وابستگ

رو از فکرتون  گهیشده..پس احتمال رابطه با کس د

حرفا ممکنه  نیو شکستن و ا یگو نی.ادیکن رونیب

 یره خاط هیگذشته باشه.. یاز خاطراتش تو یکی

که تو  دیبفهم دیترسناک..تا حاال نخواست ایتلخ 

چه خبره؟؟ شیگوش   

رو از دستش  یافتم که گوش یم یبار نیآخر ادی

و حالش خراب شد دمیکش : 

- کارو کردم که  نیبحث و دعوامون ا نیبار ب هی

 یسع گهیبارداره..بعد د میدیحالش بد شد و بعد فهم

 ..کردم بهش فکر نکنم

- بد و دروغ  یباشه که خبرا یکیه ممکن ؟؟یاالن چ

ایبهش بده  ... 

گمیم یحرفش با پوزخند ونیم : 



-  گمیم نیخاموشه..واسه هم شیوقته که گوش یلیخ

به خاطر ذهن به هم  یو همه چ کنمیاشتباه م دیشا

نهیعطر ی ختهیر .. 

گهیم متفکرانه : 

- ..آآآ چرا میزودتر اقدام کن دیعجب..به هرحال با

خاله ش پرس و جو  یخودکش لیدرمورد دل

 نیباشه تا عطر یبه صحنه ساز ازین دیشا د؟؟یکنینم

با کمک ما  نباریو ا ارهیب ادیرو به  یبتونه همه چ

ادیبتونه اتفاقات تلخ گذشته رو هضم کنه و کنار ب . 

! تصورش هم ترسناکه؟یخودکش یِ ساز صحنه ! 

- جز  یبپرسم وقت یخاله ش از ک یدرمورد خودکش

ره؟؟خبر ندا یکس نیعطر  

گهیوار م دیتاک : 

- و به احتمال نود و نه درصد، شوهِر خاله  نیعطر

 نیباعث ا یکه چ دونهیخانوم م نیش..حتما شوهِر ا

دیازشون بپرس دیشده..با یخودکش .. 



و به محسن فکر  کشمیچونه م م یشهایبه ر دست

دمیند شتریمرد رو چندبار ب نی. من اکنمیم .  

- کرده؟ یکشبپرسم؟؟بگم زنش چرا خود یچطور !  

شهیم یجد صداش : 

-  یاز همه چ نیعطر یاالن سالمت یمردان یآقا

 یهرچ دی..بادیبپرس نیبه خاطر عطر دیمهمتره..با

 دی. بامیبفهم دونه،یم یاون خودکش لیکه درمورد دل

 لشیانکار از کجا بوده و دل نیکه شروع ا میبفهم

 ینی..بدبسی! هرچند حدسش اونقدرها هم سخت نهیچ

با  روعشش دیگذشته داره و شا یتو شهیر نیعطر

خاله ش بوده یِ همون خودکش .. 

که  یکه هرلحظه ا دونمی. خودم مرمیفکر فرو م یتو

نمیبیآزار م نیبا رفتار عطر شتریب گذره،یم .  

-  نیتا من با عطر دیهماهنگ کن یقرار هی دیکن یسع

رو در رو حرف بزنم. حتما با شوهر اون خانوم 

درمان بشه..وگرنه روز  نیطرع دی. بادیصحبت کن

شما و خودش  دیو کم کم شا شهیبه روز حالش بدتر م



 نیعطر یجز سالمت یچیرو هم فراموش کنه! به ه

 کیبه  ازی..خانوم شما نیمردان یآقا دیفکر نکن

کنه.  دایبزرگ داره تا بتونه بهبود پ یقلب نانیاطم

 شیرو پ یانکار و فراموش یوگرنه با هر اتفاق بد

و  کیبا اتفاقات کوچ تونهینم یحت گهیو د هریگیم

ادیپا افتاده هم کنار ب شیپ .  

 یو به صحنه  ذارمیجفت چشمهام م یرو دست

کنمیفکر م یخودکش .  

- هست؟؟ یبه صحنه ساز ازیحاال واقعا ن  

-  ادینگفته ز یحرفا نیبله..عطر ادیبه احتمال ز

 تشیمونده و اذ شیناخودآگاه ذهن ریضم یداره که تو

انقدر مرور کنه و غصه ش رو بخوره و  دی. بانهکیم

بشه و به حالت  یکنه و حرف بزنه، تا خال هیگر

سرش مونده  یکه تو ییزایچ یبرگرده. تا وقت یعاد

کنه،  قاومتم تیو در مقابل واقع زهینر رونیب

و ذهنش  ادیکنار ب شیبا مسائل تلخ زندگ تونهینم



دست از  دیبا نیاونا رو انکار کنه. عطر کنهیم یسع

ادیکنار ب تیانکار برداره و با واقع ... 

بغلم نگهش داشته م و آروم موهاش  یتو کهیدرحال

 ینگاهم رو به سمت ساعِت تو کنم،یرو نوازش م

به  یبه ِشش عصره. نگاه کی. نزدگردونمیاتاق م

نفسهاش  نمیبیم یو وقت کنمیبسته ش م یچشمها

. نمزیو غلت م دارمیمنظمه، دست از نوازشش برم

 غلمب یتو شتریو ب ندازهیاما اون دست دور گردنم م

و  بوسمیرو م شیشونیپ ی. با نفس بلندرهیفرو م

. خوابالود و کنمیدستش رو آروم از دور گردنم باز م

گهیکش دار م : 

- ؟یریکجا م  

بوسمیرو کوتاه م لبش : 

- زمیبه کارام برسم..تو بخواب عز رمیم .. 

جابجا  یه کمبست یو با چشمها شندیجمع م لبهاش

شهیم : 



- بغلم کن ایزود ب .. 

و ترسناک تر  شتریب یوابستگ نیبه روز ا روز

 کنمیم یو سع بوسمیم ی. گونه ش رو طوالنشهیم

بدم نانیبهش اطم : 

- ساعته  هیبخواب.. ریباشه خوشگلم..راحت بگ

رونیب میریباهم م ِشتیپ گردمیبرم .. 

زنهیم یلبخند یداریخواب و ب نیب : 

- استراحت  خوادیست ندارم..بچه م منه..دو رونیب

 ..کنه

 ی هیمثل بق دی. چرا نباارهیداره از پا درم م یناراحت

داشته باشه و از لحظه هاش  یآروم یِ آدمها زندگ

به  ست؟؟یبگم که حالش خوب ن یلذت ببره؟؟ به ک

 گهیکه م یبه ساغر ای! فهمه؟یمادرش که اصال نم

 نی! اگر بگم عطرکنه؟یخودش رو لوس م

 گهیمکه بهم  هیکس نی..حتما عمو فرهاد اولضهیمر

 نیتو به ا یخونه  یسال و تو کی نیا یتو نیعطر

 ست،ین شتریوجب ب میکه ن زدانِ یروز افتاده! همون 



که  گهیو م کنهینگاهم م یبا طلبکار شهیهم

از بزرگترها مگه  گهیکردم! د تیخواهرش رو اذ

داشت؟؟؟ شهیم یشتریتوقع ب  

. رمیم رونیو آهسته از اتاق ب دارمیرو برم میگوش

 یزودتر فکر دی..باگهیراست م یدکتر فتح

نیبکنم..فقط به خاطر خوب شدِن حال عطر . 

ساغر  یبدون تعلل شماره  بندم،یرو م هیدر آتل یوقت

دهیکه جواب م کشهینم ی. طولرمیگیرو م : 

 ..سالم-

رمیسمت اتاق کارم م به : 

- ساغر؟ یسالم..چطور  

و مهربونه یانرژ با شهیمثل هم صداش : 

- چطوره؟؟ نیعطر ؟ی..تو خوبیمرس  

رهیگینم یرو جد نیحال عطر چکسیه .. 

- ..انگار خوبهدونمینم .. 



- س؟؟یخوب ن یعنی  

کشمیم یآروم پوف : 

 کورش چطوره؟؟-

گهیفکر م یتو : 

- سر  نیبه عطر امیامروز ب خواستمیسالم داره..م

 دمیشلوغ شد آوات..اما قول م یلیبزنم..اما سرم خ

ششیپ امیردا از صبح بف .. 

 شتریب یلی. باز معرفت ساغر خادیلبم م یرو یلبخند

 .از ترالنه

- و دار  ریگ نیتو ا ستمین یدستت درد نکنه..راض

..مادرم هستیخودتو تو زحمت بنداز تیعروس .. 

- مثل  نی..من و عطرهیحرفا چ نینه بابا ا

ششیپ امیکه ب خوادی..خودم دلم ممیخواهر .. 

سر  رمیم یو..با مکث کوتاه دمیم رونیب یبلند نفس

 :اصل مطلب



- ؟؟یباباتو بد یشماره  شهیآآآ ساغر م  

شهیبا تعجب همراه م صداش : 

- شد؟ یزیآره حتما..اممم چ ! 

ستمیا یتراس م یِ ا شهیبه دِر ش رو : 

- دارم یکار خصوص هیباهاش  .. 

- کن ادداشتیآهان.. .. 

 گهیاما د ه،یصداش پر از تعجب و کنجکاو هرچند

 یگوش یو من تو گهی. شماره رو مپرسهینم یوالس

کوتاه، مکالمه رو تموم  ی. و بعد با چند جمله زنمیم

کنمیم .  

. دو روز فکر کردن شمیم رهیمحسن خ یشماره  به

به حرف زدن با محسن، باعث شد که باالخره با 

 یِ و بخوام که باهاش درمورد خودکش امیخودم کنار ب

رو دم گوشم  یگوش یزنش حرف بزنم! با نفس بلند

. با چند دمیپشت سر هم گوش م یو به بوقها ذارمیم

دهیجواب م ریتاخ هیثان : 



- د؟ییبله بفرما  

کنمیبا زبون تر م یلب : 

 سالم آقا محسن..حال شما؟؟-

پرسهیهستم رو م دنشیکه منتظر شن یسوال : 

 !ممنون شما؟-

. پس ارهیبهم هجوم م تیحس خجالت و عصبان کی

گمیو م زنمیم : 

- نیآواتم..شوهر عطر .. 

گهیبا تعجب م یا هیمکث چند ثان با : 

- خوبه؟؟ نیآآ آقا آوات! حالت چطوره؟ عطر  

- خوبه..سالم داره نمیقربون شما..عطر .. 

 نیکه اصال انتظار ا فهممیم شه،یسکوت م یوقت

گمیم عیسر نیهم یتماس رو نداشته. برا : 



- اگه  نمیبب خواستمیغرض از مراحمت..راستش م

چند کلمه  هیو.. میباهم بذار یقرار هی ،یدار وقتشو

میحرف بزن یباهم خصوص .. 

گهیو متعجب م کنجکاو : 

- ؟؟ی! درمورد چکنمیخواهش م  

نه..البته که احتمالش  ایحدسش رو زده  دونمینم

گمیم نحالیهست. با ا : 

-  شه،ی..اگه مسین ریوقت گ ادی..زکنمیعرض م

ممنون  ،مینیبب یساعت هی هیرو  گهیفردا همد نیهم

شمیم .. 

گهیمتعجب م یخنده ا با : 

- یباشه..نگرانم کرد ریحتما..انشاا... که خ .. 

فکرش  نکهیا ی. برادونمیبودنش رو اصال نم ریخ

گمیمشغول نشه، م ادیز : 

- نهیدرمورد عطر ... 



 

( نیعطر ) 

 

پفدار و  یرو ورق زدم. لباس عروس ها کاتالوگ

لبهام  یور یتن مانکن ها لبخنِد ذوق زده ا یتو بایز

خاص خودشون رو داشتند  ییبایآورد. هرکدوم ز یم

واقعا سخت بود. انگشت  ییبایز نهمهیا نیو انتخاب ب

نشست یا دهیلباس عروِس پوش یآوات رو یاشاره  : 

- قشنگه نیا .. 

ش کردم. قشنگ بود.  یبه لباس انتخاب یقیدق نگاه

بلند. البته  یها نیو آست دهیپوش ی قهیساده با  یلباس

دوست داشت شتریرو ب یسادگ شهیآوات هم که .  

- سیاممم بد ن .. 

شد.  کتریپهلوم گذاشت و نزد یرو رو دستش

تِن مانکن  ینگاهش به لباس عروِس تو کهیدرحال

 :بود، آروم گفت



- ! تو تنِت قشنگترم یقشنگ نیبه ا ه؟یچ سیبد ن

 ..هست

لباس کار شده  یکه رو یو پُر زیر یها هیلیمل به

 یها لهیمل نیلباس هم نیم. تنها تزئبود نگاه کرد

. خوب زدندیو فقط برق م شدندینم دهیبود که د یزیر

به دلم  یکی نیا نهمه،یا نیبود ها..اما اونقدر نه که ب

نهیبش . 

- مینیرو هم بب گهید یبذار مدال .. 

نکرد یمخالفت یبود ول یناراض : 

- ..هرکدوم که مد نظرته انتخاب کنزمیباشه عز .. 

از لباسها توجهم رو  یکیگشتن،  یاز کل بعد باالخره

که لباس  ینقص یمانکِن ب شتری..بیعنیجلب کرد. 

و  دهیبه چشمم اومد. اندام کش د،یدرخشیتنِش م یتو

ذهنم  یانداخت که تو یم یعکس ادیمن رو  فشیظر

 یرو ییبایکه به طرز ز یبلوند یمونده بود. موها

د! ..شهرزایوهاسِرش درست شده بود. درست مثل م

نبود،  یرانیدختر ا نی. امیو مال زیتم یلیخ شیو آرا



معروف شده  یِ رانیدختِر ا ادیاما به شدت من رو 

انداخت! همون  یم یمجاز یفضا یتو

 نی!! ازدیبا آوات حالم رو به هم م شیکه..همکار

 یتو دیزن قشنگ بود، حتما با نیتِن ا یلباس اگر تو

 یاره م روانگشت اش باتن من هم قشنگ جلوه کنه. 

 :ورِق کاتالوگ زدم

- نیا ! 

. نهیخم کرد تا لباس رو بهتر بب یسرش رو کم آوات

به روش زدم یلبخند : 

- قشنگه آوات یلیخ نیا .. 

دیآروم به گوشم رس یلیخ صداش : 

- یبازه عطر یلیخ نیا ! 

شدم. اونقدر  رهیو دوباره به لباس عروس خ برگشتم

شت که دا یقیقا ی قهینبود! فقط  گفت،یباز که م

 شدیکه نم نیبازو بود. آست یرو پورشیگ یها نیآست

پنج سانت. در عوض  یگفت. بنِد کلفت به اندازه 



بود. اونقدرها هم شلوغ  یامروز یلیکار شده و خ

بود یعال نینبود که دل رو بزنه.اصال هم ! 

- یقشنگ نیکجاش بازه آوات؟؟ به ا !  

پشت لباس رو نشونش دادم عکس : 

- ن؟؟ی..ببسیاز پشت هم باز ن  

گفت یناراض : 

- ش هم بازه قهینداره.. نیآست .. 

 خواستیرو دوست داشتم. دلم م نیجمع شدند. ا لبهام

 یبلوند ی. من موهاادیکه چقدر بهم م نهیتنم کنم و بب

زن رو هم نداشتم.  نیا کلیه یدگینداشتم، کش

هم..نداشتم! اما مطمئنا به من هم  یوحش یچشمها

اومد یم .  

- از همه به دلم  شتریخوشم اومده..ب نیا آوات من از

 ..نشسته

و  دادیخوب مشاوره م یلیکه خ یخانوم ی فروشنده

گفت یبا لبخند پر احترام کرد،یم ییراهنما : 



- مد نظرتونه؟؟ نیهم  

از من، آوات گفت قبل : 

-  دهیپوش کمیش  قهیداشته باشه و  نیبله البته اگه آست

 ..تر باشه

به روم زد و دستش رو  یاخم نگاهش کردم. لبخند با

پهلوم فشار داد یرو : 

- زمیعز ادیبهت م شتریب ینطوریا .. 

صاحب مزون باشه، گفت دادمیکه من احتمال م یزن : 

- ش رو هم  قهی..میبذار یتور یها نیآست میتونیم

تر بشه دهیتا پوش میاضافه کن شتریب یکم .. 

آوات قبل از من اظهار نظر کرد بازهم : 

 ...تور نباشه-

حرفش گفتم ونیم : 

- نباشه که مدل  ینداره..فقط جور یاشکال چینه ه

 ..لباس عوض بشه



با لبخند جوابم رو داد زن : 

- لباس رو انتخاب  نی..قشنگترزمیراحت عز التیخ

دمیم لیکار رو بهتون تحو نی..بهتریکرد . 

آوات زدم و بعد رو به زن  یبه رو یا ثانهیخب لبخند

 :گفتم

- ش  قهی.لطفا دست به باشه. یهاش تور نیپس آست

ادی..از مدلش خوشم مدینزن .. 

- راحت التونی..خدی..مطمئن باشکنهینم یرییتغ .. 

هوا  یتو یدست یآوات با مکث نسبتا بلند باالخره

زد یتکون داد و به ناچار لبخند : 

- شد نیخب..پس هم لهیخ .. 

تنم..و  یو از تصور اون لباس تو دمیذوق خند با

لذت شدممن، غرق  ینگاِه آوات رو .  

- شمیچقدر قشنگ م ینیبی..مادیبهم م .. 

دیو لپم رو کش دیخند یاخم مصنوع با : 



- بودنت، آخر کار خودتو  یسه وجب و نصف نیبا ا

میدار ادیکه کار ز می..بدو بریکنیم .. 

. خسته میاومد رونیمزون لباس عروس ب از

 میبودم..بعد از دو ساعت گشتن، فقط تونسته بود

 گهیماه د کی. کمتر از میخاب کنلباس عروس رو انت

شدن بهش،  کیبود و با هر لحظه نزد یعروس

. تصوراِت وحشتناک شدیم شتریو استرس ب جانیه

 ادیب شیپ یزیچ کی دمیترسی. مخوردندیمغزم رو م

من  ایبشه،  مونیآوات پش ایخراب بشه. یو همه چ

 نیبشه و ا دایپ یکی یسر و کله  ایبشه.. میطور

به  دنیقبل از رس یحت ای. زهیبر روزها رو به هم

و آرزو به دل بمونم!! دلم  رمیاون روز، بم

و  میبشه که فقط ما دو نفر باش یجور کی خواستیم

  !بس

- بسه یصد تا کارت عروس .. 

 یعروس یبهم کرد و بعد دوباره به کارتها ینگاه

شد رهیخ .  



- ..باالخره ما ادیوقت کم ن هیکه  میسفارش بد شتریب

بزرگترا هم  دی..بامیستیمهمونا ن یهمه  انیکه در جر

 ..حساب کتاب مهموناشون رو بکنن

رو به خودش سپردم و آوات با  یعروس کارت

مشورت با بابا بهادر، صد و پنجاه تا سفارش داد. 

آوات  م،یفقط خودمون باش خواستیهرچقدر من دلم م

رو قبول نداشتند  نیهم بزرگترها ا دینبود. شا نطوریا

که اونها  کردیرو م یه احترام بزرگترها کارو اون ب

بودند یراض . 

. میشد نیشده بود، سوار ماش کیهوا تار بایتقر یوقت

آروم گفت ینگاهش رو به جلو بود وقت : 

- رو نشونت بدم ییجا هی خوامیم میبر .. 

دمیو پکر شده پرس متعجب : 

- بهشتمون؟؟ میریمگه نم  

زد یبهم کرد و لبخند ییگذرا نگاه : 

- گهید یجا هی میرینه..م امشب .. 



بهشت دو نفره مون لک  یجمع شدند. دلم برا لبهام

از دو هفته بود که اونجا نرفته  شتریزده بود و ب

 نمینزدم و منتظر موندم بب یحال حرف نی. با امیبود

رهیکجا م .  

نسبتا خلوت  ابونیخ کی یبعد تو ی قهیدق ستیب

میبود .  

- م؟یریکجا م یبگ یخواینم  

جلو گفت به رهیخ : 

- یفهمیخودت م گهیچند لحظه د .. 

 ابونینشستم و به روبرو نگاه کردم. وارد خ صاف

منتظر من،  یچشمها یشد و جلو یا گهید یفرع

آپارتمان نگه داشت کی یروبرو : 

- میدیرس .. 

تعجب به اطراف نگاه کردم با : 

- کجاس؟؟ نجایا  

بهم زد یلبخند چشمک بدون : 



 ..خونه مون-

 ادهیپ نیاز نگاهش کردم. از ماشزده و دهن ب بهت

رنگ رو با  دیشد. با چشمهام دنبالش کردم. دِر سف

بود؟! پس  نجایخونه مون ا یجد یباز کرد. جد دیکل

 یپر خاطره خداحافظ ی هیواقعا قرار بود با اون آتل

 :کنم؟!! برگشت و رو بهم گفت

- گهیشو د ادهیپ .. 

 زهییپا یشدم و دو طرف پالتو ادهیپ نیتعلل از ماش با

ساختمان  ی. نگاهم رو به نمادمیهم کش یم رو رو

لوکِس سه  بایآپارتمان تقر کیبود..کال!  دیدادم. سف

ما و  یکه از خونه  ییمرکِز شهر..جا بایطبقه..تقر

دوتر بود. حاال کدوم واحد  یبابا بهادر کم یخونه 

ما بود؟ یبرا ! 

شدم. در رو باز گذاشت تا من اول داخل  کشینزد

 انیچشمم نما ینه چندان بزرگ جلو نگِ یپارک برم.

داشت. آوات  یخوب و قشنگ یشد. البته نور پرداز

 :پشت سرم اومد



- میکن دایخوب پ یجا هیتا  میگشت یخوبه نه؟؟ کل .. 

به اطراف انداختم ینگاه : 

-  یچندم خونه  یاوهوم..خوبه خب..اممم طبقه 

 ماست؟؟

اومد کنارم : 

- یکه تو بخوا یهر طبقه ا .. 

کردم تعجب : 

- ؟یجد !! 

- واحِد  هیآره..سه طبقه س که تو هر طبقه 

نشونت بدم میبر ای..بیمستقله..هر سه واحد هم خال .. 

رو گرفت و مِن متعجب رو همراه خودش  دستم

 یو به طبقه  میکوتاه باال رفت ی. از ِشش پله دیکش

باز کرد.  دیرنگ رو با کل ی. در قهوه امیدیاول رس

ستادیبود. کنار ا یوزنو و امر یهمه چ : 

- نیبرو داخلو بب .. 



پارکت  نِ یزم یچشم ازش گرفتم و پا رو دیترد با

گذاشتم یواحِد خال یشده  .  

-  یسبکه..البته واحد طبقه  هیتو  بایهر سه طبقه تقر

واحد  یدو خوابه س، ول نجایفرق داره..ا کمیدوم 

ش سالنه هیخوابه، بق هیباال  .. 

. رو دیچیپی، صداش مبودن خونه یخاطر خال به

دمیبهش پرس : 

 !چرا؟-

انداخت رونیبه ب یرفت و از پنجره نگاه جلوتر : 

- کنمیم هیاحتماال اونجا رو آتل .. 

بود؟ یزدم. جد پلک ! 

- آپارتمان ما توئه؟؟ نی..کل ایعنی  

کرد یآروم ی خنده : 

 ..مال جفتمونه-

دمیتر خند متعجب : 



 !چرا سه تا؟-

جواب داد تیاهم یب : 

-  یکیواسه کاِر من.. یکیمون.. یه زندگواس یکی

 !هم واسه َهووت

شدم خشک !  

- ؟یچ !! 

دیخند : 

- رو تو رو خدا افهیق .. 

کردم اخم : 

- مزه یب ! 

فرستاد رونیب یبلند نفس : 

- ..کاِر من مونهیاون واحد واسه روز مبادا م

 کاریاومد که ب شیپ یزیچ هیوقت  هی دیآزاده..شا

 هیون واحد سرمامدت کار کنم. ا هیشدم و نتونستم 



 ایباشه.. یدستمون خال دیکه شا هییمون واسه روزا

مشیفروشیم ایاجاره.. میدیم .. 

کاِر بابا بهادر بود  نینگر! حتم داشتم که ا ندهیآ چقدر

که  نیما بود. ا ی ندهیو آ یبه فکر زندگ نطوریکه ا

شکر داشت. اما بعدها یبود، جا یفعال خال .. 

- د؟؟یدینخر نجایجدا از ا گهید یجا هیچرا   

جواب داد صادقانه : 

-  یجا، کل هیبه صرفه تر بود..سه واحد  ینطوریا

پدرزِن آدم بنگاه دار  ی..باالخره وقتمیگرفت فیتخف

..دست عمو شهیم دایخوب واسه ش پ یتایباشه، موقع

مناسب متیتوپ، با ق یفرهاد درد نکنه..جا .. 

 ندهیباال دادم. پس کاِر بابا هم بود.همه شون آ ابرو

  !نگر بودند

 خب خوشت اومد؟؟-

مهم نبود به  ادیبه اطراف کردم. ز ینگاه دوباره

خواستم؟؟یم یخدا! آخه من جز بودن کنار آوات چ  



 ..اوهوم..قشنگه-

- نه؟؟ گهیمون د یواحد خوبه واسه زندگ نیهم  

لبم نشست یرو یمعن یب لبخند : 

- سوم  ی..طبقه هیآتل شهیدوم که م ی..طبقه گهیآره د

ندهیواسه آ هیسرما هی شهیم مه ! 

سمتم اومد و دستم رو گرفت به : 

- رو هم نشونت بدم هیآتل میبر ایپس ب .. 

 هیآتل یِ . سالن دو قسمتمیدوم رفت یبه طبقه  باهم

داشت. بزرگتر بود..دلباز تر..و  یقشنگ یطراح

رنگ  اهیس نِ یالبته..ترسناک! چرا ترسناک؟؟ دورب

عذاب!  ی هیما و زیکارش..نفرت انگ زِ یم یرو

نیزم یشکسته رو نِ ی. دوربدیچرخینگاهم م .. 

- رهیگی..کارم بهتر مهیقبل ی هیبزرگتر از آتل نجایا .. 

از  شتریکارش ب یعنی..بزرگتر بود. گفتیم راست

 یباال یچرا خوشحال نبودم؟! طبقه  شد؟؟یقبل م



رفت و آمد همه  یبرا هیآتل کیمشترکمون.. یخونه 

یگم..همه جور دختربهتره ب ای..یجور آدم !! 

- واحد باال رو هم نشونت بدم؟؟ یخوایم  

به اطراف تکون دادم یفکر سر یتو : 

- سین یازینه..ن .. 

کردم و بعد ادامه دادم یمکث : 

- ..بزرگههیخوب یجا .. 

- ؟؟یخوشحال شد  

نه ایبود  یواقع دونمیزدم، نم لبخند : 

- یستیازم دور ن ادیخوبه که ز یلیآره..خ .. 

دستش رو دو طرف صورتم  شد و دو کینزد

 :گذاشت

-  کیخوشم اومد..چون نزد نجایاز ا نیمنم واسه هم

ازت راحته المیتوام، خ .. 



قشنگ بود. من هم  ینگران نیمن بود و ا نگران

. کردیمن فرق م یِ ..جنس نگرانینگران بودم، ول

 و نهیمشترک. دختر با ک یِ ..زندگشدیم شتریاسترس ب

شکسته زل  نِ یبه دوب روزمندانهیو پ دیخندینفرت م

 .زده بود

 

***** 

 

 (آوات)

 

رو پارک  نیتا ماش مونمیدِر خونه منتظر م یجلو

و  ندازمیبه پشت سرم م یکنه. با استرس نگاه

 ادهیپ نشیکه از ماش کنمیدوباره به محسن نگاه م

ما رو  نیعطر نکهیا یبرا ینگران نهمهی. اشهیم

لبخند . شهیم کمی. محسن نزدکنهیم میعصب نه،ینب

کشمیلبم م یرو : 



 ..سالم آقا محسن..شرمنده..زحمت دادم-

 شی.ردهیرو که به سمتش دراز شده، فشار م دستم

 ادیو موهاش رو که ز ادیبه صورتش م یپرفسور

 یکم پشته ول ینشده، باال داده. البته کم یجو گندم

از ظاهر قابل قبولش کم نکرده. اون هم مثل  یزیچ

زنهیم یظاهر یمن لبخند : 

- ؟؟یسالم..نه بابا چه زحمت  

زنمیو تعارفش م رمیدر کنار م یجلو از : 

-  یایکه خواستم ب دی..بفرما..ببخشیخوش اومد

 س،یخوب ن ادیحالش ز نی..راستش چون عطرنجایا

ازش دور باشم ادیز تونمینم .. 

. و انگار درک کردهشهیو داخل م دهیتکون م سرش : 

-  یکه چ دمی..از ساغر شنفهممی..مکنمیخواهش م

 ..شده..ناراحت شدم

از دست  یایو بازهم داغ لوب کشمیم نییرو پا نگاهم

. به سمت آسانسور کنهیم ینیدلم سنگ یرفته رو



و با بسته شدن دِر آسانسور نفس  کنمیم تشیهدا

فرستمیم رونیب یبلند : 

 ..قسمت نبود-

..محسن رو ستهیا یدوم م یطبقه  یتو آسانسور

گمیو بعد م کنمیم ییراهنما هیداخل آتل : 

- تو خونه در خدمت  تونمیآقا محسن که نم دیببخش

 هی..انشاا...تو سیخوب ن نیاوضاع عطر کمیباشم..

کنم یفرصت مناسب تر بتونم بهتر مهمون نواز .. 

قرمز رنگ  یِ مبِل راحت یو رو زنهیم یخشک لبخند

رهیگیجا م : 

- راحت باش..فقط من عجله  ه؟؟یحرفا چ نینه بابا ا

یبزن یخوایرو که م یزودتر حرفدارم..اگه  ... 

گمیحرفش محترمانه م ونیم : 

- زود  ن،ییسر پا هیلحظه من برم  هیچشم..

..شرمنده بازامیم .. 



 یراض نجایا یکه از بودن تو فهممیو م گهینم یزیچ

و در رو با  رمیم نییپا یزود به طبقه  یلی. خستین

. کنمیرو جستجو م نی. با نگاهم عطرکنمیباز م دیکل

مبل نشسته و دستش رو  یکه رو نمشیبیم یتوق

پر احساس غرق  یشکمش گذاشته و با خنده ا یرو

. شهیاز قبل خراب م شتریشده، اعصابم ب ایرو

. نمیشیپا م یپنجه  یو روبروش رو شمیم کشینزد

کنهیآروم نگاهم م یبا همون خنده  : 

- دلم خوش باشه که هست زنهیلگد نم هیتنبل  .. 

 دمی. دستش رو فشار مادیبه درد م تشیاز مظلوم قلبم

گمیو آروم م : 

-  امیباال کار دارم، زود م کمی..من زمیبخواب عز

ِشتیپ .. 

. بازهم چشمهاش گود افتاده و زنهیپلک م آروم

رسهیبه نظر م دهیرنگش پر .  

- درست کنم؟؟ یخوریم یباشه..غذا چ  



و با نوازش مجبورش  ذارمیصورتش م یرو دست

ز بکشهمبل درا یکه رو کنمیم : 

-  رونیاز ب یزیچ هی..یدرست کن خوادینم یزیچ

رمیگیم .. 

کنهینگاهم م کهوی : 

- بهشتمون؟؟ میبر  

 نیاز ا تونهیم یعنی. ادیلبم م یلحظه لبخند رو کی

رفتن نداشته باشه؟ رونیخونه دل بّکنه و ترس از ب ! 

- امشب یخوایآره قربونت برم..م ... 

گهیحوصله م یو ب بندهیحرفم چشم م ونیم : 

- خونه..تو رو خدا  مینه..حوصله شو ندارم..بمون

ترسمیم یی..تنهاایزود ب .. 

و با  ذارمیگونه ش م ی. لب روشهیجمع م لبخندم

گمیم یمهربون : 

- شتیپ ادی..االن ساغر مامیزود م .. 



کنهیچشم بسته زمزمه م همونطور : 

- خوامی..تو رو مخوامیساغرو نم .. 

بتش راحت از با المیخ یو وقت زنمینم یحرف گهید

رمیم هیو به سمت آتل زنمیم رونیاز خونه ب شه،یم .  

. با شمیو داخل م کنمیموها م یدست ال ینفس بلند با

زنمیلبخند م دنشید : 

- یشرمنده آقا محسن..معطل شد .. 

- چطوره؟؟ نیدشمنت شرمنده..عطر  

جواب  یو با کالفگ نمیشیم شییمبل روبرو یرو

دمیم : 

- ه حالش خوب ! چند وقته کسیراستش..خوب ن

سین .. 

کنهیم یاخم کمرنگ ینکرده..ول تعجب : 

- شده؟ شیزینکرده چ یچرا؟! خدا  



عجله  گهیاز کجا شروع کنم. م دونمیو نم دمیم هیتک

زودتر برم سر اصل مطلب دیداره، پس با .. 

- سر در  ادیکه..واال خودم هم ز یزیچ

 دیس..دکترش گفته با ختهی..اوضاعش به هم رارمینم

تو  ییزایچ هیحالش خوب بشه..انگار  حرف بزنه تا

 دونهیاما خودشم نم کنه،یم تشیذهنشه که اذ

حرف بزنه،  ی..چطورادینم ادشیانگار  یعنی..یچ

دونهیخدا م ! 

جا  یکه کم کنمیو حس م کشهیم شهاشیبه ر یدست

هم معذبه یخورده. و کم : 

- ..احتماال به خاطر...بچه شهیعجب..انشاا...خوب م

هشه که از دست داد .. 

مونهیم رهیروش خ نگاهم : 

- بچه  ی..البته از قبل بوده، اما درسته..از وقتدیشا

 ..سقط شد، بدتر شده

زنهیم یلبخند ی. به سختشهیسکوت م یلحظه ا چند : 



- بگذره بهتر کمیخدا بد نده.. ... 

گمیحرفش م ونیم : 

- بدتر هم بشه دی..شاشهیخوب نم ! 

کنمیبا زبون تر م ی. لبشهیم مات : 

- بدتر بشه ترسمیم .. 

گهیم یو بهت زدگ دیترد با : 

- اد؟؟یاز دست من برم یخب..کار  

. سخته گفتنشدمیهوا تکون م یتو یدست .. 

- تو گذشته ش  میبفهم دی..دکترش گفته که..بادونمینم

هینطوریشده که االن حالش ا یچ .. 

هم  ی. لب رومونهیمن م یبهت زده ش رو نگاه

گهی. اون با تعجب مدمیفشار م : 

- ن؟؟یبفهم نی.تونستخب.  

نه؟؟ گهیبپرسم د دی. بافرستمیم رونیب یبلند نفس  



- ..خودش هم دونهینم یزیچ یهنوز که نه..کس

که چقدر درب و داغونه شینیبب دیکه..با .. 

بفهمه  خوادی. انگار ممونهیم رهیسکوت بهم خ یتو

بخوام یچ ایازش بپرسم.. یکه قراره چ ! 

- و  ییوآقا محسن..آآآ حرفامو رو حساب پرر

خوب  نیحال عطر خوامینذار..فقط م یشعوریب

مزاحمت شدم. خدا شاهده  نیبشه..فقط به خاطر عطر

وضع نبود و دکترش ازم  نیتو ا نیکه اگه عطر

 یِ تو زندگ خواستیدلم نم چوقتیه خواست،ینم

 چیبه من ه دونمیسرک بکشم..م یکس یخصوص

ام، نه دنبال  یخاله زنک باز دنبالنداره..نه  یربط

خودمون  نیهم بشه، ب ی..هر حرفیفوضول

به من نداره یاصال ربط یعنی..مونهیم .. 

گهیم تیحرفم با جد ونیم : 

- ؟؟یزودتر حرفتو بزن شهیم  

گهی. اون با اخم ممونهیروش م یا هیچند ثان نگاهم : 



- ؟؟یخوایم یبرو سر اصل مطلب..چ  

 یهم خبر شیاصال از نرمش ظاهر گهید نباریا

 یسوالها رو از کس نیکه ا ادی. چقدر بدم مستین

 یِ که زندگ فیرو برام داره. ح بهیبپرسم که حکم غر

 یمِن بدبخت گره خورده! به سخت یِ مرد به زندگ نیا

گمیم : 

-  یخاله  یعنیخانومت.. یبگم..درباره  یآآآ چطور

چندتا سوال بپرسم که مربوط  هی خواستمیم ن،یعطر

مربوطه به زِن من  نکهی..فقط به خاطر انهیبه عطر

بپرسم خوامیم .. 

 ی. سعمونهیم رهیبهم خ یدوستانه ا ریسکوِت غ یتو

موفق  ادیدر آرامش حرف بزنم، هرچند ز کنمیم

ستمین : 

- خانومت  یعنی..نیعطر یچرا خاله  دونمیمن نم

 یعنینداره.  یکرده..اصال هم به من ربط یخودکش

از  خوامیکه م ینکرده فکر نکن یوقت خدا هی

نداشت،  یمشکل نی. اگه عطرارمیب سر در تونیزندگ



 نیهمچ ییو با پررو شدمیاصال مزاحم نم

زدمی..نمییحرفا .. 

. با خجالت و اعصاب شهیم ظتریکم اخمش غل کم

و  کشمیاز عرقم م سیبه صورِت خ یخراب دست

دمیهم فشار م یچشم رو . 

- به  یلیخ نیآقا محسن..عطر سیزنم حالش خوب ن

س ختهیهم ر .. 

کنهیصدام م یخواهش قاط و کنمیباز م چشم : 

- دهید یبدونم چ خوامیفقط م .. 

آروم و پر  یو با صدا شهیاز جاش بلند م کهوی

گهیم یحرص : 

- شده رمیشرمنده د ! 

که با  رهیبه سمت در م ی. قدمشمیتعجب بلند م با

رمیعجله به سمتش م : 

- لحظه هیآقا محسن!!  .. 



کنهیبهم م یاخم نگاه با : 

- ن نباشهو او نیا یِ سرت تو زندگ ! 

رمیگیکت م یرو از رو بازوش : 

آقا محسن خواهش کردم ازت..من که گفتم به -

بدونم خوامیم نوی..فقط همنهیخاطر عطر .. 

 یبره، روبروش م دیشا نکهیاز ا دهی. ترسستهیا یم

گمیو با خواهش م ستمیا : 

- دید یاون روز چ نیفقط بگو عطر .. 

رهیباال م یو صداش کم شهیکنارم رد م از : 

- سر  میکه از زندگ نجایلم کن آقا! منو کشونده او

دومادش نی! خوشا به حاِل فرهاد با اارهیدرب ! 

و  رسونمیدورتر بشه، خودم رو بهش م نکهیاز ا قبل

شمیتر م یهر لحظه دارم عصب : 



- سر  تینخواست از زندگ یباور کن آقا محسن کس

داره؟؟  یشما به من چه ربط یِ ..اصال زندگارهیدر ب

نمیدنبال خوب شدِن حال عطرمن فقط  .. 

کنمینگاهش م کالفه : 

-  ؟؟یکنیم غیچرا در اد،یاز دستت برم یاگه کمک

. داره از دستم شهیحال زنم داره روز به روز بدتر م

خاله ش هنوز زنده س..باهاش  کنهی..فکر مرهیم

جوابگو باشه؟؟ بچه شو از  دیبا ی! کزنهیحرف م

 یچ سین ادشی! اصال دونهیدست داده، خودش نم

دو کلوم حرف زدن هیشده.. ... 

گهیم تیحرفم با عصبان ونیم : 

- داره؟؟؟ ببرش دکتر..دوا  یبه من چه ربط نایا

سراغ من؟؟؟ یاومد یدرمونش کن..واسه چ  

خورمیو از جلوش تکون نم دمیگلوم رو فرو م آب : 



-  ی..به خودکشگردهیبه قبل برم نایا گهیدکترش م

 نیبه عطر این روز چاو میبفهم دیخاله ش! گفته با

 ..گذشته

زنهیبازهم من رو کنار م یمکث کوتاه با : 

- حواله کنه گهید یتو جا یبرو آقا خدا روز .. 

غرمیپشت سرش م از : 

-  نیفکر کن دختر خودته! فکر کن ساغر اگه همچ

به  یمجبور نبود ؟؟یکردیم کاریداشت، چ یمشکل

که کمکت  یو اون خواهش کن نیخاطرش از ا

 کنن؟؟

 مریجلوتر م عیسر نم،یبیتعللش رو م ی. وقتستهیا یم

رمیگیو بازهم روبروش قرار م : 

-  نیبگو..وضع عطر یدونیم یجوِن ساغرت هرچ

که دخترشون با  دوننیمامان باباشم نم یداغونه..حت

به روزش اومده..از ساغر  یچ یاون خودکش دنید

باهم  شهیکه چقدر با خانومت مچ بوده و هم دمیشن



اون روز  یدرباره  دونستیم یهرچبودن. ساغر 

شده..من  یکه چ دونستیگفت، اما خودشم کامل نم

مربوطه رو  نیکه به عطر ییزایچ خوامیفقط م

 ..بدونم

و  یکالفگ تونمیو م مونهیمن م ی رهیخ نگاهش

و  دمی. فرصت نمنمیحرکاتش بب یرو تو تیعصبان

گمیآرومتر م : 

- فم شر ی..بشهیجا چال م نیهم دم،یشن یهر حرف

کنه..من فقط به درخواست  دایدرز پ ییاگه جا

 گهیرو بدونم..چون دکترش م نایدکترش خواستم ا

شده، تا بتونه درمانش کنه یبفهمه چ دیبا .. 

 رونیب یو با اخم نفس بلند کشهیم نییرو پا نگاهش

بفهمم که از گفتنش  تونمیراحت م یلی. خفرستهیم

 شتریب دادنِ  نانیاطم یو معذبه. برا زاریچقدر ب

گمیم : 



- هرکس به خودش مربوطه..من اصال اهل  یکارا

 یفکر چیراحت..ه التیبرادِر من.. خ ستمیقضاوت ن

کنمینم .. 

دهیبا تاسف به اطراف تکون م یسر : 

- که حرفات به اون  زدمیاومدم..حدس م یکاش نم

مربوط باشه یخودکش .. 

مرد نبود،  نیدر گرو حرف زدن ا نیحال عطر اگر

کردمیکنکاش نم شید زندگصد سال درمور . 

- بعد اد،ینفست جا ب نیبش قهیدو د هیبفرما  ... 

کنهیحرفم محالفت م ونیم : 

- برم عیجا راحتم..بگم سر نینه هم .. 

. با دوزمیم رو بهش م رهیو نگاه خ شمیگوش م سراپا

ش  یبه ساعت مچ ینگاه یهمون اخم و شرمزدگ

گهیو بعد م ندازهیم : 

- هم شده رمید .. 



. باالخره بعد مونمیو فقط منتظر م زنمینم یحرف گهید

کلنجار رفتن، دهن باز  قهیدق کیبه  کیاز نزد

کنهیم : 

- اصال  خوادیاون روز انقدر بده که دلم نم یخاطره 

دارم با فکرش عذاب  یکاف یمرور کنم. به اندازه 

عذابو  نیحرف زدن درباره ش فقط ا گهی..دکشمیم

کنهیم شتریب .. 

زنمیم میشونیبه پ یدست : 

- نداشتم یشرمنده ام..چاره ا .. 

گهیم یطوالن یلیتعلل خ با : 

- وقت بود که فقط  یلیخ امرز،یخدا ب ریمن و من

به چند سال  گردهی..برممیاسما" زن و شوهر بود

 نیعطر دونمی..البته نمدونستینم چکسیقبلش..ه

 یحرفا ینبود..چون همه  دینه..بع ایبود  انیدرجر

که  نمیهم بود. عطر ِش یپ هشیخاله و خواهرزاده، هم

 گاهش..از نادیاز من خوشش نم دمیفهمیخوب م

 ریسر من ریکه اونم حتما ز دیفهم شدیراحت م



تو گوش اون ئختر خونده بود  یچ سیبود..معلوم ن

..راستش منم از دیدیانگار دشمنشو م دیدیکه منو م

ساعته تو 92تو خونه مون رفت و آمد داشت و  نکهیا

نداشتم یدل خوشخونه مون بود،  .  

دهیو مختصر تر ادامه م کشهیم یآروم پوف : 

- داره..منم از  ییکمبودا هی یتو زندگ یباالخره هرک

داشتم ادیکمبود ز ریطرف من .. 

تا  کنهیکه با غرورش دست و پنجه نرم م فهممیم

دهیسخت ادامه م یلیراحتتر حرف بزنه، اما خ : 

- ط به خاطر ازدواج اشتباه بود..فق نیاصال از اولم ا

..آخرشم با اون میرو تحمل کن گهیهمد میساغر تونست

که بود،  یهرطور ریتموم شد.من یافتضاح همه چ

 لی.اما دلکردیدور م نمونیساغرو از مشکالت ب

دور کنه..چون نه من باباش  نمینداشت که از عطر

مادرش  رینه من ،بودم که بد اومدنش از من مهم باشه

بشه و تیاذ شیبود که به خاطرش کم کار .. 

کنمیاراده و با درد زمزمه م یب : 



- شد تیاذ .. 

به  یسر ی. با ناراحتمونهیمن م ی رهیخ نگاهش

دمیاطراف تکون م : 

- ..فکرم خرابهدیببخش .. 

 یدست ال یو با کالفگ شهیتر م یکم عصب کم

کشهیکم پشتش م یموها : 

-  ادیهم بود که اون دخترو ز ریمن ریبه هرحال تقص

راه داد. چون اهل درد و دل کردن  تو خلوت خودش

مثل دخترش که نه..مثل  نینبود و عطر گهیبا کس د

 ..دوستش بود

 کاریچ مونیو زندگ نیمنفور با عطر یِ دوست نیا

 !کرد

- زود  ریآآآ خالصه بگم که..اون روز قرار نبود من

قرار داشتم..تو خونه..باالخره  یکیبرگرده..من با...

بگم یخب..چطور .. 



. مغزم با هر نهیشیجونم م یثل زهر توم حرفهاش

گهیمنفجر بشه. آروم م  خوادیم زنه،یکه م یحرف : 

-  یهرکدوم واسه خودمون زندگ ریمن و من

 کردمیخودمو داشتم..فکر نم یِ ..منم..زندگمیکردیم

که  کردمیاصال فکرشو نم یعنیبشه.. تیاذ ریکه من

انقدر شوکه بشه که  نه،یبب یزیچ نیوقت همچ هیاگه 

کنه یواد خودکشبخ .. 

زنمیلب م ی!! کثافت! کثافتها! به سختیلعنت : 

- فهممیم .. 

 نی!! چرا عطرفهممینم یچی! من هفهممیواقعا نم یول

بود؟ کینزد یفکر و عوض یزِن ب نیانقدر به ا !! 

- خونه نبود. قرار هم نبود که  یاون روز..کس

 ری..هرچند منادیب یکس کردمیباشه..اصال فکر نم

سرد بودنا  نیبود که..جواب ا دهید فهموقت بو یلیخ

آورد..همون سوختن و  یخودش نم ی..اما به روهیچ

 دونست،ینم ی..کسگهیساختن به خاطر دخترش د



تو  یچیو ه میخوشبخت یلیما خ کردنیهمه هم فکر م

میکم ندار یزندگ .. 

بشنوم!حالم داره با هر جلمه  خوامیحرفها رو نم نیا

 نیبدونم که عطر خوامی..فقط مخورهیبه هم م شتریب

و  رهی!! با فکر کردن بهش فشارم باال مده؟یهم..د

خدا  ی! وادهی.حتما دزنهیپشت سرم از درد نبض م

 !!لعنت به همه شون

 - بود نمیزود اومدن..عطر .. 

هرلحظه  ایو دن شهیچشمم منفور تر م یجلو مردِ 

و جهنم تر کتریتار .. 

-  مینه زد..دعوا باال گرفت و من و اون از خوگهید

رونیب .. 

" خونه  یاون" منظورش همون معشوقه شه که تو

اونها رو  یچه وضع یتو نیش آورده بود؟! عطر

د؟ید !! 



-  یکی نکهیتا ا ستمیماجرا ن ی هیبق انی..درجرگهید

رسوندن  رویها زنگ زد و گفت که من هیاز همسا

کرده..اونموقع هم  ی..خودکشدمی..که فهممارستانیب

دبو ششیپ نیفقط عطر .. 

. نه حال محسن مالمیکف دست چشمهام رو م با

و  شمیم یخوبه، و نه حال من! دارم از درون متالش

دختر نوجوون اون روز چه صحنه  کی نکهیفکر ا

. محسن رسونهیمن رو به جنون م ده،یرو د ییها

گهیم یو با ناراحت دهیم رونیب ینفس : 

-  نیواسه خوب شدن حال عطر نکهیفقط به خاطر ا

 یرو گفتم. توقع دارم مرد باش نایرده باشم، اک یکار

یحرفت بمون یو پا .. 

دمیسرم رو تکون م یحاِل رو به مرگ، به سخت با .  

- عذاب وجدان  نیاز اون روز واسه عطر

ازش فرار  شهیداره..هم یچه حال دمیدارم..نفهم

حالش  دونستمی..نمدمیکشی. ازش خجالت مکردمیم

 ..بده



دهیادامه م و دهیم رونیب ینیسنگ نفس : 

- و  گرفتیقرار م ریمن و من نیب یتو ماجرا دینبا

که..اون روز هم  یی. تا جاشدیبا خبر م یاز همه چ

باشه..از اون روز همه ش  یباشه و شاهد همه چ

 یکه تو اون خونه و جلو ییخودمو به خاطر اتفاقا

. صدبار به کنمیافتاد، لعنت م نیو عطر ریچشم من

دور  مونیدگرو از خونه زندخت نیگفتم که ا ریمن

که  کردیکن..گوش نداد..اونم مثل من فکرشو نم

بشه ینطوریا .. 

تقاص  نهایزودتر شرش رو کم کنه. چرا ا خوادیم دلم

 یآدم نیهمچ دی!! چرا بادند؟یکثافت بودنشون رو نم

کثافتش رو ادامه بده و من به خاطر  یِ راحت زندگ

 یت روو دس ادیتاوان بدم؟!! جلو م شیپست فطرت

ذارهیشونه م م : 

انشاا... که حالش خوب بشه..خدا خودش شاهده که -

 نیکه رفت و با بدتر ریبشه..من ینطوریا خواستمینم

من و دخترشو همه جا برد..تا عمر  یرفتنش آبرو



 هیعذاب وجدان بزرگ رو دلم مونده و  هیدارم هم 

نبود،  ریتقص یب ری..منرهینم نییآب خوش از گلوم پا

دخترم نیا یخجالت زده  شهی..همنیاما عطر .. 

. دلم رهیم رونی..از در بگذرهیو از کنارم م گهیم

باهاش  چوقتیه گهیگورش رو گم کنه و د خوادیم

بفرستم که  ینطوریهم تونمیچشم تو چشم نشم. اما نم

 یلی. خمیشیو باهم سوار آسانسور م رمیبره.دنبالش م

زنمیسخت حرف م : 

-  نیکه ا یکرد یگ..کمک بزریاومد یلطف کرد

یحرفا رو زد .. 

. تا دم در بدرقه ش گهینم یزیافتاده چ نییپا یسر با

بندمیدر رو م شه،یم نیسوار ماش یو وقت کنمیم . 

 دنیبا د رم،یگیسرم رو باال م یو وقت گردمیبرم

! درست مثل اون..با عروسک شمیخشک م نیعطر

حرکت به دِر  یکه دستشه، خشک شده و ب یخرس

و گشادش اون  دیسف راهنِ یزل زده. پ خونه یبسته 



که  یزیاما چ ده،ینشون م دهیاز حد رنگ پر شیرو ب

د؟یمحسن رو د یعنیکه  نهیا ترسونه،یمن رو م ! 

گمیو با هول م رمیم جلو : 

- ؟؟یکنیم کاری..چنجایا  

- ن؟؟یعطر  

ادیم نییو از پله پا ادیپشت سرش م ساغر : 

- ؟؟یکجا رفت  

کنهیبهت زده به من نگاه م نیعطر : 

 !!عمو محسن بود؟-

..ساغر یچ دونمیبگم. اما نم یزیچ کنمیباز م دهن

ستهیا یمتعجب کنارش م : 

- بود؟ نجای..بابام اادایآشنا م یعهههه گفتم صدا ! 

و زود  خورهی. جا مکنمیاخم به ساغر نگاه م با

رو  نی. دست عطرگفتیم یزیچ دیکه نبا فهمهیم

رهیگیم : 



- باال میبر ایب .. 

مونهیم رهیبهم خ نیعطر : 

- اومده بود؟ یواسه چ ! 

بگم؟ یچ دیبا حاال !  

- داشت که یکاِر..ادار هیآآآ  .. 

گهیفکر م تو : 

- رفت؟ ادمیسر نزدم..چرا  ریوقته به خاله من یلیخ ! 

جابجا  نیمن و عطر نیب یمتعجب نگاه ساغر

کشهی. و بعد دستش رو مکنهیم : 

- نشونت بدم دمویخر یعکسا خوامی..مایب .  

. و کنهیو به ساغر نگاه م رهیگیم ازم مچش نیعطر

گهیبعد با لبخند م : 

- میبر .. 

 یعروسِک خرس نیافتم. عطر یسرشون راه م پشت

دهیپشمالو رو به ساغر نشون م : 



-  یکل می..قراره بردهیآوات واسه بچه مون خر نویا

..مگه نه آوات؟؟میکن دیخر  

نشون  یبهت زده تر از اونه که عکس العمل ساغر

 کنمینامحسوس بهش اشاره م کنه،ینگاهم م یبده. وقت

بهش  نیبعدا درمورد حال عطر دینگه.با یزیکه چ

وقت با  کیبدم تا مراعات حالش رو بکنه و  حیتوض

زهیحرِف نا به جا اون رو به هم نر .. 

 

****** 

 

که محسن درمورد اون روز و  ییتمام حرفها یوقت

به شدت  گم،یقبلش بهم گفت، به دکتر م یروزها

شهیمتاثر م .  

انقدر با اون حرفها داغون شدم که شب تا  خودم

ناسزا رو  یایهم بذارم. دن یصبح نتونستم چشم رو

با  نطوریفکر کردم که ا یزن و شوهِر ب نیباِر ا



من  نِ یکردند. عطر یو من باز نیعطر یِ زندگ

و زمان شک  نیبه زم نطوریبود که ا دهید انتیخ

سن  نیحساس تر یتو یداشت. به قول دکتر فتح

 یکه به کل رو دهیشن ییو حرفها دهید ییزهایچ

 گهید تیشخص کیگذاشته و از اون  ریتاث تشیذهن

 نیعطر انیوسط..تمام اطراف نیساخته. و ا یا

مقصرند. از پدر و مادرش گرفته تا خاله و شوهر 

تحت  شهیمحبتش که هم یخواهِر ب یخاله ش و حت

شوهرش بود ریتاث !  

 نیکه عطر نهیا کنه،یم تمیاز همه اذ شتریکه ب یزیچ

 ی! توده؟یمحسن و اون زن رو د یچه وضع یتو

!! بعد از د؟یکش یچ د،یاون لحظه که اونها رو د

 یجلو رشیهمون روز خاله من یاون..درست تو

 نیبغل عطر یزن تو نیکرد و ا یچشمش خودکش

و  کنهیم وونهیفکرش هم آدم رو د یجون داد! حت

اون صحنه ها حق داره که به  دنیدکه با  گهیم ردکت

باهاش حرف نزده و  چکسیروز افتاده..ه نیا



بفهمه. و اگر بدتر  یزینخواسته از دردش چ چکسیه

مینشده، همه شانس آورد نیاز ا ! 

 نمیبیتنها رو م یدختر بچه  کی بندم،یچشم م یوقت 

نه  زنه،ینشسته و نه حرف م یکه شوک زده گوشه ا

شده و داره با  رهینقطه خ کی. فقط به کنهیم هیگر

دست و پنجه نرم  ده،یکه د یوحشتناک یزهایچ

کنهیم .. 

 

** 

 نهمهی. اکنمیفروغش نگاه م یب اهِ یس یچشمها به

. اون لبخند ارهیفشار داره هردو مون رو از پا درم

و  دهیلبخند اصال به صورت رنگ پر نیداره..ا

. انگشت شستم نوازش وار ادیخسته ش نم یچشمها

 کشهی. صورتش رو جلو مشهیم دهیگونه ش کش یرو

 ولبم ر یرو زنه،یم یدیکه به سف ییو با لبها

ارهیم میشونیپ یلبهاش اخم رو ی. سردبوسهیم . 

- م؟؟یندار یرابطه ا گهیآوات چرا د  



زنمیم یو لبخند مصنوع دمیم رونیب یآروم نفس : 

- یاستراحت کن دی..بازمیعز یفیاالن ضع .. 

کنهیم اخم : 

- لم خوبه..بچه مونم بزرگتر شده..چرا من که حا

م؟؟یانقدر از هم دور  

ذارمیم م نهیس یو سرش رو رو کنمیم بغلش : 

- شتمی..من که همه ش پمیستیاز هم دور ن .. 

سرش رو بلند کنه کنهیم یسع : 

- بهم دست  یحرف نزن..احساس بد ینطوریباهام ا

دهیم .. 

و  کنمیحساِس من..آروم پشتش رو نوازش م دخترِ 

گمیوار دِم گوشش م پچ پچ : 

- ؟؟یمن یِ که زندگ یدونیم  

لرزهیآرومش م یصدا : 

- ؟؟یکنیمراعات حالمو م یدار  



بندمیو با درد چشم م ذارمیموهاش م یرو لب : 

- به  کنم،یم ی..هر کارینباش عطر نیانقدر بدب

مونه یخاطر زندگ .. 

- از من؟؟ یدور یحت  

کردن کلمات  دایپ یو برا دمیسرش فشار م یرو لب

 ی. چقدر سخته حرف زدن با کسکنمیسب، فکر ممنا

گذرهیتو سرش م یچ یدونیکه نم ! 

- میستیما از هم دور ن .. 

- م؟؟یپس چرا رابطه ندار  

 یبگم..خودش با ناراحت یچ دونمیو نم کنمیم سکوت

گهیم : 

-  یبری! اصال چرا منو نمدونمی..میازم سرد شد

بدونم حال بچه م چطوره خوامیدکتر؟! م .. 

و  کنمی! دستهام رو دورش حلقه میلعنت بغِض  بازهم

دمیتنگ به خودم فشارش م : 



- خوشگلم..فکرشو نکن میریم .. 

شهیم یعصب صداش : 

- ضمیانگار من مر یزنیباهام حرف م یجور هی !  

حالش رو بفهمم دیاما با شم،یم کالفه : 

- دیببخش .. 

 یپر شده تو یو با چشمها کنهیرو بلند م سرش

شهیم رهیچشمهام خ : 

- رفتار نکن که فکر کنم  یجور هی! ستمین وونهیمن د

..ساغر هم همه ش یزنیحرف م وونهید هیبا  یدار

 ی وونهیآدم د هیانگار که داره به  زدیبهم زل م

کنهینگاه م ضیمر ! 

 دی!! تا چه حد باشند؟یروزها تموم م نیا یکِ  پس

داشته باشم؟؟؟ تیظرف  

- س وونهیکرد..ولش کن خودش د خودیب .. 



 ی. براکنهیچشمهام جابجا م نیتش رو بناراح نگاه

رو  شیشونیاز غم نگاهم نفهمه، پ یزیچ نکهیا

ذارمیم م نهیس یو بازهم سرش رو رو بوسمیم : 

- ِشتمیباشه، خودم پ یهرطور .. 

م  نهیس یو سر از رو دهیم رونیب یبلند نفس

به  یفکر کهویسکوت،  قهی. بعد از چند دقدارهیبرنم

 دیبچه! با ترد یبهونه  . دکتر رفتن بهرسهیذهنم م

گمیم : 

- دکتر؟؟ میفردا بر یخوایم  

لرزهیآرومش م یصدا : 

- ترسمیم .. 

- ؟یاز چ ! 

کنهیم میم قا نهیس یرو تو صورتش : 

- ..اصال ولش دونمیبشه..نم یزیچ هی ترسمیم

شدم مونیکن..پش .. 



و دو دستم رو دو طرف صورتش  کشمشیم عقب

شمیم رهیچشمهاش خ یو تو ذارمیم : 

- حال بچه چطوره مینیبب میریم .. 

از نگاهش  شهیراحت م یلیو استرس رو خ ترس

 :خوند

 ..نه آوات..آخه-

بازهم مخالفت کنه دمینم اجازه : 

-  میریباهم م ؟یستیآخه نداره..مگه نگران بچه ن

 یبهشِت عطر میری..بعد از دکتر هم مگهید

 خانوم..خوبه؟؟

 گهی. اما دزنهینگاهش موج م یتو یتینارضا 

. ادیلبم م یفردا لبخند رو دیو من به ام زنهینم یحرف

باهاش حرف  یکه دکتر فتح تهیموقع نیفردا بهتر

 ..بزنه

- دییخانوم پاکزاد بفرما .. 



 یو رو شهیجدا م یاز منش نیپر استرس عطر نگاه

و  دمیدستم فشار م ی. دستش رو توشهیمن قفل م

گمیآروم م : 

- یایتا ب نمیشیجا م نیمن هم .. 

گهیم دیردو با ت دهیترس : 

- ایتو هم ب ! 

ارمیتر م نییو صدام رو پا کشمیرو جلو م صورتم : 

- ت  نهیبخواد معا دی..شاامیکه من ب شهینم

جا منتظر  نی..همرمینم ییراحت جا التیکنه..خ

یایتا ب مونمیم .. 

گهیخراب م یو با اعصاب کنهیم اخم : 

- ..باهام نجایا ینیبش خوامیتنها برم..اصال نم خوامینم

ایب .. 

. کنمیخودمون حس م یرو رو یپر تاسف منش نگاه

از ماجرا خبر داره.  یکه تا حدود دیفهم شهیراحت م

دهیدستم رو تکون م نیعطر : 



- گهید ایب .. 

کالفه نشم و با همون آرامش قانعش کنم کنمیم یسع : 

- شهینم زمیآخه عز .. 

- همراه  دیتونی..شما هم میمردان یآقا ستین یمشکل

داخل دیببر فیخانومتون تشر .. 

. چرخهینگاه هردو مون به سمتش م ،یمنش یصدا با

ما خبر نداره؟؟  یجوون از هماهنگ یِ منش نیا

کنم که  داینرفتنم پ یبرا یلیتشکر کنم و دل خوامیم

گهیم یبا لحن تند نیزودتر از من عطر : 

- میدونیخودمون م !  

غرهیلب زمزمه وار م ریز و : 

- یمونده بود تو اظهار نظر کن نیهم !! 

 یو اخم ناخواسته ا شهیخجالت صورتم جمع م از

کنمیم : 

- نیعطر ! 



رهیگیبرام م یا افهیق : 

- نجا؟؟یا ینیبش ادی..نکنه خوشت مگهید میپاشو بر  

که با تعجب و جا  دازمیمن یبه منش یینگاه گذرا 

 ینیاز ب یزل زده. کالفه نفس نیبه عطر یخوردگ

شمیو خجالت زده از جا بلند م دمیم رونیب : 

- میبر ام،یخب! منم م لهیخ .. 

 یبرا یپشت چشم شه،یاز جاش بلند م کهیدرحال

غرهیو بازهم آروم م کنهینازک م چارهیب یِ منش : 

- تیشخص یب کنهینگاه م یچجور ! 

به  یفرار از نگاِه منش یو برا کشمیرو م دستش

کنمیسمت اتاِق دکتر پا تند م : 

- میبر ایب ! 

 رونیب ینفسو  شمیوارد اتاق دکتر م نیعطر همراه

 یباهاش تو شهی. روز به روز سخت تر مفرستمیم

به احتراممون سر پا  کپوریاجتماع پا گذاشت! دکتر ن



 نی. همراه عطرکنهیو با لبخند نگاهمون م ستادهیا

به اعصابم مسلط باشم کنمیم یو سع رمیجلو م : 

 ..سالم-

دهیبا لبخند تکون م یسر : 

  سالم..حال شما؟؟-

 ..ممنون-

مونهیثابت م نیعطر یرو نگاهش : 

- جان؟؟ نیحالت چطوره عطر   

و جمع شده ش  دهیترس یپوسته  یبازهم تو نیعطر

دهیو آروم جواب م رهیم : 

- یمرس .. 

گهیم یعتریبا لبخند وس دکتر : 

-  ؟؟یبه خودت برس دیخانوم خانوما مگه نگفتم با

یباز که الغر شد .. 



من  یچشمها یو تو شهیم دهیباال کش نیعطر نگاه

از نگاهش ترس رو بخونم. چشم  تونمی. مشهیم هریخ

گمیو آروم م ذارمیهم م یرو : 

- سین یزینگران نباش..چ .. 

بهم  یو نگاه معنا دار شهیبلند م زیاز پشت م دکتر

 یو رو رهیگیرو م نیو بعد دست عطر ندازهیم

نشونهیم یصندل : 

- نه؟؟ گهید ی..مراقب خودت هستنمیبب نجایا ایب  

 شمیم دهی. همراهش کشکنهینم دستم رو رها نیعطر

مینیشیم یصندل یو کنار هم رو .  

- واسه ت خطر داره ها یبر شیپ یبخوا ینطوریا .. 

پرسهیبا هول م نیعطر : 

 حال بچه م خوبه؟؟-

کجا  ی. پس دکتر فتحندازهیبهم م یدکتر نگاه بازهم

  !موند؟



- ت کنم  نهیمعا دیحال بچه چطوره..با نمیبذار بب

زمیعز .. 

دمیفشار مرو  دستش : 

- یعطر رونیبرم ب دیمن با .. 

رهیگیرو محکمتر م دستم : 

- شوهرم هم باشه؟؟ شهینم  

جابجا  نیمن و عطر نیب یو نگاه کنهیم یمکث دکتر

برسه ی. منتظرم هرچه زودتر دکتر فتحکنهیم .  

- باشه تونهی..مستین یمشکل .. 

. کالفه ام و حرف زدن درمورد کشمیم یآروم پوف

زهیریرفته، اعصابم رو به هم م که از دست یبچه ا .  

- دارم..واسه بچه خطر نداره؟؟ یزیدکتر من خونر  

زنهیم یلبخند یبه سخت دکتر : 

- که  یچند وقت..بچه ا نیتو ا یچقدر عوض شد

؟؟یانقدر واسه ش نگران یخواستینم  



ذارهیشکمش م یبا اخم دست رو نیعطر : 

- نخوامش تونمینم گهید کنم،یحسش م یوقت .. 

- ؟یکنیش محس یعنی ! 

 تونمیم ی. چطورشهیساکت م یا هیچند ثان نیعطر

با  نیآروم عطر یلحظه ها رو تحمل کنم؟!! صدا نیا

شهیهمراه م یناراحت : 

- باهاش حرف  یباهام قهره..هرچ کنمیاحساس م

..از دستم ناراحته که گفتم دهیبهم محل نم زنم،یم

خوامشینم .. 

ا هر فض نی. تحمل ادمیفرو م یگلوم رو به سخت آب

دهیم یدلگرم یخودی. دکتر بشهیلحظه سخت تر م : 

-  دی..بارسهیباهات قهره چون مامانش به خودش نم

بچه رشد کنه و بزرگ  نیتا ا یبه خودت برس

مونهیاز دستت ناراحت م شهیبشه..وگرنه هم .. 

و با  رمیگی. چشم ازش مزنهیبا بغض پلک م نیعطر

 ید تقه ا. با چنکنمینگاه م یا گهیبه سمت د یناراحت



 ریدلم سراز یتو دیاز ام یموج خوره،یکه به در م

شهیم .  

- دییبفرما .. 

. نگاهم شهیوارد م یو زِن نسبتا جوون شهیباز م در

نه؟یهم ی..دکتر فتحمونهیزن م یرو !  

- نفسم  شه؟؟یمگه تموم م کیتراف نیا یسالم! وا

موندم کیتراف نیرفت انقدر تو ا . 

و به سمتش  شهیند مبل نیاز کنار عطر کپورین دکتر

رهیم : 

-  رینداره هنوز د یسالم مهراوه جون..اشکال

برسم، بعد باهم  ضمیمر نیتا من به آخر نینشده..بش

میبر .. 

 یمهراوه برام آشناست. لبخند گرمش رو به رو اسم

پاشهیم نیمن و عطر : 

- یدار ضیمر دونستمی..نمدیببخش یوا یا .. 



که دکتر  شمیمطمئن م شتریب گذره،یلحظه که م هر

گهیخانوِم جوونه. رو به ما م نیهم یفتح : 

-  زِ یم یپرونده از تو هیواقعا..من فقط  دیببخش

رمیو م دارمیدوستم برم .. 

گمیم عیسر : 

- کنمیخواهش م .. 

 ی. دستش روکنهینگاهش م ینیبا بدب نیعطر

سکوت به زِن عجول و خوش  یشکمش مونده و تو

 ی. وقترهیمدکتر  زِ یشده که به سمت م رهیخ یخنده ا

 نیعطر یبه رو یبا لبخند چشمک نه،یشیم زیپشت م

زنهیم : 

-  ،کپوریدکتر ن شیپ انیکه م ییاکثر کسا یدونستیم

شن؟؟یبچه هاشون دوقلو م  

خندهیبا اخم م کپوری. دکتر نشهیمات م نیعطر نگاه : 

- مهراوه میبذار به کارمون برس ! 



زِن  نیاز دکتر بودِن ا یجالبه که اصال اسم یلیخ

 یرو یخودیب ی. دکتر فتحشهیوانشناس برده نمر

گردهیرو م زیم : 

- سر جاش  یچی..چرا هسایشلوغه پر نجایچقدر ا

س؟؟ین  

رو حس  کپوریو دکتر ن نینگاه عطر ینیسنگ یوقت

گهیشرمزده م یبا خنده ا کنه،یم : 

-  دای..من پرونده رو پدی..شما به کارتون برسدیببخش

رمیسر و صدا م یخودم ب کنم،یم .. 

! فکر هیهدفش چ دونمیاما نم کنه،یم ینقش باز خوب

حرف بزنه، اما  نیبا عطر میمستق خوادیم کردمیم

 کپوریانگار اصال قصد حرف زدن نداره!! دکتر ن

 ذاره،یرو دور گردنش م یپزشک یِ گوش کهیدرحال

گهیم نیرو به عطر : 

- اریمانتوت رو درب نیعطر .. 



 نیب یدرحال درآوردن مانتو، نگاه مشکوک نیعطر

. آروم رو کنهیجابجا م یو دکتر فتح کپوریدکتر ن

گمیبهش م : 

- باشم، بهتره رونیمن ب .. 

بزنه، دکتر  یحرف نکهی. قبل از اکنهیبهم م یتند نگاه

گهیم جانیبا ه یفتح : 

-  ضیمر هیزِن حامله، باالخره من  نهمهیا نیب

بود؟؟ ی! اسمت چدمیخوشگل د  

زنهیلب م یتیبا ناراضا نیعطر : 

- نیعطر .. 

. و ادیو به سمت ما م شهیاز جاش بلند م یفتح دکتر

کنهیدست دراز م نیرو به عطر : 

- خوشبختم یلیاسم منم مهراوه ست..خ .. 

و دکتر گرم  رهیگیدستش رو م دیبا ترد نیعطر

دهیدستش رو فشار م : 

- نیهمچن .. 



هم با  نیو عطر نهیشیم یصندل یکنارش رو دکتر

شروع به حرف  یبه گرم یتعجب کنارش..دکتر فتح

کنهیزدن م : 

- دکتر  د،یبود. ببخش سایپر نیدکتر منم هم

باهم  یی..البته ما از دوران دانشجوکپورین

؟؟ی..مگه نه پرمیدوست  

گهیبا خنده م کپورین دکتر : 

- تو  ختیمنو ر یِ همه چ ومدهیبله..خانوم هنوز ن

زم؟؟یعز نجایا یایب یتونیم نی..عطررهیدا  

 المیخ ی. کمشهیبلند م همراه دکتر از جاش نیعطر

مخالفت و  یبرا یفرصت ی..دکتر فتحشهیراحت م

و همچنان خودش رو  دهینم نیگارد گرفتن به عطر

دهینشون م یمشتاق دوست .  

- که از  یدونیش کنم؟؟ م نهیمن معا شهیم سایپر

 یضربان قلب بچه چقدر حس خوب یصدا دنیشن

رمیگیم .. 



د و بدل باهم ر ینگاه یو دکتر فتح کپورین دکتر

 یا گهید یو به نقطه  رمیگی. چشم ازشون مکنندیم

 یعنی شیو بهت زدگ نیسکوت عطر نی. اشمیم رهیخ

و  هیرو تجز یداره رفتار دکتر فتح نانهیزبیر یلیخ

 گردهیم یمنف ینقطه  کی. و حتما دنبال کنهیم لیتحل

 دونمی. اما نمکنهخودش رو ارضا  یِ نیتا شک و بدب

رو از  یمنف یفکرها نیکه ا شهیموفق م یدکتر فتح

 یِ به منش یکه حت ینینه! عطر ایدور کنه  نیعطر

 بره؛یحرف نزد، هجوم م شتریمطب که دو کلمه ب

سر  یو بد اخالق ییبا ترشرو کهویکه  ستین دیبع

لحن ها  نیهم داد بزنه و اون رو با بدتر یدکتر فتح

 .متهم کنه

 یِ شکه گو نمیبیم ندازم،یبهشون م ینگاه یوقت اما

جا خوش کرده و سر  یگوش دکتر فتح یرو یپزشک

که هنوز نگاِه  ینی! عطرنهیشکم عطر یرو یگوش

در  یداره. دکتر فتح یبه دکتر فتح یدوستانه ا ریغ

گهیم یمیبا لبخند مال نیهمون ح : 



- ..من سین یتر از حس مادر نیریش یحس چیه

پسر دو  هیساله،  شیدختِر ش هیخودم دوتا بچه دارم..

که زلزله ست به تمام معنا ساله !  

. دکتر رهیگینم ینگاهش رو از دکتر فتح نیعطر

پرسهیآروم م یفتح : 

- پسر؟؟ ایبچه ت دختر باشه  یتو دوست دار  

پرسهیجواب دادن، م یبه جا نیعطر : 

- ؟؟یشنویضربان قلب دخترمو م  

کنهیلبخندش رو حفظ م یبا نفس آروم دکتر : 

- باشه؟؟ یک هیدخترت شب یدوست دار  

 ی. دکتر فتحمونهیم رهیسکوت بهش خ یتو نیعطر

گهیم : 

-  یشوهرمه..اما پسرم ُکپ هِ یدختر من شب

میریبودنشو فاکتور بگ طونیخودمه..البته اگه ش .. 



. دکتر مونهیم رهیسکوت بهش خ یبازهم تو نیعطر

حرف  یو معمول ذارهیرو دور گردنش م یگوش

زنهیم : 

- هم  یلبته گاهبه مادرش..ا ای ره،یبه پدرش م ایبچه 

 شهیمن هم ی..ولرهیبه مادر بزرگ و پدر بزرگش م

 یعمه م باشم..چون همونطور هِ یشب خواستیدلم م

 ..بود که من آرزو داشتم

رو از نوع نگاهش  نیحوصله ست..ا یب نیعطر

گهیم کپوری. رو به دکتر نفهممیم : 

- ضربان قلب بچه مو بشنوم خوامیم .. 

 ی. صداکنهیم یبه دکتر فتح ینگاه کپورین دکتر

رو  میگوش نیبه عطر رهی. خشهیبلند م میزنگ گوش

 یشماره، صدا دنیو قبل از د ارمیدرم بمیج یاز تو

 یآروم اشاره ا ی. دکتر فتحکنمیزنگ رو قطع م

 نیرو به سمت عطر ی. و بعد گوشکنهیم دییتا یبرا

رهیگیم : 



-  تشیکه موقع یان..به شرط یزندگ ینیریبچه ها ش

 یداشته باشه..من خودم تو یدم آمادگباشه و قبلش آ

که  یگرفتم بچه دار بشم. وقت میتصم یسالگ92سن 

مادر نمونه باشم و  هیواسه ش  تونمیمطمئن شدم م

عمه م نباشم هیشب چوقتیه !  

متعجب بهش زل زد نیعطر : 

- ؟یعمه ت باش هیشب یدوست دار یمگه نگفت !!  

 یصفحه  یرو یو به شماره  رمیگیازشون م چشم

صفحه  یرو ی. اسم خاله مهرکنمینگاه م میشگو

. نهیشیابروهام م نیب ی. اخم کمرنگکنهیم ییخودنما

حرف  ونیم نیو با بلند شدنم، عطر شمیاز جام بلند م

گهیدکتر بلند م : 

- ؟؟؟یریکجا م  

دمیرو نشونش م یلبخند گوش با : 

- ..برم جوابشو بدمزمیمامانت زنگ زده عز .. 

گهیم یکتر فتحبگه، د یزیچ نکهیاز ا قبل : 



-  یزن مقتدر و موفق یلی..عمه م خگفتیآره داشتم م

خوب ی افهی..قیعال یاجتماع تیبود..موقع ... 

صداشون رو  گهیو د رمیم رونیدر اتاق ب از

دمیرو م یجواب خاله مهر عی. سرشنومینم : 

 ..سالم خاله-

همراه یبا نگران صداش : 

- ن؟؟یکنیچرا درو باز نم ن؟؟ییسالم پسرم..کجا  

رمیسالن م یسمت پنجره  به : 

- مگه؟؟ نییکجا  

گهیم یشاک : 

- درتون یجلو .. 

شمیم رهیشلوغ خ ابونیپنجره به خ از : 

- میستیشرمنده خاله خونه ن .. 

گهیم یمکث کوتاه با : 

- ..حالش خوبه؟؟نمیبب نویاومده بودم عطر  



دمیجواب م سرد : 

 ..آره خوبه-

- خاموشه؟؟ شیچرا گوش  

دمیم هیتک م رو به کنار پنجره شونه : 

 ..شارژ نداشت-

تا بگه کشهیطول م یا هیثان چند : 

-  ییزایچ هیآوات حال بچه م چطوره؟؟؟ از ساغر 

 ادیز نیحال عطر گهیکه نگران شدم..م دمیشن

سیمتعادل ن ! 

رو خوب و  نیکه عطر شهی. همزنمیم یپوزخند

شده که نگران شده؟ ی. حاال چدیدینرمال م !  

- سین یزیچ .. 

- ..باباش از زنهی.دلم شور بچه مو مراستشو بگو.

ومدهیتا االن خواب به چشمش ن شبید .. 

کنم یصدام رو مخف یطعنه  تونمینم : 



- ن؟؟یاالن نگرانش شد  

رسهیبه گوشم م یبا مکث کوتاه صداش : 

- ه؟یمنظورت چ ! 

و  دمیم رونیب یلحِن سردم تعجب کرده. نفس بلند از

گمیم : 

- دینباش ..حالش خوبه..شما نگراندی..ببخشیچیه .. 

- چقدر  یدونیتو که م ؟؟؟یگیم ینطوریآوات چرا ا

م؟؟یگرفتاِر ترالن   

 نیعطر چارهی. بنهیشیلبم م یرو یپوزخند تلخ بازهم

پدر و مادرش  یها یجزو گرفتار چوقتیکه انگار ه

 .نبود

-  یهم ندارم. به من اصال ارتباط ی..گله ادونمیم

فقط خاله طلبکار باشم.. اینداره که بخوام دخالت کنم 

تازه ده روزه بچه ش سقط  نکهیمثل ا نمی..عطر

از پدر و  نیندارم، اما عطر یشده..من که توقع

 یگرفتار نیتوقع داشت! الاقل ب نایاز ا شتریمادرش ب



بودن  نیعطر کنارِ هم واسه  یوقت هیترالن،  یها

خوردیبرنم ییبه جا ن،یکردیم یخال .. 

شهیهمراه م یخجالت زده ش با ناراحت یصدا : 

- واسه دخترم. خدا سر شاهده  رمیخدا مرگم بده..بم

دورش خلوت باشه،  خواستیکه چون دلش م

..دلمون میمزاحم استراحتش نش می..گفتمیومدین

..به خصوص باباش که همه ش ششهیپ

حالشو  زدمیکه هرروز زنگ م یدینگرانشه..د

فرستادمیم کردمی. واسه ش غذا درست مدمیپرسیم .. 

داشت. اونها که  نیاز ا شتریقع بازشون تو دینبا

کنندیدرک نم نیعطر یدنهایکش ییاز تنها یزیچ .  

- خاله..دستت درد نکنه که هرروز زنگ  الیخیب

 یکردیو واسه ش غذا درست م یزدیم

و به  ستیحالش خوب ن دیبفهم نکهی..اما ایفرستادیم

دورش خلوت باشه  خوادیخودش م نکهیا یبهونه 

درد داره یلیخ د،یراحت از کنارش بگذر .. 

لرزهینگرانش م یصدا : 



- که  گفتینه؟؟ ساغر م سیبچه م حالش خوب ن

شده  یهنوز حامله ست..چ کنهیفکر م نیعطر

 آوات؟؟

دمیم رونیب یخسته ا نفس : 

-  ادیز تونمی..نممیخوبه نگران نباش..االن تو مطب

 ..حرف بزنم

- خبر نذار..دلم داره  یتو رو خدا ما رو از حالش ب

جوشهیو سرکه م ریمثل س .. 

مادر  نیبه ا ن،یعطر یبرا یچرا نگران دونمینم

راحت از  بودند،ینگران م دی! اونموقع که باادینم

کنار دردهاش گذشتند و گفتند که خوب شده و داره 

مسخره یها هیتوج نیو بچه ست و ا شهیلوس م ! 

- مراعات حالشو  دیبا نش،یدید یباشه حتما..فقط وقت

 یوقت هیاز بچه زده نشه.. یوقت حرف هی..دیبکن

زهیکه به هم بر دینگ یزیچ .. 



و بعد  دمیم حیرو بهش توض نیحال عطر یحدود تا

. حاال که فکرش کنمیم یخداحافظ ه،یاز چند توص

نبود با  دی. بعومدندیبهتر که دور بودند و ن کنم،یرو م

 نیحال عطر ده،ینسنج ینابه جا و رفتارها یحرفها

 .رو بدتر کنند

در  ،یصندل یساعت نشستن رو کیبعد از  هباالخر

 یهمراِه دکتر فتح نیو عطر شهیاتاِق دکتر باز م

 نی. عطرشمیاز جا بلند م دنشونی. با دادیم رونیب

مونده و در  یو نگاِه خال یحالت یهمون ب یتو

هنوز لبخند و آرامشش رو داره.  یعوض دکتر فتح

گهیو م دهیدستش فشار م یرو تو نیدست عطر : 

- بازم  دوارمیخوشحال شدم باهات آشنا شدم..ام یلیخ

مینیرو بب گهیهمد .. 

دهیاز حس جوابش رو م یخال نیعطر : 

- نیهمچن .. 

زود  یلیو خ کنهی. نگاهم مستمیا یم نیعطر کنار

رهیگیدستم رو م : 



- ؟؟یجا بود نیهم  

از  یفکر عی! سرکنهیم تشیهنوز اذ یمنش حضور

گذرهیذهنم م : 

- الن اومدم باالبودم، ا نینه..تو ماش .. 

از  نکهی. قبل از اشهیم رهیبهم خ دیشک و ترد با

 فشیک یاون دست تو م،یکن یخداحافظ یدکتر فتح

کنهیم : 

- یراست .. 

و تند شماره ش رو  ارهیدرم فشیک یاز تو یا برگه

سهینویروش م : 

- بهم زنگ  ،یمنه..اگه خواست یشماره  نیا

..البته میباهم در ارتباط باش خوادیدلم م یلیبزن..خ

موقع ها  یلینداره..من خ یاشکال ،یاگر هم نخواست

مینیرو بب دگهیباز هم میتونی..منجایا امیم .. 



و  رهیگیبرگه رو ازش م یمعمول یلیخ نیعطر

و با خنده  زنمی. آروم دست پشتش مدهینم یجواب

گمیم : 

- واسه خودت؟؟ یکرد دایدوست پ  

. دهیو جواب من رو هم نم مونهیم رهیشماره خ به

ذارهیدستش م یدست رو یدکتر فتح : 

-  دایپ یکه آدم احساس بهتر شهیحرف زدن باعث م

دوسِت خوب داشته  هیدارن که  ازیآدما ن یکنه..همه 

دلشون رو بهش  یانباشته شده تو یباشن تا حرفا

 تونهیم یبزنن..دوسِت آدم هر کس

که  یهرکس ای..یباشه..مامان..بابا..خواهر..همکالس

یباهاش راحت شتریاز همه ب .. 

کنهیزمزمه م نیعطر : 

 ..با خاله م از همه راحت ترم-



فشار  میشونیپ یو دستم رو رو ذارمیهم م یرو چشم

! دکتر ستیدست بردارش ن شیلعنت ی. خاله دمیم

گهیبا لبخند م یفتح : 

- دوست دارم  یلی..خیقبول دار یلیحتما خاله تو خ

و تو ر یو بتونم الگو میدرموردش باهم حرف بزن

بهتر بشناسم..به هر حال به نظر من که شوهِر آدم 

 یحرف یوقت شهیدوسِت آدمه..من خودم هم نیبهتر

ناراحتم، سر  یزیاز چ ای کنهیم ینیدلم سنگ یرو

راحت  قدر! اگر هم با شوهرت اونزنمیشوهرم غر م

 هیمنو  یتونیم ،یکه تمام حرفاتو بهش بزن یستین

بشنوم حرفاتو یکه حاضرم همه  یدوست بدون .  

حدس زد  شهیو م دهیم رونیب ینفس خسته ا نیعطر

فکرش رو هم بکنه خوادیکه اصال دلش نم .  

- واسه گفتن ندارم مهراوه جون یمن حرف .. 

منم نگفتم که حتما واسه حرف زدن بهم زنگ -

تو  ی..اصال بهتر که حرفمیو باهم دوست بش یبزن



رفت عکس  ادمی یکنه..راست تتیکه اذ ستیدلت ن

ه هامو نشونت بدمبچ . 

گهیآخرش باالخره م یجمله  دنیبا شن نیعطر : 

- ؟؟یمگه دار  

دهیبه اطراف تکون م یبا خنده سر دکتر : 

- حتما  دمت،یبعد که د ی..دفعه سینه همراهم ن

دمینشونت م .. 

گهیو دکتر م دهیتکون م یسر نیعطر : 

- ادیدرب یمنم برم..االناست که داد پر گهیخب د !  

از  نیدست عطر یو دست تو میکنیم یخداحافظ

 یدوست نیبه ا یدیام شهی. مامیم رونیمطب ب

 یچکسیبا ه خوادیکه دلش نم ینیداشت؟! عطر

 دهیارتباط برقرار کنه، صد درصد اون شماره رو ناد

مطب  نیبچه به ا یبازهم به بهونه  دی. بارهیگیم

میایب ! 

گمیرو بهش م شم،یکه م نیماش سوار : 



- ؟؟بهشتمون میبر یخوایم  

گهیم یو با خستگ دهیم هیرو به دستش تک سرش : 

- خسته ام یلیبخوابم..خ خوادیامروز نه..دلم م .. 

 یانرژ یکاف ی. امروز به اندازه کنمینم یمخالفت

اومده،  رونیکه از خونه ب نیصرف کرده و هم

هیکاف : 

-  م،یدیرس یبده چشماتو ببند..وقت هی..تکزمیباشه عز

کنمیم دارتیب .. 

و با  دهیم هی. تکدهیدن حرفم رو گوش مچونه ز بدون

گهیبسته ناراحت م یچشمها : 

- خوامشیکه نم گفتمیم دیناراحتش کردم..نبا .. 

که  فهممیراحت م یلیو خ دوزمیجلو چشم م به

حال  دنی. دزنهیحرف م شیالیخ یدرمورد بچه 

دهیخرابش هر لحظه عذابم م . 

-  ی..ماماِن خوبارمیخودم مراقبشم..از دلش درم

ری..مثل خاله منشمیم .. 



 کنمیم یقابل تحمله..سع ریبودنش برام غ نطوریا

 :حرف رو عوض کنم

- ؟؟یزنیخانومه زنگ م نیبه ا  

 ایچشمهاش بازند  دونمیو نم گردونهیرو برم سرش

 :بسته

 ..نه-

دمیم رونیب ی. نفس بلندزدمیم حدس : 

- ؟؟یکنیروشن نم تویچرا گوش  

شهیآروم م یبه زمزمه ا هیشب صداش : 

-  ذارمی..خودمون دوتا..نمیشمیباشه..تو پ خوامینم

فاصله بندازه نمونیب یکس .. 

و تمام حواسم رو به  کنمیرو کم م نیماش سرعت

دمیم یدکتر فتح یحرفها : 

- اصال  نیمتاسفانه ارتباط برقرار کردن با عطر

 ینداره که با کس یعالقه ا یعنی.ستیآسون ن



بود.به داشته باشه..البته حدسش هم سخت ن یارتباط

لونه  نیذهن عطر یکه تو یدیخاطر شک و ترد

اومده. نوع  نییکرده، قدرت اعتمادش به شدت پا

 یاطرافش پر از شک و ب ینگاهش به آدما

با  ادشیز تیمیبه خاطر صم نهای..که حتما اهیاعتماد

 نیمسائل ب یقرار گرفتنش تو انیخاله ش و در جر

 ..خاله ش و شوهرش بوده

به جلو  رهیو خ دارمینگه م یرو گوشه ا نیماش

گمیم : 

- رفتارش درست  نیکه ا میکن یکار میتونیخب نم

شده که روز به روز  ادیز تشیبشه؟؟ انقدر حساس

باهاش کنار اومد شهیسخت تر م .. 

دهیصبر و حوصله جواب م با : 

-  ریغ یرفتارا نیا ی.همه یمردان یآقا کنمیدرک م

سمت ق یداره. تو نیعطر یگذشته  یتو شهیر یعاد

 ییناخودآگاه ذهنش پر از هشداره..پر از خط قرمزها

بهش  یکس دنیکه حکم خطر رو دارن و اجازه نم



بشه..با نگاهش..با گارد گرفتنش..جمع  کینزد

 ابلبه طرف مق ش،یطلبکار یاخم و گاه ایشدنش..

من  یخصوص میبه حر یکه حق ندار دهیهشدار م

فقط مختص  یگاه یخصوص میحر نی! ایبش کینزد

شما  یعنیهم مختص شما دوتا.. یو گاه شهیخودش م

و  دونهیخودش م یخصوص میرو هم جزو حر

اجازه نداشته باشه به  یحواسش هست که کس شهیهم

 کینزد یبشه و بالعکس..شما به کس کیشما نزد

دیبش ! 

رو  روزیو فکر د دمیفشار م میشونیرو به پ انگشتهام

برخورد کرد یکه چطور با منش کنمیم : 

- از اون، نوع  شتری..بکنهیم تمیاذ یلیرفتارش خ نیا

خجالت زده بشم شهینگاه طرف مقابله که باعث م .. 

- بشه و  مونیکاراش پش نیتا حاال شده که به خاطر ا

بکنه؟؟ یاز شما معذرت خواه  

گمیتلخ م یخنده ا با : 



-  کنهیفکر م کنم،یهم م ی..تا اعتراضچوقتیه

 زنمیدورش مو..دارم  رمیم یرآبیو دارم ز هیخبر

 ..و

دمیم رونیب یبلند نفس : 

- اعصابمو به هم  شتریب یزیاز هر چ نی..انهیبهم بدب

زهیریم .. 

گهیآرامش م با : 

- خسته  دونمی..میمردان یآقا دمیبهتون حق م

 خوادیو دلتون م دیشیکالفه م یلیخ یگاه دونمی..مدیا

 نوی. اما ادیکنار همسرتون داشته باش یروز عاد کی

 یا یعاد ریغ یکه همسر شما گذشته نره  ادتونی

 یعاد ریخودش هم متوجه غ نیعطر دیداشته..شا

..چون ادیاز دستش برنم یبودنش باشه، اما کار

از گذشته ش  یچیه نیمشکل کجاست! عطر دونهینم

مهربون و دلسوز  رِ یخاله من کی..فقط ارهینم ادیبه 

 ونیتو ذهنش نگه داشته که تمام حرفاشو باهاش درم

قبولش داره یلیبگم که خ نمی..و اتهذاشیم .. 



گند  نطوریکه ا کنمیم ریناسزا رو باِر من یایدن بازهم

دختر نیا تیزد به شخص ! 

- اشتباهات  نیعطر یخاله  دی..شایمردان یآقا دینیبب

از حدش با  شیب تیمیصم دیداشته..شا یادیز

باعث نا به  جایب یحرف زدنا یو گاه نیعطر

قائل نشدن  تیاهم ی..و گاهشده نیذهن عطر یِ سامان

و ضربه زدن به طرز فکرش  نیعطر تیبه شخص

 ییصدمه ها نیو خراب کردن نوع نگاهش، بزرگتر

  .باشه که بهش زده

دهیو ادامه م دهیم رونیب یآروم نفس : 

-  نیکنار عطر شهیاون زن هم یاما از طرف

گوش  نویعطر ی..حرفانشستهیدرد دالش م یبوده..پا

مادرش..و  ین رو جااو نی..عطرکردهیم

اون زن  یعنی نی! ادهیدیدوستش م یخواهرش..و حت

 گهیم یبا ارزش بوده. وقت یلیخ یلیخ نیعطر یبرا

 خوادیو دلش م زدهیتمام حرفاش رو با خاله ش م

 یبشه مثل ساغر، پس اون زن الگو یکیدخترش 



و  دنشیبه مراتب بدتر از تصوِر د نی..که انهیعطر

انشهیافش نسبت به اطر ینیبدب .. 

دو انگشتم  نیجونه و رو ب ریز یشهایر یعصب

دهیو اون ادامه م کشمیم : 

- از اون زن خورده،  نیکه عطر ییپس ضربه ها

هم  ی..خودکششهیهاش خالصه نم ینیبدب یفقط تو

ش!  یبوده.. و بعد از اون، از دست دادن تمام حام

با از دست دادن خاله ش، هم دوستش رو از  نیعطر

هم مادرش رو..هم خواهرش رو..و هم دست داده..

 نیگاهش و تنها گوش شنواش رو..عطر هیتنها تک

 یرو از دست داده..اونهم تو شیزندگ ی اسطوره

سن..بعد از اونهم که به حال خودش  نیحساس تر

 اد،یمسائل کنار ب نینتونسته با ا نیرها شده. عطر

رو انکار کرده و فراموش کرده. و کم  یپس همه چ

ش رو همونطور مثل قبل واسه خودش نگه  کم خاله

که اون زن نه تنها  میبهش نشون بد دیداشته..ما با

و جبران  ادیز یها بینبود، بلکه آس یخوب یالگو

هم بهش زده یریناپذ .. 



گمیم یصبر یب با : 

- م؟؟یکارو بکن نیا دیبا یچطور  

گهیم یمکث کوتاه با : 

- ون سخته..چ یلیخ نیبه عطر تیواقع نیقبولوندن ا

سر  شیاز مشکالت ذهن یکس خوادینه دلش م

باره  نیدر ا ینه دوست داره حرف اره،یدرب

 یایبزنه..اون طرز فکر خودش رو داره و دن

ساخته. که  خوادیکه دلش م یخودش رو اونطور

قشنگش، پر از  یایدن نیخودش هم بدونه که ا دیشا

و  کنهیفرار م تیبه شدت از واقع نی. عطررادهیا

قبول کنه وادخیاصال نم .. 

کشمیبه چشمهام م یدست خسته : 

 ..پس کارم در اومده-

- که  یبه شرط ره،ی..حتما درمان پذدینگران نباش

 ..خودش هم بخواد

کشهیتلخ لبم رو م یخنده ا تک : 



- خوادیکه نم ! 

کنهیم دییتا : 

-  یتو یپزشک یِ گوش ی! وقتخوادیمتاسفانه بله..نم

رو بشنوه،  شیالیگوشش بود تا ضربان قلب دختِر خ

پر از  ی. جوردیشنیانگار واقعا ضربان قلب رو م

حس شد که چشماش به خاطر حس کردن اون بچه، 

 یکه چه اتفاق ادینم ادشیپر از اشک شد. پس اصال 

 ادیبه  مبچه ش افتاده..صد درصد قبلش رو ه یبرا

 یاتفاق رو..پس ما راه سخت نیا لیدل ی..و حتارهینم

میرو دار شیپ .. 

 د،یشنیرو م یالیضربان خ یوقت نیل عطرحا تصور

بودنش داغون  نطوری. دارم با اکنهیحالم رو بد م

شهیم اطیدکتر آروم و با احت ی! صداشمیم : 

- با  ایشما رو نگران کنم  خوامیمن نم یمردان یآقا

شما رو بترسونم.. راستش  یاصطالحات روانشناس

 یزوفرنیاسک ن،یعطر یماریب یمن برا صیتشخ

 ..هست



واقعا  نی..عطرترسونهی..اما من رو مهیچ دونمینم

داره یروان یماریب کی ! 

-  یماریخطرناکه؟! اصال چه ب شه؟؟؟یم یحاال چ

ه؟؟یا  

- خاله ش و  دنی! دستیبگم که نه خطرناک ن تونمینم

بود  یماریب نیشروع ا دیشا ش،یباور نکردن خودکش

بهش توجه نکرد. بعد از  یگرفته شد و کس دهیکه ناد

باشه  دهیهم د یا گهید یالیخ یآدما دیاجرا شااون م

 یو باهاشون ارتباط برقرار کرده باشه. کابوسها

ش نسبت  ینیشبانه ش..فرارش..ترسش..شک و بدب

 قای...ما دقگهید یرفتارا یلیاطرافش و خ یبه آدما

چه خبره و خودش  نیعطر یتو ذهِن آشفته  میدونینم

ودش ساخته خ یکه برا ییایاز دن یزیچ خوادیهم نم

کرده..و نقطه  دیرو تشد یماریب نیا نیبگه..سقط جن

 کنهیرو انکار م تیکه واقع نهیا یماریب نیا اهِ یس ی

کنهیم شو فرامو .. 



 شمیم ادهی. پشهیقابل تحمل م ریغ نیداخل ماش یفضا

کنمیدستم جابجا م یرو تو یو گوش : 

- شه؟یکنم؟؟ خوب م کاریچ دیبا ! 

- ..فقط شهیا حالش بهتر مبله حتما! با کمک شما حتم

 یبستر نویعطر خوامی..من نمدیصبر داشته باش دیبا

 یاز هرکس شتریکنم، چون درحال حاضر به شما ب

 بیآس نیداره و دور شدن از شما ممکنه بدتر ازین

 ازیراه حرف زدنه..البته اگه ن نیرو بهش بزنه. بهتر

 کپوریدکتر ن ی لهیسبه و تونمیبه دارو هم بود، م

که اول  نهیکنم. اما راه بهتر ا زیرو تجو داروها

نهیرو بب تیواقع نیعطر .. 

فکر فرو  یو تو دمیم هیتک نیماش یرو به بدنه  پشتم

رمیم : 

- شه؟؟یحل م یبا صحنه ساز  

تا بگه کشهیطول م یا هیثان : 



-  الیاز خ خوادیاصال نم نی..چون عطرهیراه خوب

 هم یچی..هرهیفاصله بگ شیالیخ یهاش و آدما یباف

و اتفاقات تلخ رو فراموش  ارهینم ادیاز گذشته به 

حرف  نی. به هر حال من دوباره با عطرکنهیم

 یباهاش ارتباط برقرار کنم..ول کنمیم ی..سعزنمیم

به ذهنش راه  هندارم که بخواد اجازه بد دیاونقدر ام

کنم دایپ .. 

. تک تک دمیسکوت به حرفهاش گوش م یتو

 نیدرد داره که ا یلیحرفهاش ناراحت کننده ست و خ

که  هیدوست داشتن یِ حرفها درمورد همون لپ چال

رفتارش شدم یِ من جذب سادگ ! 

- که  یاتفاق روز دی..بایآآآ درمورد صحنه ساز

 یساز ریکرد، براش تصو یخاله ش خودکش

 انتیاز خ یریوحشتناک، که تصو انتِ یخ کی..میکن

 دنیبا معشوقه ش..و بعد د رهیشوهِر خاله من

یخودکش ... 

گمیترس م با : 



- شهیم وونهی..دِکشهینم یعطر .. 

- رو اونطور که  یو همه چ نهیبی..مستین نطوریا

کنار  تیبا کمک ما با واقع نباری..و اارهیم ادیبه  دیبا

و کم کم براش  کنهیانکار، قبولش م یو به جا ادیم

و آروم  یعاد یِ به زندگ تونهی..و بعد مشهیم یعاد

بدون خاله  نباریوع کنه..اخودش برگرده و از نو شر

ذهنش یِ الیخ یایو دن فتهاز دست ر یو بچه  ریمن .. 

 

******* 

و من  کنهیلحظه هم دستم رو رها نم کیراه  یتو

دمیفشار م شتریب نانیاطم یدستش رو برا : 

- راحت بشه، خب؟؟ التیتا خ یسونوگراف میریم  

رژ قرمز  هیال کی ریش رو که ز دهیرنگ پر یلبها

دهیهم فشار م ی، روکرده یمخف : 

- دختره..بهم الهام شده..خوابشو  دونمی..مدونمیمن م

دمید .. 



که  شبشید یگفتنها ونیاز خواب، هذ منظورش

و  خواستی! همونها که بچه ش رو ازم مست؟ین

رمیبچه ش رو از شهرزاد بگ گفتیم ! 

- ازت  یسونوگراف هیدکتر  میریحتما دختره..م

نمیبیمنم دخترمونو م ره،یگیم .. 

 رهیو به جلو خ کشهیلبهاش رو م یپر استرس لبخند

دست من قفل شده و دست  یدستش تو کی. مونهیم

شهیم دهیشکمش کش یش نوازش وار رو گهید : 

-  گمینم چوقتیه گهیمامان! د دیدختر قشنگم..ببخش

 ایمامان دن نی..واسه ت بهترخوامتیکه نم

 شیپ ذارمی..نمینیبب یناراحت چوقتیه ذارمی..نمشمیم

بهت دست بزنه..مگه  ذارمی..اصال نمیترالن بر

مثل ساغر  خوامیترالن؟؟ م شیپ یخودم ُمردم که بر

که همه دوستش دارن یبش .. 

حرفها دلم رو  نیا شهی..همشهینم یبرام عاد حرفهاش

دهنش بذارم  یدستم رو جلو خوادی. دلم مسوزونهیم

حرفها رو نشنوم نیا گهیتا د . 



 یدنبال دکتر فتح و با چشم میشیوارد مطب م 

..هرچند ما هم ده ومدهی. اما انگار هنوز نگردمیم

 دنمونیجوون با د یِ . منشمیدیزود رس یا قهیدق

زنهیم یلبخند : 

-  یقبل ماریتا ب دیی..بفرمادیخوش اومد یلیسالم..خ

داخل دیببر فیبشن، بعد شما تشر تیزیو .. 

 نیو دستم رو پشت عطر دمیبراش تکون م یسر

ذارمیم : 

- م ممنونسال .. 

 شتریو خودش رو ب کنهیبهش م ینگاه بد نیعطر

از  یکه رفتار بد کنمیدلم دعا م ی. توچسبونهیبهم م

 یخجالتم نشه! رو ی هیخودش نشون نده و بازهم ما

تا وقت  میشیو منتظر م مینیشیکنار هم م یصندل

 یبرسه. هرچند من فقط منتظرم که دکتر فتح تیزیو

ادیب  

 واریو سرم رو به د کشمیم موهام یالبه ال یدست

 ی. اگر تورمی. تو فکر فرو مدمیم هیپشت سرم تک



 خوادیبازهم م نه،یبچه رو نب ریتصو یسونوگراف

  !اصرار به بودنش بکنه؟

و به  امیم رونیفشرده شدن دستم، از فکر ب با

غرهی. با اخم مکنمینگاه م نیعطر : 

- ؟یزل زد یاونطور یبه چ ! 

خورمیم جا : 

 !!هوم؟-

شهیم ظتریغل اخمش : 

- و  نیکه ا نجایا یحواست فقط به من باشه! اومد

؟؟؟یبزن دیاونو د  

 یحرف تونمینم ی. ولشندیاز حرص تنگ م چشمهام

 :بزنم

 ..حواسم فقط به توئه-

 کشمیم ی. پوف بلندگردونهیروش رو برم یبدخلق با

 یدکتر ک نی. پس ادمیم یو نگاهم رو به دِر ورود



 نیعطر یکه صدا گذرهینم یا قهیدق اد؟؟یب خوادیم

کنهیحواسم رو از در پرت م : 

- ؟؟؟یکنینگاه م یبپرسم به چ تونمیخانوم م  

. با اخم و کنمیو نگاهش م گردمیزده برم شوک

 یو به منش گردمی! برمیزل زده. وا یبه منش تیجد

مونده، نگاه  نیعطر یکه نگاه بهت زده ش رو

زنهیم یلبخند ی. به سختکنمیم : 

- زمیعز یچیمن؟! به ه !! 

- شوهِر منه؟؟؟ یپس چرا نگاهت همه ش رو  

 یکه تو ی. نگاه چند نفرشهیخجالت فکم سخت م از

 ینییپا ی. با صداکنمیسالن انتظار هستند رو حس م

غرمیم : 

- زشته یعطر !! 

برهیو صداش رو باال م کنهیحرص به من نگاه م با : 

- ازت برنداشته م،چشمیاومد یزشته؟؟؟ از وقت یچ !  



 یبه کس تونمیو از خجالت نم دمیفشار م رو دستش

 :نگاه کنم

- ؟یدار کاریچ چارهیبه اون ب ؟؟؟یگیم یچ ! 

شهیپر حرصش با بغض همراه م یصدا : 

- همه ش  نینکنه توام خوشت اومده؟! واسه هم هیچ

 یمطب؟؟؟ به بهونه  میایکه ب یکنیاصرار م

من یِ ضیمر ... 

زنمیحرفش آروم تشر م ونیم : 

- یکنیم یزیآبرو ر یعه! دار نییپا اریصداتو ب !!  

رسهیبه گوشم م یمنش یخجالت زده  یصدا : 

- نگاه  یواقعا به کس ی..ولخوامیمن معذرت م

!! شما حالتون خوبه؟کردمینم ! 

شهیم رهیبا اخم و نفرت بهش خ نیعطر : 

- نداره..سرت به کار خودت  یحال من به شما ربط

آمار دادن به شوهر مردم یباشه، به جا !! 



هم  یو چشم رو زنمیم میشونیتم رو به پدس کف

ذارمیم : 

- ! جوِن مادرت بسهیعطر گهیبسه د !! 

- شده؟ یچ !!  

زود نگاهم رو به  یلیخ ،یدکتر فتح یصدا دنیشن با

لبشه یرو ی. لبخند پر از تعجبکشمیاون سمت م : 

- نمتیبی! چه خوب که باز منیسالم عطر یوا .. 

بلند  جوابش رو بده، از جاش نکهیبدون ا نیعطر

شهیم : 

-  نیا یپامو تو خوامینم گهی!! دمیاصال پاشو بر

 !مطب بذارم

و  شهیباز م کپوریدر اتاق دکتر ن نیهمون ح در

 ی. اوضاع بدادیم رونیب ضشیهمراه مر

کنندیم میو پر از حرف عصب نیسنگ یشده..نگاهها .  

- شده؟ یزیجان چ نیعطر ! 



 کنهینازک م کپوریدکتر ن یبرا یپشت چشم نیعطر

رهیگیدست من رو م و : 

- آوات میبر ! 

 دایپ یتا راه شمیو منتظر م کنمینگاه م یدکتر فتح به

نزنم.  یکه آروم باشم و حرف کنهیکنه. دکتر اشاره م

ادیم کیخودش نزد : 

- ؟؟یمگه وقت دکتر ندار   

گهیم یبا کالفگ نیعطر : 

- منظور  ینگاهها یبعض یمن حوصله  دیببخش

 ...دارو ندارم! با اجازه

دکتر  م،یبکن یحرکت نکهی. قبل از اکشهیرو م مدست

گهیو آروم م ادیجلو م یفتح : 

-  ایخودت تنها ب ؟؟یومدیخب چرا بدون شوهرت ن

راحت باشه التیکه خ .. 



 سشیخ یشونیپشت دستش رو به پ یعصب نیعطر

بگه که  تونهیرو بگه. نم لشیدل تونهیو نم کشهیم

ذارهخونه تنها ب یلحظه هم تو کیمن رو  خوادینم !! 

-  یفضا تونمیندارم..نم یمن االن حال خوب دیببخش

رو تحمل کنم نجایا !  

- باهات حرف بزنم..عکس بچه  خواستمیآخه من م

 ..هامو آورده بودم که نشونت بدم

تکون  یدکتر سر شه،یپا بند نم یرو نیعطر یوقت

دهیم : 

- و منو  یخب..پس قول بده که بهم زنگ بزن لهیخ

یبا خبر کناز حال خودت و بچه ت  .. 

گهیم یسرسر نیعطر : 

- ..خدافظکنمیم مویباشه سع .. 

. دهیبرام تکون م دییبه تا ینامحسوس سر دکتر

. اعصابم انقدر مییایم رونیاز مطب ب نیهمراه عطر

حرف بزنم. صبرم  خوادیست که دلم نم ختهیبه هم ر



 یرفتارها یو تحمل بعض کشهیته م شتریهر لحظه ب

 کیبه  کینزد یه! وقتدور از تحملم شد نیعطر

 رهیخ وفکر فقط به جل یو تو رونمیربع با سرعت م

گهیآروم م شم،یم : 

- سیانقدر تند نرو..واسه بچه خوب ن .. 

 رونیب یو نفس بلند ذارمیهم م یچشم رو یا لحظه

 خوامیو فقط از خدا م کنمی. سرعتم رو کمتر مدمیم

بده یشتریکه بهم صبر ب .  

- بهشتمون؟؟ می..برشهیم  

 یحالش دلتنگ ینگاِه ب ی. توکنمیم هشنگا

 ،یهست..خستگ یهست..کالفگ یهست..دلخور

از اون دلم  شتریو ب سوزهیاز همه! دلم براش م شتریب

مون یزندگ یبرا . 

 یها قهیو اون برعکس دق نمیشیتخت م یرو کنارش

خوبه یقبل، لبخند داره و سرشار از حسها : 



- که  ی..اون شب..بهم گفتمیدیباهم رقص نجایا

یازم بگذر یتونینم .. 

و روشِن  کیتار ی..تودهیرو به روبرو م نگاهش

گهی. زمزمه وار مزنندیفضا چشمهاش برق م : 

- شمیاند یتک و تنها به تو م  

وقت همه  

جا همه  

شمیاند یبه هر حال که باشم به تو م من " 

اون روزها  ی..چقدر از خوشچهیپیجونم م یتو درد

خوب  یروزها ندی! چقدر حسرِت رسمیفاصله دار

ندارند؟؟ پر  یروزها تموم نیبه دلم مونده و چرا ا

و  دمیم هیتک یسرم رو به پشت یاز درد و ناراحت

 ادیرو به  یدوران نامزد ی. روزهابندمیچشم م

گرده؟؟؟یبرنم گهید نی. اون عطرارمیم  

- م؟؟یدیرس نجایشد که به ا یچ  

شهیمات م صداش : 



 به کجا؟؟-

و تمام وجودم رو  مدیخسته م رو بهش م نگاه

رهیگیم یناراحت : 

- آروم کردنت انقدر سخت باشه کردمیفکر نم .. 

ذارهیشونه م م یسر رو یلبخند مهربون با : 

- تو آرومم شیمن پ .. 

 یو خسته از روزها ذارمیسرش م یم رو رو چونه

کنمیزمزمه م گذرند،یکه م یوحشتناک : 

- یعطر شمیم تیدارم اذ .. 

 به خاطر من؟؟-

شهیوم بزرگتر مگل یتو بغض : 

- آرومت کنم تونمینم نکهیبه خاطر ا .. 

شهیپچ م صداش : 

 ..هوممم من فقط با تو آرومم-



ر . سشهیبلند م میگوش امیپ ی. صداکشمیم یبلند نفس

 دنی. ددارمیرو از کنارم برم یو گوش گردونمیبرم

کنهیاسم شهرزاد روزم رو کامل م !  

"-  ادیمنو بفهم..توقعم ز کمیگذشتن ازت سخته..

من بسه ینگاِه تو واسه تمام زندگ هی..سین .." 

 کی. دلم شهیم شتریب ی. حس خفگکنهیدرد م سرم

 کیحرف دلگرم کننده.. کی..خوادیم یا گهید زیچ

که حالم رو خوب کنه..دلم آغوش مادرم رو  یزیچ

کنهیزمزمه م تیو واقع ایرو نیب نی. عطرخوادیم : 

- خوادیدلم مادر شدن م .. 

. نگاهم به گذرهیبرق از ذهنم م مثل یفکر کهوی

 یکار دی. خسته ست..خسته ام..باشهیروبرو خشک م

نکبت وار  یِ زندگ نیغرِق ا نیاز ا شتریکنم تا ب

..امشب؟!! امشب! نفسم بند یساز ری! تصومینش

دستم به  یآن میتصم کی یامشب!! ط نی..همادیم

. مونهیشهرزاد م امیپ یو..رو رهیم یسمت گوش

اوج  ن؟؟؟یعطر یآدم برا نیتر ..منفورشهرزاد



عرقه!  ِس ی. خکشمیبه صورتم م یو..دست انتیخ

دمیم یبه دکتر فتح یامیپ : 

- میکن یصحنه ساز میتونیامشب م ... 

که جواب بده.  شمیو منتظر م کنمیرو ارسال م امیپ

و سردرد هر لحظه  گذرهیم قهیبه ده دق کینزد

 ادی..زگهیم ییزهایچ کی نی. عطرشهیم شتریب

و  خورمیم ونیقاشق درم کی! غذا رو ستیسم نحوا

. چرا زنمیکنجکاو لبخند م نِ یعطر یبه رو یخودیب

کنمیارسال م یامیدوباره پ ده؟؟؟یجواب نم : 

 خانوم دکتر؟؟-

به  یبا حالت خاص نی. عطرمونمیمنتظر م بازهم

کنهیاشاره م یگوش : 

- ؟؟؟یداد امیپ یبه ک  

مدیو حواسم رو مثال به غذا م کنمیم یاخم : 

 ..غذاتو بخور سرد شد-



دادن دکتر  امیو از پ گذرهیم گهید ی قهیده دق یوقت

بهش زنگ  دیکه با کنمیخودم فکر م شم،بایم دیناام

هماهنگ  یا گهیبا کس د دیقبل از اون با یبزنم. ول

دارم و چه  نهیاز همه ازش ک شتریکه ب یکنم! کس

و  دیدر اوج ترد ؟؟؟یتالف یبهتر از امشب برا یشب

دمیم امیپ دبه شهرزا نهیلبته پر از کا : 

- سیخونه ن نیامشب عطر .. 

( نیعطر ) 

 

 یباال رفتم. پاگرد یکوتاه رو به آروم یپله  چند

بد؟؟ کنار تک تک پله ها  ایوجود نداشت..خوب بود 

حدس  شدیکه م خوردندیبه چشم م یخاموش یشمعها

 یرو گاز گرفتم و لبخند ب نمییزد کار ساغره! لب پا

باز رو ُهل دادم.  مهی. در ندیلبهام رو کش اراده

بود و همه در  لهیوسخونه، حاال پر از  یِ خال یفضا

به قول  ایاثاث خونه  دنیچ یجنب و جوش برا

هیزیمعروف، جه !  



قشنگ بود  ی. همه چدیدور تا دور سالن چرخ نگاهم

 قهیها سل لهیوس ییبایو ز ی..خوشرنگیو پر از تازگ

کار مامان.  ،یبودن همه چ لیترالن بود و تکم ی

 یرو ستالیسِت کر نِ یکه درحال تزئ دمیساغر رو د

 شیرنگ ی..و بازهم با شمعهاهیناهار خور زِ یم

کردن خونه ست بایمشغوِل ز !  

- اگه تو قسمت راست سالن باشه،  لیاست یمبلها

 بهتره..نه مامان؟؟

 یقینگاه دق ،یدرحال باز کردن کارتُن بزرگ مامان

 دییسالن خونه انداخت و بعد به تابه سمت راست 

 :حرف ترالن گفت

 ..آره مامان..فکر کنم اونجا بهتره-

ترالن به کارگرها گفت و : 

- سمت راست..خودم  دینیبچ لویاست یزحمت مبال یب

یکه چطور گمیم .. 



سالِن شلوغ و درهم برهم گذشتم و وارد اتاق  از

که حکم اتاق مشترک رو  یبزرگ خونه شدم. اتاق

که  یو به تخت دونفره ا ستادمیوسط اتاق ا داشت.

 ییشدم. اتاق غرق روشنا رهیسر هم شده بود، خ

خاموش  یِ رنگ ی..شمعهالیو تکم بایز یبود. همه چ

 یاز جاها شتری. البته بخوردیهم به چشم م نجایا

شمعها به شکل قلب کنار  نیزم یخونه..رو ی گهید

. دیردا لرزشده بودند. قلبم با فکر کردن به ف دهیهم چ

اتاق؟؟ نیا یشب باهم بودنمون..تو نیفردا...اول   

که  یریلباس ز یبایتخت نشستم و به سِت ز یرو

سِت  کیتخت گذاشته بود، نگاه کردم.  یساغر رو

رنگ.  دیسف رِ یلباس خواب حر کیو  د،یقرمز و سف

 یلیو با فکر کردن به فردا، تنم گرم شد. خ دمیلب گز

طاقت  ی..و هربار بمیبودشبها درموردش حرف زده 

بود بایز نجایو امشب..ا میشدیتر م .  

- ن؟؟یعطر  



گرفتم و  ریمامان چشم از لباس خواب حر یصدا با

اومدم رونیاز اتاِق مشترک ب : 

 بله؟؟-

دیآشپزخونه صداش به گوشم رس یتو از : 

- نجایا ایمادر ب .. 

که  دمید نیسمت آشپزخونه رفتم و در همون ح به

..حتما به امهیپ پِ یپر ذوق درحال تا یساغر با لبخند

. با خنده به پشتش زدمدادیم امیکورش پ : 

- کنهیهم م یچه ذوق ! 

با خنده گفت یبلند نیو با ه دیجا پر در : 

- شوریب دمیعه ترس .. 

گفتم شیبه گوش یو با نگاه دمیخند : 

- نجایا ادیبهش بگو ب .. 

- شد،  ری..اگر هم دادیم د،یاتفاقا گفتم..گفت اگه رس

دنبال من ادیط مفق .. 



- نیعطر .. 

مامان چشم از ساغر گرفتم و وارد  یصدا با

که درحال جابجا کردن ظرفها  دمیآشپزخونه شدم. د

هاست. جلو رفتم نتیکاب یتو : 

- ننیچیمامان بذار کارگرا م .. 

هم بود یشکل رو یضیب یبشقابها دنیچ مشغول : 

-  دیبا یکه چطور دوننی..اونا نمنمیچیرو م نایخودم ا

سمت  ینتایتو اون کاب یمهمون ی..ظرفانی..ببننیبچ

 لیهم تکم خچالتی..یدم دست یظرفا نامیچپه..ا

کم و کسره، درستش  یهرچ نیشده..فقط خودت بب

میکن .. 

از من، ترالن بلند جواب داد قبل : 

- ..من چک کردم..فقط سیکم و کسر ن یزیچ

دست  خچالی نیبه ترئ یتا روز پاتخت نیعطر

بعد نن،یبب انیونا بنزن..بذار مهم .. 



 کینزد نطورینداشت. اما ا تیاونقدر اهم یچیه برام

. نو بودن دادیبهم م یبودن مامان و ترالن، حس خوب

 یلبم م یها و رنگارنگ بودنشون، لبخند رو لهیوس

مورد، به خاطر چشم و  کی نیا یآورد. ترالن تو

شده  قهیبا سل یادیشوهرش ز یخانواده  یِ هم چشم

  !بود

- ندارم یاشه..کارب .. 

گفت مامان : 

- ها پر کنم، خوبه؟؟ هیقسمتو با ادو نیا نیبب  

که کنار گاز بود، کردم. خوب بود  ینتیبه کاب ینگاه

نه؟؟ گهید   

 ..امممم-

دمیشن میکیترالن رو از نزد یصدا : 

- خوبه،  یکنیفکر م یمامان خودت هرطور

..معلوم ارهیسردرنم یزیکه از چ نی..عطرنیبچ



پاشو تو آشپزخونه  کباری یماه ی سالاصال ستین

نه ایبذاره  ! 

کج شده به ترالن نگاه کردم یلب با : 

- یباشه تو خوب ! 

گفت یبا نگران مامان : 

-  یو غذا درست نکن یکن یمادر نکنه تنبل نیعطر

بارش  یچیها! فردا پس فردا نگن که دخترشون ه

تو  یو خواب بود؟؟ باز نر ینبود و تنها هنرش تنبل

 نجایا ؟؟یسر کن الیند ساعت تو فکر و خاتاق چ

سر به  یکه بخوا سیمامان بابات ن یخونه  گهید

کار  ریزکه از  یبزن یو خودتو به تنبل یکن ییهوا

واسه ت غذا درست  ستمی..منم که نیدر بر

 سهینف یمنو جلو یکنم..حواست باشه مادر..آبرو

و  یاز خونه دار یچیکه بعد بگه به دخترش ه ینبر

نداده ادی یدارشوهر  .. 



 ایداده  ادیهم  یزینوک زبونم اومد که بگم مگه چ تا

حرف  یو خونه دار یاصال باهام درمورد شوهردار

لبم چپوندم یگوشه  یزده؟؟؟ اما با مکث لبخند : 

- ..خودم حواسم هستدیریگیباشه بابا چقدر سخت م .. 

با خنده گفت ساغر : 

حواسش هست که به موقع خودشو واسه آوات -

کار در بره ریوس کنه و از زل .. 

ساغر  یبرا یخنده شون بلند شد. پشت چشم یصدا

 :نازک کردم

- مزه یب .. 

زنگ خونه به کل حال و هوام رو عوض  یصدا

کرد. چشم ازشون گرفتم و از آشپزخونه خارج شدم. 

در رو باز کردم.  د،یکوبیکه از ذوق م یو با قلب

مون رو بار دِر خونه  نیاول یپشت در بود. برا

شده  دهیچ یبراش باز کردم! آوات چشم از شمعها



تعجب به  یکه کم یدر گرفت و با خنده ا یجلو

داشت، گفت مراهه : 

- نجا؟؟یا دهیرو چ نایا یک  

- ساغره..قشنگن؟؟ ی قهیسل  

تفاوت گفت یداد و ب چیپ یلب : 

 ..بامزه ان-

گفتم آروم : 

- کهیرمانت .. 

بهم زد یش وسعت گرفت و چشمک خنده : 

- کیرمانت یِ بشه فردا شب با عطر یشب چه .. 

پر ذوق جمع شدند. اون با بسته  یاز خجالت لبهام

 یدستش داخل شد و رو به کارگرها یتو یها

 :مشغول کار گفت

- دیخسته نباش .. 

 :و به سمت آشپزخونه اومد 



- دیسالم..دستتون درد نکنه..خسته نباش .. 

ته و ترالن و ساغر جوابش رو دادند و اون بس مامان

اُپن شلوغ جا داد یغذا رو رو یها .  

 عمو فرهاد کجاست؟؟-

گفت نتیکاب یرو سازیدرحال جا دادن چا مامان : 

-  زدانیبا  گهید ی قهیتو راهن مادر..ده دق

ان؟؟یجون و آقا بهادر نم سهی..نفانیم  

 ..ازشون خبر ندارم..دنبال کارا بودم-

که مامان  یکیکوچ یربع بعد، همه سر سفره  کی

 ییو مشغول خوردن غذا میکرده بود، نشسته بود پهن

بود.  یجور کی. امشب میبود، بود دهیکه آوات خر

شهرام حضور  نکهیبرام جالب بود..ا تیمیصم نیا

و انگار  کردینداشت، من رو به شدت خوشحال م

فرق  گهید یها یبا تمام دور هم یدور هم نیا

ه و البت تیمی..با صمفاتیتشر یداشت. ساده بود..ب



 یخونه  یتو یدوِر هم نیبعد از کار..اول یخستگ

 !مشترک من و آوات

بشقاب مشترک من و آوات از غذا تموم نشده  هنوز

دمیآرومش رو دم گوشم شن یبود که صدا : 

- باال میزود بخور بر .. 

موج  ینگاه مهربونش دلتنگ یکردم. تو نگاهش

و با نگاِه مهربون بابا  دمی! با لبخند چشم دزدزدیم

دختر خونه  گهی..فردا ددمیبرو شدم. خجالت کشرو

  .ش نبودم

آخر رو فرو بدم، آوات دستم  یلقمه  نکهیاز ا قبل

دیرو گرفت و کش : 

- نشون بدم نیرو به عطر هی..من برم آتلدیببخش .. 

با  زدانیشدم.  دهیشد. متعجب همراهش کش بلند

گفت ییپررو : 

- سفره رو جمع کنه؟ یپس ک  

جون گفت سهید. نفخنده ها بلند ش یصدا : 



- زمیعز دی..شما برمیکنیجمع م زدانیمن و  .. 

زدم یخجالت لبخند با : 

- دیببخش .. 

 یآروم ی. با صدامیاومد رونیآوات از خونه ب همراه

 :گفتم

 ..زشت شد آوات-

و همراِه هم از پله ها باال  دیخنده دستم رو کش با

میرفت : 

- با زنم خلوت کنم قهیپنج دق خوامیم ه؟؟یزشت چ .. 

 آخه امشب؟؟-

ش  هیپشت کمرم گذاشت و من رو داخل آتل دست

کرد تیهدا : 

 !آره امشب-



 یباز نشده  یها لهیکه بسته شد، نگاهم به وس در

 لهیسالن افتاد. قدم جلو گذاشتم..نگاهم به وس یگوشه 

بود یعکاس یها : 

- ؟؟یریازم عکس بگ یخواینم نجایفردا ا  

 یبا صدارو از پشت دورم حلقه کرد و  دستهاش

گفت یآروم : 

- میدرستش کن میرسیهوممم فکر نکنم..نم .  

دادم هیسرم رو بهش تک ینفس بلند با : 

- باشم که ازش عکس  ینفر نیمن اول خواستیدلم م

یریگیم .. 

و من غرق حس  دیرو به صورتم کش صورتش

شدم ییآشنا . 

- که همون تاپ  ی..به شرطرمیگیعکس هم م

یریژست بگجلوم  یو همونطور یبپوش رتویحر .. 

دمیگز لب : 



- وونهید .. 

گونه م گذاشت و پچ پچ وار گفت یرو لب : 

- خانوم یعطر یمم کرد وونهیآخرش د .. 

چشمهام  یتو یرو برگردوند و با حس خاص من

شد رهیخ : 

- یآرامش داشته باش شمیپ خوامیم .. 

جذابش نگاه کردم یها اهیس یلبخند تو با : 

- ا لباس تو اون بهشت دو نفره ب خواستیدلم م

میعروس عکس داشته باش .. 

گفت یفکر فرو رفت و با اخم کمرنگ یتو : 

- ؟؟یزودتر بگ یتونستینم  

باال دادم یشونه ا نرم : 

- دیاالن به ذهنم رس نیهم .. 

لبم گذاشت یرو عیسر یشد و بوسه ا خم : 



- ..چون رونیاالن هم از ذهنت بندازش ب نیهم

شهینم .. 

جمع شدند لبهام : 

- شه؟؟یواقعا نم  

رو به خودش فشرد من : 

- شهیواقعا نم .. 

و دست به کمر گفتم دمیرو عقب کش خودم : 

- ستین یخبر ریپس از تاپ حر ! 

وار گفت دیو تهد دندیباال پر ابروهاش : 

- ؟؟؟یجد   

کردم نییوار سرم رو باال و پا سرتق : 

- یبله جد ! 

به سمتم برداشت یقدم کوتاه انهیموذ یخنده ا با : 

- خوب شده نه؟؟ یگاز قبل یجا نکهیمثل ا  



شکمم  یبه عقب برداشتم و دست رو یترس قدم با

 :گذاشتم

  !نه! گاز نه-

به سمتم برداشت.  یا گهیبرق زده قدم د یچشمها با

 :عقبتر رفتم

- نجایا زنیهمه بر زنمیم غیج ،یدست بهم بزن .. 

به سمتم هجوم آورد کهوی : 

- گاز کوچولو هیفقط  .. 

زود به سمت در  یلیو خ دمیکش یکوتاه غیترس ج با

به سمت  ن،ییپا یرفتن به طبقه  یپا تند کردم. به جا

 یباال رفتم. تند..با نفس نفس..خنده؟؟؟ پشت سرم م

دمیدستش بهم برسه، تند تر دو نکهیاومد. از ترس ا .  

- ؟؟؟یری! کجا منی..عطرنمیصبر کن بب  

راه پله رو پر کرد یخنده م فضا یزدم و صدا غیج : 

- رسهیدستت بهم نم !  



پله ها رو  یسوم گذاشتم و بازهم با چابک یطبقه  از

 :دونه دونه پشت سر گذاشتم

- نیعطر ! 

پشت  یِ در آهن ی رهیدستگ یبود؟؟؟ دستم رو دهیترس

 ی. در باز بود! پا رودمیرو کش رهیبوم نشست. دستگ

و آرامش  یکیپشت بوم گذاشتم و..به شب و تار

  .اطراف نگاه کردم. قدمهام سست شدند

- رو نجایا یاواا ! 

پشت سر نفس نفس زنان گفت از : 

- گاز کوچولو فرار  هیاز  ؟؟ییدویچرا انقدر تند م

؟؟یکنیم  

و روشِن  کیتار یخنده به سمتش برگشتم و تو با

موندم رهیفشار بهش خ : 

- چقدر آرومه نجایا ! 

فرستاد و دست به  رونیب ینفس بلند یاخم کمرنگ با

شد کمیکمر نزد : 



- وونهید .. 

و دستهام رو از هم باز کردم و با نفس  برگشتم

چشم بستم یقیعم : 

- مونهیمثل بهشت م .. 

و  دهیترس یغهایج ی..صدادیچیپیم صداها

..پروازییترسناک..التماس مرِد وحشت زده..رها .. 

و ارتفاع رو  نییپشت بوم رفتم. پا یسمت لبه  به

معلوم بود. واحد  یینگاه کردم. از تراِس خونه روشنا

فرو رفته بود. خم شدم و  یکیتار یتو نییپا یطبقه 

دمیبهتر د .. 

- ؟؟؟یکنیم کاریچ نیعطر  

 ی..مثل بهشت دو نفره..بهشت دونفره تونییپا

و بکر بود. به آسمون نگاه  بایشب هم ز یکیتار

شب آروم  کی یکردم..صاف و آروم..پرواز تو

 انیمرد..پا ینعره  یآسمون..صدا نیا یتو

یوارونگ .. 



 

********** 

 

 (آوات)

 

. کنمیم تیهدا یا گهید ریرو به سمت مس نیماش

و کنار  ارهیعمو فرهاد؟؟ نه اونجا دووم نم یخونه 

 یحاج بابا بهتره! صدا ی. خونه ستیترالن راحت ن

رسهیو متعجبش به گوشم م دهیترس : 

- آوات؟ میریم میکجا دار ! 

 کنمیم یسع یلی. خکشمیلبم م یخشکم رو رو زبون

بودن  یبدم، اما انگار عصب در آرامش جوابش رو

شهیبه صدام هم منتقل م : 

- بابا بهادر یخونه  میریم .. 

شهیجاش جابجا م یتو : 



 !!چرا؟-

رو از نگاهش  یتیو نارضا کنمیبهش م ییگذرا نگاه

خونمیم : 

- میوقته بهشون سر نزد یلیخ .. 

- اومد خونه مون روزید نیکه هم سهیاما مامان نف ! 

کنمیفوت م رونیرو ب نمیسنگ نفس : 

 دلت واسه بابا بهادر تنگ نشده؟؟-

گهیو کالفه م کشهیبه صورتش م یدست : 

- میریم گهیروز د هیندارم.. یاالن آمادگ .. 

شمیم رهیو به جلو خ کنمیم شتریرو ب سرعتم : 

- میگردیو برم میریزود م م،یاومد نجایتا ا گهید .. 

 ..آخه آوات-

گمیو م چمیپیرو م ابونیخ چیپ : 

- مینیشینم ادیز .. 



 شهیمجبور م م،یخونه شون هست کینزد نهیبیم یوقت

نکنه. هرچند راحت  یمخالفت گهیسکوت کنه و د

شبانه رو  یدور هم نیکه دلش اصال ا دیفهم شهیم

دست  ابون،یکنار خ نی. با پارک کردن ماشخوادینم

گمیو آروم م کنمیمشت شده م رو باز م : 

- شو ادهیپ .. 

نگاه  یو وقت نهکیسکوت نگاهم م یتو یا هیثان چند

. شهیم ادهیپ نیو از ماش شهیم میتسل نه،یبیرو م میجد

 یو وقت زنمی. زنگ در رو مدارمیهمراهش قدم برم

و به داخل  ذارمیدستم رو پشتش م شه،یدر باز م

ست  ختهی. فکرم انقدر به هم رکنمیم تشیخونه هدا

به صورت و  یحواسم رو جمع کنم. دست تونمیکه نم

و  کنهیهوا حالم رو بدتر م یرما. گکشمیم شهامیر

همراهه، من رو  یکه با دلخور نیسکوت عطر

کنم؟ کاریچ دی. باکنهیم شیو تشو یدچار سردرگم !!  

 یپر ذوق یِ با خوشحال دنمونیدر مامان با د پشت

برهیصداش رو باال م : 



- پسرت و  ایاومده! بهادر؟؟؟ ب یک نیبب یوا

 ..عروست اومدن

دمیفرو م یسخت خشک شده م رو به یگلو آب : 

 ..سالم-

متعادل  ادیکه حالم ز فهمهیم یبا نگاه کوتاه مامان

آروم  نیبگه، عطر یزیچ نکهی. اما قبل از استین

گهیم : 

 ..سالم مامان جون-

رو بغل  نیو با لبخند عطر رهیگیمکث چشم ازم م با

کنهیم : 

- نیراه گم کرد نورا؟؟ی..چه عجب ازمیسالم عز .. 

شنومیم حاج بابا رو هم یصدا : 

- ..فقط زننی! نه بابا اونا به ما سر نمیکنیم یشوخ

شهیما دلمون واسه شون تنگ م .. 



و  رهیداخل م نی. عطرخورمیدر تکون نم یجلو از

رهیپر خجالت و استرس به سمت بابا م یبا لبخند : 

- ن؟؟ی..خوبدیسالم بابا جون..ببخش  

گهیم یو با مهربون بوسهیموهاش رو م یرو بابا : 

- یاز ما کرد یادی..چه عجب یمدخوش او .. 

 یو با سر انگشتهام عرق رو دمیم رونیب یبلند نفس

کنهیبهم م یقی. مامان نگاه عمرمیگیرو م میشونیپ : 

- ؟؟یسادیچرا دم در وا گه،یتو د ایب  

 یلبخند ی. به سختچرخهیبه سمتم م نیعطر نگاه

زنمیم : 

- گردمیبرم رم،یجا..کار دارم..زود م هیمن  .. 

گهیم یاخم و نگران با مامان : 

 االن؟! کجا؟؟؟-

کنهیهم با هول به سمتم پا تند م نیعطر : 

- آوات؟ یریکجا م !! 



زنمیم نیعطر یبه بازو یدست : 

- گردمیزود برم ییجا رمیبمون، من م .. 

..پر یچارگی. پر از بشندیم یپر از ناراحت چشمهاش

یو ترس و هزاران حس منف دیاز ترد .. 

- امیمنم م ! 

منظوِر  دوارمیو ام کنمیبه مامان م ییگذرا نگاه

 :نگاهم رو بفهمه

- ببرم تونمیتو رو نم رم،یکه م یی..جازمیعز شهینم .. 

- ؟یریآخه کجا م !! 

کنهیدست دور شونه ش حلقه م مامان : 

- کاِر مردونه داره هینگران نباش..حتما  .. 

رهیگیم نفسش : 

- موقع شب؟ نیآخه االن؟؟؟ ا !! 

خش  یخودیدام بو ص هیخنده م کامال مصنوع تک

رهیگیم : 



 ..تازه سر شبه بابا..هنوز ده نشده-

گمیبه مامان م رو : 

- باشه بهش بد نگذره ها نیحواستون به عطر .. 

شهیم کینزد بابا : 

 ..دختر خودمه..مراقبشم-

چشم  نانیکه با اطم گمیم یچ فهمهیخوب م مامان

ذارهیهم م یرو : 

- راحت..برو به کارت برس، زود برگرد التیخ .. 

. رو به دمیتکون م یسر ن،ینگاه عطر ینیسنگ ریز

گمیبابا م : 

- انگار  ؟؟یمن بنداز نینگاه به ماش هی یایبابا م

پنچره کشیالست .. 

رفتارم مشکوک شده نیهم به ا بابا : 

- نمیبب میآره بر .. 



که هزاران  یمنه. نگاه یرو نینگاه عطر هنوز

 یاز نگاهش به عمق حسش پ شهیحرف داره و م

کارم هزار  نیبه شدت دلخوره و فکرش با ابرد. ازم 

 نیعطر یِ نینداره! امشب بدب یراه رفته. اشکال

 ینداره. وقت یاشکال چیباشه، ه ادیهرچقدر هم که ز

گمیم نیرو به عطر یسرسر اد،یم رونیبابا ب : 

 ..بمون تا من برگردم-

. چشم ازش مونهیم رهیسکوت فقط به چشمهام خ یتو

نگاهش فرار  ینیسنگ ریزاز  عیسر یلیو خ رمیگیم

گهی. دم در بابا مکنمیم : 

- ؟یریشده آوات؟؟ کجا م یچ ! 

کشمیبه سرم م یبا اعصاب خراب دست بازهم : 

- بابا نیبب .. 

کنهینگاهم م مشکوک : 

- ؟؟یچته پسر؟؟ چرا آروم و قرار ندار  



هم  یچشم رو یو لحظه ا رمیگیرو جلوش م دستم

گمی. و بعد رو بهش مذارمیم : 

- ..با دکتِر گردمیبرنم گهیخونه..آآآ د رمیمن دارم م

قرار دارم نیعطر .. 

دمیگلوم رو فرو م آب : 

- که بمونه..اگه  ارهیطاقت نم ادیز نیاحتماال عطر

زحمت خودت برسونش خونه  یخواست برگرده، ب

 ..مون

کنهیم اخم : 

- ؟؟یکنیم کاریچ ی..دارارمی! سردرنمیچ یعنی  

گمیو با عجله م زنمیبه بازوش م یدست : 

-  نیاز ا شتریب تونمی..فعال نمنهیبه خاطر عطر

دیفهمیبگم..بعد خودتون م یزیچ .. 

 دمیبراش تکون م ی. دستکنهینگاهم م یبهت زدگ با

شمیم نیو سوار ماش : 



- ..فعال خدافظدیباش نیمراقب عطر .. 

و  بندمیرو م نیبهت زده ش در ماش یچشمها یجلو

که  . اگر شهرزاد اومدکنمیحرکت م یبا بوق کوتاه

! اد؟یهست که ب حیانقدر وق یعنی. هوف چیه

دونمینم .. 

..نه از ستین یخبر چی. هکنمیرو چک م میگوش

دکتر رو  ی..شماره یشهرزاد، و نه از دکتر فتح

که  یزن یپشت سر هم، صدا ی. بعد از بوقهارمیگیم

. شهیپخش م یگوش یخبر از جواب ندادن دکتره، تو

و  ذارمیرمون مف یرو جلو یگوش یشتریب یبا کالفگ

کنمیم ادیبه سمت خونه سرعتم رو ز . 

. کف دستم کنمیخاموش م نگیپارک یرو تو نیماش

که  یو با نفس کشمیرو محکم به چشمها و صورتم م

 یست، در به در دنبال کم شهیتر از هم نیسنگ

اعصابمه و قلبم محکم  یرو یادیآرامشم. فشار ز

 چی. هکوبهیم م نهیس واریخودش رو به در و د

وجود نداره یآرامش .  



. ندازمیبه اطراف م یو نگاه شمیم ادهیپ نیماش از

. ساختماِن سه چکهیم نیزم یرو میشونیعرق از پ

 دونمیفرو رفته و نم یسکوِت بد یخونه تو یطبقه 

و به کجا برسه ادیب شیپ یامشب قراره چ !  

. شمیو داخل م کنمیرنگ خونه رو باز م یقهوه ا در

و خونه  دارمیو هالوژن ها رو برملوسترها  موتِ یر

 یبدجور چشمها ییروشنا نی. اشهیم ییغرق روشنا

 مونیپش یزیلحظه از هر چ کی. زنهیخسته م رو م

خبر از دکتر  کی قراریب گهید یو لحظه ا شمیم

چشمهام حس  یکه تو یام. به خاطر سوزش یفتح

تنگ  یو با چشمها کنمینور سالن رو کم م کنم،یم

 ی. لعنترمیگیرو م یدکتر فتح یاره شده دوباره شم

کنهیم شتریترسم رو ب نیو ا دهیجواب نم .  

بازهم  یو با رکاب ّکنمیمردونه رو از تنم م بلوز

..دور زنمی. قدم مکنمیم یگرممه و احساس خفگ

 نمی..منتظرم ببچهیپیسرم م ی. درد توچرخمیخودم م

نه ای ادیشهرزاد واقعا م !  



نفس  کیو  دارمیرمآب رو ب یبطر خچالی یتو از

که االن چه  دونمیو م نمی. نگران عطرکشمیسر م

 خچالیرو داخل  یداره. بطر یاسترس و فکر خراب

 یزنگ در تو یخچال،صدایو با بستن دِر  ذارمیم

و  ادیلحظه نفسم بند م کی! شهیخونه پخش م یفضا

تر  فت. انگار کثاارهیهجوم م شهیاز هم شترینفرت ب

 دی! معلومه که باکردمیم که فکرش رو هیزیاز چ

! مگه نگفته بود که آب از سرش گذشته و منتظر ادیب

باشم؟ شیوجدان یحد آخر ب !  

 نم،یبیرو م رشیتصو فونیآ یصفحه  یتو یوقت

از حال  ی. اخمشندیدستهام از شدت انزجار مشت م

از فرط  کنمیو حس م نهیشیم میشونیپ یخراب رو

! رمیرو بگ امشب جونش نیهم تونمیو نفرت م نهیک

. دِر واحد کنهیباز شدن رو لمس م یانگشتم دکمه 

 یلمب ی. رو به در روگردمیو برم ذارمیرو باز م

. نفس شهیدر م ی رهی. نگاهم خکنمیخودم رو رها م

بلندم رو خودم  ینفسها ی..صداکشمیم

اون رو هم یپاها ی..صداشنومیم !  



. با سر انگشتهام شندیم کتریو بار کیبار چشمهام

فکر  نیو به ا رمیگیمبل ضرب م یدسته  یرو

بهتر  شه؟؟یم یچه حال دنشیبا د نیکه عطر کنمیم

محسن و معشوقه ش براش  ری! ممکنه تصوشه؟یم

بشه؟؟؟ یتداع   

چشمم  یشهرزاد جلو ریو تصو شهیباز تر م در

 ی. از پاهاکشمی. نگاهم رو کم کم باال مشهیم انینما

رنگش  ینارنج کوتاهِ  یو از مانتو گذرمیش م دهیکش

چشمهاش  یو تو گذرونمیهم..صورتش رو از نظر م

 نیمن..ب ی! روبرونجاستی. واقعا اشمیقفل م

مشترِک من و  یچهارچوِب دِر خونه م..خونه 

غرق در  یاراده ست که به چشمها ی! بنیعطر

 نی. و اون در جواب ازنمیاحساسش پوزخند م

شک . آب دهِن خزنهیبه روم م یپوزخند، لبخند محو

و  یسرشار از کالفگ یو با اخم دمیشده م رو فرو م

گمینفرت م : 

- تو ایب .. 



نه خو یو پا تو دهیم رونیب ینفس یمکث نسبتا بلند با

داره.  ی. حرکات شتاب زده و هول شده اذارهیم

و تونسته به خواسته  نجاستیکه االن ا کنهیباور نم

شندیمبل فشرده م یدسته  یش برسه! انگشتهام رو : 

- ؟؟یاومد یسه چوا  

. از حرفم جا خورده؟؟ستهیا یبه در م کینزد   

 ..آوات-

من یمثل صدا دیشا لرزه،یم یکم صداش : 

 ..عجب-

 پی. خوشتگذرونمیپاش رو از نظر م سرتا

ست و  یِ انتخاب لباسها یتو یکل یعنیشده..

به خرج داده قهیمارکدارش دقت و سل !  

-  پا س،ین نیامشب عطر یدیفهم نکهیبه خاطر ا

نجا؟؟یا یاومد یشد  

بلندش  یو با نفسها کنهیرو بنِد شالش م دستش

زنهیبه روم م یلبخند : 



- داشت دویام هیواسه من..حکم  امیاون پ .. 

داره خودش رو  ی. چقدر سعزنمیم یبلند پوزخند

که استرس و  فهممیخونسرد نشون بده، هرچند من م

داره جانیه !  

- باشم نجایا یکه..اجازه داد یمرس .. 

که خونسرد  کنمیرو م میهم مثل اون..تمام سع من

تا در  کشهی! اون دستش رو عقب متونمیباشم، اما نم

رهیرو ببنده. صدام باال م : 

  !درو نبند-

به خاطر  دیو شا کنهیبهت زده نگاهم م یچشمها با

غرمیم یظتریبلندم جا خورده. با اخم غل یصدا : 

- باز بمونه خوامیدست به در نزن..م ! 

و با حالت  کنهیزود دستش رو جمع م یلی.خ.متعجبه

گهیم یپر استرس : 

 ..باشه-



 یو شال از سرش رو کشهیلختش م یبه موها یدست

افته یشونه هاش م : 

- فرصت هم واسه من نیهم .. 

گمیحرفش م ونیم : 

- شهرزاد یهست یک گهیتو د ! 

مات شده ش متعجب و پر  یچشمها ی. توخورهیم جا

خندمینفرت م : 

- زن  هیکه  یتو خونه ا ؟؟؟یینجایا االن یجد یجد

و تو  ستیاون زن ن نکهیصاحبشه؟!! واسه ا گهید

؟یتا با شوهرش خلوت کن یدار دیام ! 

ذارهی. قدم جلو مرهیگی. نفس مکنهیباز م دهن : 

- ؟؟یفهمیچرا حسمو نم  

گمیم رتیتوجه به حرفش در اوجِ ح بدون : 

-  یفالن زن با الش گنیکه م شهیم ینطوریپس ا

دو نفر انداخت و کال  یدشو وسط زندگخو یباز



جن.ده رو  کهیزن گنیم ایرابطه شونو به فنا داد! 

رو از راه به در کرد و  یشوهر فالن یچطور یدید

شد؟؟؟ تا کجاهاش  شیصاحب زندگ یبا کثافت کار

؟؟؟یفکر کرد  

و  دارهیبرم یا گهی. قدم دمونندیمن م یرو چشمهاش

گهیبا بغض م : 

-  یِ به زندگ یوات..من کارآ ستمین ینطوریمن ا

وقت  یلیکه از خ یدونیندارم..خودت م نیعطر

شیپ .. 

گمیم یحرفش با ناباور ونیم بازهم : 

- ! ؟ییهر جا ذارن؟؟؟یم یزنا رو چ نجوریاسم ا

ِجند وون؟؟یحرومزاده؟!! ح ... 

هیبغض دارش سرشار از ناباور یصدا : 

 !آوات-



-  یِ که جز خوش یباش فیانقدر کث یتونیم یچطور

 ینطوریاز اول ا ؟؟؟یفکر نکن یچیدت به هخو

؟یانقدر لجن شد هوی ای یبود !!  

و با بغض نگاهش رو  کشهیدهنش م یرو تو لبهاش

کشهیم نییپا .  

- خوامیمن فقط تو رو م ! 

سرشار از تمسخره صدام : 

-  یخوایکه هست م یهرطور ای! ؟یریانقدر حق

که درحال  یدونی! م؟یبکن نیرو زهِر عطر یزندگ

اد؟؟؟یتو بدم نم یبه اندازه  چکسیز هحاضر ا  

پر شده ش  یو چشمها شهیم کترینزد یا گهیقدم د با

کنهیچشمهام جابجا م نیرو ب : 

- ست؟؟یخونه ن نیعطر یپس چرا گفت  

- نجا؟یا یایب یکه تو پاش ستین نیگفتم عطر !! 

 کنمی. انقدر منتظر نگاهش مکنهیحرف نگاهم م بدون

گهیه مرفت لیتحل یتا باالخره با صدا : 



- برداشتو کردم نیمن فقط هم .. 

شندیم دهییهم سا یرو دندونهام : 

- ؟؟یاومد یواسه چ  

زنهیصداش موج م یتو خواهش : 

- ؟یدونیخودت نم ! 

شهیم شتریدرد ب سر : 

-  یاالن تو خونه  یبگو واسه چ قای! دقدونمینه نم

ینیمن و عطر !  

ستهیا یو درست روبروم م دارهیاز برم گهید قدم : 

-  یادیز زیت بده آوات..من ازت چفرص هی

چقدر عذاب  یزندگ نیتو ا یکه دار دونمی..مخوامینم

ستین یزندگ نی..به خدا حق تو ایکشیم .. 

کنهیخونه رو پر م یبلندم فضا یصدا : 



-  یب یِ الش هیبا  ی!! زندگه؟یحق من کدوم زندگ

وجدان که باعث شد بچه مو از دست بدم و زنم به 

فته؟؟؟یاون روز ب   

- منظورمنه  .. 

 تیبهش با نفرت و عصبان یو رو شمیجام بلند م از

زنمیداد م : 

-  یتو؟؟؟ فکر کرد یفکر کرد یواقعا با خودت چ

و به خاطر بودن باهات  شمیم تیکثافت کار الیخیب

ان؛  یننه بابات ک سی! تو معلوم نچونم؟یپیزنمو م

جنده  ست،یزنم ن یکه وقت وثمید هیمنم  یفکر کرد

چند ساعت باهاش حال کنم؟؟؟ هیو خونه م  ارمیب  

و اشک  رهیگیدهنش م یلرزونش رو جلو یدستها

و به  ذارمیشونه ش م ی. دست روچکهیاز چشمش م

دمیعقب ُهلش م : 

-  ی..چطورخورهیهم حالم به هم م ختتیر دنیاز د

 نمیهزارم عطر کی یکه حت یبا خودت فکر کرد

به  فقط ،یینجای!! اگه االن ا؟یواسه م مهم باش دیشا



رو جنازه ت هم تف  ی..وگرنه حتنهیخاطر عطر

ندازمینم ! 

لرزهیبهت زده ش به شدت م صداش : 

- خواستم که یآوات! مگه من ازت چ گهیبسه د .. 

. درحال شهیبلند م میزنگ گوش یحرفش صدا ونیم

و از  زنمیبهش م یمحکم یحرف زدنه که تنه 

شهیش بلند م هیگر ی. صداگذرمیکنارش م : 

- لحظه گوش کن هیتو رو خدا  ... 

 نمکینگاه م ی. به اسم دکتر فتحکوبهیوحشتناک م قلبم

طاقت  ی. باالخره زنگ زد! بکشهیم ریو سرم ت

دمیجواب م : 

 ..سالم خانوم دکتر-

گهیم عیهم سر اون : 

- منظورتون از  ؟؟یمردان یشده آقا یسالم..چ

ه؟؟؟یو امشب چ یصحنه ساز  



قفل  شهرزاد سیخ یچشمها یو نگام تو گردمیبرم

کنمیداغون اخم م یو با روان ی. عصبشهیم : 

-  یواسه صحنه ساز تونهیکه م نجاستیا یکیامشب 

مناسب باشه یـــلیخ !  

شهیبا تعجب همراه م صداش : 

- امشب؟ نیهم ! 

. جواب دکتر رو با هیو پر از نفهم جیشهرزاد گ نگاه

دمیم یپوزخند : 

- امشب نیهم .. 

- کجاست؟؟؟ نیعطر  

 یتا کم دمیهم فشار م یبه کمر چشم رو دست

 :سردردم رو کنترل کنم

- شناسمشیزود..م رسهیمادرمه..م یخونه  .. 

دکتر بازهم متعجبه یصدا : 



- ..شما بدون یمردان یآقا شمیمن درست متوجه نم

امشب  دیخوایبا من، م یو هماهنگ یزیبرنامه ر

د؟؟یکن یرو بازساز یو خودکش انتیخ یصحنه   

کشمیلب خشک شده م م یرو رو زبونم : 

- امشب  نیخانوم دکتر..هم تونمیامشب فقط م نیهم

اومده شیپ تشیموقع .. 

 یو نگاه بهت زده و شکست خورده  گردمیبرم

به روش  یزیو پوزخنِد تمسخر آم نمیبیشهرزاد رو م

که پلک  فهمهیپوزخند رو م نیا ی. خوب معنزنمیم

گهیو با نفس گرفته م زنهیم : 

- یکارو..بکن نیا یتونینامرد..نم .. 

شنومیدکتر رو م یو صدا کنمیبهش نم یتوجه : 

-  دی..بایمردان یآقا دیکردیبا من هماهنگ م دیبا

میکردیآماده م نویعطر .. 

خندمیو پر درد م تلخ : 



- خدا آماده  ی شهیهم نیخانود دکتر..عطر دینترس

 یا یزیتو مطب چه آبرو ر نیدیست..امروز ند

 کرد؟؟؟

خودش  یوو ت کشهیدستهاش رو دور تنش م شهرزاد

حقارتها حقشه نی. بدتر از اشهیمچاله م ! 

- ..دست خودش دیدرکش کن دیبهتون گفتم که با

یمردان یخوب بشه آقا دی..باستین .. 

- حال زنم خوب بشه خوامی..مخوامیم نویمنم هم ! 

شهرزاد نشون از بغض بزرگش  یچونه  لرزش

چشمهام جون بده و  یزن جلو نیا خوادی. دلم مدهیم

ه بشهپاهام ل ریز ! 

- ن؟؟یخب..االن کجا هست لهیخ  

کنمیدر باِز خونه نگاه م به : 

- خودم یخونه  .. 

- و اون زِن معشوقه ش هم  نیعطر یشوهرخاله 

 !!هستن؟



زنمیم یزهرخند : 

-  نیکه محسن به خاطر عطر دیدرصد فکر کن کی

بکنه! نه خانوم..نه محسن هست، نه  یکار نیهمچ

که هست  یکیمعشوقه ش..عوضش  کهیاون زن

خورهیبدجور به درد امشب م !  

شهیم رتیسرشار از ح صداش : 

- ؟یک !! 

- که حال  ی! کسنیعطر یشبانه  یزِن کابوسا

بدتر کرد و باعث شد بچه م از دستم بره!  نویعطر

معروف که درباره ش باهاتون  یهمون دو زار

 ..حرف زدم

من  ی. نگاه شهرزاد روشهیسکوت م یا هیثان چند

که  فهممیش م نهیشدن س نییپا. از باال و مونهیم

و  نهی. چشمهاش از فرط ککشهیچقدر سخت نفس م

کنهیو زمزمه م شندیبغض جمع م : 

- متنفرم ،یکه بهش دار یعشق نیاز ا ! 



 ی. دکتر با بهت زدگزنمیم یاز نفرت پوزخند پر

گهیم : 

-  ینطوری!! قرار نبود ایمردان یآقا ی! وایوا

 یحنه هااز ص یکیبشه..درسته که اون صحنه هم 

بشه! خواهش  دینبا ینطوریفراموش شده ست..اما ا

تا من خودمو برسونم دیصبر کن کنمیم .. 

 یکه درحال باز کردن دکمه ها نمیبیرو م شهرزاد

لحظه  نیا یکه تو ریارزش و حق یمانتو شه..چقدر ب

با تاسف  یبا خواسته شه! سر دنیها هم دنبال رس

دمیو جواب دکتر رو م دمیبراش تکون م : 

- منو  خوامیحالش خوب بشه خانوم دکتر..م خوامیم

 نهیبب خوامینکنه! م سهیمقا زیهمه چ یبا اون محسن ب

 کنه،یبهم نگاه م ینیبا شک و بدب یاونطور یکه وقت

کنهیتو ذهنش داره تصور م یچ !  

- ..لطفا آدرسو یمردان یخب آقا لهیباشه..خ

..فقط رسونمیزود خودمو م یلی..من خدیبفرست



 تا دی..صبر کندیمن صبر کن دنِ یتا رس کنمیمخواهش 

درستش کنم امیب .. 

و  ارهیکه مانتوش رو از تنش درم نمیبیرو م شهرزاد

. انگار دشمن جونم ستهیا یبا تاپ و شلوار جلوم م

و حالت  شمیکه انقدر سرشار از انزجار م میبنیرو م

از  شتریکه ازش ب فهمهی. چرا نمدهیتهوع بهم دست م

متنفرم؟ ایدن یتو یهر کس !  

- سر برسه یک نیعطر دونمی..اما نمفرستمیم .. 

- که زود خودمو برسونم کنمیم مویمن تمام سع .. 

آدرس  ستاده،یکه روبروم ا یتوجه به شهرزاد بدون

گهیم هی. شهرزاد با گرفرستمیدکتر م یرو برا : 

- کنم  کاریچ ام؟؟؟یکنم که به چشمت ب کاریچ گهید

ارزش داشته باشم؟!  مکیبرات  نیکه منم مثل عطر

بار به حرفام  هی یخوای..نمیبهم گفت یخواست یهرچ

؟؟؟یگوش بد  

ندازمیبه دختر روبروم م یبه دست نگاه یگوش : 



-  شهیبهم ثابت م شتریب ،یحرف بزن شتریب یهرچ

یرو ندار یچیکه ارزش ه !  

رهیگیم نفسش : 

- که منو  یبود ختهیبرنامه ر نیبه خاطر عطر

نجا؟؟یا یبکشون  

. دلم رمیو به سمت اتاق مشترک م رمیگیازش م چشم

نگاهم  یتا اومدن دکتر ازش دور باشم و حت خوادیم

فتهیهم بهش ن : 

- بعد  ،یمونیم نیامشب فقط به خاطر عطر نیهم

 یکنیمن و زنم گم م یگورتو از زندگ شهیواسه هم

رونیب !  

ادیدنبالم م  : 

- یازم بگذر ینطوریا یصبر کن آوات! حق ندار .. 

رهیپر نفرتم باال م یصدا : 

- ینبود یچیخفه شو بابا!! از اول هم واسه من ه !  



گهیم هیو رو بهم با گر شهیاتاق م داخل : 

- کم بود که نیمن از عطر یِ چرا؟!! چ ... 

انگشت اشاره م رو به سمتش  نهیحرص و ک با

رمیگیم : 

- باشه  ادتی! اریاسم زِن منو تو اون دهِن کثافتت ن

کنم، بازم  یتالف یارم که هرچد نهیکه انقدر ازت ک

 نایکمه! پس حواستو جمع کن نذار بدتر از ا

 !!بکوبمت

زنهیبا حال داغون داد م جلوم : 

- خدا لعنتت کنه آوات!! همه  ن؟؟؟یبدتر از ا گهید

نمونده واسه م! به  یغرور چی..هیمو ازم گرفت یچ

تا  نجایا یمنو کشوند یروان ی وونهیخاطر اون د

 یمن ؟؟؟یحالشو خوب کن یکه بتونباشم  لهیفقط وس

دارم..نه بهت  یام..نه مشکل روان وونهیکه نه د

 نهمهیا ریز یکه دارم چطور ینیبی..چرا نمنمیبدب

رم؟؟؟یمیحقارت م  



و  دمیدردناکم فشار م یها قهیشق یرو رو انگشتهام

رهیخش گرفته م باال م یصدا : 

- صدات هم حالمو به هم  دنیشن یخفه شو!! حت

زنهیم !! 

شهیزجه زدنش بلندتر م یصدا : 

- ! خاک بر سِر من که به یازم سواستفاده کرد

سواستفاده  رویو تحق نیتوه نهمهیخاطر تو حاضرم ا

برسه که یروز هیرو تحمل کنم تا  ... 

لرزونهیخونه رو م وارینعره م تمام در و د یصدا : 

خفه شو شهرزاد!! خفه شو حرومزاده!! هنوز -

؟؟؟یرسینم یچیکه آخرش به ه یدینفهم  

. داره زنهیو با صدا هق م ذارهیدهنش م یجلو دست

. احساس زهیریکارهاش به هم م نیروانم رو با ا

 تونمینم گهیهم د نیبه خاطر عطر یحت کنمیم

و  رونیاز خونه م بندازمش ب خوادیتحملش کنم. دلم م

. چطور تونستم با فتهیچشمم بهش ن چوقتیه گهید



 یتو یم و نفهمم که چکن یسالها همکار یزن نیهمچ

پر  یِ چارگیبا ب شهیآروم م یکم یوجودشه؟؟؟ وقت

گهیم یرتیح : 

- که چرا به خاطرش  فهممی..نمکنمیفکر م یهرچ

یکشیم یانقدر سخت یدار .. 

. واقعا چرا دارم به خاطر کنمیسکوت م یا هیثان چند

 ینطوریرو برام جهنم کرده، ا یکه زندگ یدختر

. مگه جز دوست نمزیم واریخودم رو به در و د

دارم؟! نفس من به اون دختِر  یا گهید لیداشتنش دل

و با  شمیم رهیشهرزاد خ یچشمها یبنده! تو وونهید

گمیتمام وجود م : 

- یچ یعنیدوست داشتن  یدونیچون نم یفهمینم ! 

دوست داشتن  ی. اگر معنمونهیچشمهام مات م یتو

و  شدیارزش قائل م میزندگ یبرا یکم د،یفهمیرو م

پشت سرش رو  گهیو د رفتیخاطر آرامش من م به

که  یبخواد از هر راه نکهی. نه اکردیهم نگاه نم

بشه و بخواد به خواسته ش  کیشده، بهم نزد



و  نیکردن عطر وونهید ی لهیبه وس یبرسه..حت

من یبچه  تنکش ! 

 یختنهایاز سکوت من و اشک ر یا قهیدق هنوز

. شنومیم ییکه..صدا گذرهیآروم و بهت زده ش نم

 یکردِن آروِم در..و بعد صدا ژیق یصدا

در  ی. نگاهم روزهیریفرو م نهیس یقدمهاش..قلبم تو

ادی..نفسم بند منمیبیش رو م هی. سامونهیاتاق م .  

 کی شه،یدر اتاق ظاهر م یجلو رشیتصو یوقت

حرکت نگاهم  ی. اون مات و بزنمیم خیلحظه 

زن  نی! خدا دارم به خاطر ادمی..دارم جون مکنهیم

دمیجون م کنه،ینگاهم م نطوریکه ا !! 

حال  نیبا بدتر نی..عطرچرخهیشهرزاد هم م نگاه

 یسکوِت مرگ آور یها تو هی. ثانکنهینگاهش م

نجاستیا نی..عطردی. دکتر نرسگذرندیم ! 

. داره از حال چرخهیدوباره به سمت من م نگاهش

خمار شده ش و رنگ  یرو از چشمها نی..ارهیم

 دی..بادیبا یعنی! شهیامشب خوب م .فهممیش م دهیپر



 یبرگرده. با نفس بلند یتمومش کنه و به زندگ گهید

و چشم ازش  کنمیدست مشت شده م رو باز م

محسن و معشوقه ش رو با چه  دونمی. نمرمیگینم

که  نهیبیاالن..م ی..ولدهید ریاتاق من یتو یوضع

اره؟یم ادیتکرار شده؟؟؟ به  ریدوباره اون تصو ! 

. حس کنهینگاهش م میو مستق گردهیرمب شهرزاد

 نِ یاز عطر شهیاز هم شتریب دیداره..شا نهیک کنمیم

گهیم ییداره که با پررو نهیمن ک : 

- اد؟؟یکه امشب نم یمگه نگفت  

حرف رو  نیوحشتناکتر دیشا خت؟؟یرو ر َزهرش

محسن هم  یمعشوقه  دی!! شاستیزد! اما انگار مهم ن

چشم ازم  نیرو به محسن گفته بود! عطر نیهم

. مثل شهیداره از دورن ُخرد م کنمیو حس م رهیگیم

 یکرد. خودکش یو خودکش دیکه به انتها رس یریمن

 یسعو  کنمیدست مشت م اره؟؟یم ادیرو به  ریمن

به خودم مسلط بشم کنمیم : 

- ؟؟یاومد یواسه چ  



شکمش  ی. دستش رو روشهیکنده نم نییاز پا نگاهش

! ست؟ین یبچه ا گهید که فهمهیم یعنی ای. خداذارهیم

اومد که شهرزاد  ادشیآورده؟؟  ادیشهرزاد رو به 

نگاه  چیسکوت..بدون ه یکرد؟؟؟ تو کاریباهاش چ

قلبم از جا  داره،ی.قدم که برمگردهیبرم یحرف چیو ه

بره؟؟؟ خوادی. مشهیکنده م  

- ؟؟یریکجا م  

. رهیکه راه خودش رو م شنوهیصدام رو نم انگار

کنهیم یرو خالش  نهیشهرزاد بازهم ک : 

 ..آوات-

دارمی. دنبالش قدم برمکشهیم ریت مغزم : 

- نیصبر کن عطر .. 

. دارم خفه رسهیآروم هق زدنش به گوشم م یصدا

ترسمی. مدارهی! قدم به سمت دِر باز خونه برمشمیم : 

- نمیبب سایوا .. 



 ی. اون با صدازنمی. نفس نفس مستهیا یدر م یجلو

و  یجیگ نینگار!با ابره ا خوادی. مزنهیهق م یبلندتر

بره؟؟ خوادیحال خراب کجا م  

- ؟؟؟یبر یخوایتو..کجا م ایب  

. فهمهیکه حال خودش رو نم فهممیخوب م یلیخ

بهش برسم، به  نکهیو قبل از ا گردونهیم ینگاه

 جانی. ترس و هرهیباال م یطبقه  یسمت پله ها

اونجا  دیشا ه؟؟یبره داخل آتل خوادی..مشهیم شتریب

رمیباشه! با نفس گرفته به دنبالش مدنبال بچه ش  : 

- نیعطر ! 

راه پله  یش کل فضا هیگر ی..اما صداکنهینم نگاهم

از در  ی. وقتکنهیو قلبم رو تکه پاره م کنهیرو پر م

 یدلم م یوحشت بزرگ تو کی گذره،یم هیباِز آتل

 !افته

- سای!! وا؟یریکجا م ! 

چرا بهش  ی!! لعنترسمی! بهش نمدوئهیتر م تند

؟؟رسم؟ینم  



- ؟یریم یکجا دار سای!! واسایوا گمیبهت م !!! 

. قلبم کنهیم هیو گر زنهیم غیو وحشت زده ج بلند

و وحشت کل وجودم  زنهیم رونیم ب نهیداره از س

و از دِر واحِد  رسهیسوم م ی. به طبقه رهیگیرو م

زنمیداد م ریو متح رمیگیم جهی. سرگگذرهیم یخال : 

- سایوا نیعطر !! 

. و با ترس، تند تر کنهیبهم م یو نگاه گردهیبرم

ش وحشتم رو  هیگر یو صدا دوئهیپله ها م یرو

 ی..در آهندوئمی! پشت سرش مکنهیم شتریو ب شتریب

. با تمام شهیو انگار روح از تنم جدا م شهیباز م

دستم  ذارهیداره که نم ی. اون چه قدرتدوئمیتوانم م

 !بهش برسه

- نیعطر ! 

پر از اشک بهم  یو با چشمها دهیو ترس گردهیبرم

ه نگا ی.جلوادیبند م شتری. نفسم هر لحظه بکنهینگاه م

خوره وارم که  ی. پر از فکرهارهیناباورم عقب م

خورندیدارند تمام وجودم رو م : 



- ؟یکن کاری..چیخوایم ! 

زنهیبلند و وحشت زده داد م دارم،یکه قدم برم نیهم : 

- ایجلو ن !! 

پشت  از یفیو ضع یدور ی. صداستمیا یم دهیترس

شنومیسرم م : 

- ن؟ییکجا ؟؟؟یمردان یآقا !!! 

گهیو م زهیریبا حال خراب اشک م اون : 

- ..تمومش کنمخوامیم ! 

کوبهیسرم م یبا پتک تو یکس انگار :  

- ؟یتموم کن یخوایم ویاحمق؟!! چ یگیم ی..چیچ !! 

 ادیفر یبلندتر ینخورده، با صدا یهنوز تکون نباریا

زنهیم : 

- ایگفتم جلو ن !! 

 عیو سر رمیگی. دستهام رو باال مشهیر متا نگاهم

گمیم : 



-  نجای..همامیخب! جلو نم لهیخب..خ لهیخ

امیجلو ن دمی..قول مسای..تو همونجا واسادمیوا .. 

عقب عقب  کشه،یم شیکه دلم رو به آت یا هیگر با

. پشتش به رهیگیو داره ذره ذره جونم رو م رهیم

کردم!! چرا  ی. چه غلطخورهیحصار کوتاه م

دارم  نطوریبشه که من ا خوادیم یشد؟!! چ یورنطیا

گمیم یچارگیبا التماس و ب پاشم؟؟؟یاز هم م : 

-  ای..باریدرن یباز وونهی..قربونت برم! دنیعطر

میباهم حرف بزن . 

ست گهید یحواسش جا انگار : 

- تمومش کنم خوامیبه خاطر تو...م .. 

نه ایبه اون فکر کنم!! خدا خوامی! نمنه ! 

- ؟؟؟یبه خاطر من..چ  

اون سِر من  یو به جا کنهیبه پشت سرش م ینگاه

رهیم جیگ .. 

- گذرمیم یبه خاطر تو از همه چ .. 



گمیو التماس وار م شهیتار م دمید بازهم : 

-  ی!! تو رو خدا بچگ؟یکنیم یدار کاری..چیفهمیم

 !نکن

بلند شده، بازهم به گوشم  یکه با نگران یزن یصدا

رسهیم : 

- ن؟ییکجا یمردان یآقا !! 

سست شده م رو  ی. پاهارمیچشم ازش بگ تونمینم

و نابود  ستین میزندگ یتکون بدم و همه  ترسمیم

 .بشه

-  شهی..امشب واسه همدی..ببخشامیبه خاطر تمام بچگ

یشیخالص م .. 

 نیدارم با ا نهیبی.نمسوزندیم یاز فرط ناباور چشمهام

رم؟یمیحرفها م  

- ادیخوشم نم ایباز نیکه از ا یدونیبسه..م یشوخ .. 

.ترس رو شهیم کیانگار همه جا تار خنده،یم یوقت

لرزمیو به خودم م کنمیحس م شهیاز هم شتریب : 



- ! اونجا خطرناکهوونهیکنار د ایخدا!! بسه ب ای !! 

 نیبا من ا تونهی..نمشکنهی. بغضم مکنهینگاهم م فقط

 ..کار رو بکنه

- یمنو بترسون یخوای! میکنیم ی..شوخیدار !! 

و وحشت زده تر التماس  لرزمیبه خودم م شتریب

کنمیم : 

-  نیمون ا ی..با زندگوونهیکارو نکن د نیبا من ا

 !کارو نکن

 یکه کم دوارمیو من ام کشهیها طول م هیثان نگاهش

و  کشهیخودش رو باال م یحالم رو بفهمه. اما وقت

باال  گهید نه،نفسمیشیکوتاِه حصار شده م وارید یرو

گهیم و حال داغون رو بهم هی! با گرادینم : 

- برگردم یبه اون زندگ خوامینم گهیخسته ام..د . 

ذارمیاراده ست که قدم جلو م یب : 

- احمق..نکن  نییپا ایب واریباشه..غلط کردم! ازون د

.غلط کردم نییپا ای..به خاطر من بنیکارو عطر نیا



به اون  گهی.دمیباهم حرف بزن ایقربونت برم..ب

نجایا ای..بمیگردیبرنم یزندگ .. 

از  نی. نگاه عطرشهیواضحتر م یتر کمدک یصدا

 ذارمی. نممونهیم رهیو به پشت سرم خ گذرهیمن م

که  دمیعذاب نکش نهمهیکنه. من ا یرحم یانقدر ب

و بخواد کار اون  نهیبب ریمن یبازهم خودش رو جا

رو بکنه. با ترس دستم رو به سمتش  یزِن لعنت

دمیو دارم جون م رمیگیم : 

-  نییپا ای.غلط کردم..ب.دیمن..ببخش یِ زندگ ایب

..دستتو بده مننیخوشگلم..عطر .. 

رسهیواضحتر به گوشم م یدکتر کم یصدا : 

- یمردان یآقا !!  

 دایصورتم راه پ ی..اشک روکنهیخفه م م بغض

دمیتکون م میگرفتن زندگ یو دستم رو برا کنهیم : 

- خونه..باهم  میبر ایدستتو بده من قربونت برم.ب

 ی..هر کاریو بخوات ی..اصال هرچمیزنیحرف م



 ای..ازونجا بدینکن..ببخش تمی..اذنییپا ای..بکنمیم یبگ

نییپا .. 

! به ترسونهینگاهش من رو م نی. اکنهینگاهم م فقط

 !خدا قصد جونم رو کرده

-  ایب ری! به خاطر من..دستمو بگنیعطر ریدستمو بگ

نییپا .. 

 یروز نیاول ادِ ی. کشهیرو به سمت آسمون م نگاهش

افتم. اوموقع  یم م،یپشت بوم گذاشت نیه اکه باهم پا ب

. حاال همدمیهم ازش ترس ... 

به سرم  یبفهمم داره چ نکهیو قبل از ا کنهیم نگاهم

گهیآروم م اد،یم : 

 ..فقط به خاطر تو-

! نیعطر ی. از همون کابوسهانمیبیکابوس م انگار

گرفتنش دراز  ی..من دستم رو براگذرهیاون ازم م

! نعره شمیو نابود م سهری. دستم بهش نمکنمیم

 یلبه  ی. رونمیبیچشمهام م ی..مرگ رو جلوزنمیم



. کنمیافتادنش نگاه م نییو به پا شمیخم م وارید

شهیزجه م بلند و بلندتر م یصدا : 

- نیعطر !!!  

بپرم و  خوامی!! م؟یراحت نی! به همنه

از پشت  یهستم که کس وارید یلبه  ی..رورمشیبگ

زنهیم غیج هیرو با وحشت و گ کشهیمن رو م : 

 !!آوات-

و  کنمیم هیوار گر وونهیافتم. بلند و د یم نیزم یرو

زنمیاسمش رو صدا م : 

- نی!! غلط کردم! عطرنیعطر !!! 

 ی. رکاببرمیکوتاه هجوم م واریبه سمت د دوباره

شهیتنم پاره م یتو .. 

  !!نه-

- یمردان یآقا !!  

رو گرفته. لباسش رو  دمید یو اشک جلو شمیم خم

مات  یهاست.لحظه ا یکینزد نی. همدمیم صیتشخ



. به چشمهاش کنمیو خشک شده به صورتش نگاه م

 کهی!! بارای..خداکشمی. نفس نمشندیکه باز و بسته م

. قلبم تابهیو مرگ م یدیناام نیب دیاز ام یا

 ی! روکینزد یلی!! خکهی. نزدکوبهیوحشتناک م

تراس  یرو نی..عطرزنمی!! پلک میواحِد خال تراس

 !افتاده

- عقب..تو رو خدا ایآوات ب !! 

! شهرزاد رو با آرنجم به خندمیحال داغون م با

سست شده به سمت  یو با قدمها کنمیپرت م یکنار

 یکه رو نمیبیرو م ی. دکتر فتحدوئمیدِر پشت بوم م

 یزیچ کی. ادیپله ها داره به سمت پشت بوم م

و با  زنمی. اون رو هم به شدت پس مشنومی..نمگهیم

فکر  یچیبه ه خوامی. نمدوئمیم نییمت پادو به س

سرم درحال رفت و آمدند.  یکنم..اما هزارن فکر تو

اکو  یواحد خال یو صدام تو کنمیدر واحد رو باز م

شهیوار تکرار م : 



- ابوالفضل به دادم  ای!! نمی!! اومدم!! عطریعطر

نیخدا!! فقط زنده باشه! عطر یبرس!! ا ! 

ه تراس توش قرار سالن ک یرو به سمت انتها پاهام

طاقت  یو ب کنمیرو باز م یا شهی.در شکشمیداره م

حرکتش  یتِن ب دنی.با دندازمیخودم رو داخل تراس م

. بازهم نگاهم مونمیحرکت م یتراس، مات و ب یرو

 یچشمها یبسته جلو یبا چشمها نیو عطر شهیتار م

و بازهم  مونمیم رهیحالش خ ی. به تِن بلرزهیم سمیخ

کردم؟ کاری! چداینفسم بند م !! 

 خورمیپاهام تحمل وزنم رو ندارند. کنار در سر م 

 یافتادنش از جلو یلحظه هم صحنه  کی یو حت

غرقم و  یو ناراحت رتیح ی. تورهیچشمم کنار نم

حد  نیکه تا ا شهیدارم. باورم نم یچارگیحس ب

رفت!!  شیپ شهیبدتر از هم نباریآوردم و ا یبدشانس

!! ه؟بش خوامیکه م یزیچبرعکس  شهیهم شهیمگه م

که بهش دست  ترسمیم ی..اما حترهیم شیدستم پ

زده باشه؟!! عضالت صورتم  خیبزنم. نکنه تنِش 

کنمیم یحس خفگ ادیو از بغض ز شندیمنقبض م : 



- یعط..ر .. 

تنهاتر و بدبخت  یو مگه مرد دمیگلوم رو فرو م آب

 یزده م رو خیهست؟؟ دست  ایدن یتر از من هم تو

 گهید نی..افهممی. حال خودم رو نمنهیشیصورتش م

ه؟؟؟یمسخره ا یِ چه باز  

- یخوب بش خواستمیفقط م یبه جوِن عطر .. 

 ی. صداشندی. بازهم چشمهام تار مکنهینم یحرکت

ست بهیخودم هم غر یگرفته م برا : 

 ..باز خراب شد-

بغض  نیبا ا یشده و مکافات نیم سنگ نهیس ی قفسه

 :بزرگ دارم

- یاصال نخواستم که خوب بشخونه.. میپاشو بر .. 

 ی قهیبه پنج دق خوادیو دلم م برمیرو جلو م دستهام

بود و  ستادهیکه روبروم ا یقبل برگردم. درست وقت

 دیمونده بود. همونجا با رهیشکسته بهم خ یبا دل

. من دادمیم حیرو بهش توض یو همه چ گرفتمشیم



 خوامیکه م نی! همن؟یرو چه به آرامش دادن به عطر

هشدار  یصدا دم،پاها و گردنش سر ب ریم رو زدست

شنومیم میکیرو از نزد یدکتر فتح : 

  !!بلندش نکن-

ادیم کتریراه خشک مشند. اون نزد ونیم دستهام : 

- هیتو چه وضع نمیبهش دست نزن! تکونش نده بب .. 

. به ناچار نهیشیم نیو کنار عطر شهینزدکتر م اون

جونش  یبو با دستم به جسم  کشمیخودم رو عقب م

گمیم یچ فهممی. نمکنمیاشاره م : 

- کردم!! چرا  کاریباهاش چ نیبدبخت شدم! بب

کنه؟؟؟یچشاشو باز نم  

و من  رهیگیرو م نیبا انگشتهاش مچ دست عطر اون

مونده م که گفت به خاطر  رهیخ یهمچنان به دختر

 نیتمومش کنه! به خاطر من؟! ا خوادیمن م

بود که سرم گذاشت یکاله نیبزرگتر ! 



- شد؟! اگه  ینطوریکردم خدا! چرا ا یچه غلط

ادیسرش ب ییبال .. 

لرزمیتصورش هم به خودم م از : 

- تو  یخاک هی دیببرمش دکتر..با دیحالش خوبه؟؟ با

زمیسرم بر .. 

 نیعطر یاتیدرحال چک کردن عالئم ح یفتح دکتر

گهیم : 

- باشه..اگه  یخاص زیآروم باش..فکر نکنم چ

نبه اورژانس زنگ بز ،یتونیم .. 

. خودم رهیم جی. سرم گشمیبلند م نیطاقت از زم یب

. کنمیم بهامیج یحواسم. دست تو یو ب جیهم گ

ستیهمراهم ن یگوش .  

- کنم؟؟ بغلش کنم  کاری..چسین میندارم..گوش یگوش

 ..خودم ببرمش



رو  شیو گوش کنهیم فشیک یدست تو عیسر یلیخ

 ره،یگیرو به سمتم م شیگوش کهی. درحالارهیدرم

گهیم : 

- ضربه  شییجا دی..شامشیبهتره با اورژانس ببر

میتکونش بد دیباشه و نبا دهید .. 

 یو نگاه نگرانم رو رمیگیرو از دستش م یگوش

.به خاطر حماقتم به کشمی. عذاب ممونهیم نیعطر

 گردمیافتادم! برم یافتاده و به چه روز یچه روز

و با رنگ  ستادهیا یکه گوشه ا میبنیو..شهرزاد رو م

زن بارها  نیکه ا شهی. باورم نمکنهینگاهمون م دهیپر

منه! انگار  یِ دبختبهم ضربه زده و بازهم تماشاگر ب

و با  رسمی..به جنون مشهیتموم م کبارهیتحملم به 

برمیبه سمتش هجوم م یوونگیتمام د : 

- رو نگاه  یچ یسادیها؟؟؟ وا ؟؟؟یکنینگاه م یبه چ

؟؟؟یکنیم  

و بغض کرده  دهیسو تر رهیگیم واریش رو از د هیتک

گهیم : 



 حالش..چطوره؟؟؟-

چشمهام رو  یو خون جلو کشهیته م اعصابم

شهیپر م یخال یفضا یبلندم تو ی. صدارهیگیم : 

-  یسادیوا ؟؟؟ینیکه جون دادنشو بب نجایا یسادیوا

!! االن ؟ی!! راحت شد؟ینیمنو بب یبدبخت

؟؟؟یخوشحال  

 ..آوات-

نعره  و با بغض وحشتناک گلوم رمیگیرو م بازوش

زنمیم : 

- رونیمن گمشو ب یاز خونه  !! 

کنمیسمت در پرتش م به : 

گم کن هرزه گورتو !! 

افته. قلبم داره از زوِر نفرت و  یم نیزم یرو

ترکهیم یناراحت .  

- یمردان یآقا ! 



 رهیپر شده از اشک بهم خ یبا چشمها شهرزاد

شهیم : 

- بشه ینطوریا خواستمینم .. 

شهیخش گرفته م بلندتر م یصدا : 

- االن  نی!! گمشو کثافت! بخدا اگه همرونیگمشو ب

من گمشو  ی! از خونه کشمتیم ،یگورتو گم نکن

رونیب !! 

رهیگیبازوم رو م دکتر : 

- کارا  نی! آروم باش!! االن وقت ایمردان یآقا

مارستانیب میبرسون نویعطر دی..باسین .. 

و تمام تنم از  مونهیشهرزاد م یپر از خشمم رو نگاه

نگاه  ینیبه در، سنگ کی. نزدلرزهیم تیفرط عصبان

 شهیم دهی. نگاهم به سمت در کشکنمیرو حس م یکس

داره به ما  ریکه مات و متح نمیبیو..حاج بابا رو م

 ی. درست مثل بابا که توشمی. خشک مکنهینگاه م

! دکتر کنهیم ونو نگاهم دهیزمان سر رس نیبدتر



و خودش به  کشهیم رونیرو از دستم ب یگوش

و  شهی. شهرزاد از جاش بلند مزنهیزنگ ماورژانس 

. بابا دوئهیو به سمت در م رهیگیچشم ازم م هیبا گر

و بابا  رهیم رونی. شهرزاد بکنهینگاهش م رتیبا ح

گهیزمزمه وار م : 

- ..چه خبره؟نجایا !! 

پرسهی. و پالک رو ازم مدهیآدرس م دکتر : 

- چند بود؟؟؟ نجایپالک ا  

 شهیهنم باز نم. دچکهیصورتم م یجا یاز جا عرق

شهیمن و دکتر جابجا م نیبزنم. نگاه بابا ب یحرف : 

- شده؟ یکجاس؟؟ چ نیعطر !! 

پرسهیدوباره م تیو با عصبان ادیجلو م دکتر : 

- چنده؟؟؟ نجایپالک ا  

 کشمیصورتم م ی. با دستهام رورمیگیاز بابا م چشم

دمیو جواب دکتر رو م : 

- و پنج یس .. 



و فشاِر  یا جهیو من با سرگ دهیآدرس رو م دکتر

و بهش  کشمیم وارید یباال رفته، خودم رو گوشه 

عمرم رو دارم  یلحظه ها نی. انگار بدتردمیم هیتک

کنمیم یسپر . 

-  نیعطر ؟؟یچه خبره آوات؟! اورژانس واسه ک

 !!کو؟

موج  ینگاه بهت زده ش نگران ی. توکنمیم نگاهش

 نمیو نفس سنگ کنمیبه تراس م ی.با سر اشاره ازنهیم

دمیم رونیبرو  : 

 ...اونجاس-

و با تعلل  ذارهیقدم جلو م یریو متح دهیحالت ترس با

رهیگیچشم ازم م : 

- ؟یچ یعنی !! 

هگیم یبزنم، دکتر فتح یمن بتونم حرف نکهیاز ا قبل : 

- به خودتون  کنمی..خواهش مستین ینگران یجا

رسهی..االن اورژانس مدیمسلط باش .. 



که  دیفهم شهی. ممونهیدکتر ثابت م یبابا رو نگاه

سرش چرخ  یشده و چقدر سوال تو جیچقدر گ

از همه ست شتریب ی. اما نگرانخورهیم : 

- آوات  ن؟؟یکرد کاریسرش اومده؟؟؟ چ ییچه بال

دختر؟ نیبا ا یکرد کاریچ !! 

 دنینفس کش ینخواد. االن حت یحیاز من توض کاش

هم برام مشکله، چه برسه به حرف زدن. دکتر 

شهیم کینزد : 

- هستم..دکتِر روانشناس نیعطر من دکترِ  .. 

. نگاهش رهیو به سمت تراس م گذرهیاز دکتر م بابا

گهیکه با وحشت م شنومی. اما صداش رو مکنمینم : 

- بال رو سرش  نیا یروز افتاده؟!! ک نیچرا به ا

؟؟؟یکرد کارشی! آوات چمیشد چارهیآورده؟!! ب   

 کنهیم ی. دکتر سعدمیسرم فشار م یدستم رو رو دو

 یافتادنش جلو یبده. صحنه  حیتوض

اد؟یبال سرش ب نیگذاشتم ا یچشممه..چطور !! 



- دختِر  یامام زمان! کشت ایبابا؟!!  ن؟؟یعطر

بدم آخه؟؟؟ بدبخت  یمردمو!! جواب مادر پدرشو چ

میشد !  

-  یِ هوشیب هی..احتماال فقط دینگران نباش س،ین یزیچ

 ..ساده ست

 

****** 

 

 یصندل یو رو رمیگیاز در بخش اورژانس م چشم

و سرم  ذارمیزانوهام م ی. آرنجاهام رو روشمیخم م

 یساعت کم کی. بعد از رمیگیدستهام م نیرو ب

لحظه هم دست بردارم  کی یآرومترم، اما نگران

ستین .  

و روز  شمیعقب و جلو م کیستریو ه آروم

. و با کنمیکه بهم گذشت رو مرور م یوحشتناک

که  رسمیم جهینت نیبه ا شتریهربار مرور کردن، ب



حماقت محض بود! انقدر خسته شده بودم  کیکارم 

 نیعطر تونستمینم گهیتموم بشه. د خواستمیکه فقط م

که  کنمیتحمل کنم و حاال..فکر م یرو اونطور

 چیهمون حال بمونه، اما ه یتا آخر عمر تو رمحاض

. فقط دو سه ساعت به عقب برگردم ادیسرش ن ییبال

 یرو تو دنشی. من تحمل دمثل قبل بشه یو همه چ

 یشده رو هوشیدختِر ب دنیندارم و با د تیوضع نیا

شهیحالم به شدت داغون م مارستان،یتخت ب . 

نهیشیشونه م م یرو یدست : 

 ..آوات پسرم-

هم  ی. چشم روستیمامان اونقدرها گرم ن یصدا

کردِن خودم خسته  نیو از لعن و نفر دمیفشار م

شمینم .  

- ستین یمهم زیشاا... که چ..انزمیآروم باش عز .. 

چهیپیجونم م یتو درد : 



- ..باال سر خواستمیاگه اون تراس نبود..االن من م

 جنازه ش جون بدم؟؟؟

-  ری..خدارو شکر حاال که به خریزبونتو گاز بگ

 ..گذشت

دمیرو با کف دستهام محکم فشار م چشمهام : 

-  یِ زندگ نیلعنت به من! لعنت به ا ر؟؟یکدوم خ

 می..نخواستم! پاشه برخوامینم یچیه گهی!! دیکوفت

نی..فقط همگمونیسر خونه زند !!  

کنهیدستش رو دور شونه م حلقه م مامان : 

- مادر  یکنیم ی..چرا انقدر خودخورشهیخوب م

بشه ینطوریکه ا یخواستیجون؟؟ تو نم .. 

!اعصابم شه؟یآروم بشم. اصال م دیبا یچطور دونمینم

 یب رِ یو قبِر منبرم  خوادیخرابه که دلم م یبه قدر

بکشم شیرو به آت زیهمه چ : 

با  یگور به گور شده ش که حت یبه اون خاله  لعنت

ذارهیزنم م یهم راه جلو پا ستین نکهیا !  



. امشب سکته نکنم، زنهیسرم به شدت نبض م پشت

هیلیخ ! 

- باعث  اشیلعنت به اون محسن که با هرزه باز

رهاد و عمو ف یمن شد! از خاله مهر یِ زندگ یخراب

با که مادر پدر  رنی!! برن سرشونو بذارن بمادیبدم م

 نیبفهمن که واسه ا خوانیم ی! کِ ستنیشدن هم بلد ن

 هیبکشم تا  یبدبخت دیبا یدختر کم گذاشتن؟؟؟ تا کِ 

نم؟؟؟یروِز خوش بب   

و با  کشهیدستش رو نوازش وار پشتم م مامان

گهیم یلرزون یصدا : 

- .قربونت برم آوات. شهینگو..درسته م ینطوریا

که شهیعوض نم یزیحرفا چ نیآروم باش..با ا کمی .. 

شنومیبابا رو م یعصبان یحرفش صدا ونیم : 

- دختر  نیسر ا ییچه بال اتیبا ندونم کار یدید

راحت شد؟ التیخ ؟؟؟یآورد !!  

دهیآروم تذکر م مامان : 



- سیآقا بهادر..االن وقتش ن .. 

-  چارهیاون دختِر ب دیوقتشه؟؟ چند بار با یپس ک

بخوره؟؟ بچه شو از دست داد،  نویا یچوب اشتباها

حتما به کشتن بده  دیبس نبود؟؟؟ با د،یاونهمه در کش

و به غلط کردن  رهیماتم بگ نهیبش ینطوریتا ا

فته؟یب !! 

 یام که هرچ ی. راستش راضکنمیرو بلند نم سرم

حرفها  نیهم قیبارم کنه. مگه ال خوادیدلش م

ستم؟؟ین  

- کرد، به  ی..هرکارسیش خوب نبهادر االن حال

بود..بعدا درباره ش حرف  نیخاطر عطر

بود واسه  ی..دکترش گفته فقط صحنه سازمیزنیم

بهتر بشه نیحال عطر نکهیا .. 

شهیتر م یبابا عصب یصدا : 

-  هوشیبس کن تو رو خدا زن! حالش بهتر شد؟؟؟ ب

دخترو  نیپسرت ا نی! هممارستانیافتاده رو تخت ب

ِچش بود؟؟ نیگرنه عطرکرده!! و وونهید   



- ..دکترش که گفت حالش خوب سین ینطوریا

تو گذشته داشته..حاال بعد با  یمشکل هینبود..گفت 

 مکی نیشده..فعال بش یچ مینیبب میزنیدکترش حرف م

 یت یجواب س یاعصابت آروم بشه..انشاا...وقت

شهیراحت م المونیخ اد،یب شایاسکن و آزما .. 

. و بعد کنمیحس م یصندل یبابا رو رو نشستن

رسهیکه به گوشم م شیعصب یغرغرها : 

-  نمی! ببیبد دی..جواب فرهادو خودت بادونمیمن نم

که دخترش از پشت بوم  یبگ شهیروت م یچطور

تو  گهیزِن د هیچون منو با  ن،ییخودشو انداخت پا

بود دهیخونه ش د !! 

عذاب آور تر هم مگه هست؟؟  یکی نیاز ا یوااا

فکر هم باشم و  یپدر و مادِر ب نیا بدهکار دیحاال با

که به  ییضربه ها خواستمیم یبدم که چطور حیتوض

زدند رو جبران  نیشون به عطر یتوجه یخاطر ب

کنم! اصال کاش با خبر نشند..من کِشش طلبکار 

 .بودنشون رو ندارم



- اصال خبر دار بشن سیالزم ن .. 

گهیحرص م با : 

- ان باباشن مام نکهیمثل ا س؟؟؟یرو الزم ن یچ یچ

بشه یزینکرده چ یها! اگه خدا ... 

گهیحرفش م ونیم مامان : 

 !بسه بهادر-

گهیم یبا پوف بلند بابا : 

 ..من زنگ زدم به فرهاد گفتم-

کنمیو نگاهش م کنمیسرم رو بلند م کبارهی به : 

- ؟یگفت یواسه چ !! 

گهیم یاخِم پر حرص با : 

- ام! توقع داره  یفقط نشنوم صداتو که بدجور قاط

سر بچه شون اومده..بعد اگه زبونم  ییهمن چه بالنف

؟؟؟یجواب بد یخوایم یبشه، چ یزیالل چ  

گمیبلند م زه،یریکه از ترس فرو م یقلب با : 



-  شیزیچ سی..قرار نشهینم شیزی!! چشهینم یزیچ

شهیشده که اونم زود خوب م هوشیبشه! فقط ب ! 

تا  گمیبه خودم م دیتاک یبرا شتریجمله ها رو ب نیا و

نداره! بابا  یا دهیفا چی. هرچند هرهیقلبم آروم بگ یمک

رهیگیو چشم ازم م دهیتکون م یبا تاسف سر . 

- د؟؟یپاکزاد هست نیشما همراه عطر  

ته  ن،یاسم عطر دنیزن و شن فیظر یصدا دنیشن با

زنمیو لب م کنمی. نگاهش مشهیم یدلم خال : 

 ..بله-

هم مثل من هول زده ست بابا : 

- وبه؟شد؟؟؟ حالش خ یچ ! 

گهیم یبا خونسرد دکتر : 

-  یت یو س شیاتاق دکتر..جواب آزما دیاریب فیتشر

 ..اسکن اومده

رهیگی. مامان دستم رو مشمیجا بلند م از : 



 ..آوات آروم باش-

و هرسه باهم به دنبال  دمیتکون م یسر یعصب

ِر " گفتن دکتدیی. با "ّبفرمامیریپرستار به اتاق دکتر م

به دکتِر  رهی. هر سه خمینیشیم یصندل یرو انسالیم

اسکن مغز و بدن  یت یس یکه به عکسها یمرد

متفکرانه  ی. با مکث نسبتا بلندکنهینگاه م نیعطر

گهیم : 

-  کی..ستین یبد تیوضع یتو یاتیاز لحاِظ ح

که  خورهیشونه به چشم م ی هیناح یتو یشکستگ

دچار  یحساس یعمل بشه..چون نقطه  دیحتما با

ترک  کیدنده هاش هم  از یکیشده.  یشکستگ

سرش ضربه وارد  ی هیناح یبرداشته..تو یجزئ

پشت  یتو قینه چندان عم یدگیشده که باعث خراش

  .سرش شده

کنهیبهمون م ینگاه : 

- به سرش  یبه خاطر ضربه ا دیشده..شا هوشیب

..احتماال تا یعصب یحمله  ایترس،  ایوارد شده، 



ونه ش واسه عمل ش دیهرچند با اد،یفردا به هوش م

 اد،یبه هوش ب یوقت شیاریباشه..عالئم هوش هوشیب

به مغز  یبی..البته فکر نکنم آسشهیمشخص م قایدق

 ی هیناح یتو یلخته خون چیوارد شده باشه..چون ه

که به  دیخدارو شکر کن دی. باادیبه چشم نم یشکستگ

 یسرش اونقدر محکم ضربه نخورده. خطِر رفتن تو

 یاز بلند دیست.گفترفع شده  یضربه مغز ایکما 

 افتاده؟؟

دهن باز کنم. به  تونمی. نمدمیگلوم رو فرو م آب

و دلم به درد  کنمیشونه و دنده ش فکر م یشکستگ

گهی..بابا مادیم : 

 ..بله-

دهیباال م ابرو : 

- افتاد؟؟ یکه از بلند دیشما شاهد بود  

گهیمکث م یبا کم بابا : 

- گهیخانوِم د هیمن و..پسرم و.. .. 



دهیم هیتک دکتر : 

- بود؟؟ یچ لشیدل  

. بابا بازهم به کشمیدستم رو محکم به دهنم م کف

دهیجواب م یسخت : 

- خورد چیپاش پ .. 

فرستهیم رونیو نفسش رو ب دهیتکون م یسر دکتر : 

- کنهینم دشیتهد یبه هرحال خطر آنچنان .. 

دکتر  شهیکه باعث م خورهیبه در م یتقه ا چند

بذاره مهیحرفش رو نصفه و ن : 

- دییبفرما .. 

شهیوارد م یو دکتر فتح شهیباز م در : 

-  نِ یاز همراهان عطر یکیدکتر..منم  یسالم آقا

رو با منم  نیعطر تیوضع شهیپاکزاد هستم..م

د؟؟یبذار ونیدرم  



سرش رو تکون بده، نگاهش رو به  نکهیبدون ا دکتر

دمیتکون م یسر ی. با پوف بلندکشهیسمت ما م : 

- هستن از همراهان یکیهم  شونیبله..ا .. 

بهتر  نباریو ا دهیم یمختصر تر حیدوباره توض دکتر

زنده باشه  خواستمیگفته هاش رو بفهمم. فقط م تونمیم

شونه ش و  یخطر رفع شده. اما شکستگ نیکه..ا

که به سرش خورده..سخته! به  یدنده ش..ضربه ا

 یرو هوشیاون ب یبودن وقت الیخیخدا که آروم و ب

 یهم رو یلبخند یصال حتسخته. ا یلیتخت افتاده، خ

که با نفس  شنومیبابا رو م ی. فقط صداادیلبم نم

گهیم یآسوده ا : 

 ..باز خدا رو شکر-

شدن  یبستر یو برا مییایم رونیاتاق دکتر ب از

 یدگیتا زودتر به کارهاش رس میدیم تیرضا نیعطر

به سمت بخش اورژانس  یو خستگ یحال یبشه. با ب

ست و ترس هنوز  ختهیر. روانم به هم دارمیقدم برم

دو  نیا یتو کنمی. احساس مشهیهم کامال حس م



. باور هبرام نموند یجون چیرفته م و ه لیساعت تحل

..به نکهی..اما اکنهیخطر رفع شده، خوشحالم م نکهیا

عمر به هم  کی یخاطر من به اون روز افتاده، برا

هیو اعصاب خراب کاف یختگیر .. 

 کنهیم یرفهاش سعو با ح ادیکنارم م یفتح دکتر

 :آرومم کنه

-  یچی..نگران هفتادین یخدا رو شکر که اتفاق بد

هستم..هرچند کارتون  نی..من کنار عطردینباش

 لشیکه دل دمیم حیدرست نبود، اما خودم بهش توض

بود یچ .. 

 ینامعلوم یرو به نقطه  میخمار از خستگ یچشمها

دمیم : 

- بوداعتماد  یبهم ب یکاف یخراب شد..به اندازه  .. 

- رو بفهمه لشیدل ... 

ندازمیبهش م ییگذرا نگاه : 



- ..حاال باز هی..دنبال فراموشسین لیدنبال دل نیعطر

 دونهیبدم و بعد اصال نم یحیتوض چیبذاره ه خوادینم

به  گردهیو باز برم کنهیشده! باز فراموش م یچ

قبل یروزا .. 

گهیم نانیاطم با : 

- خودش رها ..به حال یمردان یآقا کنهیفرق م نباریا

رو داشته  یکه فرصت انکار و فراموش شهینم

 تشیو از وضع ادیبه هوش ب نکهیباشه..به محض ا

میکنیدرمان رو شروع م م،یکامال با خبر بش .. 

کنمیفوت م رونینفسم رو ب کالفه : 

- کنه  یاگه باز فراموش کرد و..نخواست که همکار

مهم  گهیو قبول نکرد که مشکل داره..د

که هست واسه م بسه..خودم ازش  ی..همونطورسین

کنمیمراقبت م .. 

شهیدکتر با تعجب همراه م یصدا : 



- درمان  دیبا نی..عطریمردان یآقا شهینم ینطوریا

و ممکنه  شهیبشه! وگرنه روز به روز حالش بدتر م

هر روز که بگذره،  دیبکنه..شا یخطرناک یکارا

توهم  صیقدرت تشخ گهیتوهماتش بهش غلبه کنه و د

نداشته باشه. ممکنه دوباره دست به  تیواقعرو از 

بزنه و یخودکش ... 

گمیم یچارگیحرفش با ب ونیم : 

- کنم..هر چقدر خواستم درست  کاریچ دونمینم گهید

به  میدیبشه، بدتر شد که بهتر نشد..االن هم که..رس

و نجایا .. 

کشمیموهام م یدست ال ینفس بلند با : 

- یچیبه ه یچیه .. 

گهیله مبا آرامش و حوص دکتر : 

- سخت بود  دونمی..میمردان یآقا دیکردیصبر م دیبا

خدا رو  دی..بادیکرد ی..اما کار خطرناکدیو خسته بود

به  یمونیعمر پش هیکه  فتادین یکه اتفاق بد دیشکر کن



 گهی..حاال هم که خدا رحم کرده و فرصت دارهیبار ب

با  یادی..ما راه زدیخودتونو بباز دیداده، نبا یا

فقط بودن شما رو  نیم..عطریدار شیپ در نیعطر

تا  دیو کمک کن دیکنارش بمون دیکن ی..سعخوادیم

کنه دایحالش بهبود پ ..  

. حرفهاش آرومم زنهیو دکتر حرف م میزنیم قدم

هستم که با چند  ختهیانقدر به هم ر یعنی. کنهینم

 یو سع زنمینم یحرف گهید یجمله آروم نشم. ول

به هوش  یوقت نیعطرفکر نکنم که  نیبه ا کنمیم

نگاهم کنه خوادیم یدیاومد، با چه د ! 

که از دور پدر و  میدیبه بخش اورژانس نرس هنوز

ند.  ستادهیا رشیپذ یکه جلو میبنیمادرش رو م

رو  دنشونی..دلم دشمیم ی. عصبشندیقدمهام سست م

بهشون بدم؟ یچه جواب دیو حاال با خوادینم !  

شنومیمامان رو از کنارم م یصدا : 

- جون یآقا فرهاد و مهر .. 



 گهیرو د یکی نی. کشش اشندیتنم منقبض م عضالت

  !اصال ندارم

- جواب فرهادو بدم من؟؟؟ یآخه چ  

. خودش زهیریاعصابم رو به هم م شتریبابا ب یصدا

گهیآروم م نیو در همون ح رهیجلوتر م : 

- بگذرونه ریخدا به خ .. 

دهیم یو آروم دلدار کشهیبه شونه م م یدست مامان : 

- درست  یتحمل کن..بعد همه چ قهیچند دق

میدیم حیتوض م،ی..خودمون هستشهیم .. 

رو ثابت  یزیچ کیمامان فقط  یهوا دار نطوریا

هست که  ختهیانقدر ظاهرم به هم ر نکهی. اکنهیم

سوال و جواب کردن پدر و  یمتوجه بشه حوصله 

که  شهینم نحالیرو ندارم. اما با ا نیمادر عطر

بهشون نکنم. پشت سر  یم و توجهبگذر الیخیب

رمیو به سمتشون م دارمیمامان قدم برم .  

گهیآروم م دکتر : 



- نن؟؟یپدر و مادر عطر  

 یکه مادرش چطور نمیبی. از دور مدمیتکون م یسر

هم  زدانی. ترالن و کنهیو ناله م زهیریاشک م

عمو فرهاد  ی دهیهستند. از صورِت رنگ پر

ش باال رفتهو احتماال فشار بارهیم ینگران . 

- جواب  دی..بایمردان یداره آقا یجواب یهر کار

 دیکنیکه فکر م یزی..همون چدیشون رو بد ینگران

 تیدرمورد وضع دی..من بعدا بادیدرسته، بهشون بگ

باهاشون حرف بزنم نیعطر .. 

 دییتا یبرا یسر نانیکه با اطم کنمیبه دکتر م ینگاه

دهیتکون م . 

- متوننیبیبرم..فردا م دیفعال با .. 

 کینزد یو  با نفس بلند کنمیم یدکتر خداحافظ از

بلند و سرشار از ترس  یخاله مهر ی. صداشمیم هیبق

هیو نگران : 



- سرش اومده  ییشده؟؟ چه بال یبچه م کجاست؟؟ چ

جون؟ سهینف !! 

گمیم یگرفته ا یو با صدا کنمیم یکوتاه مکث : 

 ..سالم-

گهیم عی. بابا سرچرخندیبه سمتم م نگاهها : 

- دو روزه به  یکی نی..دکتر گفت همسین یزیچ

ادیهوش م .. 

 یعمو فرهاد با اون رنگ خفه و گرفته و نگاه نگاهِ 

از اعصاب  ی. اخممونهیمن م یپر از ترس رو

. کشمیم نییو نگاهم رو پا نهیشیابروهام م نیخراب ب

شهیبلندتر م یخاله مهر یناله  یصدا : 

-  خوامیبال سرش اومد؟!! کجاست؟؟؟ م نیا یچطور

نمیبچه مو بب !! 

 کنهیم یو سع ذارهیدست دور شونه هاش م مامان

 :آرومش کنه



- جون..اما دکتر گفت حالش  یمهر شهیفعال نم

 هیبرو  زدانی..ادیحالت جا ب کمی نیبش ایخوبه..ب

اریآب واسه مامانت ب وانیل .. 

گهیم یپر بغض یبا اخم و صدا زدانی : 

-  کاریچ میبجبا آ ستی..معلوم ننهیا ریهمه ش تقص

 !کرده

. کنمیحوصله م رو حواله ش م یپر حرص و ب نگاه

صورت  یو به پهنا رهیگیش رو ازم نم نهینگاه پر ک

زهیریاشک م : 

- دمیفهمی..من مکردیم تیمو اذ یآبج نیبه خدا ا ! 

 کیچشمهام بار شندیو باعث م کشندیم ریهام ت قهیشق

 :بشند

- برس تی! برو به بچگومدهیبه تو ن شیفوضول !! 

رسهیگرفته و آروم ترالن به گوشم م یصدا : 

- اریبرو واسه مامان آب ب زدانی .. 



و  شهیو طلبکار دور م نهیبا همون نگاه پر ک زدانی

 خورمی.همون لحظه قسم مرهیگیباالخره چشم ازم م

بچه  نیروز به عمرم مونده باشه، انقدر ا کیکه اگر 

کنه ییجرات نکنه برام پررو گهیتا د زنمیرو م ! 

. شهیم دهیبلوزم کش نیکه آست زدانمیفکر  یتو هنوز

. چشمهاش پر شهینگاه عمو فرهاد قفل م ینگاهم تو

گهیم یاند وقت یاز ترس و نگران : 

- ..بگو حال کنمیشده! دارم سکته م یآوات بگو چ

 ..بچه م خوبه

لحظه به  کی. چرا امشب دمیهم فشار م یرو لب

رو  بازوش ریبابا ز شم؟؟؟یحال خودم رها نم

رهیگیم : 

-  شیاالن از پ نیگفتم که حالش خوبه داداش..هم

سین ی..گفت حالش خوبه..خطرمیدکترش اومد .. 

شهیعمو فرهاد ازم جدا نم نگاه : 

- شده؟ هوشیشد؟؟ از کجا افتاده که ب یچ !! 



بگم که از پشت بوم  دی. باکنمیرو حبس م نفسم

بگم؟ یرو نگم، چ نیافتاده؟؟ ا ! 

- ..بچه م نصفه مین به لب شدشده..جو یآوات بگو چ

سرش  ییبال نیهمچ یاز کجا افتاده؟! چطور یشب

 اومده؟؟

 یخاله مهر ونیگر یبه سمت چشمها نگاهم

 یاز چشمها ی. و بعد نگاه ترالن که افسردگچرخهیم

گهی. بابا رو بهشون مبارهیپر اشکش م : 

- خورد و چیپاش پ .. 

گمیم یحس یب یحرفش با صدا ونیم : 

- تاداز پشت بوم اف ! 

خاله  ی هیگر ی. و بعد صداشهیسکوت م یا لحظه

.نگاه شماتت بار بابا رو حس شهیبلند تر م یمهر

دروغ بگم و  خواستی. دلم نمکنمیو نگاهش نم کنمیم

 کیبه هوش اومد، به احتمال  نیعطر نکهیبعد از ا



بدتر از قبل بشه. عمو  یدر صد بفهمند و همه چ

گهیو وحشت م رتیفرهاد با ح : 

-  ی! چطورکرد؟یم کاریبوم؟!! اونجا..چ پشت

 ...افتاد؟؟؟ کجا

 یچه حال دونمیو خودم نم دوزمیرو بهش م نگاهم

 :دارم

- حصار نشست و یرو .. 

گهیحرفم بابا م ونیم : 

-  می..شانس آوردنییرفت از پشت افتاد پا جیسرش گ

نییپا یکه افتاد رو تراِس طبقه  .. 

بلندتر از همه ست زدانی یصدا : 

 !!پشت بوم؟-

 یپسرِک طلبکار و پررو! خاله مهر نیا بازهم

 هیو بلند گر دهیخودش رو به چپ و راست تکون م

کنهیم : 



-  کاریپشت بوم چ یبرات مادر! نصفه شب رمیبم

 مارستانیبچه م تازه از ب چارهیآخه؟! ب یکردیم

خدا؟؟؟ یا هیچه درد نیمرخص شده بود..ا   

کنهیبا بغض بغلش م ترالن : 

- ن..خدا رو شکر خطر رفع شدهآروم باش ماما .. 

-  یاگه از اون باال م ؟؟؟یچ نیافتاد زم یاگه م

بشه  شیزی! اگه چنیعطر رهیمادرت بم یافتاد...اله

زم؟؟؟یتو سرم بر یمن چه خاک   

. کاش شمیم یکالفه و عصب شتریهر لحظه ب دارم

نگاههاشون رو  گهیجمع فرار کنم و د نیاز ا شدیم

بودن  نیکنار عطر یاتحمل نکنم. راستش دلم بر

 نیو انگا حاال حاالها همچ کشهیخونه پر م یتو

. عمو فرهاد با نفس گرفته ستیممکن ن یزیچ

کنهیزمزمه م : 

 ...پشت بوم..اونجا چرا؟! اونجا که-



و از درد چشمهاش  ذارهیرو پشت سرش م دستش

رنگ گرفته ش  دنی. با ددهیهم فشار م یرو رو

! شه؟یداره بدتر م ی. چرا همه چشندیدستهام مشت م

رهیو نگران به سمتش م شهیترالن بلند م : 

بابا؟؟ حالت خوبه؟؟؟ فشارت رفت باال! قرصت -

 کجاس؟؟

و به سمت  رهیگیبازوش رو م ریز یبا نگران بابا

برهیم یصندل : 

- ؟یاریفرهاد! چرا انقدر به خودت فشار م نیبش ایب !  

زانوهاش  یمشت شده ش رو رو یفرهاد دستها عمو

دهیر مفشا : 

-  یاز پشت بوم افتاده؟؟؟ بچه م چطور یآخه چطور

شده؟ یکش واریدور تا دور پشت بوم د یافتاده وقت !!  

و بعد رو به  کنهیغضب آلود حواله م م ینگاه بابا

گهیعمو فرهاد م : 



-  شیزبون ریرفت..ترالن قرص ز جیحتما سرش گ

  کجاس؟؟

 بیج یقرمز رنگ رو از تو یقرص ژله ا ترالن

دهن عمو فرهاد  یو تو ارهیم رونیرهاد بعمو ف

ذارهیم : 

چشاتو ببند بابا..آروم باش تو رو خدا..حاال که -

شهیگفتن حالش خوب م .. 

و من  کنهیفرهاد با نفس نفس زدن، نگاهم م عمو

. بهم نمینگاهش بب یرو تو یو ناراحت دیترد تونمیم

 نی! به خدا که جز بودن عطرستیشک کرده؟؟ مهم ن

بفهمند که  دی..بعدها باستیمهم نبرام  یچیه

کردند نیدرحق عطر نهایظلم رو خوِد ا نیبزرگتر .  

- رفته باشه جیکاش سرش گ ! 

 کی نی. همدمیچشمهام فشار م یرو رو انگشتهام

سوهان  زدانی یحرف پشتشه! صدا یجمله کل

شهیاعصابم م : 



- دعوا  دیاز کجا معلوم خودش ُهل نداده باشه؟؟ شا

 ...کردن

گهیم تیمامان با جد حرفش ونیم : 

- ندادن که  ادیمراقب حرف زدنت باش! بهت  زدانی

؟؟؟یحرف بزن یبا بزرگترت چطور  

. ترالن دمیم هیتک واریو به د کشمیرو عقب م خودم

زنهیتشر م زدانیسرزنش وار به  : 

-  مت؟؟یآورد میعه! اشتباه کرد گهینکن د یفوضول

گهید نیآروم بش قهیدق هی ! 

و بازهم بغض  کنهیشده اخم م با صورت جمع زدانی

 کی..وگرنه حتما ستیکه االن وقتش ن فی. حکنهیم

خودش  هیبا گر یَچک محکم حقش بود! خاله مهر

کنهیو زمزمه م دهیرو تکون م : 

-  یچ گهیامروز فردا خودش م نی..همادیبه هوش م

بال  نیا یچطور نمیبب ادیشده..بچه م به هوش ب

 ..سرش اومده



 یو دندونهام رو کشهیرو م لبهام یعصب یپوزخند

به تک  یروز کی. به خدا قسم شندیم دهییهم سا

کردند کاریکه با دخترشون چ دمیتکشون نشون م .  

وقت  کیکه آروم باشم و  کنهیبهم م یاشاره ا مامان

گفتن ندارم.  یبرا ینگم. نه..من امشب حرف یزیچ

 رمیحاِل زنم خوب بشه و دستش رو بگ خوامیفقط م

 نیمون. اصال کمک ا یسر خونه زندگ میو برگرد

 خوامی..مخوامیخوب شدن حالش نم یخانواده رو برا

خانواده دورش کنم نیکال از ا !  

 

( یفصل سوم رمان سرآغاز وارونگ ) 

 

( نیعطر ) 

 

نگاهش  یتو یِ مونی. غم و پشرهیگیرو ازم نم نگاهش

 یفکرم رو متمرکز کنم. از چ تونمیو نم نمیبیرو م



غم زده  نطوریا ی.بهتره بگم که از چنه. ایناراحته؟! 

مونه؟؟یو پش  

- نمیمنو ببخش عطر .. 

 کنمی. دهن باز ممونهیم دشیصورت سف یرو نگاهم

و صدام  شهیکلمه از دهنم خارج نم چیبزنم..ه یحرف

..دوباره کنمی. دوباره تالش مشهیفضا گم م یتو

و من  شندیگم م کیتار یفضا یصدا تو یکلمات ب

هستم که  یتماشاگر زن دور ینقطه  کی یتو

بفهممش؟ تونمی..چرا نمزهیریچرا اشک م دونمینم ! 

-  ادیمنو ببخش..خواستم بهت پرواز کردن 

یسقوط کن خواستمیبدم..نم .. 

و نگاهم رو به سمت باال  ادیلبم م یرو یلبخند

بهشت  کیپام  ری. آسمون صاف..روشن..زکشمیم

..صداش کنمی..دستهام رو از دو طرف باز مکیکوچ

شهیانداز م نیروحم طن یوت : 

 ..ببخش که انقدر ظالم بودم-



شترینگاه اون ب ی. درد توشهیتر م قیعم لبخند : 

- یببخش که ساغرم نبود .. 

بازم پر از پروانه اند. پرواز کردن مگه  یدستها

 نیمن آرومم..بهشت درست هم ست؟؟ین نیهم

. زنهیکه ساغرم به روم لبخند م ییجا نیجاست..هم

 یکوچولو یو دستها کنمیسمتش دراز م دستم رو به

 ی.بودهیعشق م ی. دخترم بورمیگیرو م دشیسف

پر از آرامش یبهشت ی..بویمهربون . 

 ..دختر خوشگلم..مامانو ببخش-

بهشتم رو پر  یو فضا شهیخنده ش بلند م یصدا

. اما زنهیپر م دنشیبه آغوش کش ی. دلم براکنهیم

جا به  که همه یدیسف یجز پروانه ها ستین یچیه

خورندیچشم م . 

 یی. صداهاشمیم جیگ

دارم؛  ینی..نامفهوم..حس سنگکی..دور..نزدشنومیم

. همه جا یتر از هر زمان یام..خال یانگار خال یول

غول بزرگ تمام اطرافم  کیتار و پر لغزش..انگار 



 یصدا کشم؟؟ی. نفس مکشمی. نفس مدهیرو تکون م

. مشنویخس خس همراهه، م ینفسهام رو که با کم

از  یحاله ا کی نی.. اما بنمیبیروم م شیرو پ یکس

! خوابم ینیسنگ ی. چه پلکهازنمی! پلک میمه و تار

از بهشتم  ینا مفهوم ریتصاو بندم،ی..چشم که مادیم

شندیکه دور و دورتر م میبنیرو م .  

- ؟؟یشنویصدامو م یخانوم  

 یچه صدا گهید نی. اخندمیم یداریخواب و ب نیب

ادیار از ته چاه درم! انگه؟یمسخره ا ! 

- چشماتو باز کن زم؟؟یعز .. 

بهشتم  یتو یحرف نزنه و بذاره کم خوادیم دلم

به هزاران  لیهستم که تبد یبمونم. دنبال بچه ا

بود اصال؟! نکنه  یپروانه شد! چقدر قشنگ بود..ک

 فرشته بود؟؟

- دکتر..عالئم  یآقا ادیداره به هوش م کنمیفکر م

نرماله بایتقر یچ رو چک کردم. همه شیاتیح .. 



که بهشت کامال دور و  شهیزن باعث م یصدا

 یمردونه ا ی. صدامونمیبشه. مات سر جام م کیتار

شنومیم : 

- بدنش  یکم یهوشیب یخب..به خاطر دارو اریبس

رو به دست  شیاریتا هوش کشهیطول م یسسته..کم

ارهیب .. 

اما  نم،یبی. بازهم تار مشندیباز م نمیسنگ یپلکها

. روبروم مرِد خورندیطرافم کمتر تاب ماجسام ا

زده؟؟  نکی. عکنهیکه نگاهم م میبنیرو م یانسالیم

. آره انگارزنمیبازهم پلک م ! 

- یتنبل خانوم باالخره چشماتو باز کرد .. 

تا بفهمم که روپوش  کشهی. طول مکنمینگاهش م مات

دور گردنش.  یپزشک یِ گوش کیتنشه و 

کنم؟یم کاریچ نجای..افهممینم ! 

- ؟؟ینیبیمنو م  



. دهنم خشِک خشکه. دستش دمیدهنم رو فرو م آب

رهیگیچشمهام م یرو جلو : 

- چندتاست؟؟ نیا ؟؟یشنویصدامو م  

و با  ستادهیکنارش ا ی. پرستار جوونچرخهیم نگاهم

کنهیلبخند نگاهم م .  

- از  ی..فقط درک درستارهیدکتر فکر کنم هوش یآقا

که توشه، نداره یمکان .. 

 یچراغ قوه  کهیطاب شده، درحالکه دکتر خ یمرد

 ره،یگیو رو به چشمهام م کنهیرو روشن م یکیکوچ

گهیم : 

- رو به دست  شیاریکامال هوش گهید ی قهیتا چند دق

ارهیم .. 

حرف بزنم  کنمی. دهن باز مسوزهیچشمم م ی حدقه

و  کنمی. از درد گلوم اخم مسوزهیگلوم هم م یول

 یگرفته ا یبا صدا ی. به سختشندیچشمهام فشرده م

پرسمیم کنه،یکه متعجبم م : 



- مارستانم؟؟یمن..ب  

گهیجوون م زنِ  : 

-  ،یبود هوشی..سه روز بیمارستانی..بزمیآره عز

یتازه االن به هوش اومد .. 

روز سه ! 

 !چرا؟-

گهیِسُرم م یدرحال چک کردن لوله  پرستار : 

- اد؟ینم ادتی یزی..چیانگار از ارتفاع افتاد ! 

. رد لوله رو مونهیم مسر یِسرم باال یرو نگاهم

. ارتفاع! کنمی. فکر مرسمیو به دستم م کنمیدنبال م

 ادیرو به  یزیتر از اونه که چ یانگار ذهنم خال

ارمیب : 

 ...نه-

زنهیبه روم م یگرم لبخند : 



- ..احتماال به خاطر هیموقت زم،ینداره عز یاشکال

..فعال بهش ادیم ادتی یو به مرور همه چ هیهوشیب

راحت کنفکر نکن و است ..  

 یفکرم رو جمع بند تونمیو من نم رهیم رونیب اون

 کیفکر کنم.  یزیبه چ تونمیاصال نم یعنیکنم. 

حوصله  یسقف مونده و حت یدارم..نگاهم رو یحال

 یهستم و چطور نجایکه چرا ا نیفکر کردن به ا ی

 یزن ی هیگر یاز ارتفاع افتادم رو هم ندارم. صدا

که  ارمما حوصله ند. آشناست..ارسهیبه گوشم م

هیکه ک نمیبرگردم و بب !  

-  یمادر قربونت بره! ما رو نصف عمر کرد یاله

نیعطر !!  

نگاهم ناخودآگاه به سمتش  شه،یم کتریکه نزد صدا

گود رفته و صورت  ی. چشمهاشهیم دهیکش

 دهیسرش..رنگ پر ینامرتِب رو یِ الغرش..روسر

سرخ و پف کرده ش..چقدر نا  یش و چشمها

کنهینگاهم م هیو با گر ادی! جلو مهماهنگ : 



- چشات بشم..باالخره  یفدا یمامان؟؟ اله یشد داریب

؟؟؟یچشماتو باز کرد  

اتاق رو  یهق زدنش تو یو صدا دهیامونش نم هیگر

پلک بزنم  تونمیحرکتم. فقط م ی. مات و بکنهیپر م

بکنم یفکر تونمیو..نم !  

- !! یشکرت! بچه مو دوباره بهم برگردوند ایخدا

هزاران مرتبه شکر! مادر قربون نگاه کردنت  ایخدا

آخه؟؟ یروز افتاد نیبره..چرا به ا  

. مادر! مامانمدمیم رونیب یآروم نفس !!  

 ..مامان-

شهیطاقتش بلندتر م یب ی هیگر یصدا : 

- حال و  نیتو رو تو ا رمیجاِن مامان..جانم؟؟ من بم

نمیروز نب .. 

 ییجا کی یو..تو ادیلبم م یناخواسته رو یا خنده

. با منه؟چهیپیم یفیاز سرم درد خف !  



-  رمیبم کنه؟؟یدرد نم تییجا ؟؟یحالت خوبه مامان

یدیکه انقدر درد کش .. 

رسهیهمون پرستار جوون به گوشم م یصدا : 

- اصال  ماریعکس العمال واسه ب نطوریآروم خانوم..ا

 دی..داردیخودتونو کنترل کن ی..کمستیمناسب ن

دیترسونیم مارویب ! 

 یکردنها یو زار هیگر نطوری! واقعا از ادمیرسنت

 نطوریشده که ا یاما متعجبم! مگه چ دم،یمامان نترس

من؟! به خاطر من؟ ی! براکنه؟یم هیبا سوز گر !! 

 ..چشم..چشم خانوم-

گهیبعد رو به من آرومتر م و : 

- جا  نیبخواب..من هم ری! راحت بگایمادر نترس

خدا به روم نگاه کرد  خوندم که بیجیُ ..انقدر اَمَّ شتمیپ

  .و بچه مو دوباره بهم برگردوند

صورتش  یاشک از چشمهاش رو یقطره ها بازهم

از حسم..انگار واقعا تمام  ی. خالکنندیم دایراه پ



 تونمینم یعکس العمل چیحسها ازم گرفته شده که ه

 یایحرکت به دن یمات و ب تونمینشون بدم. فقط م

 یحس چیف و هحر چیاطرافم نگاه کنم و بدون ه

و  بودنخونه  یتو ایبودن  نجایا یازشون بگذرم. حت

 ی. توکنهینم یفرق چیاتاقم بودن هم برام ه یتو

دونمیرو نم یکی نیتراس هم...ا ! 

- ؟؟یمامان؟؟ سرت چ کنهیدستت درد نم   

نهیشیشکمم م یرو دستش : 

- کنه؟یت درد نم نهیس یقفسه  ! 

. نمیگ..انگار سنهیجور کی. اما کنمیحس نم یدرد

و نگاهم رو به سمت  دمیبه اطراف تکون م یسر

. و بعد نگاهم رو کشمیکه سُرم بهش وصله، م یدست

! با نهیسنگ یادیدستم ز کیکه  نمیبیو..م چرخونمیم

ساعد  یاز باال تا رو نمیبیم کنم،یدقت که نگاه م

. البته ادتکون د شهیکامال بسته ست و اصال نم

سفت و  یادیاما ز تکون دادنش هم ندارم، یحوصله 

 .محکمه



- شده؟؟ یدستم چ  

کشهیسرم م ینوازشش رو رو دست : 

- کوچولو ضرب  هیدلم..شونه ت  زیعز سین یزیچ

شهیکه گچ گرفتن،زود خوب م دهید .. 

گمیم تیاهم یب : 

 ..آهان-

وارد اتاق  یا گهیکه کس د گذرهینم یساعت مین

تا بابا رو با اون رنگ و رو  کنمیفکر م ی. کمشهیم

 ینگاهش موج ی. تودمیم صیتشخ یختگیه هم رو ب

و حس  خورهیبه چشم م یاز غم و ناراحت

تر شده دهی..تککنمیم !  

- دختِر بابا؟؟ یخوب  

مونهیم اهشینه چندان س یموها یرو نگاهم : 

 ..اوهوم-

- ایخوب ما رو سکته داد .. 



گردونمیم یصورتش نگاه یتو : 

- ؟یسکته کرد ! 

کنهیو جلب مدختر جوون توجهم ر یگرفته  یصدا : 

- تا مرز سکته رفت و  ی..ولنینه عطر

میبرگشت..همه مون نگران شد .. 

به  خوامی. مشهیتر م یترالن طوالن یرو نگاهم

نگاهش فکر کنم. اما حوصله ش رو  یتو یناراحت

سرم  ی. بابا روارمیندارم و به ذهن خسته م فشار نم

گهیو پر از بغض م کنهیرو نوازش م : 

- دخترممردم و زنده شدم  .. 

 ی. روفهممیرو از تمام حرکاتش م نی..اناراحته

رهیگیمردونه ش خش م یو صدا بوسهیموهام رو م : 

- سه روز  نیخدا دوباره بچه مو بهم برگردوند..تو ا

میشد ریعمر پ هی یاندازه  .. 



. زهیریکه همچنان آروم اشک م کنمیمامان نگاه م به

به اون  تیکه مظلوم یمظلوم یو بعد پسربچه 

ادیتُخسش نم یشمهاچ !  

- زدان؟؟ی  

بچگونه به سمتم  یو با حالت ترکهیبغضش م کهوی

ادیم : 

- یریبم دمیترسی..همه ش میآبج .. 

گهیم عی. مامان سرنهیشیلبم م یرو یکمرنگ لبخند : 

- زدانی ریزبونتو گاز بگ ! 

جمع شده نگاهم  یتوجه به مامان با لبها یب زدانی

لرزهیو چونه ش م کنهیم : 

- آوات با خودش ببردت! خودم  گهیتم داگه گذاش

کنمی..خودم ازت مراقبت مینوکرتم آبج .. 

آوات!! اون کجاست؟ ی! واآوات !! 

 آوات کجاس؟؟-



و بعد ترالن درحال مرتب  شهیسکوت م یا لحظه

گهیروم م یکردن ملحفه  : 

- ادیاالناست که ب .. 

گهیم یبا اخم پر حرص زدانی : 

- ادین خوامیم .. 

گهیتذکر وار م بابا : 

- زدانینکن  ییپررو !  

گهیبا بغض و اخم م زدانی : 

- به  ریبه د ریشماهاست که د ریهمه ش تقص

چقدر حالش بده دیدیفهمیو نم دیزدیسر م نیعطر .. 

 یعنیفکر کنم.  تونمی. اما بازهم نمرندیباال م ابروهام

و ذهنم خسته ست کنهیفکرم کار نم .  

- حرفا  نیخواهرتو با ا رون،ی..پاشو برو بگهیبسه د

نکن تیاذ .. 

خندمیم تیاهم یب : 



- شمینم تیاذ .. 

. به حرف پرستار فکر مونهیمن م یهر سه رو نگاه

کنمیم : 

 من از ارتفاع افتادم؟؟؟-

زودتر از  زدانی. رهیگیاز تعجب م یرنگ نگاهشون

پرسهیهمه م : 

- ست؟ین ادتی !! 

..دلم براش ادی. کاش آوات بادمهیفقط بهشتم رو  من

 !تنگ شده

- ادیم ادتیگفت..به مرور  پرستار .. 

 یمردونه  یشون به منه که صدا رهینگاه خ هنوز

شنومیم یبلند : 

- شد؟؟؟ داریبابا! دخترم ب نیعطر  

 نی. ادمیم صیزود تشخ یلیبابا بهادر رو خ یصدا

 هیو آرامشه. بابا و بق یمن پر از انرژ یصدا برا

و بابا بهادر با اون لبخند مهربونش  رندیکنار م



 ،یو هوادار یکه جز خوب ی. مردشهیم کمینزد

دمیازش ند یزیچ ! 

 ..سالم-

و  شهی. خم مشهیهمراه م یبا نفس آسوده ا لبخندش

بوسهیموهام رو م یرو : 

-  نمیبیماهت بابا..خدا رو شکر که م یسالم به رو

 ..چشمات بازه

به  یو لبخند پر غم ستهیا یجون کنارش م سهینف

زنهیروم م : 

- تره؟؟حالت به زم؟؟یعز یخوب  

. فکر کنم خوب باشمدونمینم حالم؟؟ ! 

 ..اوهوم-

کشهیسرم م یبهادر دست رو بابا : 

 ..قربون دخترم..عروس خوشگل خودم-



. عروسش هستم؟! کشمیخجالت م یحرفش کم نیا از

 مهیکاِر نصفه و ن یاوف فکر کنم کل

الیخیدارم..هرچند..فعال ب ! 

. حسش مونهیدر باز اتاق م یم رو یخال نگاه

هاست انگار! هنوز دارم بهش  یکینزد نی..هممکنیم

. مثل نمیبیرو م اهشیس یکه چشمها کنمیفکر م

! اما دمی..نه نددونمی! نمدم؟یخواب..من خوابش رو د

 یبود؟! حوصله  یشعر..چ کی. دمیباهاش رقص

 کیکه بهش فکر کنم! اون همون نزد کشهیذهنم نم

قبل  ی. با مرِد روزهاکنهیو نگاهم م ستهیا یدر م به

بلندتر شده ند..نگاهش پر از  شهاشیفرق داره. ر

..چرا؟! اون هم به خاطر من تا مرز سکته هیخستگ

 یو نفس بلند ذارهیهم م یرفت و برگشت؟! چشم رو

شنومیجون رو از کنارم م سهینف ی. صدادهیم رونیب : 

- ؟؟یآوات..مگه کار نداشت  

جمله ش  ی. معنندازمیجون م سهیبه نف ییگذرا نگاه

 یحال کیو با  کنهی. آوات چشم باز مفهممینم رو



 بهی! برام غرارمینم ادینگاه رو..به  نی. اکنهینگاهم م

! حاال که دقت کنه؟ینگاهم م ینطوریست..چرا ا

 کی. زنندیبرق م اهشیس یکه چشمها نمیبیم کنم،یم

از اشک  یا الهکه انگار از پشت ح بیبرِق عج

و آروم  رهیجون به سمتش م سهی. نفکنندینگاهم م

گهیم : 

- ی..با دکتر فتحیی..تنهاشینیبب یایقرار شد بعدا ب .. 

زنمیهوا اسمش رو صدا م یو..ب کنمیباز م دهن : 

 ..آوات-

و انگار فکش فشرده  شهیم نییگلوش باال و پا بکیس

که باعث  هیی. بغض داره؟! نگاهش پر از حسهاشهیم

و  دهی. مرِد نگران و ترسرهیدلم براش بگ شهیم

آسوده شده!  الشیخ ی.که انگار کمخسته.

و خجالت زده ست فیهرچند..بالتکل .. 

- یزنی..بعدا باهاش حرف مزمیفعال برو عز .. 

شم؟یپ ادیکه ب ذارهیتنگشه..چرا مادرش نم دلم ! 



- جون؟؟ سهینف  

. به آوات نگاه کنهینگاهم م یجون با نگران سهینف

کنمیم : 

 کارا همه مونده..نه؟؟-

رهیگیدستم رو م مامان : 

- ؟؟یافتاد یچطور ستین ادتیدخترم   

دست و پا  یحال بد یکه انگار تو یبه آوات رهیخ

گمیم زنه،یم : 

- که افتاده باشم ستین ادمیاصال  .. 

و سکوِت  مونهیمن م یبهت زده شون رو ینگاهها

تک  نی. نگاهم رو بشهیفضا حکمفرما م یتو یبد

و در آخر به  کنمیگرد شده جابجا م یتک چشمها

. فقط ستیمتعجب ن ادیکه انگار ز رسمیآوات م

چشم  ی. با نفس خسته اهیو پر از ناراحت یعصب

پشت  واریو سرش رو به د دهیهم فشار م یرو



که  شنومیبابا بهادر رو م ی. صدادهیم هیسرش تک

پرسهیم : 

- افتاد؟ یکه چه اتفاق ستین ادتیاصال  یعنی ! 

و نگاه  کنهیآوات مونده. چشم باز م یرو نگاهم

 ی. به مغز خسته و بدهیه و داغونش رو بهم مخست

هیو خال دی. ذهنم کامال سفارمیحوصله م فشار م ! 

 ..نه-

رو حس  گهیهمد نیو بدل شدن نگاههاشون ب رد

نگاهش  ی. توکنهی. اما آوات فقط به من نگاه مکنمیم

و خسته  ریانقدر دلگ ی. از چزنهیموج م یدرِد بزرگ

 !ست؟

- ..مامان جاننیعطر .. 

 دونمی. هنوز..نمچرخهیجون م سهیبه سمت نف منگاه

 یبگم مامان جون! وا ایجون بگم.. سهیکه بهش نف

کشمیخجالت م !! 

 بله؟؟-



. چقدر ذارهیآرنجم م یو دستش رو رو ادیم جلو

رسهیتر از قبل به نظر م یمیصم ! 

- یاز پشت بوم افتاد گهیآوات م .. 

 یو چشمها ی. اخِم عصبکنمیبه آوات م ییگذرا نگاه

 یزیچ کی. دهیم یطوالن یِ خوابیمارش خبر از بخ

؟ی..چکنهیم تشیاذ ! 

 !!پشت بوم؟-

بزنم.  ی. منتظره تا حرفکنمیجون نگاه م سهینف به

هم منتظرند  هی. مامان و بابا و بقچرخهینگاهم م

بزنم. با تصور پشت بوم  یو حرف ادیب ادمی یزیچ

ادیلبم م یناخواسته رو یخونه مون خنده ا : 

- کردم؟؟؟یم کاریاونجا چ پشت بوم!  

. دلم شهیجابجا م گهیهمد نیبهت زده شون ب نگاه

انگار!  ستیها..اما اونقدرها مهم ن ادیب ادمی خوادیم

..حاال که حالم گهیبود گذشت و تموم شد د یهرچ

نداره که بهش فکر کنم تیخوبه، اهم . 



نگاهش موج  یترس تو کنه،ینگاهم م یوقت بابا

زنهیم : 

- رفت و  جی..بعد سرت گیبوم بودآوات گفت پشت 

نییپا یافتاد .. 

پرندیباال م ابروهام : 

  !با آوات رفته بودم پشت بوم؟-

چرخهیبه سمت آوات م نگاهم : 

- پشت بوم؟! با تو بودم که افتادم؟!!  میباهم رفته بود

طبقه؟ 2از  یوا !! 

. مونهیم رهیبهم خ یسکوت پر درد یتو آوات

خندمیمتعجب م : 

- م؟؟؟یداشت یاونجا؟! کار میچرا رفته بود  

چرخونمیرو به سمت بابا م نگاهم : 

- که پامو تو پشت بوم  ستین ادمیبابا من اصال 

ندارم دشویگذاشته باشم..آخه اصال کل .. 



گمیحوصله م ی. خسته و بشهیبابا نگرانتر م نگاه : 

- خب ستین ادمیفکر کنم؟؟ االن  نمیبعدا بش شهیم .. 

گهیطاقت م یبابا ب اما : 

- ها ستیما ن یرم پشت بوم خونه منظو ! 

نهیشیابروهام م نیاز تعجب ب یاخم : 

 !پس کدوم پشت بوم؟-

شنومیآوات رو م یگرفته  یصدا : 

- خودمون یپشت بوم خونه  ! 

. بازهم نگاهش برعکس چرخهیبه سمتش م نگاهم

. اما سرشار از ستینگاهها، اونقدر متعجب ن ی هیبق

هیو نگران یناراحت .. 

- ؟! کدوم خونه؟؟؟خودمون یخونه   

زنهیصدام م دهیبلند و ترس مامان : 

- نیعطر ! 

کنمیو متعجب نگاهش م دهیترس : 



- دمیبابا ترس هیچ ! 

نگاهش  یتو یو نگران شندیپر از اشک م چشمهاش

زنهیموج م : 

- تو و آوات یخودتون دخترم..خونه  یخونه  !  

 گهیم یمن و آوات؟!! چ ی..خونه شمیم مات

 یاز پشت بوم خونه ا!! من ؟یچ یعنیمامان؟! 

خونه کیافتادم.  .. 

- ..من و..آوات؟یخونه  !! 

شهیمامان بلند م ی هیگر یصدا : 

- فرهاد ترسمیبچه چش شد؟! دارم م نیا !  

. زهیری. فکرم به هم مزنمیم جی. گشهیبسته م دهنم

! نگاهم به سمت آوات ترسونم؟یچرا مامان رو م

و بازهم  دهی. بازهم آب گلوش رو فرو مچرخهیم

زنندیبرق م اهشیس یچشمها .  

- د؟یکنینگام م ینطوری! چرا اه؟یچ !! 



و البته ترِس  متیو با مال شهیم کیبهادر نزد بابا

پرسهیدر پنهانش داره، م یکه سع یمحسوس : 

-  یچی..فعال به هستین یخاص زیدخترم نترس..چ

 ..فکر نکن

متعجب و  ی..اما نگاههاهیخوب شنهادینکنم؟؟ پ فکر

که ذارندینگران نم ! 

-  کمی یهوشیفعال استراحت کن..احتماال به خاطر ب

یشد جیگ .. 

رمیگیآرامش م کنه،یدرکم م نکهیخاطر ا به : 

- ..اما آخه کدوم خونه ادیم ادمیدکتر بهم گفت..کم کم 

من و آوات؟ ی ! 

. ترالن با استرس کنهیم تمیمامان اذ یناله  یصدا

گهیم : 

- گهیمشترکتون د یخونه  .. 

خندمیزده م بهت : 



-  یما هنوز عروس یمشترک وقت یکدوم خونه 

م؟ینکرد !  

 

*** 

 نکی. از پشت عکنمیدکتر نگاه م انسالیم یچهره  به

متعجبه یو کم کنهیتابلو نگاه م یبه عکس رو : 

-  یفراموش نیوارد نشده! ا ماریبه مغز ب یبیآس چیه

به خاطر شوک  دی..شاهیموقت یِ فراموش کیاحتماال 

 یمشکل چیعکس که..ه یوباشه..ت یعصب یحمله  ای

خورهیبه چشم نم .. 

. کنمیفقط به دکتر نگاه م یحرف و فکر چیبدون ه 

و اون هم مثل  دهیدستش فشار م یساغر دستم رو تو

هیو نگران رتیپر از ح هیبق .  

به هرحال بهتره به دکتر مغز و اعصاب مراجعه -

نظر  ماریب تیتا بهتر بتونن در مورد وضع دیکن



..هرچند فکر ستین طهیح نیا یوبدن..تخصص من ت

باشه یا ینکنم که مشکل جد .. 

به در  یچند تقه ا یجمله ش تموم نشده که کس هنوز

. قبل از همه چرخهی. نگاهها به سمت در مزنهیم

گهیآوات م : 

- دییبفرما .. 

. با شهیوارد م یجوون بایو زِن تقر شهیباز م در

، که دوره م کردند ییبه تک تک آدمها یلبخنِد گرم

دهیسر تکون م : 

 ..سالم..سالم-

و با  رهیمتعجبم به استقبالش م یچشمها یجلو آوات

گهیدست م یاشاره  : 

- دییسالم..بفرما .. 

. نگاه ادیم کتریو بعد نزد دهیبراش تکون م یسر زن

 سهی. جز نفکنمیرو هم حس م هیکنجکاو و متعجب بق

گهیجون که با احترام م : 



- نیآورد فیممنون که تشر .. 

گهیوون با لبخند مج زن : 

- اومدم یزودتر م دیم بود..با فهیوط .. 

ت  یکه هنوز عکِس س انسالیبعد رو به دکتر م و

گهیاسکن مغزم دستشه، م : 

- هستم..دکتر روانشناس نیمن دکتر عطر ! 

زن دکتِر منه؟!! اون هم  نی! امونهیباز م دهنم

مامان ودتر از  یتا حاال؟! صدا یروانشناس؟! از کِ 

شهیم همه بلند : 

 !دکتر روانشناس؟-

زنهیلبخند م ییبا خوشرو زن : 

- حرفا، با هم  نیقبل از ا نیبله..البته من و عطر

میدوست بود .. 

کنهیمن نگاه م به : 

- زم؟؟یعز ادیم ادتیمنو   



بزنم.  یحرف تونمیو نم شهیم پیباز شده م ک دهن

باشمش..اما  دهید ییقبال جا دیشا کنمیاحساس م

رو که  میوِت سرشار از بهت زدگ! سکادینم ادمینه..

دهیلبخندش رو وسعت م نه،یبیم : 

- ..بعدا مفصل ستین ادتینداره اگه  یاشکال

میزنیدرموردش حرف م .. 

دکتر  کی. من با کنمیحواله ش م یندیناخوشا نگاه

ام؟!  یمگه روان ل؟؟؟یروانشناس دوستم؟! به چه دل

مغزم  تیکه داشت درمورد وضع یدکتر یآقا یصدا

رسهیبه گوشم م داد،یم حیتوض : 

- داره یخاص تیوضع ماریپس ب .. 

گهیم یروانشناس با نطق رسا و ُرند زن : 

- هستن انی..همسرشون در جربایبله تقر .. 

. همسرم! شهیم دهیبه سمت آوات کش کبارهیبه  نگاهم

در  نکهی..استیمهم ن ادیز نی!! حاال اکیچقدر نزد



زده  رتیخاص منه، من رو ح تیوضع انیجر

کنهیم . 

- ه؟یچ انیجر !! 

ست..از  گهید یها یلیسوالم، سوال خ نیا انگار

.. و بابا که رهیچشم از زن بگ تونهیجمله مامان که نم

ترالن  نی..همچنرسهیرنگ صورتش گرفته به نظر م

 شتریب کنم،یبه ساغر نگاه م یو بابا بهادر و..وقت

زود به سمت زِن  یلیاسترس داره تا تعجب..نگاهم خ

منتظر نگاهش  و گردهیوش برخورد برمجوون و خ

 یکه رو یو پر آرامش ی. اون با لبخند دائمکنمیم

گهیلبشه، م : 

-  یِ ..درمورد فراموشزمیعز ستین ینگران یجا

باهم حرف  دیبا ،یشیدچارش م یکه گاه یموقت

میبزن .. 

دهیرو به دکتر م نگاهش : 

- د؟؟؟یقرار بد ماریب تیوضع انیمن رو در جر شهیم  



. و دهیو عکس رو نشونش م دهیم رونیب ینفس دکتر

عکس به  یتو یمشکل چیکه ه دهیم حیدوباره توض

و خورهیچشم نم ... 

پرسهیو آروم م دهیدستم رو فشار م ساغر : 

-  ادتیاز دوران بعد از ازدواجتون  یچیواقعا ه

ست؟ین !! 

از  شتریب کنمیسوال که فکر م نیاز تکرار ا کالفه

گمیشده، م دهیصدبار ازم پرس : 

-  جیبدتر گ د،یپرسی! هربار که مسین ادمینه 

ساله  کیاز  شتریمن و آوات ب ی..چطورشمیم

رفتم  شیچند روز پ نیتازه هم یوقت میکرد یعروس

 !لباس عروس سفارش دادم؟

. چشم شندیدرشت م رتیساغر از فرط ح یچشمها

واقعا من  یعنی. کنمیو به آوات نگاه م رمیگیازش م

! ماتم م؟یمشترک دار یونه و خ میو آوات همخونه ا

من  یباشه وقت یزیچ نی. چطور ممکنه همچرمیگیم

 یخدا چطور یرو دارم؟! وا یجشن عروس یآرزو



 کردناز ذهنم پاک شده؟! چطور من با فکر  یهمه چ

و رو  ریشدنمون قلبم ز یکیشب دونفره و  کیبه 

و حاال..اون شب گذشته و تموم شده شهیم !! 

- نداره و  یمشکل یاظ جسماز لح ماریبه هرحال ب

راه بره و به دنده  ادیز دی..فقط نباشهیفردا مرخص م

رو  شیهم کامال سالمت گهی..دو ماه دارهیش فشار ب

برگرده یعاد یبه زندگ تونهیو م ارهیبه دست م .. 

که پشتم گذاشته شده،  یکیرو به بالشت کوچ سرم

 خوادی. خسته ام..چرا دلم نمبندمیو چشم م دمیم هیتک

بخوابم یفکر کنم؟! کاش بشه که کم یزیچ به .. 

- دکتر یممنون آقا یلیخ .. 

 ی. صداشمیو بسته شدن در اتاق و متوجه م باز

. حوصله ندارم رسهیآروم به گوشم م یزمزمه ها

. میشون رو ببن دهیچشم باز کنم و نگاه نگران و ترس

کلمه حرف زدن و  کی یدرواقع اصال حوصله 

 ییو به شدت دلم تنهارو هم ندارم  دنیحرف شن

خوادیم .  



- باهم حرف  قهیچند دق شهیم زمیجون؟؟ عز نیعطر

م؟؟یبزن  

دوره.چشم باز  یادیخواستن حاال حاالها ز نیا انگار

 ی. اون کنارم رودمیم رونیب یو نفس خسته ا کنمیم

. نگاه آوات رو کنهینشسته و با لبخند نگاهم م یصندل

هی. و بقکنمیهم حس م ... 

- هم  هیحرف بزنم..چون بق ییاهات تنهاب خوامینم

..به خصوص رنیقرار بگ ییزایچ هی انیدر جر دیبا

 ..پدر و مادرت

اصال حال  نمیبیکه م ندازمیبه مامان و بابا م ینگاه

ندارند یخوب .  

- هیذهنته، چ یکه تو یخاطره ا نیبهم بگو آخر .. 

برم  دیداره؟؟ با یتی. آخه چه اهمکنمیفکر م یکم

و پرو کنملباس عروسم ر ! 

- که  یزیچ نیها..آخر گمیاتفاقو م نیالبته قبل از ا

هیچ اد،یم ادتیاتفاق تو ذهنته و  نیقبل از ا .. 



دمیم رونیب یبلند نفس : 

- ..من و آوات تو بهشت دو نفره ستین ادمی قیدق

خوندمیم یشعر هیو..من  میمون بود .. 

کنهیو به آوات نگاه م دهیتکون م یفکر سر یتو : 

- نفرهبهشت دو  .. 

دهیجواب م یبا حالت عصب آوات : 

-  یداره که عطر یقسمت هی..هیرستوران سنت هی

 ..اسمشو گذاشته بهشت دو نفره

گهیو با لبخند م چرخهیدکتر به سمت من م نگاه : 

- ؟؟یدوست دار یلیاونجا رو خ  

زن بگم که اونجا بهشت محصوص من و  نیبه ا دیبا

 آواته؟؟

 ..هوم-

چرخونهیو بابا م رو به سمت مامان نگاهش : 

- د؟؟یبود نیعطر قیعال انیشما تا چه حد در جر  



و بعد به من  شهیهم رد و بدل م نیمامان و بابا ب نگاه

از بهشت  یزی. فکر نکنم مامان و بابا چکنندینگاه م

اگر درمورد  هیبیعح زیچ کی..یعنیمن بدونند. 

بزنند یحرف قمیعال ! 

گهیبا مکث م مامان : 

- دوست  ایچ دونمیومه که مخب..بچه مه..معل

کباب دوست داره..تنها بودن و..خواب  نیداره..عطر

 یهم دوست داره..بچه م تو خونه  شیو گشتن و آرا

 نیاز طرف ما تام شهینداشت و هم یمشکل چیما ه

 ..بود

گهیپشت بندش م بابا : 

- دوست داره، واسه ش فراهم  دونمیکه م یمن هرچ

واسه ش برآورده ازم داشته،  یکردم..هر خواسته ا

 ..کردم

 نیا فهممی. نمگهیم یو آهان آروم دهیابرو باال م زن

 نی..اما از مامان و بابا توقع همهیچ یسوالها برا

  !جواب رو داشتم



- درمورد مشکل  دیکه مشخصه، با نطوریخب..ا

بدم یمفصل حیتوض نیعطر .. 

شهیم یعصب یکم مامان : 

- داره؟؟ یمن مگه چه مشکل نِ یعطر  

و  ذارمیسرم م ی. دستم رو روکشهیم ریم تسر کهوی

مامان به  ی دهیترس ی. صدادمیهم فشار م یچشم رو

رسهیگوشم م : 

- مامان حالت خوبه؟ ن؟؟یعطر !  

حرف نزنند و  گهی. کاش ددمیتکون م یسر یسخت به

  .بذارند تنها باشم

- ؟؟یبرم دکتر خبر کنم عطر  

 ی. نفس بلنددهیم یآوات بهم حس متفاوت یِ نگران

کنمیو چشم باز م دمیم رنیب : 

- خوادیخوبم..نم .. 

. عطر تنِش به شهیم کتریتا نزد کنمینگاهش م انقدر

چقدر دلتنگشم.  کنمیو حس م رسهیبه مشامم م یخوب



نگران  یزن که کنارم نشسته و آدمها نیبه ا گهید

 ی..از اون بوسه هاکهوی. دلم کنمیاطرافم توجه نم

 ادیآوات انقدر زنگاه  یخواست. اما غم تو یمکیقا

کنهیهست که ناراحتم م .  

 ..حالم خوبه آوات-

. دست نهیشیابروهاش م نیب یپر از کالفگ یاخم

 شیو من از چشمهاش اوجِ ناراحت ذارهیدستم م یرو

شنومیزن رو م ی. صدافهممیرو م : 

- زود خسته  دونمیجان فعال استراحت کن..م نیعطر

 هی میتونیو ذهنت کشش حرف و صدا نداره. م یشیم

میباهم حرف بزن گهیوقت د .. 

و خم  زنهیبه روم م ی. لبخند پر آرامشکنمیم نگاهش

بوسهیو صورتم رو م شهیم : 

- هم نباش..همه  یچیمراقب خودت باش..نگران ه

شهیدرست م ،یکه فکرشو بکن یزودتر از اون یچ .  



. واقعا کنهیمتعجبم م تشیمیو صم یمهربون نطوریا

 !باهاش دوست بودم؟

- بود؟ ی..چاسمت ! 

رهیگیوسعت م لبخندش : 

- زمیعز نمتیبیم امیزود م یلیمهراوه..خ .. 

گهیو رو به مامان و بابا م ستهیا یم راست : 

- باهاتون حرف بزنم دیبا .. 

تا بتونم از  کنهیو کمکم م رهیگیبغلم رو م ریز ترالن

 و کنهیم تمیشونه م اذ ینی. سنگامیب نییتخت پا یرو

به دور گردنم بسته شده تا  که یبدتر از اون، محافظ

و  رمیگیم یدستم تکون نخوره، آزار دهنده ست.نفس

که سمت راست قفسه  یبلند شم. اما درد کنمیم یسع

که خم بشم و  شهیم اعثب کنم،یم حس م نهیس ی

شده بذارم یچیاون قسمِت باند پ یدستم رو رو .  

- ن؟یعطر کنهیدرد م  

ندازمیبه ترالن م ییگذرا نگاه : 



- داینه ز .. 

گهیم یدیبع یِ مهربون با : 

- تا  اریطاقت ب کمی..یشیبهتر م یمسّکن بخور

نیبه ماش میبرس .. 

گهیطاقت م یو ب ادیبه سمتم م بابا : 

-  فیبذار خودم کمکش کنم ترالن..بچه م انقدر ضع

ستهیخودش سر پا وا تونهیشده که نم .. 

تعجبم از  کنمیم یو سع کشمیدهن باز نفس م با

 کنهیظاهر نشون ندم. بابا کمکم م یرفتارشون رو تو

در  یو با اخمها ستادهیا یتا بلند شم. آوات گوشه ا

. کنهیبر افروخته و ناراحت نگاهم م یهم و صورت

شهیم شتریب یدرد کم دارم،یقدم اول رو که برم . 

- افتاده یبچه م به چه روز نی..ببرهیمادرت بم یاله ! 

انقدر  .رهیگیبازهم اشک و ناله رو از سر م مامان

! بابا از پشت کنهیزده م رتیواقعا من رو ح ینگران

فتمیوقت ن کیمن رو گرفته تا  : 



- ؟؟ییبابا ارمیب لچریبرم و  

حس فلج بودن  خوامی! نه اصال نمنم؟یبش لچریو یرو

  !!بهم دست بده

- راه برم تونمینه..م .. 

. مامان با دارمیآروم و با کمک بابا قدم برم آروم

گهیم هیگر : 

- باش فرهاد..دخترم آروم آروم راه  مواظب

..اصال عجله نکنایب .. 

. دست به کمر کنمیمکث م رسم،یآوات که م کنار

. با نفس نفس بارهیاز نگاهش م یتیو نارضا ستادهیا

زنمیبه روش م یلبخند : 

- ؟؟یهنوز نگرانم  

- یسیسر پا وا ادیز دیبابا..نبا میبر .. 

د و بع چرخهیآوات به سمت بابا م یعصبان نگاه

 یعنیبگه.. یچ دونهی. نمکنهیدوباره به من نگاه م

خارج شدن  یدهنش موندند و برا یانگار کلمات تو



 کیاز  دونمی. مکنهیبه شدت خودش رو کنترل م

یبفهمم چ تونمیناراحته..اما نم یزیچ ! 

- آوات؟؟ یاز دستم ناراحت  

 یو با صدا زنهیم یهمون حال بد باالخره لبخند با

گهیم یخش گرفته ا : 

- از دست تو ناراحت  ینه قربونت برم..واسه چ

 باشم؟؟

و من رو هم  دارهی. بابا قدم برمرهیگیوسعت م لبخندم

 یی. آوات با پوف بلند باالکنهیمجبور به حرکت م

 سهینف م،یریم رونیاز اتاق ب ی. وقتادیکنارم راه م

که دارند به سمت ما  نمیبیجون و بابا بهادر رو م

گهیز کنار بابا م. مامان آروم ااندیم : 

- ببرنش ها یفرهاد قبول نکن ! 

. بابا هم مثل مامان آروم کنمیبه مامان نگاه م متعجب

گهیم : 

- ذارمینه نم .. 



اخمهاش  نمیبیکه م شهیم دهیبه سمت آوات کش نگاهم

ستهیا یشده. بابا بهادر روبرومون م ظتریغل : 

 دخترم حالش چطوره؟؟-

زنمیمرد مهربون روبروم م یبه رو یلبخند : 

 ..خوبم بابا جون-

و بعد لبخند نگرانش  ندازهیبه آوات م ییگذرا نگاه

پاشهیروبه روم م : 

- تا زودتر  یخوب به خودت برس دیخدا رو شکر..با

یرو به راه ش .. 

 ..چشم-

که با مامان  شنومیجون رو م سهیآروم نف یصدا

زنهیحرف م : 

- زن و شوهرن..خودم  نایا زمیجان عز یمهر

خودش یبره خونه  دیرمراقبشم..بذا .. 



. شهیم دهیجون کش سهیبه سمت نف کهوی نگاهم

 یتی! مامان آروم و با ناراضاگه؟یدرمورد من م

دهیجوابش رو م : 

- فعال جز خونه  میبذار میتونیجون..نم سهیقربونت نف

که  ینیبیبره..خودت م گهید یخودمون جا ی

گفت؟؟؟ یدکترش چ یدیند ه؟؟یچطور طشیشرا  

آوات هم به  ی. پس ناراحتکنمین منگاهشو متعجب

 دهیموضوعه؟!! نگاهم به سمت آوات کش نیخاطر هم

به مامان و  قرارشیو ب یکه نگاه عصب نمیبی..مشهیم

 کنهیبهم م یبگم..اون نگاه یچ دونمیجونه. نم سهینف

زنهیصدا لب م یو ب : 

- یخودمون عطر یخونه  میبر ! 

 یاز اون خونه  یزی. من چزهیریم کهوی قلبم

برم؟!  تونمیم ی. چطورارمینم ادیشترک رو به م

چرا دونمی..نمترسمیراستش..م ! 

- پسر شب و روز نداره  نی..انیایکوتاه ب کمیفرهاد 

 ..به خاطر حال زنش



دهیجواب بابا بهادر رو م یبا اخم کمرنگ بابا : 

-  میدونی..واال ما هنوز نممیما هم شب و روز ندار

بده که نگران  از پشت بوم افتاده. بهم حق یچطور

 ..بچه م باشم

گهیم یبهادر با مکث کوتاه بابا : 

- اتفاقه  ی..ولدینگران باش دیخب حق دار

برن  دیگذشت..بذار ری..خدارو شکر حاال به خگهید

..هم ما دیخودشون..هرروز بهش سر بزن یخونه 

هم شما م،یکه ازش مراقبت کن میهست .. 

. بابا به شمیو از درد خم م کشهیم ریم ت نهیس ی قفسه

گهیم عیسر تمیخاطر وضع : 

- ..شرمنده سهیسر پا وا ادیز تونهینم نیعطر

فعال بذارم بره تو اون  تونمیداداش..نگرانشم..نم

ستین ادشیاز اون خونه  یزیخونه..خودشم که چ .. 

گهیشده م دهیکش نییو با نگاه پا دارهیبرم قدم : 

- خودم یکه ببرمش خونه  نهیفعال صالح ا .. 



 یخواهش تو یو کم شهیم کینزد جون سهینف

زنهیصداش موج م : 

-  نیتا حال عطر میآقا فرهاد! قرار شد کمک کن

 ادیرفته رو به  ادشیکه  ییزایزودتر خوب بشه و چ

ارهیب .. 

دهیو به راه رفتنش ادامه م دارهیمحکمتر نگهم م بابا : 

- بندازم..من از خدامه  نیروتو زم خوامیزنداداش نم

قبول  تونمیبشه..اما نم که دخترم زودتر خوب

 ستیراحت ن المینداره..خ تیکنم..بچه م اونجا امن

 ..بره اونجا

شهیآوات بلند م یکالفه  یصدا : 

- مگه من خواستم که  ه؟؟یچه حرف نیعمو ا

چند ساله  نیعطر دیدونستیبشه؟! اصال م ینطوریا

گرفته، به  یاگه االن فراموش ست؟؟یحالش خوب ن

که هییخاطر همون روزا ... 

گهیحرفش بابا بهادر تذکر وار م ونیم : 



- ستیحرفا ن نیپسرم!! االن وقت ا ایآوات! کوتاه ب .. 

..از حرفهاشون فهممی. نمکنمینگاهشون م یکنجکاو با

ارمیسر در نم : 

 !کدوم حرفا؟-

گهیآروم م بابا : 

- ی..خسته شدمیدخترم..بر یچیه .. 

و با نفس بلند و  کشمیم م دهیلب خشک یرو زبون

 ی. آوات با حالت عصبدمیه راهم ادامه مخسته ب

. مامان مونهیم رهیو بهم خ کشهیموهاش م یال یدست

گهیم : 

 ..جلوتو نگاه کن مامان-

 ی. و نگاهکنمیبه مامان و بابا م یو نگاه گردمیبرم

. ستهیا یسرجاش م یجون که با ناراحت سهیبه نف

هم  یو با چشم رو رهیگیعمو بهادر دستش رو باال م

 زیچ یعنیکه  کنهیمن رو به آرامش دعوت مگذاشتن 

که  یرفتن به خونه ا ی! من واقعا براستین یمهم



 ی. ولکشمیآرم، خجالت م ینم ادیازش به  یچیه

و رو به بابا  ستمیا ی. مکنهیم تمیآوات اذ یناراحت

گمیم : 

- لحظه صبر کن هیبابا  .. 

و رو به آوات  گردمی. برمستهیا یبه اجبار م بابا

گمیم : 

- ایلحظه ب هی .. 

 ی. دسِت سالمم رو روادیبه سمتم م مینگاه مستق با

. و اون کشمیو صورتم رو باال م ذارمیبازوش م

به سمتم خم بشه. دم گوشش آروم  یکم شهیمجبور م

گمیم : 

- مینیبیرو م گهیهمد امیشب م .. 

. با لبخند کنهیبدون حرف فقط نگاهم م یلحظه ا چند

صورتش  یتو ی. کم کم ناراحتزنمیبهش م یچشمک

گهیو مثل خودم آروم م شهیم داریپد : 

- یعطر میتونینم .. 



دمیم یرو فشار بازوش : 

- امیم یجور هی .. 

. فکر مونهیم رهیو با تاسف بهم خ ستهیا یم صاف

! ام؟یش ب هیبه آتل یمکیقا تونمیوضع نم نیبا ا کنهیم

که حتما امشب  گمیو با خودم م رمیگیچشم ازش م

 نییپا یطبقه  ی هیاون آتلخودم رو به  یجور کی

رسونمیم .  

رو  زدانی شم،یم نشیبا کمک بابا سوار ماش یوقت

کنهیکه کنارم نشسته و با ذوق نگاهم م نمیبیم : 

- خودمون؟؟ یخونه  یایم گهید یآبج  

. با مونهیدرشت و ذوق زده ش م یبه چشمها نگاهم

 کنمیم یو سع زنمیبه روش م یلبخند ینفس خسته ا

کنم رونیترک رو از سرم بمش یفکر خونه  : 

 ..آره-

 شهیکه باعث م ندازهیدست دور گردنم م یخوشحال با

چهیتنم بپ یدرد تو : 



 ..آخ آروم-

و خجالت زده  کشهیخودش رو عقب م عیسر یلیخ

گهیم : 

- رو  یسرتو بذار یخوای..دردت گرفت؟؟ مدیببخش

من؟ یپا  

! با خنده ریباج گ یبچه پررو نیمهربون شده ا چقدر

ندازمیرو دور گردنش مدستم  : 

- راحتم ینطوری..همینه داداش .. 

گهیو م شهیمن سوار نم تیبه خاطر وضع ترالن : 

- خونه دی..شما برامیمن خودم م .. 

گهیزود م مامان : 

-  ادهیچند ساعت پ یخونه ها..باز نر یایاالن ب نیهم

یپف کرده برگرد یآخر شب با چشا یکن یرو ! 

که  کنمیالن نگاه م. به ترکنهیمامان متعجبم م حرف

 یسر ی. سرسرزنهیچشمهاش موج م یغم تو نمیبیم



. رو به مامان رهیو از کنارمون م دهیتکون م

پرسمیم : 

 !ترالن چشه؟-

گهیآه مانند م یبا نفس مامان : 

-  یفهمی..کم کم خودت مسین ادتی نمیانگار ا

باش تیدخترم..فعال فقط به فکر سالمت .. 

سال و  کینگار مسخره ست! ا یفراموش نیا چقدر

 میسال و ن کیاطرافم عقبم..واقعا  یایاز دن مین

 خوادیبگذره..دلم م خوادیگذشته؟! آخ خدا من دلم نم

 ییباشم، نه به فکر روزها میبه فکر مراسم عروس

دهیگذشته و به کجا رس یچطور دونمیکه اصال نم ... 

 

و خودم  دمیفرو م یقاشق سوپ رو به سخت نیآخر

کشمیرو عقب م : 

- تونمینم گهیسه مامان..دب .. 



و به سمت دهنم  کنهیپر م یا گهیقاشق د اون

رهیگیم : 

-  تیتقو دیبخور مامان جان..جون تو تنت نمونده..با

یبش .. 

سرم رو به تاج تخت  یو با نفس خسته ا بندمیم چشم

دمیم هیتک : 

- خورمیم گهیجا ندارم..بمونه دو ساعت د گهید .. 

شهیم میتسل باالخره : 

- بعد  ،یدلم..بذار قرصاتو بدم بخور زیباشه عز

بخواب ریبگ .. 

خشاب  ی. مامان قرصها رو از توزنمینم یحرف

رو  وهیآبم وانی. و بعد لذارهیو کف دستم م ارهیدرم

رهیگیجلوم م : 

 ..بخور دخترم-

که  نمیبیبابا رو م وه،یفرو دادن قرصها با آبم درحال

شهیچهارچوب در اتاقم ظاهر م نیب : 



- ابا؟؟حالت خوبه ب  

حالم،  دنیپرس قهیو هر دق دنیدورم چرخ نطوریا

دمیتکون م ی! سربهیبرام به شدت عج : 

 ..آره خوبم-

-  یاریبه دنده ت فشار ب دینبا کنه؟؟یسرت درد نم

 ..ها

همون دوستم که اسمش  یعنیروانشناس.. دکتر

 رییتغ نطوریگفته که ا نهایبه ا یزیمهراوه ست..چ

سال مهربون شدند که  کی نیا یهم تو دیکردند؟! شا

ستین ادمیمن  ! 

- ..مراقبمییباشه بابا .. 

 چیکه ه یینو یتا دراز بکشم. پتو کنهیکمکم م مامان

و  کنهیخودم نداره، روم مرتب م یبه پتو یشباهت

گهیم : 

-  ادی..فعال بخواب تا ززنمیبهت سر م امیتند تند م

ادیبهت فشار ن .. 



پرسمیبره، م نکهیاز ا قبل : 

- مامان؟؟ کجاست میگوش  

کنهیفکر م یکم : 

- ت؟؟یگوش  

و  کشمیدندونهام م نیب یلبم رو یخشک شده  پوست

زنهیبه روم م ی. لبخندکنمیمنتظر نگاهش م : 

- ارهیواسه ت ب گمیبه آوات م .. 

همون  یهم تو میافتند. حتما گوش یهم م یرو لبهام

رفتن مامان، به سقف  رونیمشترکه! با ب یخونه 

برام  نیکرده و ا رییتغ یه چ. هممونمیم رهیاتاقم خ

بسته  لیاتاق پر از وسا نیا یقابل درکه. تو ریغ

 چیحاال ه یبودم. ول دهیشده بود که خودم چ یبند

 یرو بزرگو..عکس  ستیاز کارتن ها ن یخبر

روز تولدم بهم  ی. همون که آوات براستیهم ن وارید

 ...کادو داده بود



آوات فکر  ی هیبه رفتن به آتل یداریخواب و ب نیب

 یتو یخاطره ا کی ی..ولنمشیبرم بب دی. باکنمیم

..تا چه حد هیاون آتل ی..من توشهیذهنم عقب و جلو م

نبود که شب  یبودم؟! اونقدر کیبه آوات نزد

 شتریرو از دست بدم، نه؟! اما حاال..انگار ب یعروس

من  یعنیگذشته و.. یسال از شب عروس کیاز 

! یبکشم؟!! لعنت دیارو نب نیریانتظاِر ش نیا گهید

خدا یا خوامینم ینطوری!! اخوامی!! نمیلعنت ! 

. مونندیاتاق م واریکنج د یو رو شندیباز م چشمهام

. اون هم ستیرنگم هم ن یصورت یخرس عروسک

مشترک من و آواته؟ یخونه  یتو !  

 ی. قرصهانمیشیتخت م یو رو شمیبلند م یسخت به

 جی. فقط گمکنیحس نم یادیمسّکن اثر کردند و درد ز

سرم رو دوست  یرو دیو خوابالودم. بانِد سف

موهام رو شونه بزنم و مرتب و  خوادیندارم..دلم م

خودم رو  نیسنگ یآوات برم. با شونه  دنیبه د بایز

 کنمیحس م ستم،یا یم یو وقت ّکنمیتخت م یاز رو

شمیم نیپهِن زم جهیحاال به خاطر سرگ نیهم .  



. ندازمیم نهیبه آ ینگاه و دارمیحال خراب قدم برم با

ست. الغر تر از چند  بهیغر ی..کمنهیآ یدخترک تو

نامرتبم نظرم  یو ابروها رسمیروز قبل به نظر م

و..از وجود  دمی. لبم رو کش مکنهیرو جلب م

دوتا  نی. الاقل اکشمیم یلپم نفس آسوده ا یچالها

نکردند رییهستند و تغ !  

از  ه،یک یبرا دونمیکه نم یرنگ یقهوه ا یِ روسر

دست به  کی. با کنمیو سرم م دارمیکمد برم یتو

از  المیخ یو وقت کنمیسرم مرتب م یرو یسخت

و  کنمیدر اتاق رو باز م شه،یسکوت خونه راحت م

ذارمیسالن م یقدم تو .  

 ونیتلوز یوقت ی..ولرمیبا ِهن ِهن جلو م یقدم چند

. ستمیا یسر جام م دهیترس نم،یبیروشِن سالن رو م

که  نمیبیو..م شمیم قیو روشن سالن دق کیتار یتو

مبل نشسته و دستهاش رو دور زانوهاش  یترالن رو

 رهیخ ونیتلوز یهدف به صفحه  یحلقه کرده. و ب

اون با حس  یول م،از جام تکون بخور تونمیمونده..نم

 یا هی. ثانگردونهیحضورم صورتش رو به سمتم برم



تعجب از جا . اون با میمونیم رهیبدون حرف به هم خ

گهیم یآروم یو با صدا شهیبلند م : 

- ؟یچرا بلند شد ! 

. دمیم رونیب یو نفس بلند کشمیم نییرو پا نگاهم

اونهم بدون شهرام! دلم  نجاست،یچرا ا دونمینم

 ترسمی. مرمیآوات م دنیبهش بگم که به د خوادینم

کنه یسر و صدا راه بندازه و به مامان فوضول . 

- و امی..گفتم بینطوریهم .. 

ادیو به سمتم م شهیم بلند : 

- ن؟؟یزم یفتیم یگی..نمیشدیاز جات بلند م دینبا  

 رونیب یو نفس بلند دمیم هیکنارم تک وارید به

فرستمیم : 

 ..خوبم-

گهیم یو نگران یو با مهربون رهیگیرو م بازوم : 



- ر س ادیز دیتو اتاقت بخواب..دکتر گفت نبا میبر ایب

یستیپا وا .. 

ورمخیجام تکون نم از : 

- خوامینه..م .. 

 یتا حرفم رو بزنم. رو شهیو منتظر م کنهیم نگاهم

 دیاز کجا اومده، با ترد دونمیکه نم شیحساب مهربون

گمیم : 

-  هی امی..گفتم امشب منمیبرم آواتو بب خوامی..مزهیچ

ششیسر پ .. 

پرندیاز تعجب باال م ابروهاش : 

- ؟یکجا بر !! 

رمیگیدهنم م یرو جلو انگشتم : 

-  خوامیبرم..م ذارهیوم..مامان بشنوه، نمآر سسسیس

زود برگردم شش،یسر پ هی نییپا نیبرم هم .. 



 یی. با صدامونهیم رهیبهم خ رتیبا ح یا هیثان چند

گمیپچ پچ وار م : 

- امیش، زود م هیآتل رمیم قهیفقط چند دق .. 

گرفته از بغض  ییبردارم، با صدا یقدم نکهیاز ا قبل

گهیم : 

- ه؟یآتل کدوم ن؟؟یعطر یریکجا م ! 

پر شده از  ی. چشمهاستندیا یاز حرکت م پاهام

کنهیکه زده، من رو بهت زده م یاشکش و..حرف : 

- نییپا یطبقه  نی..همگهی..آوات دی هیآتل .. 

بغضش رو کنترل  کنهیم یو سع رهیگیرو م دستم

 :کنه

- نداره  هیآتل نجایا گهیآوات د ست؟؟؟ین ادتیواقعا 

آخه؟ یشد ینطوری..چرا انیعطر ! 

زنمیلب م یو به سخت مونهیاز بهت باز م دهنم : 

 !!نداره؟-



مبل  یتا رو کشهیو دستم رو م دهیتکون م یسر

نمیبش : 

-  د،یکرد ی..نداره..همون موقع که عروسزمیآره عز

 یباال یشو برد طبقه  هیپس داد و آتل نوییواحد پا

خودتون یخونه  .. 

 نیا یا هیکه..آتل کنمیاون خونه! ناباور فکر م بازهم

ست؟ی! واقعا نست؟ین نییپا !! 

- رفتم  شیچند روز پ نی!من خودم همشه؟ینه! مگه م

و ششیپ ... 

حرفم  ونیو م نمیبش یمبل راحت یتا رو کنهیم کمک

گهیم : 

- ..اون ماجرا واسه ینبود خواهر شیاون چند روِز پ

بود شیسال و چند ماه پ کی ! 

تم رفته! ما ادمیهم  یکی نیافتند. ا یهم م یرو لبهام

 تونمینم گهی. حاال دمونمیم رهیخ یگرفته به نقطه ا

نم؟یآوات رو بب !  



-  یعنیاز ذهنم پاک شده!  یخدا..انگار همه چ یوا

کنه؟ی..در بزنم..آوات درو باز نمنییاالن برم پا ! 

کنهیو بازهم بغض م رهیگیرو م دستم : 

- که درو واسه ت باز کنه ستین نجایآوات ا .. 

گلوم  یناخواسته تو یغضو ب رمیگیرو گاز م لبم

بود که آوات بهم گفت  نی. به خاطر همنهیشیم

م؟یتونینم ! 

- کنم؟؟ کاریحاال چ  

- شینیبیم ادیبلند شو برو بخواب..فردا م .. 

منتظر موندن  یوقت یپاگرد رو کرده. ول یهوا دلم

 ی..به چه دردشهیآوات ختم م دنیپاگرد به ند یتو

! به نجاست؟ی. چرا اکنمیبه ترالن نگاه م خوره؟یم

ایخاطر منه  ... 

- نجا؟؟یا یترالن چرا تنها اومد  

گهیو..با مکث م دهیم رونیب یپر بغض نفس : 



- ستین گهیشهرامم د ! 

 تونمی..نمفهممیهم م دی..شافهممیحرفش رو نم یمعن

 یبپرسم. انگار قدرتش رو ندارم. اون چشمها یزیچ

و با گرفتن بازوم بلندم  رهیگیپر غمش رو ازم م

کنهیم : 

- اصال واسه  ینطوری..ایاستراحت کن دیپاشو..با

ستیحالت خوب ن .. 

به  خوامی.اصال خسته ام! نمشمیمخالفت بلند م بدون

فکر کنم..ذهنم پر از سواله،اما دنبال جواب  یچیه

روزها بمونم.  نیهم یتو خوادی. انگار دلم مستمین

شد  چیه میاز زندگ میسال و ن کیکه  یچ یعنیاصال 

دوباره  ی! وقتخوامینه نم ؟؟یراحت نیهمو رفت؟! به 

پتو رو روم مرتب  نترال کشم،یتخت دراز م یرو

گهیو م کنهیم : 

- که باهات حرف بزنه ادیفردا دکترت م .. 

پرسمیم عیسر : 



 همون دوستم مهراوه؟؟-

زنهیبه روم م ینیغمگ لبخند : 

- که زود حالت خوب  کنهی..گفت کمکت مزمیآره عز

 ..بشه

. اون با گفتن شب کنمیهش محرف فقط نگا بدون

 کنمیفکر م نی. به ابندهیو در رو م رهیم رونیب ریبخ

از  میسال و ن کی! فقط انگار ستیکه..حالم بد ن

خط خورده که..برام ناراحت کننده ست. نه  میزندگ

 کیناراحتم که  نیا ی..براارمینم ادیبه  نکهیا یبرا

و..دلم جشن  ردمک یرو با آوات زندگ میسال و ن

شدنمون رو  یکی نی! دلم اولخوادیم یروسع

..دلم خوادیاتاق مشترکمون رو م نی..دلم تزئخوادیم

. و انگار خوادیخونه مون رو م نییپا یطبقه  ی هیآتل

ممکن نبودن من  نیو..ا ستین ریامکان پذ چکدومیه

کنهیرو ناراحت م . 



دوستم بود،  یفراموش نیکه انگار قبل از ا یزن به

لبخند پر  نیلبشه و ا یرو یند گرم. لبخکنمینگاه م

هیاز انرژ !  

- جون؟ نیعطر یبهتر  

گچ  یبه شونه  یو دست دمیم هیمبل تک یپشت به

کشمیگرفته م م : 

 ..آره..ممنون-

داره، به گوشم  یاز نگران یآوات که تُن یصدا

رسهیم : 

- ؟؟یدیراحت خواب شبید  

افته.  یسوال به تپش م نیچرا قلبم از ا دونمینم

..اما انگار ما نمشیش و بب هیبرم آتل واستمخیم شبید

 یباهم زندگ گهید یخونه  کی یهرشب تو

میکردیم !  

 ..اوهوم-



 نییو نگاهش رو پا دهیتکون م یسر یاخم کمرنگ با

 یرو جلو ییچا ینیکه س ی. مامان درحالکشهیم

پرسهیم ره،یگیهمون مهراوه م ایدکتِر روانشناس  : 

- ادامه داره؟؟ یتا ک یفراموش نیخانوم دکتر ا  

جواب  ییبا خوشرو ییدرحال برداشتن چا مهراوه

دهیمامان رو م : 

- به  یبستگ شتریباشه..البته ب یطوالن ادیفکر نکنم ز

داره نیعطر .. 

 دنیسوال پرس یاما حوصله  کنمیتعجب نگاهش م با

کنهیندارم. اون به من نگاه م : 

- ؟؟یخوب بش یتو خودت دوست دار نیعطر  

منه و..من  یرو میآوات مستق . نگاهکنمیم مکث

خوامیم یچ دونمینم ! 

- اد؟؟یب ادتی یزودتر همه چ خوادیدلت م  

و دستم رو به حالت ندونستم باال  کشمیهم م یرو لب

رمیگیم .  



- یخب..آره..ول .. 

-  یخوای..واقعا اگه مزمیعز یرو راست باش دیبا

 یلیکمک خ ،یاریب ادیرو به  یزودتر همه چ

یت بکنبه خود یتونیم یبزرگ .. 

که  دونهی. از کجا مدمیم هیو تک رمیگیرو گاز م لبم

آوردن خاطرات پاک شده از ذهنم  ادیبه  یلیتما ادیز

 !ندارم؟

- یعطر .. 

مبل  ی. اون روشهیم دهیبه سمت آوات کش نگاهم

گهیو آروم م کشهیخودش رو جلو م : 

- یخسته شد یاز وارونگ یبهم گفت .. 

 ی! با صدا؟ینگ. واروشمیرنگش م اهینگاه س ماتِ 

. چرخهیمون به سمت در م یزنگ خونه، نگاه همگ

شهیترالن بلند م : 

 ..فکر کنم باباست-



و بابا هم به جمعمون اضافه  کنهیدر رو باز م ترالن

 ،ییو خوش آمد گو ی. با سالم و احوالپرسشهیم

و به من و دکتر نگاه  نهیشیکنار مامان م یمبل یرو

 یدلخور نیو ا بارهیم ی. از نگاه آوات دلخورکنهیم

. درست دهینشون م یو اخم کمرنگ یرو با کم حرف

من مونده یرومثل بابا! نگاه مهراوه همچنان  : 

- ندارم که تو  یمن اصال اصرار ن؟؟یعطر یدونیم

..اتفاقا یاریب ادیبه  عیاالن و سر نیرو هم یهمه چ

 ادیب ادتیکم کم اتفاقات فراموش شده رو  خوادیدلم م

کنار  یو آمادگ یایکنار ب یهر اتفاق با یتا بتون

 روزی..دیاومدن با خاطرات سخت تر و داشته باش

چه  ،یاتاقت شد ردو وا یخونه شد نیوارد ا یوقت

بهت دست داد؟؟ یحس  

 یزیهمون چ کنمیم یو سع کشمیم نییرو پا نگاهم

ذهنم اومد رو بازگو کنم یکه تو : 



- که  ییشدم..مثال..بسته ها یراتییتغ هیخب..متوجه 

 یعکسم رو ایاتاق گذاشته بودم، نبود.  یگوشه 

و یو عروسک خرس وارید .. 

کنمیو نگاهش م دمیم رونیب یآروم نفس : 

-  نیبا ا دی..شادونمیاونقدر جا نخوردم..نم یول

راحت کنار اومدم که یفراموش .. 

دهیبه اطراف تکون م یحرفم با لبخند سر ونیم : 

-  دی! شایش کرد..قبولیومدیکنار ن یفراموش نیبا ا

 نی..واسه همیهست یراض یفراموش نیخودتم به ا

یگذریم راتییتغ یلیراحت از کنار خ .. 

گمیم یو با ناراحت صادقانه : 

- فکر کنم میبه مراسم عروس خوادیدلم م .. 

. مثل نگاه بابا و رهیگیم یاز ناراحت یآوات رنگ نگاه

 ی. اما مهراوه همچنان لبخند آروم روهیمامان و بق

رو دارهلبش  : 



-  تیاز زندگ میسال و ن کی هویسخته که  دونمیم

نشستن گوشه  یکه به جا دونمیواسه ت جلو افتاده. م

خونه و دست و پنجه نرم کردن با حالت، انتظار  ی

 نمی..ایرو داشت یقبل عروس یو همهمه  یشلوغ

 ییکه چقدر واسه ت سخته که از اون روزا دونمیم

و به  یبگذر ،یکردیم یکه واسه ش لحظه شمار

روزا گذشتن و تموم  نیکه ا یفکر کن نیجاش به ا

 یو ترس تو یتیناراض هیکه  دونمیم زمیشدن. عز

 نیکه تو ا کنهیم قیذهنت لونه کرده و تو رو تشو

یبمون یفراموش .. 

دهی. اون ادامه مکنمیاسترس پوست لبم رو م با : 

- ها  یبا سخت یکه نخوا یبدون که تا وقت نویا یول

 یکه دوست دار یاون آرامش چوقتیه ،یبش روبرو

داشته  یتونیرو نم یو حتما آرزوش رو دار

برگزار بشه  یاگه دوباره مراسم عروس ی..حتیباش

و..خاطرات تلخ  رو از  یبر دیجد یو..تو تو خونه 

و یذهنت پاک کن ... 



پاشهیلبخندش رو به روم م یمکث کوتاه با : 

-  دی..نبانهیریپر از اتفاقات تلخ و ش یزندگ زمیعز

 چیو آرامش باشه و ه یخوش شهیانتظار داشت که هم

 نیوجود نداشته باشه..رک بهت بگم عطر یروز بد

هم  تونهیفراموش شده، م مِ یسال و ن کی نیجان..ا

بد و ناراحت  یخوش داشته باشه، هم روزا یروزا

 میسال و ن کین یبگم که فقط ا نمیکننده. البته...ا

رو فراموش  زایچ یلیخ تیزندگ ی! تو توستین

و هر  یاریها رو تو ذهنت ب نیکن بدتر ی..سعیکرد

 نی..ایکن نیروز واسه رو در رو شدن باهاشون تمر

نعمت بزرگه که خدا واسه  هیبه نظر من  یفراموش

ساختن دوباره ت داده. پس تا حد امکان ازش استفاده 

 ..کن

 یبه روزها شندیاند. باعث م یجور کی حرفهاش

هم آرامش  دی..شاترسمیشده فکر کنم. مفراموش 

 یگوشه  کیته دلم پر از استرسه و  ی. ولرمیگیم

 کیفراموش شده، تار یذهنم با فکر کردن به روزها

. بعد از دو ساعت حرف زدن، باالخره شهیو سرد م



 رامب یو با لبخند سر دارهیرو برم شییفنجون چا

دهیتکون م : 

- .چون بدن .رنیم نیزود از ب یلیخ یجسم یدردا

زخما رو  یو همه  کنهیدردا مقابله م نیبه شدت با ا

 یدرد روح کیآدم دچار  ی. اما وقتکنهیم میترم

که باعث خوب شدن اون درد  یزیچ نیاول شه،یم

آدم نخواد با اتفاقات تلخ کنار  یشجاعته! تا وقت شه،یم

 یو گاه مونهیم دموجود آ یتو شهیاون درد هم اد،یب

درمانش  الیخیب گهیکه د ی. جورشهیمزمن و کهنه م

 کی شهی. و بعد ممیکنیم یو باهاش زندگ میشیم

داشته  هیکن روح یقسمت از وجودمون. پس سع

متمرکز  تیزندگ یداشته ها یو فکرتو رو یباش

به  یکه اونقدر ارزش دارن که بتون ییزای..چیکن

بدون که  نمی. و ایخاطرشون اون دردا رو درمان کن

..اگه تو ستیتو ن یاز خوِد وجود با ارزش تر یچیه

حتما واسه خوب شدنت تالش  ،یبه خودت ارزش بد

یکنیم .. 

گهیمامان رو بهش م کنه،یسکوت م یوقت : 



- تونو عوض کنم خانوم دکتر ییچا دیبذار .. 

و بدون تعارف  دهیفنجون رو دست مامان م مهراوه

گهیم : 

- ممنون یلیخ .. 

سکوتش شه و با  ییدرحال مزه مزه کردن چا اون

 ینگاهها ریاجازه داده تا با خودم خلوت کنم. ز

مهراوه فکر  یبه حرفها تونمیافتادم و نم ریگ نیسنگ

ه ب دیبشم و با یمراسم عروس الیخیب دیبا یعنینکنم. 

آوردن خاطرات  ادیبه فکر به  ،یانتظار عروس یجا

هم مگه  نیذهنم باشم؟! سخت تر از ا یپاک شده 

و به  رمیگیو به دندون مناخنم ر یهست؟!! گوشه 

کمکم کن!  ای. خداکنمیمشترک فکر م یخونه 

جشن  الیخیدل بّکنم و ب یاز دوران نامزد یچطور

 یسر از زندگ کهویها بشم و.. نیو اول یعروس

ارم؟یمشترک درب !!  

پرسهیآروم و محتاطانه م آوات : 

- خودمون؟؟ یخونه  میبر  



 بگم؟! چرا ی. چشندیچشمهاش خشک م یرو نگاهم

ام؟!!  یمشترک ناراض یرفتن به اون خونه  یبرا

 یبتونم جواب نکهی! قبل از اترسم؟یم خوام؟؟یچرا..نم

گهیبدم، مامان م : 

-  یبردار نویعطر ستیآوات جان االن وقتش ن

یببر ! 

. شهیم دهیآوات و مهراوه به سمت مامان کش نگاه

آرامشش رو حفظ کنه کنهیم یآوات سع : 

- داره که باعث  یچ نجایخاله؟! ا سیچرا وقتش ن

 خوب شدن حالش بشه؟؟؟

گهیبا جذبه م بابا : 

- حالش خوب  نجایاگه قرار به خوب شدن باشه، هم

قدمش  اره،یم فیجا تشر نی..خانوم دکتر هم همشهیم

چشم یرو .. 

از  ی. کالفگشهیبابا و آوات جابجا م نیب نگاهم

گهیم یوقت بارهیحرکات آوات م : 



- به حال زِن من کرد!  یبشه کمک نجایفکر نکنم ا

حالش چقدر بده،  دینفهم یکه کس ییهمون روزا

 !واسه هفت پشتمون بسه

رهیبابا باال م یصدا : 

 !!آوات-

درشت شده م  یو چشمها کنمیترس نگاهشون م با

شهیدر رفت و آمده. آوات از جا بلند م نشونیب : 

- بمونه  یبذارم عطر تونمیشرمنده عمو! اما نم

که بگذره،  کمیراموش بشه و باز ف ترسمی..منجایا

دیبش الشیخیحالش خوب شده و بازم ب دیبگ .. 

رهیمامان باال م یصدا  نباریا : 

- !! مگه ما دلمون ؟یزنیکه م هیچه حرف نیا

 فته؟؟؟یحال و روز ب نیبچه مون به ا خواستیم

از پشت بوم افتاد  نیعطر ی! چطورنمیاصال بب

د شداتو حالش ب یتو خونه  نکهی!! مثل ان؟ییپا !  



و  گذرونمیآوات رو از نظر م یمشت شده  یدستها

بحث کردنها به  نطوریا ای. خداشهیقلبم از جا کنده م

 !!خاطر منه؟! به خاطر  نگه داشتن من؟

- چرا؟؟؟ چون  نیدونیمن بود! م ریآره تقص

بودم  یراه هیکمکش کنم..دنبال  یچطور دونستمینم

تباهم که حالشو خوب کنم..اما اشتباه کردم! اش

به شماها  امینخواستم ب نکهیبود خاله؟؟؟ ا یچ یدونیم

بودم که  دهیچقدر خرابه! چون د نیبگم که حال عطر

نبود،  چکسی!هدیوقت ندار چوقتیه نیواسه عطر

سر بهش  هیاومد  یدلتون نم یجز خودم و زنم! حت

هیتو چه وضع دینیبب دیبزن ! 

رهیگیو دست سالمم رو م ادیسمتم م به : 

-  نی..ازکنهیرو دوا نم یدرد نای..االن گفتن االیخیب

تا حالش خوب  کنمیبه بعدشم خودم هستم..همه کار م

 ..بشه



م از اخم آوات جدا  دهی. نگاه ترسشهیم دهیکش دستم

 تی. بابا با عصبانشهیم دهیو به سمت بابا کش شهیم

شهیاز جاش بلند م : 

- از پدر و مادرش  شتریکه تو ب یبگ یخوایم یعنی

بچه م هرروز  ،یاگه به فکرش بود ؟؟؟یشبه فکر

شدیالغر تر و افسرده تر نم .. 

شهیدست آوات فشرده م ونیم دستم : 

- که  دیدیافسرده ست، چرا ازش نپرس دیدونستیاگه م

اصال  د؟؟یدردشو بپرس دیبار شده بخوا هیچشه؟! 

کنه؟؟یم تشیاذ یچ دیبدون دیشده بخوا  

دهیبا حرص جوابش رو م بابا : 

-  یخوایحرفا م نیبا ا س؟؟؟یحالش خوب ن ینیبینم

بده  ششیما رو پ یخوایم ای ؟؟یشم خراب کن هیروح

؟یکن هیو کار خودتو توج یکن ! 

. آوات ستمیا یشدن دستم سر پا م دهیخاطر کش با

گهیبه بابا نگاه کنه، م نکهیبدون ا : 



- کارمو  خوامیش خراب بشه، نه م هیروح خوامینه م

خودش یرمش خونه بب خوامیکنم..فقط م هیتوج .. 

زهیریو قلب من م شهیم کینرد بابا : 

-  ییجا ذارمیجاست..من نم نیهم نیعطر یخونه 

 !بره که جونش در خطره

گهیم یعصب یبا پوزخند آوات : 

-  دیخوایمن در خطره؟!! انگار نم یجونش تو خونه 

شد ضیخونه مر نیتو ا نیکه عطر دیقبول کن ! 

ا من رو بحثه نی. اکنمیشده نگاهشون م خشک

شهیمهراوه بلند م ی.صداترسونندیم : 

- ستیاالن وقت بحث کردن ن یمردان یآقا .. 

سکوت کنه.  کنهیم یسع یبلند یبا نفسها آوات

پرسمیم دیو با ترس و ترد کنمینگاهش م : 

- ضم؟یمن مر !! 



آروم و  یو با صدا دهیخسته ش رو به من م نگاه

گهیم یگرفته ا : 

- راقبتم..خودم میستین ضیمر زمینه عز .. 

ستهیا یجلوش م بابا : 

- اومد یسرش نم ییبال نیهمچ ،یاگه مراقبش بود .. 

گهیو با فک فشرده شده م شهیم یبازهم عصب آوات : 

- اومده، به خاطر  نیسر عطر ییبال نیاگه همچ

که  هیی! به خاطر همون روزاسین روزیو پر روزید

به حال خودش و  دیحالش بده، اما ولش کرد دیدید

گهیب شده دخو دیگفت .. 

درمورد اون  کنمیو جرات نم دمیهم فشار م یرو لب

بپرسم.  زنه،یکه آوات درموردش حرف م ییروزها

و نگاهمون  ستادهیآوات رو به مامان که با اخم ا

گهیم کنه،یم : 

- بال و پر  ریز د،یدختر بود نیذره به فکر ا هیاگه 

بار  هی د،ی. پدر و مادر بوددیداشتیخودتون نگهش م



شب خواب  یبار وقت هی! دیدیپرسیشو ازش مدرد

که شبا تو  دیدیدیو م دیاومد یبود، باال سرش م

و  کنهیناله م ی! چطورزنهیم ییخواب چه حرفا

خوادیکمک م !  

و  رهیگیزده م صداش خش م رتیح یچشمها یجلو

زنهیصداش موج م یتو یدرد : 

- دختر  نیا یذره به فکر سالمت هیخاله اگه شما 

 یذاشتی،نمیش بود هیذره به فکر روح هی..اگه یبود

رو  یزیخاله ش بمونه و هر چ شیصبح تا شب پ

نهیبشنوه و بب !  

. با دهن باز به شهیجمع حکمفرما م یتو یبد سکوتِ 

 ییزهایچ کی! رم؟ی. خاله م! خاله منکنمیآوات نگاه م

 یهاله ا یو تو کیتار ی. ولرهیو م ادیذهنم م یتو

بدم  صیتشخ تونمی..اما نمشنومیم ییاز ابهام. صداها

لب تکرار  ریهستند. ز یک ای یکه مربوط به چ

کنمیم : 

 ..خاله م-



 یو نفس بلند دهینگاه گرفته ش رو بهم م آوات

گهی. و بعد رو به مامان و بابا مفرستهیم رونیب : 

-  دیبه حال خودش،گفت دیولش کرد طیشرا نیتو بدتر

و  دیدرکش کن نکهیا یخوب شده و کنار اومده..جا

ازتون دور بشه و روز  شتریب دیگذاشت د،یباش ششیپ

به  د؟؟ینیبیبه روز تنها تر بشه..االن وضعشو م

که  نهیهمون روزاست! به خاطر ا یخاطر کم کار

حرف  هاشبا دینیبش دیبه خودتون زحمت نداد کمی

حرف تو دلش  یدختره کل نیکه بابا ا دینیبب دیبزن

بگه! خودشو  نهتویدرد تو جونشه که نم یمونده. کل

 هیمثل بق تونهیداره که نم یدرد هی..کنهیلوس نم

 ییتنها نیعطر یگیراحت حرفشو بزنه. خاله م

که  یضربه ا نیبزرگتر یدونیدوست داره؟! اصال م

شدنشه؟؟تنها  نیبهش خورد به خاطر هم   

. با بغض جمع شده دارهیو قدم برم کشهیرو م دستم

 نهایا یه . همدارمیگلوم همراهش قدم برم یتو

منه؟ یدرباره  !  



- دمیفهم ریمنم بود..د ریتقص .. 

دهیانگشتهاش فشار م ونیرو م دستم : 

حاضر شو میبر .. 

شنومیلرزون مامان رو م یصدا : 

 !آوات نبرش-

دهیبه راهش ادامه م آوات : 

- از زنم دور باشم  تونمیاحترامتون سر جاش..اما نم

 طیاشر نیتو ا ذارمیخبر بمونم..نم یو از حالش ب

 ..تنها بمونه

 تونندینم گهیکه د شندیم میبابا و مامان تسل انگار

هم..خجالت زده اند. اشک  دی. شارندیجلوش رو بگ

و با  کنهی. آوات نگاهم مچکهیگونه م م یرو

گهیم یناراحت : 

-  ایخودمون..ب یخونه  میرینکن خوشگلم..م هیگر

یخودم کمکت کنم حاضر بش .. 



شهیممخلوط  هیمامان با گر یصدا : 

- نکن تشی..اذسیآوات بچه م حالش خوب ن .. 

بتونم برگردم، آوات به داخل اتاقم  نکهیاز ا قبل

مهراوه رو  یصدا نی. در همون حکنهیم تمیهدا

شنومیم : 

- درک  کمی..لطفا کنمیخواهش م دیآروم باش

 یاز همه چ نی..االن خوب شدن عطردیکن

 یکه بهتره بره خونه  نهیمهمتره..نظر منم ا

فراموش شده  طیش..هرچقدر به اون محخود

عترهیسر شیباشه، روند بهبود کترینزد .. 

 شیتار شده به اخم پر از کالفگ دیسکوت، با د یتو

. انگار کنهی. اون خودش مانتو رو تنم مکنمینگاه م

شده  سیگ یموها یرنگ رو رو دیبرم! شال سف دیبا

دو دستش رو دو طرف  نیگیو با نفس سن ذارهیم م

 تونمیم شه،یم رهیبه چشمهام خ ی. وقتذارهیمصورتم 

 شبینگاهش بخونم. د یرو از تو یدرد و ناراحت

نه؟ ده،ینخواب   



- گذرنیروزا م نینباش..باالخره ا یچینگران ه .. 

شندیاز بغض جمع م لبهام : 

-  یرفت نجای..ترالن گفت که..از انمتیاومدم بب شبید

سین نییاون پا گهید هیو آتل .. 

گلوش تکون  بکیو س دهیار مهم فش یرو چشم

و لبخند  کنهیچشم باز م ی. با مکث نسبتا بلندخورهیم

زنهیبه روم م یخسته ا : 

- و  کننیدکتر..باند دور سرتو باز م میبر دیفردا با

یایدرم ختیر نیاز ا .. 

 یو..اون با حالت خاص زنمیم یلبخندش، لبخند به

و  فرستهیم رونی. پر از غم نفسش رو بکنهینگاهم م

گهی. و زمزمه وار مرهیگیشم ازم مچ : 

- یعطر دمیترس .. 

..اوجِ ترس و یکلمه ا کی یجمله  نیا یتو و

قرصها رو از  لونیبفهمم. نا تونمیرو م شیچارگیب

رهیگیو دستم رو م دارهیکنار تختم برم : 



- میبر .. 

 یبه اون خونه  می. دارمیشیاز اتاق خارج م باهم

 رهیبهم خ یانمامان و بابا با نگر م؟؟یریمشترک م

و ترالن شونه  زهیری. مامان بازهم اشک ممونندیم

. زنهیبه روم م ینی. و لبخند غمگرهیگیهاش رو م

بگم یزیچ کی دیقبل از رفتن با کنمیفکر م : 

- لحظه آوات هی .. 

و  کشمیم رونیدستش ب ی. دستم رو از توستهیا یم

و با لبخند  ستمیا ی. روبروش مرمیبه سمت بابا م

گمیم : 

- شمیزود خوب م گهی..مهراوه مدیرانم نباشنگ .. 

و درد  شمیآغوشش فشرده م ونی. مکنهیبغلم م بابا

 نیو ا گمینم یزیچ ی. ولچهیپیم م نهیس یقفسه  یتو

ارزه یآغوش به تمام دردها م . 

- بهت سر  امی..هر روز مییمراقب خودت باش بابا

زنمیم .. 



خندمیاز حس خوب م پر : 

- همحال یخوشبخت نهمهیمنو ا .. 

و نگاه شرمنده  شندیاون پر م یمن، چشمها برعکس

و  مونمیم شتریبغل مامان ب ی. تورهیگیش رو ازم م

گهیم هیاون با گر : 

- تو دلت  یچ دمیفهمیمادر قربونت بره..کاش م یاله

یانقدر ازمون دور شد یچطور دمی..نفهمگذرهیم .. 

لبخند  سشیخ یو به چشمها امیم رونیبغل مامان ب از

 یکه چطور دونمی. خودم هم نمزنمیم ینیغمگ

پنج  تونستمینم یازشون انقدر فاصله گرفتم که حت

باهاشون حرف بزنم قهیدق ! 

و  رمیبا ترالن، به سمت آوات م یاز خداحافظ بعد

. منتظره اون هم کنهیکه به مهراوه نگاه م نمیبیم

که با  میبنیو مهراوه رو م گردمی! برماد؟یباهامون ب

گهیلبخند م : 



- پاکزاد  یحرف با خانوم و آقا کمی..من دییا بفرماشم

 ..دارم

نامرتبم  یو به ناخنها ذارمیهم م یرو رو دستهام 

و خوش  دهینبودند. هرچند کش ینطوری. اکنمینگاه م

نامرتب و بلند و کوتاه  چوقتیاما ه ستند،یفرم ن

 یِ به همون زندگ گردهیبرم نهمینبودند و انگار ا

  .فراموش شده

و به روبرو نگاه  رمیگیسرم رو باال م یلندنفس ب با

تابستونه و  لی. اواخر زمستون بود و حاال..اواکنمیم

 یاون خونه چ یتو دونمی! نمیروز گرم و آفتاب کی

 دی. دل آشفته ام..استرس دارم..شاکشهیانتظارم رو م

ذهنم  یمهراوه هنوز تو یترس. اما حرفها یهم کم

رو شدن با اتفاقات  رو در یا..بردیکه با شهیتکرار م

تر از من هم  فیشجاعت کنم! و مگه ضع نِ یبد، تمر

هست؟ ایدن یتو ! 



که  یابونیبا هر خ نکهیا یعنیآشناست..آشنا  ریمس

 نیکه قبال احتماال از ا فهممیم م،یشیازش رد م

رد شدم ابونیخ !  

- ؟یدرد ندار  

جواب  یو با حواسپرت ندازمیبهش م ییگذرا نگاه

دمیم : 

- ادینه ز .. 

- میرسیاالن م .. 

قلبم  ی! دست روهیکوبش قلبم کاف یجمله برا نیهم

تپش رو  نیا ق،یعم یبا نفسها کنمیم یو سع ذارمیم

دِر بزرگ  نیپهن..و ا یکوچه  نیا یکنترل کنم. ول

 یچ نجای..اشهیما باز م یرنگ که داره به رو دیسف

 قرارمینگاه ب اره؟؟ینفسم رو بند م نطوریداره که ا

برام  ییزهایچ کیکنم یو حس م مونهینم ثابت کجای

.با شهیپارک م نگیپارک یتو نی. ماشصهیقابل تشخ

و در آخر  کنمیدهن باز مونده اطراف رو کنکاش م

کنهیکه داره با دقت نگاهم م رسمیبه آوات م . 



- اومد؟؟ ادتی یزیچ  

 ایهست.. ادمی. کشمیصورتم م یرو دست

خونه  نیا ممفهیو نم شهی! ذهنم آشفته مدونمی..نمستین

پس  دم،ی..آخه اگر نددمید دینه. شا ای دمیرو قبال د

ذهنم  یگنگ و درهم  و برهم تو ریتصاو یچطور

شند؟یعقب و جلو م ! 

 حالت خوبه؟؟-

سرم  یو به سخت کشمیم م دهیلب خشک یرو زبون

. شجاعت؟! آب گلوم رو فرو کنمیم نییرو باال و پا

وجود  یترسناک زی: چکنمیبا خودم تکرار م دمیم

ن؟ینداره..آروم باش..باشه عطر ! 

- یبش ادهیبذار کمکت کنم پ .. 

. کنمیو من به قامت بلندش نگاه م شهیم ادهیپ خودش

ش بغلم کرده بود و موهام رو  هیآتل یتو یوقت

و  کنهیرو باز م نینبود! در ماش ینطوری..ابافتیم

 نیزم یبشم. پام رو که رو ادهیتا پ کنهیکمکم م

 کی. چرخهیآگاه نگاهم به سمت چپ مناخود ذارم،یم



. کوبهیم یشتریدر..دِر آسانسور؟ قلبم با شدت ب

و به سمت  رهیگی..آوات دستم رو مهیجور کیاونجا 

دارهیهمون در قدم برم : 

- زمیعز ایب .. 

از اون  یمنف یِ . انرژرمیگیدندونهام م نیرو ب لبم

 یو من دارم به سمت همون انرژ شهیسمت ساطع م

آوات متوجه سست بودن قدمهام  یوقت. رمیم یمنف

کنهیبا تعجب نگاهم م شه،یم : 

- اومد؟ ادتی یزیچ ؟؟یعطر هیچ ! 

بغض دارم؟ چرا !  

- دونمی..نمیعنینه.. .. 

 جانیو بعد با ه زنهیلبخند م هیثان کی یاندازه  به

مونهیم رهیبهم خ : 

- گفت؟؟ اگه قراره  یدکتر چ ادتهی نیعطر نیبب

اگه فکر  یو..خب؟؟ حتمانعش نش اد،یب ادتی یزیچ

سین یخوب زیتلخه و چ یکنیم .. 



کشهیممکنه تلخ باشه! دستم رو م پس : 

-  هیاصال اونجا  دیخونه رو نشونت بدم..شا میبر ایب

ادیب ادتی ییزایچ . 

که چه  دونهیو خدا م گذرمیم کیاون قسمت تار از

. سوار آسانسور کنهیم ینیقلبم سنگ یرو یدرد

 کیو من.. میریرو باال م. در عوض چند پله میشینم

 ی. زننمیبیپله ها م یکامال تار و نامفهوم رو ریتصو

هیزیچ کیو..با غم تماشاگر  ستادهیکه ا ! 

- خدا یوا ! 

کنهیو آوات بهم نگاه م میستیا یپله ها م ونیم : 

- شد؟ یچ !! 

دمیهم فشار م یو چشم رو ذارمیسرم م یرو دست : 

- بده! به  یلیخ ی..ولرهیو م ادیتو ذهنم م ییزایچ هی

..سختنننیبفهمم..سنگ تونمی..نمارهیقلبم فشار م !  

ستهیا یم روبروم : 



- بهم بگو اد،یم ادتی یهرچ !  

کشمیم یو پر بغض نگاهم رو به سمت کالفه .  

- ..خودمم هیچ دونمینم یعنی..ادینم ادمی یزیچ

فهممینم .. 

پله  یو رو رهیگیدوباره دستم رو م یپوف آروم با

میداریها قدم برم : 

- به ذهنت فشار  ادیز خوادی..نمشهیدرست م

ادیم ادتی..کم کم یاریب .. 

. نگاه شهیقلبم فشرده تر م دارم،یکه برم یقدم هر

رهینم رونیذهنم مونده و ب یزن تو نیغمگ .  

- رو دوست داشتم؟؟ نجایمن ا  

جوابم رو بده؟!  خوادی. نمکنهیو نگاهم نم ستهیا یم

ستهیا یو کنار م کنهیباز م دیدر رو با کل : 

- دونمینم .. 



دوست نداشتم! مثل حاال که انگار برام پر  دیشا پس

قدم از  کنمی. مثل حاال که جرات نمهیمنف یاز حسها

و  ادیب ادمی یزیچ ترسمیقدم بردارم..مثل حاال که م

که حالم رو خراب کنه. آوات دستش  نمیبب یریتصو

ذارهیرو پشتم م : 

- مینداشتخوب کم  یخونه روزا نی..ما تو اایب ..  

 ی! روزهاست؟ین یجور کی. لبخندش کنمیم نگاهش

تا  کشهی! طول مارمیب ادیخوب..کاش همونها رو به 

پا  یخودم رو جمع و جور کنم و عزمم رو برا

مشترکمون جزم کنم یگذاشتن به خونه  .  

نگاهم به دور تا دور سالن  دارم،یاول رو که برم قدم

همونها که اثاث خونه!  ی.واچرخهیبزرگ خونه م

و به  مونهیباز م جانیم بودند. دهنم از ه هیزیجه

کنمیرنگ نگاه م یاسی یراحت یمبها : 

- رو ترالن انتخاب کرد نایا یوا ! 

خونه. همه  لی. فرشها و پرده ها و وسارمیم کترینزد

. ستندینو ن گهید یذهنمه، ول یهستند که تو ییهمونها



 ی..ولماریم ادیرو به  نجایا یخونه..شلوغ دمانیچ

خونه بود که  نیخونه بود؟! فکر کنم هم نیمگه ا

تا اونطور که  دادیترالن داشت به کارگرها دستور م

بزرگ و  ی. خونه نندیمد نظرشه، اثاث رو بچ

آشنا یلی..و البته..خهیقشنگ !  

- چند روز  نی! همدیچیساغرم بود..داشت شمع م

نبود؟ ادمی! پس چرا نجا؟ی..اشیپ !! 

. انتظار دارمیقدم برم یدِر باز اراده به سمت یب

تخت دونفره  کی! نمیبیتخت رو دارم و..م کی دنید

از  ینامرتب..خبر یِ روتخت کیرنگ با  دیسف ی

تخت،  یرو ریست لباس ز یو..به جا ستیشمعها ن

و  کشهیلبخندم پر م ی. به آننمیبیم یا گهید زیچ کی

 ی..رون. اون زنهیشیدلم م یرو یجاش غم بزرگ

کنه؟یم هیه و گرتخت نشست ! 

- ادته؟؟یبود.. یواسه قبل عروس نایا یعطر   

 هیو به چهارچوب در تک مونهیتخت م یرو نگاهم

 یو چشم رو ارمی. انقدر دردآوره که طاقت نمدمیم



..تحملش سخته! آوات دستم رو تونمی. نمذارمیهم م

گردونهیو من رو به سمت خودش برم رهیگیم : 

- اومد نه؟؟ ادتیرو  نجایا  

دو نفره  ی. ما خلوتهاشهیچشمهاش قفل م یتو همنگا

 نی! نگاهش بم؟یاون تخت داشت یاتاق و رو نیا یتو

نگاه موج  نیا یتو یو..دلتنگ شهیچشمهام جابجا م

که من و  کنمیو درک م امی. تازه به خودم مزنهیم

 ی! لحظه امیخودمون تنها هست یخونه  یاون..تو

. تپهیم یتند به یا هیو بعد از ثان ستهیا یقلبم م

رسهیدلتنگ اون زمزمه وار به گوشم م یصدا : 

- خودمون ی..تو خونه یینجایا .. 

و انگشتهاش  شهیهمراه م یبا نفس گرفته ا صداش

دهیچشمهاش فشار م یرو رو : 

 ..آخ خدا رو شکر..فکر کردم از دستت دادم-



و دو  کنهی! دستم رو رها میا چارهیب یصدا چه

. چشمهاش به ارهذیدستش رو دو طرف صورتم م

شندیخاطر حال خرابش خمار و خسته م : 

- یکرد کاریکه باهام چ یبفهم یتونینم چوقتیه .. 

 ی. اون با نفس بلندشهیلحن تکه تکه م نیاز ا قلبم

 یآغوش یو..من تو کنهیدستهاش رو دورم حلقه م

 ی. دستهارمیفرو م ده،یم یدلتنگ یبو بیکه عج

. درد دارم؟! دندیمن رو به خودش فشار م قرارشیب

روزها و هفته ها و  کنمیو.. احساس م بندمیچشم م

خش  یاآغوش دور بودم! صد نیماههاست که از ا

نهیشیقلبم م یاون درست تو یگرفته  : 

- ..هنوز دست و رهینم ادمی..یباهام عطر یبد کرد

لرزهیپام م .. 

 زنه؟ی. از افتادنم حرف مکنمیو بغض م گزمیم لب

 خوامیبدونم! م خوادیدلم نمبدونم..به خدا  خوامینم

آغوش بمونم و ضربان تند و محکم قلبش  نیهم یتو

موهام رو..کمرم  یرو گوش بدم. اون رو



من رو  ادیو دلش نم کنهیرو..صورتم رو نوازش م

 :از خودش جدا کنه

- ..تا عمر دمیکش یکه چ یبفهم یتونی..نمدمیترس

 تو شهی..همرهینم ادمیاز  ،یکه باهام کرد یدارم کار

 نیو زم یمنو ترسوند یکه چطور مونهیذهنم م

یزد ! 

و  اهیس یگودال ها یو تو کشمیتارم رو باال م نگاه

شمیم رهیش خ دهیترس : 

- کردم باهات؟؟ کاریچ  

 یو با اخم داغون شهیمردونه ش سفت م فک

کنهیمحکمتر از قبل بغلم م : 

- من بود..ولش کن ری..همه ش تقصیچیه ! 

دهیبد ادامه مو با حال  ارهیطاقت نم اما : 

- خودتو ازم  ی..داشتیتوام بود..خرابش کرد ریتقص

بدبختم  ی!! داشتیعطر یکردی! بدبختم میگرفتیم

یکردیم .. 



آغوشش  ونیو م شهیگلوم بزرگتر م یتو بغض

. اون تمام صورتم رو بوسه بارون شندیچشمهام پر م

. کشهی. تنم رو بو مکشهیو موهام رو بو م کنهیم

با خودش  ییزهای..چکنهیلم م. بغکنهینوازشم م

 شیو من از تمام حرکاتش وحشت زدگ کنهیتکرار م

 اره. انگار هنوز ترس از دست دادنم رو دفهممیرو م

از وجودم به تالطم  نانیاطم یبرا نطوریا نکهیو ا

تازه و  یافتاده، من رو بهت زده و پر از حسها

به  یقرار یو ب یابراز دلتنگ نطوری. اکنهیم نیریش

ترِس از دست دادن منه؟ خاطر ! 

- از حال من  یچیه ی..وقتیبهتر که فراموش کرد

ادینم ادتی یزیبهتر که چ ،یدیفهمینم ! 

دمیدرشت شده م رو بهش م یچشمها : 

- شه؟؟یم یزی..چادین ادمیاگه   

 شیشونیرو به پ میشونیو پ دهیهم فشار م یرو چشم

بلند و پر فشارش دلم رو  ینفسها ی. صداچسبونهیم

. چقدر آزرده ستارهید مبه در ! 



-  یهمه چ خوامی..میخوب بش خوامی..مادیب ادتی دیبا

که تو  ی..نه اونطورادیب ادتی د،یکه با یاونطور

یذهنت واسه خودت ساخته بود .. 

. میکنیجون و بابا بهادر رو تا دم در بدرقه م سهینف

پر از  بوسه،یجون مادرانه صورتم رو م سهینف یوقت

گار تا به حال تجربه شون که ان شمیم ییحسها

  .نکردم

- نره داروهاتو  ادتیمراقب خودت باش دختِر من..

یبه موقع بخور .. 

و  زنمیلبخند م اد،یاز کجا م دونمیکه نم یخجالت با

دمیتکون م یسر : 

 ..چشم..مامان جون-

کامال  دم،یبار بهش م نیاول یکه برا ینسبت نیا و

 زیچ کی اون یبرا دنشیانگار شن یناخودآگاهه. ول

که..قبال  کنمی. با خودم فکر مزنهیم یکه لبخند هیعاد

ذهِن آشفته  نیصداش کردم؟! هوففف ا نطوریهم ا

خسته ست یلیامروز خ .. 



مبل  یو رو شمیبسته شدن در، از کنار آوات رد م با

! نگاهم به ییاز نو یخال یتازه، ول یای. دننمیشیم

م ذهن یتو یزیچ کی. چرخهیسمت اتاِق سمت چپ م

 کیاز  یتار ری..تصوییصداها کی. خورهیوول م

. اتاق رمیو به سمت اتاق م شمی! از جام بلند منیدورب

 یندازم..عکسهایم ینگاه واریمهمون! به در و د

آوات ارزشمند هستند  یکه برا ینامفهوم یقاب شده 

به چشم  وارهاید یرو ،یمعن یمن ب یو اغلب برا

 دیسف اهیعکس س. دمیرو قبال د شترشونی. بخورهیم

آِب بارون جمع شده  یکه رو یگاریس لتریاز ف

از اون،  شتریب ی. ولکنهیشناوره، نظرم رو جلب م

. کنهیرو پرت م سمحوا ینامفهوم یصداها کی

..اما زهیریکه اعصابم رو به هم م نجاستیا یزیچ

یچ دونمینم ! 

- ؟یعطر  

که با  نمیبیو آوات رو م گردمیبرم یآروم نیه با

ستادهیازم ا یمک یفاصله  .  



- ؟یدیترس  

دمیبه اطراف تکون م یو سر امیخودم م به : 

 ..نه-

- داروهاتو بخور ایب .. 

 یعصبان ی. صداهاچرخونمیاتاق م یرو تو نگاهم

شندیباعث سردردم م . 

- ه؟؟یچ  

. با کنمیو نگاهش م رمیگیمکث چشم از اتاق م با

گمیشده. کالفه م رهیبهم خ یکنجکاو : 

- دوست  خوام،یاونقدر که م نجای..انگار ادونمینم

سین یداشتن .. 

و دستم  دهیم رونیب یباالخره نفس یطوالن ینگاه با

رهیگیرو م : 

- بسه گهی..واسه امروز دمیبر ایب .. 



. وارد اتاق مشترک رمیم رونیاز اتاق ب همراهش

..ساعت شمیم یجور کیو من هم همراهش.  شهیم

من  دیشب گذشته و کم کم وقت خوابه..و با ازدهیاز 

تخت  نیا یاتاق و رو نیا یو آوات باهم تو

 ادیاز باهم بودنمون به  یچیمن ه ی! وقتم؟یبخواب

تونم؟یم ی..چطورارمینم !! 

. اون دونه نمیشیتخت م یشده به کمکش رو معذب

و کف  ارهیخشاب درم یقرصها رو از تو یدونه 

ذارهیدستم م : 

- ارمیبرم آب ب ریبگ .. 

و من به  رهیم رونیب . اونکشمیرو باال نم نگاهم

 شیدی. القکنمیو تنِگ تنش فکر م درنگیسف یِ رکاب

 یعنیخدا  یامشب..وا یبودم، ول دهید شهیرو هم

و  گزمی! لب مست؟یدر کار ن یشب نیاول گهیواقعا د

. من..باکره شهیذهنم بزرگ و بزرگتر م یتو یفکر

ستم؟ین !! 



 دونمی. نمرهیگیآب رو جلوم م وانیو ل نهیشیم کنارم

 ِش ی. امشب قراره پرهیگیضربان م نطوریرا قلبم اچ

رو ندارم. نه  یچیه یمن آمادگ ای! خدام؟یهم بخواب

زمیدارم، و نه تم یدرست و حساب یوضع جسمان !! 

- ؟یچرا تو فکر ؟؟یعطر هیچ ! 

کنمی..از نگاه کردن بهش هم امتناع میحت حاال !  

- یچیآآآ ه .. 

ز دستش آب رو ا وانی.لزمیریدهنم م یرو تو قرصها

کشمینفس سر م کیو  رمیگیم .  

 آرومتر چه خبره؟؟-

. دمیم رونیب یو نفس بلند کشمیرو کنار م وانیل

! چرا کنهیاز التهاب درونم کم نم یچیآب هم ه یخنک

به فنا بره؟!  نطوریا میشب زندگ نیبزرگتر دیبا

ارم؟ینم ادیرو به  میشب زندگ نیچطور بهتر !! 

پر استرس به تمام  یو گرما نهیشیآوات پشتم م دست

کنهیم تیتنم سرا . 



- یخسته شد یلیبخواب..امروز خ .. 

 دهیکش یدوران نامزد یبه سمت عاشقانه ها فکرم

و پر تب و تاب  مهینصفه و ن ی. همون لمس هاشهیم

گرم و عاشقانه ختم  یکه در آخر به آغوش و حرفها

شدیم .  

- فکرتو مشغول کرده؟؟ یچ یبگ یخواینم  

کنمیو نگاهش م دمیمگلوم رو فرو  آب : 

- ؟؟یخوابیم نجایتو هم..ا  

 یطوالن یو با نگاه شندیبراقش تنگ م یچشمها

و با  گزمیحرفم رو بفهمه. لب م یمعن خوادیم

گمیخجالت م : 

- ..خب امممیعنی..ستین ادمی یچیآوات من ه .. 

گهیِمن من کردنهام آروم م ونیم : 

 ..آهان ازون لحاظ-

معذب  نیکنه اصورتم سرخ شده! خدا  کنمیم حس

چون من واقعا انتظار  اد،یبودن به نظرش مسخره ن



رو داشتم.  یبعد از مراسم عروس ییشب استثنا کی

 یشبها یلیسخته که بخوام به گذشتن اون شب و خ

باشم الیخیفکر کنم و راحت و ب گهید ! 

- ؟؟یدیبهم فرصت..م کمی  

 ..نه-

 ی! با خنده اکنه؟ی. درکم نمکنمینگاهش م متعجب

دارند،  طنتیاز ش یکه هاله ا ییو چشمهاخاص 

گهیم : 

- زنم نخوابم؟ شیخب؟؟ پ هیچ ! 

 دنیکل صورتم داغ شده! با د کنمیخدا حس م یوا

. دست اون دزدمیلبش، چشم م یرو یاخمش و خنده 

و من رو به سمت خودش  شهیپهلوم فشرده م یرو

کشهیم : 

- ؟یعطر یکنیفکر م یبه چ یدار ! 

! چهار روزه که حمام دمیو م. بندازمیم نییرو پا سرم

قبل تر از اون هم دینکردم..شا !  



- دارم من یچه زن منحرف ! 

ازش فاصله  یتا کم کنمیو تقال م شهیجمع م تنم

رمیبگ : 

- داره؟ یچه ربط  

گردونهیصورتم م یرو تو نگاهش : 

-  کنم،یکه فکر نم یزیبه تنها چ طیشرا نیتو ا

 نیا..با یکه تو ذهِن منحرفت بزرگش کرد هیهمون

رابطه خواست؟؟ یسر و وضع ناقصت ک  

افته یم نییو نگاهم پا شهیسالمم مشت م دست : 

- ..فکر نکردم..فقطیچیمن به ه .. 

زنهیپچ م یخاص یگوشم با صدا دم : 

- رابطه مون  نیکه اول یکنیفکر م یفقط دار

بود آره؟؟ یچطور  

 تمیداره اذ یکه چ دهی. پس فهمزهیریم نییپا یهر قلبم

 کنمیم یو سع کشمیخودم رو کنار م نحالی! با اکنهیم

رو کنار بزنم یخجالت لعنت نیا : 



-  طیشرا نیخودمو با ا کمیتنها بخوابم و  یکاش بذار

 ..وفق بدم

شهیآروم همراه م یزمزمه ش با خنده ا یصدا : 

- شهینم رینخ .. 

کنمیگرفته نگاهش م ماتم : 

- نکن تیآوات اذ .. 

زنهیم ینگاهش، لبخند قشنگ یحس تو با : 

- باحاله یلیخ رییانقدر تغ هوی .. 

و من رو آروم عقب  ذارهیبزنم. نم یحرف خوامیم

کشهیم : 

- منو کشته! از  دنتیخجالت کش نی..ایبامزه شد

گذشت شهیاصال نم یشکل نیا یِ عطر .. 

. اون من رو دوزمیگرد شده م رو بهش م یچشمها

و من به خاطر دستم  خوابونهیتخت م یرو یبه آروم



مقاومت کنم. فقط  تونمیناقصم، نم یو درِد دنده 

کنهیزبونم کار م : 

- ..بذار فردا برم حمومینطوریبه خدا معذبم ا ... 

بوسهیموهام رو م یو رو کنهیحرفم بغلم م ونیم : 

-  نیبا ا یتونیببرمت حموم..تو که نم دیخودم با

یوضِعت خودتو بشور .. 

 جانیتصور حمام رفتن باهاش هم سرشار از ه با

اصالح کنم؟ یترس..اونوقت چطورو هم اس شمیم ! 

با خجالت  کنه،یگردنم فرو م یسرش رو تو یوقت 

. اون آروم و مستانه زمزمه کنمیخودم رو جمع م

کنهیم : 

- شدم تا صبح  وونهید شبی..دیشمیچقدر خوبه که پ

بدون من خوابت برد؟؟ یشد..چطور  

خودم رو عقب  شه،یم دهیگردنم کش یکه رو لبهاش

کشمیم : 

- نکن آوات یوا !  



نگاهم  یو با اخِم مصنوع کنهیرو بلند م سرش

کنهیم : 

- بد  ینترس بو ؟؟یکشیخجالت م یبابا از چ

! یچیه یعنی ،یچی..هستمین یچی..منم تو فکر هیدینم

میبخواب خوامیفقط م !  

 یرو یو بوسه ا کنهیم کیسرش رو نزد دوباره

ذارهیگونه م م : 

- لحظه  هی خوامینم گهیتنهات بذارم..اصال د تونمینم

فکر نکن، راحت  یچیهم تنهات بذارم خب؟؟ به ه

بخواب ریبگ .  

 یو سع ندمی. چشم مکنندیآرومم م یکم حرفهاش

 زنه،یکه م یخودم رو رها کنم. اما حرف کنمیم

کنهیحد باز م نیچشمهام رو تا آخر : 

-  فیرابطه مونو واسه ت تعر نیاول یمنم خاطره 

 ..کنم

دمیبهت زده م رو بهش م نگاه : 



- ؟؟یکنیفکر نم یچیبه ه ینه تو رو خدا! مگه نگفت  

خندهیم رتیو بعد با ح کنهینگاهم م یا لحظه : 

-  نیوقته ا یلیرفته بود! خ ادمیبودنتو  ینطوریا

بودم دهیرو ند یعطر .. 

. با همون لبخند محو رهیگیم یا گهیحس د نگاهش

گهیوار م وونهیو د کنهیبغلم م : 

-  فیاسه ت تعرو یچیدلم برات تنگ شده بود. ه

شب بهتر از اون واسه ت  هی خوامی. مکنمینم

 یاتفاق چیانگار ه س،ین ادتیتو  یبسازم..وقت

لحظه  ،یکه منتظرش ی..منم واسه اون شبفتادهین

. فقط زود خوب شو فندوِق آواتکنمیم یشمار .. 

 

****** 

 

و نگاهم رو به اطراف  نمیشیکمرنگ م یِ مبل آب یرو

و  دیسف واریو در و د میمال یلیخ یِ آب ی. پرده هادمیم



 ی. مهراوه کنارم رودندیبه آدم حس آرامش م یآب

ذارهیدستم م یو دست رو نهیشیمبل م : 

- نه؟؟ یباند دور سرت باز شد، سبکتر شد  

زنمیم یا یمعن یو لبخند ب کشمیم میشونیبه پ یدست : 

- کمیآره  .. 

 ریتا زخم پنهان شده ز ذارهیرو کنار سرم م دستش

رو لمس کنه یکیباند کوچ : 

- کنه؟؟یدرد م  

- ادینه ز .. 

نگاهم  یو با انرژ میو مستق دارهیرو برم دستش

کنهیم : 

- خونه ت چطور بود؟؟ یروز که رفت نیخب..اول  

م؟! هنوز بهش عادت نکردم خونه ! 

 ..هوممم اونطور که انتظارشو داشتم، نبود-

- بد؟؟ ایخوب  یعنی نیا  



کنمیبه حالت ندونستن کج م یسر : 

- بد نبود خب .. 

کنمیآوات که روبروم نشسته، نگاه م به : 

-  یحس بد ادیباعث شد ز نیآوات کنارم بود و هم

 .نداشته باشم

دهیآوات بهم آرامش م نگاه . 

- اومد؟؟ ادتی یزیچ  

دمیرو به مهراوه م میگوشه ا نگاه : 

- اومد ادمیاون خونه رو  .. 

رهیگیو لبخندش وسعت م رندیباال م ابروهاش : 

- ؟یجد ! 

کنمیم نییباال و پا یسر : 

- اومد،  ادتیکه  یخاطرات گهیاوهوم..اما آوات م

تو  یکه همگ ادیم ادمیرو  ی..روزهیواسه قبل عروس

 یی..تا جامیدیچیم هیزیجه میو داشت میاون خونه بود



که  ییکه تو اتاق خواب بودم و داشتم شمع ها ادمهی

تو  قیدق تونمی. بعدش..نمدمیدیبود رو م دهیساغر چ

بهشت دو نفره مون بودم  و..انگار بعدش تارمینم بذه

ستین ادمیو... .. 

دهیدستش فشار م یرو تو دستم : 

- اومد،  ادتیاون خونه رو  نکهیخوبه! ا یلیبازم خ

اون خونه  یکه تو ییبه مرور روزا یتونیم یعنی

و تالش  یبخوا دی..فقط بایاریب ادیهم به  یگذروند

یکن .. 

که بگم رمیگیم میباالخره تصم یمکث بلند با : 

- . رفتیاومد و م یتو ذهنم همه ش م یخاطرات هی

بفهمم تونمیانقدر گنگ بودن که نم یول .. 

رهیگیو چشم ازم نم دهیم هیتک : 

- ؟؟یدرباره شون بهم بگ یتونیم  

جلو  یو به فنجون قهوه  دمیم رونیب یآروم نفس

کنمیروم نگاه م : 



- خاطره  دیبذارم..شا یاسمشونو چ دونمینم

. نگاهش کنمیزن رو حس م هی..حضور ستنین

..دعوا..انقدر بد و هی..مثل گرییصداها هی..نهیغمگ

بهشون دقت کنم.  ادیز تونمیناراحت کننده ان که نم

 ه،یاز اون نگاه که همه ش غم و ناراحت خوادیدلم م

 ..فرار کنم

و من از فکر کردن به  شهیسکوت م یا هیثان چند

پرسهیم اطیا احت. مهراوه بترسمیاون زن هم م : 

- ؟؟یممکنه اون زن..خودت باش  

رو بهش  میو نگاه سرشار از جا خوردگ شمیم خشک

دمیم : 

 !!ممکنه من باشم؟-

کشهیو با آرامش خودش رو جلو م دهیتکون م یسر : 

-  یلیخ یلیکه خ یکی ای ،یممکنه اون تو باش زمیعز

رو  گهیبوده..به جز اون زن، کس د کیبهت نزد



که  یحضور کس ای! ؟یشنوینم ییداص ای ؟؟ینیبینم

باشه و بخواد باهات ارتباط برقرار کنه کتینزد .. 

مونهیباز م دهنم : 

- گنگ که تو  ریتصاو هینه! فقط همون زن و..

بدم صیتشخ تونمیان و نم یکیتار .  

پاشهیرو به روم م لبخندش : 

- نامفهوم رو  یو صداها ریتصاو نیا شهیپس م

ده از گذاشت رو حساب خاطرات پاک ش

خاطرات گم شده  نیا یِ ذهنت..ممکنه توّهم هم قاط

با  دی..بانیعطر فتهیاتفاق ب نیا یبذار دیبشن..نبا

کن هر  ی..سعیادامه بد نانهیچشم باز و نگاه واقع ب

 یکه از جلو یریتصاو ای ادیکه تو ذهنت م یچ

و به  یبا خودت بارها مرور کن گذرن،یم متچش

واسه ت  ریتصو نیا ایکه آ یاریذهنت فشار ب

نه ایآشناست  .. 

گمیم دهیترس : 



- توهم باشن؟ نایممکنه ا یعنی ! 

دهیبه اطراف تکون م یسر : 

- از  دیکمه..فقط نبا یلی..احتمالش خزمیفکر نکنم عز

که به ذهنت  ی..هر چیو فرار کن یبترس یزیچ

 رِ یکن اون تصاو یروش فکر کن..سع کنه،یخطور م

 یو بفهم یکن موندن، کامل یکیمحو رو که تو تار

 ای یاریم ادیکه به  ی..هر چهیچ ای یکه مربوط به ک

کمک بخواه  شبذار و از ونیبا شوهرت درم ،ینیبیم

که مربوط به چه قسمت گمشده هستن یتا بفهم .. 

پرسهیم یمکث کوتاه با : 

- ؟؟یدی..راحت خوابشبید  

دستش رو حس  یآوات و نوازشها ی..بوسه هاشبید

 نیمسّکن انقدر سنگ یصهابا خاطر قر ی. ولکردمیم

 یعکس العمل ایتکون بخورم  تونستمیبودم که نم

 .نشون بدم

- زود خوابم برد یلیمسّکن خ یبه خاطر قرصا .. 



- ؟؟یدید یچه خواب ادیم ادتی  

ارمیذهنم فشار م به : 

- بود..تو همون خونه بودم..آوات ازم  یقاط یلیآآآ خ

 ییفضا هی..دیچی..ساغر شمع مگرفتیعکس م

..آآآ کردیم فیقشنگ تعر یخاطره  هیاله م بود..خ

ستین ادمی..درست دونمیافتاد شکست..نم یزیچ هی .. 

گردهیسمت آوات برم به : 

- د؟؟یتو خواب کابوس ند شبید   

کنهینگاهم م آوات : 

- گفت، نه از خواب  ونیبود..نه هذ دهینه..آروم خواب

دیپر .. 

کشهیم شیشونیبه پ یدست : 

- ت خوابش برداحتماال به خاطر قرصا راح .. 

مونمیم رهیبه آوات خ متعجب : 

- دم؟یدیقبال کابوس م !! 



زنهیلبخند م شیبا آرامش دوست داشتن مهراوه : 

- عکس  طیذهنت داره نسبت به اون مح نیعطر

که ذهنت باز تر و  یاجازه بد دی..بادهیالعمل نشون م

 ادیبه  یشتریب یزایچ یگسترده تر بشه تا بتون

نیخوب بود..آفر یلیم خه نجایتا ا ی..ولیاریب ! 

دهیو دستم م دارهیقهوه رو برم فنجون : 

- داخل خونه  طیفعال فقط فکرتو به همون مح زمیعز

کن فقط به اون خونه و خاطرات  یمتمرکز کن..سع

 یا گهید زیچ چی..فکرتو به هیاون خونه فکر کن

! بعد که آماده تر یو نه کس ،یینه جا ،یزینده..نه چ

..فعال میهم زوم کن گهیتفاقات درو ا میتونیم ،یشد

 ادیب ادتیکن  یعفقط به خودت و آوات فکر کن و س

. بعد از دیاون خونه باهم گذروند یتو ییکه چه روزا

هر لحظه  دی..فقط بامیپردازیهم م گهیاون به مسائل د

 دنیواسه ترس یزیکه چ یکن یادآوریبه خودت  نویا

ذشته بوده گ یکه افتاده، تو یوجود نداره و هر اتفاق

و تموم شده و رفته. واسه رو در رو شدن با هر 



کن  یخودت کار کن و سع یرو ییصدا ای ریتصو

یترس و فرار رو کنار بذار .. 

شهیم رهیچشمهام خ یو تو رهیگیدستم رو م مامان : 

- مامان؟؟ ومدین ادتی یزیچ  

. مگه چقدر حالم کنمینگرانش نگاه م یچشمها به

هستند؟ دلواپسم نطوریکه ا مهیوخ !  

- ومدین ادمی یخاص زیچ .. 

پرسهیبابا م نباریا : 

- از پشت بوم  یکه چطور یاریب ادتی ینتونست

؟؟یافتاد  

مبل نشسته و با  یکه رو چرخهیبه سمت بابا م نگاهم

 یفکر چیکه ه یزی. چکنهینگاهم م یتینارضا

خونه ست که  نیدرموردش بکنم، پشت بوم ا تونمینم

 دیمهراوه گفته که فعال با هنوز پام رو توش نذاشتم!

خونه  نیا یخونه و خاطرات گمشده  نیا یفقط رو

دوست  نیبه ا یچه اعتماد دونمیتمرکز کنم و من نم



کرده م که حرفش رو قبول کردم.  دایفراموش شده پ

هم به  دیشه و شا یبه خاطر نگاه پر از انرژ دیشا

لبشه یرو شهیخاطر لبخندش که هم ! 

- ؟؟حواست با منه نیعطر  

امیم رونیو از فکر مهراوه ب زنمیم پلک : 

- ومدهین ادمی یزیآآآ نه هنوز..چ .. 

سوال  نی. از ارسهینفس بلند آوات به گوشم م یصدا

غرض دار مامان  دیو شا یتکرار یو جواب کردنها

از آشپزخونه  ییچا ینیو بابا خسته شده؟؟ ترالن با س

ادیم رونیب : 

-  یمه چه کشهیطول م یلیگفت؟؟ خ یدکترت چ

اد؟یب ادتی ! 

 گهی. گفت شهرام ددوزمیرو به ترالن م نگاهم

دم؟؟ی..چرا نپرسدمیرو نپرس لشی..دلستین  

- شده؟؟ باهم حرفتون شده؟ یترالن شهرام چ ! 



. نگاه متعجب و شهیبه دست خشک م ینیس ترالن

و  کشهیخجالت زده ش رو به سمت آوات م یکم

دهیدوباره به من م : 

- ستین گهیگفتم که..د .. 

کنمیتعجب اخم م با : 

- ست؟؟ین گهیکه د یچ یعنی  

کنهیبه آوات نگاه م مامان : 

- بهش بگم؟؟ نویا تونمیم  

. کنهیم نییباال و پا یسر یبدون حس خاص آوات

سرش رو از  زدانیبزنه،  یمامان حرف نکهیقبل از ا

گهیو م کنهیبلند م شیگوش یتو : 

- میاز شرش خالص شد .. 

گهیواخذه گر م. بابا مشهیسکوت م یا لحظه : 

- زدانیبرس  تیبه باز ! 



. گذرندیگنگ از ذهنم م یخاطرات ،یبهت زدگ ونیم

 تیمامان..عصبان یدادنها یترالن..دلدار یها هیگر

جمع  تونمیزمان گم شده اند که نم یکجا نهایشهرام..ا

شون کنم؟ یبند ! 

- ن؟یاز هم..جدا شد یعنی !! 

من  یرو جلو ییچا ینیو س ستهیا یروبروم م ترالن

آشنا نِ ی. بازهم اون نگاه غمگرهیگیو مامان م .. 

 ..اوهوم-

رهیصدام باال م رتیفرط ح از : 

 !!چرا؟-

هم  یکیو  دارهیخودش برم یفنجون برا کی مامان

من یبرا : 

- ترالن باهاش راه اومد، فکر  یآدم نبود که..هرچ

گذاشت تو کاسه ش که  نیکرد چه خبره! خدا هم همچ

بمونهتا عمر داره تو حسرت  .. 

شهیترالن جدا نم یغمزده  یاز چشمها نگاهم : 



- خوب  یلی!! شما که باهم خن؟یجدا شد یسر چ

نیبود ! 

و با اخم  دهیآب گلوش رو همراه بغض فرو م ترالن

از آوات  کنمی. حس مکشهیم نیینگاهش رو پا

گهیم یوقت کشهیحجالت م : 

- تحمل کنم خواستمینم گهیخسته شده بودم..د .. 

که انقدر  یاز اون شهرام شهی! باورم نمهچاریب ترالن

بود، دل کند و جدا شد!  نینقص و بهتر یبراش ب

دهیادامه م یخودش با لبخند پر غم : 

-  نمونینبود..بحث ب یمهم زی..چسین ادتیخوبه که 

 ادی..دخالت زیاحترام یشده بود..ب ادیز یلیخ

 ..خانواده ش..راستش

کشهیچشمش م یرو با خجالت به گوشه  انگشتش : 

- ..خانواده شو که خواستیراستش شهرام بچه م

نرفته؟؟ ادتی  

گمیم عیسر : 



- چقدر فتنه بودن ادمهینه.. ! 

دهیتکون م یسر : 

- سال گذشت و نشد، همه شون  کی ی..وقتگهیآره د

گذاشتن رو  بیشروع کردن زخم زبون زدن و ع

 ..من

. به خاطر بچه؟! بچه..چه حس ادیبه درد م دلم

کنمیم داین بهش پبا فکر کرد یبیغر .. 

- ؟یشدیبچه دار نم یعنی ! 

باال داد یا شونه : 

- ..شهرام هم که از همه کردنیفکر م ینطوریاونا ا

شب آرامش نداشتم..همون موقع  هی گهیشون بدتر..د

 د،ایبازم گفتم اگه بچه ب یرو گرفته بودم..ول ممیتصم

 میکردم و رفت شیدرست بشه..راض دیشا

و نهیو معا شیدکتر..آزما .. 

خندهیو نفرت م نهیک با : 



- ..از خوِد آقا ستیاصال از من ن رادیکه ا میدیفهم

رو  ایخبرو بهم داد، انگار دن نیدکتر ا یشهرامه! وقت

 یبودم و بدبخت دهیبهم دادن. انقدر ازشون حرف شن

ازشون تو  نهیک یهرچ خواستیبودم که دلم م دهیکش

کنم. چشم از شهرام  یدلم مونده، خال

جواب  یورکه خدا چط نهیبب خواستمی..ممگرفتینم

بود  یدنیش د افهیکه به من کرد رو داد! ق ییظلما

 خوامیخبر، بهش گفتم م نی..درست بعد از انیعطر

  .جدا شم

دهیو ادامه م شهیآه م نفسش : 

به خدا که اگه واسه اون بچه مهم نبود، واسه منم -

چون به خاطر بچه اونهمه  ینداشت. ول یتیاهم چیه

 تونهینم نکهیکرد، منم بهش گفتم که به خاطر ا تمیاذ

شمیبچه دار بشه، ازش جدا م .  

. گذرندیچشمم م یاز جلو یدور ریتصاو بازهم

 زدیداد م کرد؟؟یم هی. گرزدیحرف م یترالن با کس

ادامه بده خوادینم گهیکه د گفتیو م ! 



- ادیم ادمی..ییزایچ هیداره  ! 

دوزمی. به ترالن چشم مشهیم سکوت : 

-  هی! گریادامه بد یخواینم گهید یگفت

یک ای..یواسه چ ستین ادمی ی..ولیکردیم !  

. رهیگیو دستم رو م شهیم کمینزد جانیبا ه ترالن

 یادآوریو هنوز با  زنندیچشمهاش از اشک برق م

شهیسخت حالش دگرگون م یاون روزها ! 

- دم در  ؟؟؟اومدیاونجا بود ادتهی!! اد؟یم ادتیداره 

 ادتهی..نمشیبب خوامیبزنه..گفتم نمکه باهام حرف 

ازش دل  یچطور ادتهیخونه؟!  ادینذاشتم ب یحت

 !کندم؟

. رهیگی. سرم درد مشندیچشمهاش جابجا م نیب نگاهم

 یرو محو و قاط ریتصاو یگوشمه..حت یصداها تو

 نم،یکامل کنار هم بچ تونمینم نکهیا ی. ولارمیم ادیبه 

کنهیم تمیاذ .  



-  یعصبان ی افهی..قیکردیم هیگر ادمهی..دونمینم

ی..واسه چیکجا..کِ  دونمینم ی..ولادمهیشهرام هم  !  

بندمیو از درد چشم م دمیسرم فشار م یرو رو دستم : 

  !آخ سرم-

شنومیآوات رو م یصدا : 

- به  کمی..یبهش فکر کن گهید خوادی..نمگهیبسه د

 ..ذهنت استراحت بده

گهینگران م مامان : 

- ؟؟یقرصاتو خورد  

دهیآوات جواب م از من قبل : 

- وقت قرصاشه گهیساعت د کی .. 

 یها اهیس دنیو با د دمیخسته م رو بهش م نگاه

. اون بهتر شهیو درد فراموش م ینگرانش، خستگ

ادشهیاز من ساعت قرصهام رو  ! 

 ..خوبم آوات..خوب شدم-



سرم  یو بابا باال ذارهیم میشونیپ یدست رو مامان

ستهیا یم : 

- ؟؟یبخواب کمی یبر یخوایم  

زنمیشون م یبه نگران یلبخند : 

 ..نه خوبم..واقعا خوبم-

شهیبه بلند م زدانی یها، صدا ینگران نیا ونیم : 

- م؟یبخور دیندار یزیگشنه مه..چ یآبج  

و  مونهیم زدانی یسرزنش گر مامان و بابا رو نگاه

دمیرو م الیخیمن با خنده جواب پسرک شکمو و ب : 

- ..واسه یبخورهست فعال  یچ نیبب خچالیبرو تو 

رهیبگ یزیچ هی رونیاز ب گمیشام به آوات م .. 

*** 

 

 بیوهم آور و غر یفضا نیا یرو تو یستیو ن خال

 دهینور کش ی کهی. نگاهم به سمت بارکنمیحس م



 یُشر ُشر آب..تو یسرد..صدا یجا کی. شهیم

. چرا ذارمیسرد قدم م یسنگها یرو یکیتار

ت شکس یزن ونیش ی.صدادونمیناراحتم؟! نم

نور  ی کهیصدا من رو به سمت اون بار نیخورده..ا

نور کمرنگ و  شم،یتر م کینزد ر. هرچقدکشهیم

 یو صدا نهیشیقلبم م یتو ی. وحشتشهیمحوتر م

..به خدا ُکشهیصدا من رو م نی. اشهیبلندتر م ونیش

کنهیصدا تمامم رو تکه و پاره م نیکه ا . 

- منو ببخش نمیعطر .. 

 ی کهی..بارکنمیم رو دراز م. دستادیداره بند م نفسم

 طیمح نیا یبه همه جا یکیو تار شهینور محوتر م

کنهیسرد غلبه م .  

- ببخش..نتونستم تحمل کنم..ببخش که تنهات  نیعطر

 ..گذاشتم

. شناسمیزن رو م ی. صداکنهیداره خفه م م بغض

. دست دراز شده م دِر سرد ارمیب ادیبه  تونمینم یول

نور به کل  ی کهی. بارنهکیرو لمس م یو نم گرفته ا



فرو  یوحشتناک یِ کیتار یو من تو رهیم نیاز ب

کنهی. التماس زن قلبم رو پر از درد مرمیم : 

- نبودم یمنو ببخش..دختِر مظلوِم من..مادِر خوب .. 

 ی. صداچکهیم م دهیترس یمحابا از چشمها یب اشک

گوشهام  ی.دستم رو روارهیزن من رو از پا درم

شهیاز گلو خارج نم ادمیفر یو صدا ذارمیم : 

 !!بسه..بس کن! تو رو خدا بس کن-

 یصدا تو نیو عذاِب ا شهیبلندتر م هیگر یصدا

نهیشیجونم م . 

- ..دختِر من..ببخش که خوب نبودمنمیببخش عطر .. 

 ی..نورشهیوحشت زده م در باز م یچشمها یجلو

قرمز رعب  کی..همه جا به رنگ قرمزه..ستین

 ی. مخلوطشهیشامم پر مم یخون تو یآور..خون! بو

خون  یِ قرمز ی! چشمهام توینیریخون و ش یاز بو

افتم. دهنم  یبه تقال م دنینفس کش یو برا چرخندیم

 ار. انگشهیباز نم دنیکش ادیفر ایحرف زدن  یبرا



 یزن ری. تصومیبنیچشمهام م یدارم مرگ رو جلو

کمکم  ایخدا ی. واکنهیخون قلبم رو پاره پاره م یتو

. دهیچسب نیعقب برم..پاهام به زم مخوایکن!! م

نه!! آخ  ای! خداستین ییهوا چینفس بکشم..ه خوامیم

 یِ تو ادیزن با فر ی!! کمکم کن! صداتونمینم ایخدا

شهیم یکیقلبم  : 

- تونمینم ایخدا ! 

. پرمیو از خواب م زنمیاز ته دل م یغیج کبارهی به

 یناواضح زن از جلو ریو تصو زنمینفس نفس م

رهیمچشمم کنار ن .  

- ؟یدیخواب بد د هی!! چ؟یعطر !! 

و اشک و عرق کِل  چرخهیم یکیتار یتو نگاهم

خدا یصورتم رو پر کرده! وا !  

- یدیآروم باش..آروم..خواب د .. 



آروم  تونمیو من نم شندیآوات دورم حلقه م یدستها

گلوم نشسته و  یبغض بزرگ تو کینفس بکشم.

 .قصد خفه کردنم رو داره

- ..فقط سین یزی..آروم..چزمیششش آروم باش عز

یدیخواب د .. 

 نی..اکنمیکه فکر م کنهیانقدر آروم برخورد م آوات

!! اون دم؟یدیکابوس م شهیعادته. من هم کیبراش 

کنهیو من رو به آرامش دعوت م کنهینوازشم م : 

- ِشتمی..من پسین یزی..چنجامیمن ا .. 

. اون زن زنمیو با نفس گرفته هق م ترکهیم بغضم

ببخشمش؟ کردیه اونطور التماسم مبود ک یک ! 

- دمیآوات..ترس دمیترس .. 

و متعجب  شندینوازش گرش خشک م یدستها

پرسهیم : 

- ؟یدیخواب د یچ ادیم ادتی !! 

کنمیم نییسرم رو باال و پا هیگر با : 



- که  خواستی..ازم مکردیم هیزن..گر هی

 ..ببخشمش..گفت مامانو ببخش! مامانم..مامانم نبود

 یو چشم رو کنمیم میآوات قا ی قهی یرو تو صورتم

رو  ریاون تصو یجور کی خوامی. مدمیهم فشار م

چشمم کنار بزنم یاز جلو : 

- دادیخون م یهمه جا پر از خون بود..همه جا بو ! 

 نباریکه ا ییو با صدا کنهیدوباره نوازشم م آوات

آرومم کنه کنهیم یسع ست،یهم آروم ن ادیز : 

-  گهی..دیدیخواب د ..تموم شد..فقطزمیخب عز لهیخ

 ..تموم شد

کنمیبغلش جمع م یخودم رو تو دهیترس : 

- ..ازش هیک دونمی..نمترسمی..ازش مشناختمشیم

که ببخشمش کردی..التماسم مترسمینگاهش م .. 

رهیگیبا دستهاش صورتم رو قاب م آوات : 



- بهش فکر نکن..خب؟؟  گهیمنو؟؟ تموم شد..د نیبب

که  هیکس دیفردا درموردش با دکترت حرف بزن..شا

شیشناسیم .. 

که  اهشیس یم رو به چشمها دهینامطمئن و ترس نگاه

و فکرم از اون  دمیدارند، م یکیتار یتو یفقط برق

 هیاون زن ک ایخدا شناسمش؟؟ی. مشهیزن منحرف نم

و شکست خورده به نظر  چارهیکه اونطور ب

د؟یرسیم !! 

و زانوهام  ذارمیرو دور دست گچ گرفته م م دستم

 ریاون تصاو کنمیم ی. سعکنمیمبل جمع م یرو رو

و  ذارمیهم م ی. چشم روارمیذهنم ب یتار شده رو تو

 یزن ی. صداکنمیمبل عقب و جلو م یخودم رو رو

ها و نگاههاش رو  هی. جنس گرچرخهیسرم م یتو

 فحر تونهیست که نم چارهی. اون زن بشناسمیم

 نکهیدلش پر از درده و ا یکه تو فهممیبزنه! م

دلش بگه، اون رو  یجمع شده تو یاز دردها هتونینم

. با بغضش دهیو بدبخت نشون م فیآدم ضع کی



و با  شمیم ی..با نگاهش پر از ناراحتکنمیبغض م

کشمیاشکهاش درد م .  

" نکن رمیتحق " 

و اشک از  لرزهیوحشتناکه! چونه م م نیا ایخدا

دستش رو  ی. انگار کسچکهیم م دهیترس یچشمها

. رهیراه نفسم رو بگ خوادیو م هدیگلوم فشار م یرو

که دارم،  یو با وجود حال بد کنمیچشم باز نم

و بفهمم که اون زن  نمیتار رو بب ریاون تصو خوامیم

 یچارگیب و نمیبیم یآشفته ا ی! اما فقط موهاهیک

 شهیسرم تکرار م یمهراوه تو ینگاهش رو..حرفها

که..اون زن من باشم! چشمهام رو با شدت  ترسمیو م

ذارمیزانوهام م یو سرم رو رو دمیار مفش : 

- شمیم وونهینه!! دارم د ایخدا !  

 یمرد یعصبان ادِ یفر یو صدا شندیبلندتر م صداها

زنهیزن خط م یها هیگر یصدا یرو : 

" یکنیخسته م م یدار !" 



گوشم رو با دست  کی. شمیم هیاز درون تخل انگار

صدا رو  نیا دنیو دلم شن رمیگیسالمم محکم م

دخواینم !  

" یکنیکارات خسته م م نیبا ا یدار " 

زنمیوحشت زده هق م یا هیگر با : 

- تونمی..نمگهی!! بسه دتونمینم ایبشنوم! خدا خوامینم !! 

و سرم رو  کنمی. ناخواسته مقاومت مدهیتکونم م یکس

دمیبه اطراف تکون م : 

- تحمل کنم تونمینه! نم ! 

- شده؟ ی!! چ؟یعطر !! 

صداش چشم باز  دنیو با شن شهیبلندم هق م دمِ 

 یجلو تونمی. نگاه نگرانش به منه و من نمکنمیم

رمیلرزش دستها و چونه م رو بگ . 

 !آروم باش! منم..حالت خوبه؟-



که  کنمیبه چشمهاش فکر م رهیو خ زنمینفس نفس م 

 نی! و در عه؟یمردونه..متعلق به ک یاون صدا

که بدونم خوادیحال..دلم نم !  

- آب به صورتت  هیاشو ! پاشو..پ؟ینشست نجایچرا ا

ادیحالت جا ب کمیبزن،  .. 

کنمیم هیو ناخودآگاه گر چرخهیآواره م م نگاه . 

- ترسوننیاون صداها..منو م .. 

کنهیو دستش رو دور شونه م حلقه م نهیشیم کنارم : 

- ؟؟یشنویهنوز م   

گونه م رو همراه با عرق  یکف دست اشک رو با

مکنیم نییباال و پا یو سر کنمیصورتم پاک م : 

- شمیم تیشده..اذ شتری..بشنومیم .. 

 رهیگی. سرم رو بغل مرهیگیناراحتش رو ازم نم نگاه

بوسهیموهام رو م یو رو .  

- ه؟یصداها مال ک یبفهم یخواینم  



منکر هراسم بشم تونمیو نم بندمیم چشم : 

- به  یلیسخته آوات..خ ی..ولکنمیم مویدارم سع

ادیاعصابم فشار م .. 

موهام رو نوازش  یرو و دهیم رونیب یبلند نفس

کنهیم : 

-  یبوده، واسه قبله..هرچ ینترس..هرچ یچیاز ه

اگه اون زن  یگذشته و تموم شده..حت اد،یم ادتیکه 

یخودت باش .. 

نگران و  یو به چشمها رمیگیرو باال م سرم

 یغم اندازه  کی کنمی. حس مکنمیناراحتش نگاه م

دلم جا خوش کرده یکوه تو کی . 

- اشماون زن ب خوامینم .. 

 یحرف چیو ه کنهیچشمهام جابجا م نیرو ب نگاهش

نالمیخراب م ی. با اعصابزنهینم : 

- اون  دیقبول کنم..چرا با تونمیآوات تو رو خدا! نم

که انقدر درد تو دلش داره، من باشم؟ یزن !  



رو  میناراحت ده،یجوابم رو نم نکهی. اکنهینگاهم م فقط

با اون نگاِه  باور کنم که اون زن دی. باکنهیم شتریب

  !!پر از غم منم؟

- م؟یاصال ما خوشبخت بود ! 

م  دهیخشک یبه لبها رهیو خ کشهیم نییرو پا نگاهش

کشهیطرف م کیبه  یلب : 

- میخوشبخت که..آرامش نداشت .. 

آوات  شیمن پ نکهیو ا مونهیچشمهاش م یرو نگاهم

 شهی. مگه مکنهیزده م رتیآرامش نداشتم، من رو ح

و آرامش نداشته باشم؟ من کنار آوات باشم ! 

 !!آوات؟-

گهیم یو با اخم کمرنگ دهیرو به چشمهام م نگاهش : 

- ! ؟یخوایم یچ ینشست نجایساعت هفت صبح ا

ادیم ادتی یدکتر که بهت گفت کم کم همه چ .. 

- یکمکم کن دیگفت تو با .. 



گهیحوصله م یو آروم و ب دهیم رونیب ینفس : 

- ؟؟یخوایم یچ  

بدون ترس و  کنمیم یسع و کنمیبا زبون تر م یلب

 :استرس سوالم رو بپرسم

- م؟؟یمن و تو کنار هم..آرامش نداشت  

گهیکلمه م کی : 

 ..نه-

نهیشیگلوم م یتو بغض : 

  !چرا؟-

- میرو قبول نداشت گهیچون همد .. 

؟یچ یعنیبزنم.  یحرف تونمینم یول شه،یباز م دهنم !  

-  دایپ یچه حال اد،یب ادتی یهمه چ یوقت دونمینم

 یبه زندگ یگردیو برم یشیدرست م ای..یکنیم

و یشیقبل م نیهمون عطر ای..تیعاد .. 

دهیو با مکث ادامه م دهیم رونیب یآروم نفس : 



- . یبخوا دی..خودتم بایعطر یخوب بش خوامیمن م

سرو  نیبا ا یچقدر حالت خرابه..چقدر دار دونمیم

..خدا شاهده با هر یکشیتو ذهنت عذاب م یصداها

..اما فقط به زهیریاعصابم به هم م ،یکشیکه م یدرد

دارم تحمل  ،یشیدکتر گفته خوب م نکهیا دیام

گفتم بهتر یو م شدمیم یهمه چ الیخی..وگرنه بکنمیم

که خدا ازم نگرفتت،  نیرفت! هم ادتی یکه همه چ

حال خودت خوب  خوامیواسه من بسه..اما م

 یکن یزندگ خواد،یکه دلت م یباشه..خودت اونطور

نکنه تتیاذ یچیو ه .. 

سردم رو نوازش  یو گونه  ارهیرو باال م دستش

و حرفهاش با  شهی. نگاهم از چشمهاش جدا نمکنهیم

دلم رو گرم  یول ندازه،یکه به دلم م یوجود ترس

کنهیم . 

- انقدر حالش  یکه اون زن واسه چ یکن بفهم یسع

و  یزیریهاش انقدر به هم م هیکه با گر هیبده..ک

باعث شده که  یچ نیکن بب فکرتو خراب کرده..فکر

نباشه..فقط  یخونه اونقدرا واسه ت دوست داشتن نیا



باش و  لشیاومد، دنبال دل ادتی یجوِن آوات هرچ

نکن ریخودت تفس شیپ یخودیب .. 

و سربسته  فهممیمنظور حرفهاش رو نم ادیز

 یکه حتما اتفاقات تلخ دهیکردنهاش نشون م ییراهنما

 یخسته و ب نطوریاافتاده که اون رو  نمونیهم ب

 ییزهایچ کیاعصاب کرده! آروم و قرار ندارم و 

 طانِ یش کی ری. تصودهیذهنمه که واقعا آزارم م یتو

و  ستهمرِد خ کی..ونیزن ِگر کیو جذاب.. بایز

خون یتو دهیزِن..غلت کی..یعصبان ! 

- مهراوه؟؟ ِش یپ میبر  

دهیتکون م یو سر زنهیبه روم م یآروم لبخند : 

- میبر .. 

 

و قشنگش رو  یو لبخند دائم نهیشیروبروم م وهمهرا

پاشهیبه روم م : 



-  نباری..توقع داشتم اشمیپ یایامروز ب کردمیفکر نم

 ..هم خودم بهت زنگ بزنم و حالتو بپرسم

زنمیم یزده لبخند خجالت : 

- به طلوع  کی..نزددمیسخت خواب یلی..خشبید

به  یلیخوابم نبرد..ذهنم خ گهیشدم و د داریآفتاب ب

بود ختهیرهم  . 

کنهیدقت نگاهم م با : 

- ؟؟یدیبازم خواب بد د  

خواب اون زِن وحشتناک که التماسم  یادآوری با

شهیصورتم جمع م کرد،یم : 

- شده..هم  شتریب شنوم،یکه م ییصداها ینه..ول

و..هم ترسناکتر شتریب .. 

- اد؟یتو ذهنت م یداریب یکه تو ییهمون صداها ! 

دمین متکو یو سر کشمیم نییرو پا نگاهم : 



- ..موهاش آشفته ستیزن مشخص ن ریتصو

از  دونمیخسته ست..نگاهش درد داره..نم یلیس..خ

 یدلش تموم یانقدر دلگرفته ست که غم تو یچ

 ..نداره

گهیمکث م با : 

- ؟؟یکنیتو حس اون زنو درک م  

. من اون زن رو تماما شهیسالمم مشت م دست

فهممیم ! 

- نمشیبب تونمینم یاوهوم..ول .. 

دمیادامه م یو با ناراحت کشمیو باال مر نگاهم : 

-  ی..صداهاادی..دعوا..داد و فرشنومیبحث م یصدا

ان..اون زن  یواسه ک دونمیو بلند که نم یعصبان

ترسهیحرف بزنه..از حرف زدن م تونهینم .. 

کنمیمرد فکر م یو به صدا رمیگیرو گاز م لبم : 

-  ایک نیب دونمیتو ذهنمه که نم ییمکالمه ها هی

 گهیم یکی..یکنیخسته م م یدار گهیم یکیهست..



 یشکسته همه ش جلو نیدورب هینکن.. رمیتحق

..انگار با سرعت دارم تو کیراِه تار هیچشممه..

که دلم  شهیتحملش انقدر سخت م ی! گاهرمیم یکیتار

 چیه گهیشده، پسشون بزنم و د یهر طور خوادیم

 کنم،یچشمامو باز م یوقت یحت ینشنوم..ول ییصدا

 تمیکه اذ گذرنیچشمم م یاز جلو ییرایتصو هیباز 

کننیم .. 

 یو با خونسرد دهیم رونیب ینفس آروم مهراوه

گهیم : 

- فراموش  میسال و ن کی یکه تو یدونیم نیعطر

بد؟؟ یو هم روزا یخوب داشت یشده هم روزا  

تا بتونم با  کنمیرو هر لحظه با خودم مرور م نیا

راحتتر روبرو بشم یهمه چ : 

- نمدویآره م .. 

- روزا  یممکنه هضم بعض یکه گاه یدونیم نمیا

 سخت تر باشن؟؟



 یو من چقدر از اون لحظه ها دمیرو تکون م سرم

ترسمیم کیتار ! 

-  دهیرو فعال ناد ینیبیکه درمورد اون زن م یخواب

 دیبا ،ینیبیم یداریب یکه تو ییزایتمام چ ی..ولریبگ

 قسمت از خاطراتت هستن که هی نای..ایروش فکر کن

گذشته ت بودن و  یجزو زندگ ن،یریچه تلخ و چه ش

 ییگذشته ت! روزا یِ زندگ گمیاتفاق افتادن. دارم م

وجود  دنیسواسه تر یزیکه گذشتن! پس چ

یایو کم کم کنار ب یباهاشون روبرو بش دینداره..با .. 

شهیم ریدلم سراز یعالم تو یغمها انگار : 

 پس اون زن..منم؟؟؟-

دهیدستش فشار م یو دستم رو تو ادیم جلو : 

- و  ینگران یجا چیهم، ه یاگه تو باش یاون زن حت

 یقسمت هیتوئه که  ی..اون زن گذشته ستین یناراحت

 یروزا تیبوده..تو قبل از اونهم تو زندگ تیاز زندگ

آدم توقع داشته باشه  نکهی..پس ایخوب و بد داشت

باشه، درست  نیریفقط خوب و ش شیزندگ یروزا



تلخ و  یداشتن لحظه ها یعنی ی..زندگزمیعز سین

داره که بتونه  یبهتر یزندگ یکنار هم..و کس نیریش

 یکنه که لحظه ها یو سع ادیها کنار ب یبا تلخ

 نایا ی..همه ارهیبه وجود ب شیزندگ یتو یبهتر

که  ییها میبه خواستن خوِد آدم داره و تصم یبستگ

رهیگیکردنش م یواسه نوع زندگ .. 

. کشمیم نییو نگاهم رو پا دمیگلوم رو فرو م آب

 م،یرو قبول نداشت گهیمن و آوات همد نکهیگذشته...ا

. مهراوه با آرامش کنهیناراحتم م یزیاز هرچ شتریب

دهیادامه م : 

- روِز فراموش شده  نیروز شروع کن..اول نیاز اول

از  خوادیجان دلم م نی..عطرمیسال و ن کی نیا ی

 یتونیو م ییبنی..تو اون زن رو میاون زن جدا باش

خودت  خوامی..میحالشو بفهم یتونی..میدرکش کن

. نگاهشون ینظاره گر اون گذشته باش

 لیدنبال دل ،یشد نیکن..قضاوتشون کن..اگه غمگ

 ای یدلخور شد ،یشد یغم باش..اگه عصبان نیا

حسها کجاست!  نیا ی شهیر نیبب ،یشد نیبدب یحت



شوهرت  یاندازه  چکسی..هریاز آوات کمک بگ

بهتر از  نوینبوده و فکر کنم خودت ا کینزدبهت 

یهمه بدون .. 

دهیو ادامه م کنهیآوات نگاه م به : 

- مشترکتون باهم  یروز زندگ نیدرمورد اول دیتونیم

و تمام  ی..درمورِد روز عروسدیحرف بزن

اون شب گذشت یکه تو ییماجراها .. 

. مونهیمن م یو رو شهیآوات از مهراوه جدا م نگاه

دوباره به مهراوه نگاه  یثل جا خوردگم یو با حالت

کنهیم : 

- ؟یاز روز عروس ! 

و  نانی. مهراوه با اطمرمیگیاسترس م ناخودآگاه

گهیآرامش م : 

-  دهی..وقتش رسیمردان یآماده ست آقا نیذهن عطر

ذهن  یمشترکتون و سواال یکه درمورد زندگ

باشه که جلوتر  ادتونی..فقط دیباهم حرف بزن نیعطر



 نی..قدم به قدم، از اولدینر شیپ یزیاز وقت هر چ

 میمهمتر برس یتا به روزا میریم شیروز پ

 ..و..اتفاقات مهمتر

گمیجونم افتاده، م یکه تو یدلشوره ا با : 

- روشن کنم؟؟ موی..گوشتونمیم  

کشهیلبخند نگاهش رو به سمت من م با : 

- ؟؟یدار تیگوش یتو یمهم زیبه نظر خودت چ  

دمیباال م یا شونه : 

- درباره ش ندارم یفکر چی..همدونینم .. 

- بعد درموردش  یبذار فعال خاموش بمونه..جلسه 

میریگیم میتصم .. 

 

**** 

 



. عکس مونمیم رهیخ یشاس یرو یعکس دونفره  به

 یجلو تونمیاز من و اوات!نم یبزرگ یدونفره 

.واقعا لباس عروس تنمه رمیرو بگ جانمیو ه رتیح

شدم بایو..واقعا ز ! 

-  ادمیروزا رو گذروندم و.. نین ا! مشهیباورم نم

داشتم یچه حس ستین .. 

و اونهم مثل من نظاره گر عکس  ستادهیسرم ا پشت

نقص مونه یب یدونفره  : 

- عکسا  یعکس از همه  نی..ایخوشحال بود نجایا

 ..قشنگتره

 کیبه  نیآوات به عروسش و نگاه عطر نگاه

که باد تکون  ییبا موها انویپ ی..من لم داده روییجا

پهلوم  ی..و آوات دست رویواقع یو لبخند دهیم

رو بهم داده. نفسم  شیگذاشته و نگاه گرم و خواستن

ادیلبم م یو لبخند رو رهیگینگاه م نیاز ا : 

- قشنگه یلیآره..خ ! 



م  قهیو کنار شق کنهیپشت دستش رو دورم حلقه م از

بوسهیرو م : 

- ..لباس عروست انتخاب یعیعروسِک طب

اد؟؟یم ادتیخودته..  

دهیبهم دست م یحس خوب اد،یم ادمی نکهیخاطر ا به : 

- ادمهیآره  .. 

و صداش زمزمه  شهیشکمم نوازش م یرو دستش

رسهیوار به گوشم م : 

- ..هوممم پر از ی..لوند..خوردنیخوشگل شده بود

 !وسوسه

چرا خجالت  دونمیو نم کشمیدهنم م یرو تو لبهام

 ادیاز اون شب به  یچی. آخه من هنوز..هکشمیم

رمندا ! 

- عکس خوشم  نیاز ا تیواقع یبه خاطر خنده 

و تموم شد!  دیاومد..از اون خنده ها که کم کم ته کش

دارمش نویخوبه که ا .. 



و نگاهش  گردمیصداش، برم یخاطر حسرت تو به

. نگاهش هنوز به همون عکسه و همون لبخند. کنمیم

دم؟یخندی..واقعا انقدر کم مشمیناراحت م !  

- ..اون کجاست؟؟یداد هیداون عکسم که بهم ه  

. دهیو به چشمهام م رهیگیرو از عکس م نگاهش

نگاه گرم  نیداره و من با ا ینگاهش حس خاص

شمیم .. 

- خودمه شیپ .. 

 ی. اون نگاهش رو تورمیچشم ازش بگ تونمینم

. ارهیو با مکث دستش رو باال م چرخونهیصورتم م

کشهیو م ذارهیلبم م یانگشتش شستش رو گوشه  : 

- و من از چال لپت  یدوباره از ته دل بخند بشه یک

رم؟؟؟یعکس بگ  

کمرنگ لبم رو  یافته و لبخند یبه تپش م قلبم

 کشهیلپم م یانگشتش رو رو ی. اون با دلتنگکشهیم

 نینگاه خمار و ا نی. از ادهیلبهام امتداد م یو..تا رو



 تونمیو..م شمیناب م یاخم کمرنگ، سرشار از حسها

بشم و لذت ببرم. اون با  نگاهش ساعتها غرق یتو

گهیخش گرفته م ینینفس سنگ : 

- نبود م،یخواستیکه م یاونطور یشب عروس .. 

. اون دستش رو به پشت سرم شهیجمع م لبخندم

گهیو زمزمه وار م کنهیم تیهدا : 

- بهتر بود خواستم،یکه م یزیاما بعدش از اون چ .. 

و سرم رو باال تر  کنهیموهام م یالبه ال دست

. اون تپهیصدا م کیتمام وجودم  کنمیس م. حرهیگیم

به لبم پچ  کیو نزد ارهیم کتریصورتش رو نزد

زنهیم : 

- ..اگه ینشدم عطر یزن چیجذب ه چوقتیجز تو ه

االن باور کن ،یاونموقع باور نکرد .. 

. ذارهیلبهام م یو لب رو دهینم یحرف فرصت

 یافتند و آرامش و گرما تو یهم م یچشمهام رو

که..چه حس  دونهی. خدا مشهیم ریوجودم سراز



 یوقته تو یلیکه انگار..خ یدارم. حس یقشنگ

آروم و  یبوسه ها ونیحسرتش مونده بودم! اون م

گهیتبدارش م : 

-  ادتیکه  یجمله ا نیاول خوامیم ،یدیکه د یهرچ

آواته یِ زندگ یهمه  نیباشه که..عطر نیا ادیم .. 

و  نمیشیم ونیتلوز یروبرو یمبل سه نفره  یرو

 تونمی. نمدمیحفظ آرامشم، آب دهنم رو فرو م یبرا

 یداشته باشم، جز همون دختر شاِد تو یتصور چیه

که نگاه پر از خواستنش به  یعکس و همون مرد

سالمم فشار  یبازو یاون دختر بود. آوات دست رو

گهیم تیو با جد دهیم : 

- درباره ش ازم  ختیذهنتو به هم ر یزیهر چ

 ..بپرس

. با نگاهم رهیم ستمیو به سمت س هشیکنارم بلند م از

استرسها، اون عکس  نیا یو تو کنمیدنبالش م

. آوات فلَش دهیم یبهم دلگرم یشاس یرو یدونفره 



و  ادیبه دست م موتیو ر دهیقرار م ستمیس یرو تو

نهیشیکنارم م : 

-  یعروس لمیف میباره که دار نیتازه آماده شده..اول

مینیبیرو م .. 

کنمیبهش م یتعجب نگاه با : 

- ؟یجد ! 

- ..بعدش هم که وقت نشد باهم دیطول کش کمیهوم..

مینیبب .. 

کنمی. نگاهش رو حس مشهیپخش م یآروم آهنگِ  : 

-  میتونیخوبه..م مینیبیم میبار، االن دار نیاول نکهیا

 ی..اگه قبال بود، حتما کلمیدرباره ش حرف بزن

اومد یم شیپ یناراحت .. 

 یدختر ی. نگاهم روفهممیحرفش رو نم منظور

پر ناز نگاهش رو از روبرو  یمونده که با لبخند

آهنگ با  ی. وقتکشهیم یا گهیو به سمت د رهیگیم

و عروِس  شهیهماهنگ م لمیف یفوق العاده  کسیم



لبم  یجانیلبخند پر ه زنه،یدور خودش م یچرخ بایز

کشهیرو م : 

- لباس عروس  کردمیچقدر قشنگ! فکر نم یوا

و موهام هم خوب  شمیآرا..نهیتنم بش یانقدر خوب تو

 شده بود..نه؟؟

پاش  کیو  کنهیدستش رو دور شونه م حلقه م آوات

کنهیمبل جمع م یرو رو : 

- یهمه ش خوب بود..اگه خودتم قبول داشت ! 

چرخهیبه سمتش م نگاهم : 

- ه؟یمنظورت چ ! 

صفحه  یاون به همون دختِر شاد و جذاب رو نگاه

ونهیتلوز ی : 

- س؟ین ادتی..گهید یخودتو قبول نداشت  

و دوباره  شهیمات شده م با مکث ازش جدا م نگاه

آهنگ،  میمال تمیکه با ر نمیبیهمون دختر رو م

مرِد  یرقص آروم و پر ناز، برا کی..رقصهیم



. لباس کنهینگاهش م یکه با حالت خاص پشیخوشت

بازم  مهین یتو تنم نشسته و موها ییبایعروس به ز

رنگ و  یمشک. آوات با کت و شلوار ختهیدورم ر

درست  اد،یم یادیز پشیکه به ت یتنگ ی قهیجل

ناز و کرشمه از  نهمهیا دونمیمنه و من نم یروبرو

بازدم  ی! صدازمیریکجا اومده که دارم به پاش م

رسهیآوات به گوشم م : 

-  یکیکه نکنه  یبازم شک داشت ،یخوشگل نهمهیبا ا

رهیقشنگتر از تو چشممو بگ ! 

که  نمیبیو م شهیجدا نم ونیتلوز یاز صفحه  نگاهم

قفل شده مون  یدستها ریو ز رهیگیآوات دستم رو م

 کیکه  شندیآوات باعث م ی. حرفهاچرخونهیم

 تونمینم یچشمم بگذرند. ول یاز جلو ییصحنه ها

تمام هوش و حواسم رو  یعروس لمیتمرکز کنم و ف

 !برده

- کردم؟؟یم یفکر نیچرا همچ  

دهیو ساده جواب م کوتاه : 



- دونمینم .. 

مونهیلبهام م یکوتاه آوات رو یبوسه  یرو نگاهم : 

- ..آره؟؟میرو قبول نداشت گهیهمد نکهیبه خاطر ا دیشا  

از نفس بلندش  تونمیم یول دهیجوابم رو نم آوات

ست.  ختهیبفهمم که فکر اون هم مثل من به هم ر

گذشته و من دارم به  لمیساعت از ف میاز ن شتریب

 نیو..چرا همچ کنمیم نگاه میمراسم با شکوه عروس

لحظه ساغر و کورش رو  کیرفته؟!  ادمیاز  یروز

فکرم به  کهوی. رقصندیباهم م یکه گوشه ا نمیبیم

و نامزدش شهیم دهیسمت ساغر کش ! 

- رفت از ساغر  ادمیساغر و کورش! چرا  یوا

ازدواج  میسال و ن کی نیدرموردش بپرسم؟؟ تو ا

 !کردن؟

خندهیهدف م یآروم و ب آوات : 

-  یکینرفته! نه هنوز نامزدن.. ادتی نویوبه که اخ

شونه یجشن عروس گهیدو هفته د ! 



کنمیو نگاهش م گردمیبرم جانیزده و پر ه بهت : 

 !!دروغ نگو-

نوع نگاه  نیو من ا دهیرو بهم م شیگوشه ا نگاه

دوست دارم یلیکردنش رو خ : 

 نه واال دروغم کجا بود؟؟-

غر حس سا یو با تصور عروس خندمیم جانیه با

رمیگیم یخوب : 

-  یِ عروس تونمیرو از دست ندادم؟! م یکی نیا یعنی

نم؟؟یساغر و کورش و بب  

و کامل رو بهم  دارهیرو از دور شونه م برم دستش

و نگاه گرمش  رهیگیدستش م ی. دستم رو تونهیشیم

دهیرو به چشمهام م : 

 واسه ت مهمه؟؟-

دمیجواب م صادقانه : 



- و از  ستمین انیه که در جرافتاد ییاتفاقا هی نکهیاز ا

 ..دست دادم، ناراحتم

کشهیطرف م کیبه  یلب : 

-  هیراحت.. التیخ فتاده،یهم ن یاتفاق خاص نیهمچ

 یشرش کنده شد و رفت پ زیهمه چ یشهراِم ب

ش همه مربوط به خوِد توئه هیکارش..بق ! 

 شندیو که باعث م چندیپیسرم م یتو ییصداها بازهم

  .لبخندم جمع بشه

- ودن..نه؟؟سخت ب  

دهیتکون م یو با مکث سر شندیفشرده م لبهاش : 

- سخت بودن..اما  یلیآره سخت بودن..واسه منم خ

یمن کنار اومدم و تو سخت ترش کرد .. 

چرا بغض  دونمیو نم رمیگیدندونهام م ونیرو م لبم

و بازهم دستش رو دور  دهیم هی. اون دوباره تککنمیم

کنهیشونه م حلقه م : 



- که  یمیسال و ن کی نی..ایت ندادرو از دس یچیه

 ادتیخوشگلم..فقط  یکرد یرو زندگ یفراموش کرد

واست  زایچ یکه بعض نهی..اونم به خاطر اادینم

..اگه یفراموششون کن یداد حیسخت بود و ترج

..فوقش دوباره سیمهم ن ومد،ین ادتیهم  یزیچ

..خب؟؟میسازیبهترشو م  

 گهید که انگار شهیم دهیکش یبه سمت دختر نگاهم

نگاه  نیاول رو نداره. من ا یساعتها یاون خوشحال

 یکه به سخت نهینگاه دلخور و پر ک کی..شناسمیرو م

گلو خفه کرده یبغض رو تو !  

- ناراحتم کرده آوات؟؟ یچ  

گوشه  کیآوات هم مثل من به عروسشه که  نگاه

که دو دو  ییخندون و چشمها یو با لب ستادهیا

..بدون دومادزنهیم حرف انشیبا اطراف زنند،یم !  

 ..من ناراحتت کردم-

ذهنم هست.  یتو ییزهایچ کی.شهیبزرگتر م بغض

مرد  نیتر پیبه سمت همون خوشت لمیف یلحظه ا



دستشه و  یتو ینیکه متعلق به منه..دورب شهیم دهیکش

 نیبا دورب یاز ناراحت یخال یخندون و نگاه یبا لب

مچاله  دنشی..آشناست! قلبم با دنیدورب نی. ارهیور م

شناسمیرو م نیدورب نیو من ا شهیم ! 

- نیدورب نیا !! 

 عیسر یلیو خ شهیرد م یپسر جوون ریتصو حاال

گمیم : 

- احسانه! دوستت که نیا ... 

 شه،یو گذرا ازش رد م عیسر لمیکه ف یدختر دنید با

 ری! اون دختر...اون..سرم تماسهیدهنم م یحرف تو

شمیخودم جمع م یو ناخودآگاه تو کشهیم : 

 !آخ سرم-

و صداش سرشار از  نهیشیسرم م یآوات رو دست

هیکالفگ : 

- ارم؟؟یقرص ب یخوایم  



پر شدن  یبرا شهیم یسر درد بهونه ا نیهم

 :چشمهام

- قرصامو خوردم شیساعت پ هینه.. .. 

 دهیکش ونیتلوز یدوباره به سمت صفحه  نگاهم

داره  یزیچ کی! نمیبیاون دختر رو نم گهیو..د شهیم

..اون دختِر آشنا که نی..اون دوربهکنیخفه م م

  .وحشت به جونم انداخته

- من یبده به شونه  هیسرتو تک .. 

صفحه مونده و  ی! نگاه خشک شده م روتونمینم

اومدن  تابیکه ب کنمیدارم عروِس دلگرفته رو نگاه م

من  یچ دونمیشوهرشه. پر از ترس و وحشتم و..نم

نمیکه دوباره اون صحنه رو نب کنهیرو منع م !  

- ؟؟یبگ یخوای..نمیزیچ  

 کیکه  دهی..آوات فهمشهیگلوم فشرده م یرو دستم

هست که به شدت حالم رو خراب کرده یزیچ .  

- ؟؟یعطر  



! چرا خوامی. نمشهیم شتریو سردرد ب گزمیم لب

فهمند؟؟؟ینم  

- تو دلته، ازم بپرس یهر چ .. 

 یها تیبا واقع دیو..با زنمیترس رو کنار م یسخت به

روبرو بشم فراموش شده ! 

- ؟؟یبرگردون لموی..فشهیم  

. من فهممی..اعصاب آوات خرابه، مگردهیبرم لمیف

عروِس غم گرفته  یواقعا داغونم. نگاهم دوباره رو

که به  نمیبیو..بعد آوات رو م مونهیخندون م یبا لب

 ی.بازهم حس خفگکنهیدستش نگاه م یتو نیدورب

دهیبهم دست م : 

- ه...از کجا اومده؟ک نهی..همون دوربنیدورب نیا ! 

رهیگیآوات خش م یصدا : 

- بود هیهد هی .. 



و  رهیگی! نگاهم رنِگ غم مهی. هدلرزندیم دستهام

ندارم و  یا گهی. جرات سوال دشهیم شتریاسترس ب

گهیاون خودش م : 

- همکار هیاز  هیهد هی .. 

خدا  ی! وانمیبیقلبم! دوباره همون دختر رو م یوا

ادامه ندم..اصال  گهیدکه  خوادیقلبم!! تمام وجودم م

کنم  یرو خاموش کنم و چشم ببندم و سع ونیتلوز

 یحرفها یادآوری یاز ذهنم دور کنم.ول یهمه چ

 نیاز ا شندیم یمهراوه و..حرف آخر آوات مانع

که  اشهب ادمی دم،ید یفرار..اون گفت که هرچ

آواته یِ زندگ یهمه  نیعطر !  

- ؟؟یجا نگه دار نی..هملمویف شهیم  

 یرو درست رو لمیکه ف دهیفم رو فهمهد انگار

. قلبم داره از درد دارهیهمون دختر نگه م ریتصو

 طانِ یدختر مونده. ش یو نگاهم رو شهیتکه تکه م

ذهنم مونده  یتو رشیکه تصو یو جذاب! دختر بایز

بلند  یقصد گرفتن جونم رو داره. به موها شهیو هم



و  یوحش ی..به چشمهاکنمیو بازش نگاه م

و دستم  ادیبلندش..نفسم از درد بند م راهنی..پجذابش

بازهم چشم ازش  ی. ولدمیسرم فشار م یرو رو

و رمیگینم .. 

- ه؟؟؟ی..کنیا  

گهیم یآروم و عصب یبا صدا آوات : 

- ش؟؟یشناسینم  

شناسم؟یم !  

- دونمینم .. 

- ست؟؟یشهرزاد..اسمش آشنا ن  

 یی..صداشنومیم ییافتند. صدا یهم م یرو چشمهام

زپر نا یمحکم ول : 

" جون؟ نیحالت چطوره عطر " 

سرم فشار  یمشت شده م رو محکمتر رو دست

..ازش..متنفرمترسمیصدا م نی. از ادمیم ! 



" ؟؟یایآوات چند لحظه باهام م " 

خدا نه آخ !  

- ! شهرزاد!! از رهینم رونی!! از ذهنم بشناسمشینم

ترسمیاسمش م ! 

نهیشیسرم م یآوات رو دست : 

- کن ..ولشزمیخب! آروم باش عز لهیخ .. 

و بازهم به اون دختر  دمیرو به اطراف تکون م سرم

مونمیم رهیخ : 

- همونه که شکسته نی..شکسته! اون دوربنیدورب .. 

گهیم یبودن، به سخت یبا وجود عصب آوات : 

- شیآره شکسته..خودت شکست .. 

زنمیو هق م رهیم نفسم : 

- کنم..چشماش همه ش به  رونشیاز ذهنم ب تونمینم

خندهی..بهم مکنهیمنه..منو مسخره م .. 



آرومم  خوادی. اون مشمیآوات فشرده م یدستها ونیم

ستیانگار بلد ن یکنه، ول : 

- تو  نینداره، واسه هم یچیکرده! خودش ه خودیب

کنهیرو مسخره م .. 

 یعصب یو به چشمها شهیاز دختر جدا م نگاهم

کنمیآوات نگاه م : 

- آوات؟ هیدختر ک نیا ! 

. نگاه منتظرم رو نهیشیابروهاش م نیب یکالفه ا اخم

رمیگیاز چشمهاش نم : 

- رونیبهم بگو..بذار..از ذهنم بره ب .. 

گهیخراب م یاعصاب با : 

- همکار  هی..واسه من فقط سین یکِس خاص چیه

بود یمعمول .. 

کنمیوجود حال خراب اسمش رو زمزمه م با : 

 ..شهرزاد-



شهیبدتر م حالم : 

- اسمش هم  ی..حتهیمنف یاسمش واسم پر از انرژ

 دونمیآوات..نم کنهی..حالمو بد مزهیریو به هم ممن

ترسمیچرا انقدر ازش م .. 

کنهیموهام رو نوازش م یرو آوات : 

- یازش بترس یوجود نداره که بخوا گهید .. 

شهیازش جدا نم نگاهم : 

-  رمیچشممه..با نگاهش تحق یتو ذهنمه..جلو

خندهی..بهم مکنهیم .. 

ب و با حال خرا خورهیآوات تکون م یگلو بکیس

 رسم،یبه آغوشش م ی. وقترهیگیسرم رو بغل م

افتند و گرما به جونم  یهم م یچشمهام رو

گردهیبرم .  

-  گرانویو بدبختن، د ریکه خودشون حق ییکسا

به  چوقتیکه ه دونستی..اون خودشم مکننیمسخره م



مسخره کنه تا  خواستیم نیواسه هم رسه،یتو نم یپا

خودشو بپوشونه بیع .. 

 یو با تمام وجود سع کشمیم تنِش رو نفس یبو

جذاب رو از ذهنم  طانیش زِ یکه نگاه تمسخر آم کنمیم

چرا دست  دونمیو نم شهیسخته..نم یپاک کنم. ول

ستیبردارم ن .. 

- ..من شکستم؟؟نیاون دورب  

ذارهیموهام م یلب رو آوات : 

- زمیآره عز .. 

- اومد نه؟؟ یبدم م نیاز اون دورب  

- یلیهوم..خ .. 

آغوش  نیا یتو خوامیو م کنمیرو باز نم چشمهام

ارمیآرامشم رو به دست ب : 

- من  ی..من شکستم..دستاادمهیاومد.. یازش بدم م

اصال وجود داشته  خواستمیکه نم ادمهی یبود..حت

شکستمش یکجا و چطور ستین ادمی یباشه..ول .. 



کنمیزمزمه م یداره گفتنش، ول درد : 

- شدیم میحسود نیبه اون دورب .. 

 کنهی. سرم رو بلند منهیشیرتم مصو یآوات رو دست

شهیم رهیچشمهام خ یو تو : 

- اد؟؟یم ادتیشهرزادو   

ذهنم  یو..تو کنمیو..فکر م کنمیها نگاهش م هیثان

. آب کنمیرو مرور م ریاسم شهرزاد و اون تصو

ذهنمه، به  یکه تو یو هرچ دمیم نییگلوم رو پا

ارمیزبون م : 

- ده ..چشماش..خننی..اون دوربریاسمش..اون تصو

..آوات من ازش ادمهی نایش..ا انهیهاش..نگاِه موذ

بفهمم کجا  تونمینم ی..ولدهیم ی.. بهم حس بدترسمیم

..فقط ازش تو ییتای..تو چه موقعی..کجاها..کِ دمشید

زدِن منو  نیجذابه که قصد زم طانِ یش هیذهنم..

رهیبگ زممو ا یهمه چ خوادیداره..انگار م .. 



 ی. با نفس بلندشهیمهمراه  یآوات با ناراحت نگاهِ 

کنهیسرم رو نوازش م یو رو کنهیدوباره بغلم م : 

- جا هم  نی..درسته! تا همادیم ادتیازش  یهرچ

 ادیم ادتی زایچ یلیخوبه..کم کم خ یلیخ

انقدر بهت  یواسه چ یبفهم یتونی..اونوقت میعطر

دهیحس بد م .. 

 اهیس یو به چشمها کشمیموهام م یرو رو برس

 بهیغر ینگاه کم نی. انمکینگاه م نهیآ یتو

در  ر،ییتغ نیکه ا بهیعج یست..بزرگتر شده م! ول

 کیعرض چند هفته صورت گرفته، نه در عرض 

 یو برس ال کشمیم یسال و چند ماه! نفس بلند

قبل از سقوط  یفِرم در رفت و آمده. روزها یموها

 یکه چطور در تکاپو ارمیم ادیرو به  بوماز پشت 

. و حاال کم کم دارم میدبو دیو خر یجشن عروس

فاصله گرفته  یلیکه از اون روزها خ کنمیدرک م

م..انقدر فاصله که نوع نگاهم عوض شده و از 

فِر  یمو کینمونده جز  یزیاون روزها چ نِ یعطر

چیه گهیو دو چال گونه و د ! 



- ؟یکنیم کاریچ یدار  

که به  نمیبیو آوات رو م چرخهیبه سمت در م نگاهم

دستم  یداده و به من و بُرس تو هیچهارچوب در تک

 یرو از چشمها نی. خسته ش کردم..اکنهینگاه م

داره که مِن غرق شده  ی. چه صبرفهممیخمارش م

کنهیرو تحمل م یفراموش یتو ! 

- کنمیموهامو شونه م .. 

ادیلبش م یرو ییگذرا لبخند : 

 ..بلندتر شدن-

 دهیشونه هام کش یپخش شده رو یبه موها نگاهم

کشمینه چندان مرتبش م یفرها یرو یو دست شهیم : 

- انقدر بلند شدن یچطور دمینفهم .. 

رهیگیش رو از در م هیتک : 

- یدیدیخودتو نم نکهیبه خاطر ا .. 



وقت بود که خودم رو حس  یلی..انگار خگهیم راست

و بُرس رو از دستم  شهیم کی! اون نزدکردمینم

رهیگیم : 

- ؟؟یشدیآروم م یبا چ ادتهی  

شونه  ی. اون دست روکنمیسکوت نگاهش م یتو

 نمشیبیم نهیآ ی. توگردونهیو من رو برم ذارهیهام م

کشهیموهام م یکه دست رو : 

- ؟؟یکنیموهاتو شونه م یدست چطور هیبا   

ادیلبم م یآروم رو یا خنده : 

- جمعشون کنم دیبا .. 

نگاهم  نهیآ یو تو کشهیموهام م یرو رو برس

کنهیم : 

-  ادتیرو  یکی نی! ایشدیآروم م یچطور ادتهی

دونمینرفته..م .. 



گره خورده م  یموها نیکه برس ب شندیباعث م فِرها

هستم که ازش  یفکر اون آرامش یکنه. من تو ریگ

خندهیو اون م زنهیحرف م : 

- ادیاز شونه کردن مو خوشم نم .. 

و دستم رو  ذارهیم شیآرا زیم یرو رو برس

رهیگیم : 

- ایب .. 

 رونیش بهمراه یسوال یحت ایمخالفت  چیه بدون

لحظه  کیذهنم هستند.  یتو ییخاطره ها کی. رمیم

مربوط به کدوم قسمت از  دونمینم ی..ولیقشنگ یها

 ارهیلبم م یکه هست، لبخند رو ی. اما هرچمهیزندگ

کنهیم قراریو قلبم رو ب .  

و من هم کنارش  نهیشیمبل راحت م یرو آوات

نشونهیم .  

 ..برگرد-



 هی..ماگزمیلب م .رندیگیمحو کم کم رنگ م خاطراتِ 

آرامشم؟ ی !  

- ؟؟یعوض نشده عطر یچ یدونیم  

. دخترک عاشق بندمیو چشم م کشمیم یبلند نفس

که موهاش رو ببافه هییدستها ! 

 ..حس من-

زنهیو دم گوشم پچ م کشهیموهام دست م یرو اون : 

-  یکه چ یبدون دیاگه حست عوض نشده، پس با

کنهیآرومت م .. 

مگیو از ته دل م شمیم قراریب : 

- ؟؟یبافیموهامو م  

و قلبم  رسهیآرومش به گوشم م یخنده  یصدا

شهیم یپر آرامش یِ سرشار از خوش . 

- شهیحال هردو مون خوب م .. 

کنمیرو تکرار م حرفش : 



- شهیحالم خوب م .. 

خونمیبرام بخونه، زمزمه وار م نکهیاز ا قبل : 

- ییاز خواب برگشتم به تنها  

ییبایاز تو به ز زنمیم پل  

نمیبیو م بندمیم چشمامو  

نمیبیرو با چشم تو م ایدن .. 

. تمام خاطرات شنومیرو م نشینفس سنگ یصدا

و من هنوز هم..بعد از دو سال با  شندیم یرنگ

رو به  ی. دخترشمینوازش گر اون آروم م یدستها

بافتن  یبودند برا ییکه محتاج دستها ارمیم ادی

 یآواره ش. دلشکسته بود..زمزمه وار شعر یموها

. بافتیخودش م یو موهاش رو با دستها ندخویم

 دهیکه د ییجا کی..خواستیسفر دور م کیدلش 

حتما  رفت،یرفتن نداشت که اگر م یپا یبشه.ول

خونهی! آوات آروم مُمردیم : 

- یبافیم اتویتو مثل من رو .. 



یبافیدست من موهاتو م با .. 

با چشمات روشن کن دویخورش .. 

ماهو قسمت من کن کباری .. 

خونمیو همراهش م ادیلبم م یور لبخند : 

- نمیشیپنجره م نیمن پشت ا .. 

نمیبیچشم تو م یتو ماهو .. 

نداره چشمتو وا کن یبیع  

نمینداره باز غمگ یبیع .. 

. خنده بوسهیو گونه م رو م کشهیرو جلو م صورتش

کنمیم یو رو بهش همخون رهیگیم وسعت م : 

- م وونهینکن با قلب د یباز  

دونمیرو م یاخر باز من  

میاز هم جدا باش میبخوا فهیح .. 

وقته با تو همخونه م یلیخ من ... 



نگاِه بدون لبخند  نی. امونهیم رهیبهم خ یا هیثان چند

رو که پر از حس هستند، دوست  اهیس یبا چشمها

 نیکه بازهم ا نمیبیو من م دهیدارم. به تِه موهام رس

 هیو آرامش رو بهم هد کنندیدستها چطور معجزه م

قشنگ و ناب شده،  یکه پر از حسها یبا قلب . دندیم

دمیم رونیب یو نفس رمیگیموهام رو ازش م یانتها : 

- ..بهم محبت ینیداشتم منو بب ازین شهیآوات من هم

و  یمحتاج دستات بودم تا نوازشم کن شهی..همیکن

فقط من باشم و من خواستی..دلم میموهامو بباف ! 

ارمند یلبخند گهیو د کشمیرو باال م نگاهم : 

- یچیمن بلد نبودم..ه .. 

دمیادامه م یو به سخت دمیگلوم رو فرو م آب : 

- بلد نبودم..حال خوب  یچیمن جز دوست داشتنت ه

 نبود، نه؟؟

و من رو به سمت خودش  دهیهم فشار م یرو لب

پر از  کنمی. احساس مزنهینم یحرف چیو ه کشهیم



اون  خوادیبودم و حاال دلم نم یضعف و وابستگ

که از بَرم، بشناسم رو نیعطر !  

- ساغره..من هنوز گچ دستمو باز  یآخر هفته عروس

برم جشن؟؟ یوضع چطور نینکردم..با ا  

کشهیشده م دست م سیگ یموها یرو : 

- که مشخص نباشه یپوشیم یزیچ هی..ریسخت نگ .. 

 یتو یحس بد کیو بازهم  ذارمیهم م یرو چشم

 غیدست زدنها و ج ی. صداکنهیم دایآرامشم راه پ

که  یمرد ادیفر ی..صدایکی..رقِص نور..تاردنهایکش

و  ریتصاو نیدرحال انفجاره..آخ خدا مغزم از ا

  .صداها خسته اند

- بود؟؟ یکِ  م،یرفت یبار که باهم مهمون نیآخر  

کنهیم فکر : 

- یمهمونــ .. 

- جشنه ،یمنظورم از مهمون .. 

دهیو بعد کوتاه جواب م کنهیسکوت م یا هیثان : 



- شیچند ماه پ .. 

زمستون رو  یزمستون؟؟ سرما یعنی شیماه پ چند

برف رو هم  یدونه ها ی! به خدا من حتکنمیحس م

رو نیو سرعت سرسام آور ماش کنمیحس م !! 

- د؟؟یخر میباهم بر دیبا  

ذارهیموهام م یرو لب : 

- میریفردا م .. 

 جانزدهیو ه کنمیش بلند م نهیس یرو از رو سرم

پرسمیم : 

- د؟یخر میریم یجد !! 

 یو انگشتش رو تو زنهیم یپر ذوقم لبخند یده خن به

کنهیچال لپم فرو م : 

- لباِس خوب انتخاب کن..باشه؟؟ هی  

. کنمینبود، فکر م ینیب شیقابل پ ادیحرفش که ز به

و به  شمیکه از جا بلند م شهیم یچ دونمینم کهوی

رمیسمت اتاق م .  



 کجا؟؟-

که باعث شده  یزیچ کیاونجاست.. یزیچ کی

ف رو بزنه! چرا اون دختر با اون نگاه حر نیآوات ا

که  ترسهیم یاز چ ره؟؟ینم رونیاز ذهنم ب چارهیب

حرف دلش رو بزنه؟ تونهینم ! 

- نیعطر ! 

 کیصدا کردِن آوات بازهم من رو سمت  نطوریا

و در  کنمی. در کمد رو باز مکشهیگنگ م ریتصو

گمیم یهمون حال با حواسپرت : 

- شمدارم واسه جشن بپو ادیمن لباس ز .. 

هستم  یشده، دنبال لباس زونیآو یرگاِل لباسها یتو

بلند و کوتاِه  یها راهنی. پدرخشهیتِن دختر م یکه تو

قلبم رو آزار  یحس کیو  کنمیکاور رو جابجا م یتو

دهیم .  

- یخریولش کن م .. 



و حس  رسهیبه گوشم م میکیآوات از نزد یصدا

. هیا گهید زیاونهم مثل من حواسش به چ کنمیم

شده رو دونه دونه کنار  زونیآو یهام لباسهادست

 کی. گذرمیرنگ م ینقره ا راهنِ یپ کیو از  زنندیم

رهیسرم فرو م یتو ریمثل ت یزیچ .  

 !آخ خدا سرم-

- ؟یعطر هیچ ! 

و..اون  رمیدوباره عقب م م،یذهن یآشوبها ونیم

. دستم که کنمیرنگ رو جستجو م ینقره ا راهنیپ

. ستهیا یقلبم م یلحظه ا کنه،یکاورش رو لمس م

 یبراِق نقره ا راهنِ یپ یها رو هیم ثان دهینگاه ترس

 چکسیکه انگار ه یدختر یو صدا مونهیرنگ م

 ض. در عوشهیگلو خفه م یتو فهمه،یاون رو نم

شکنهیمرد قلبش رو هر لحظه م ینعره  یصدا : 

"  یخوای!! م؟یتنِت کن یآشغال نیاجازه داد همچ یک

؟؟؟یکن رتیغ یمنو ب   



. نگاه خشک شده خورهیسر م راهنیپ یاز رو دستم

کاور  یتو یمونده و حت راهنیپ یو ماتم گرفته م رو

دکلته  راهنیپ کی نیمدلش رو تجسم کنم. ا تونمیهم م

و براقه! دست به گلوم  زیر یها لهیتنگ با مل ی

بغض کردن، نفس  یبه جا کنمیم یو سع کشمیم

 :بکشم

- ..ماِل منهنیا .. 

رو  یدختر ریو من بازهم تصو زنهینم یحرف آوات

 یرو نشون بده که کس یزیچ خوادیکه فقط م نمیبیم

کنه؟یدختر رو باور نم نیا ی! چرا کسنهیبینم ! 

- بودم؟؟ دهیکجا پوش  

آوات هم آروم و ناراحته یصدا : 

- یتو مهمون .. 

 ی. برادمیم هیافتند و به کمد تک یهم م یرو چشمهام

َمرد  یوونگید یو برا خورمیدل اون دختر غصه م

رمیمیم .  



- ..بازم اون فهمنیرو نم گهیچقدر از هم دورن..همد

کنهیزن داره با نگاهش مسخره م م .. 

 یو تو کنمیرنگ نه چندان تنگ رو تنم م یآجر کت

 گهی. با کت دکنمیسمت چپم نگاه م یبه شونه  نهیآ

کت و شلوار به  دیو من از خر ستیاونقدر مشخص ن

ن هم با کفش پاشنه ام. او یراض راهن،یپ یجا

 یو مهره ها دهید بیبه دنده آس دیکوتاه، چون نبا

ادیکمرم فشار ب ! 

- ستیگچ شونه ت معلوم ن گهیخوبه..د .. 

تکونش بدم،  ادیز تونمیکه نم نیسنگ یشونه  نیا از

خسته ام و کاش بشه که زودتر گچ آزار دهنده رو 

که  نمشیبیو م گردمیباز کنم. به سمت ترالن برم

رنگ، با وقارتر به نظر  یبلنِد سرمه ا راهنیپ یتو

ش بهتر از قبل شده هیروح یو..کم رسهیم .  

- ادیبهت م راهنتیپ .. 

و درحال درست کردن  چرخهیم نهیبه سمت آ نگاهش

گهیموهاش، م یگِل سِر براق رو : 



- شهرام  یدوست داشتم..ول راهنویمدل پ نیا

نذاشت بخرم..قشنگه نه؟؟ چوقتیه  

انباشته  یو به خواسته ها دمیم نرویب یآروم نفس

 زِ یچ چیترالن ه راهنی. پکنمیدلش فکر م یشده تو

بلند و دامِن مدل  یها نینداره..جذب با آست یبد

خودش  یشهرام برا دیدنبال دار.عقا یکم یِ ماه

 یترالن براش مسخره و ب دیمحترم بود و عقا

 زبود که ترالن روز به رو نیهم ی! براتیاهم

 یو شهرام روز به روز عوض شدیعوض م شتریب

بگذره، از  یکه هرچ دیفهم شهیتر.از نگاه ترالن م

تر به  یجدا شدن از شهرام راض یبرا مشیتصم

 !نظر برسه

 ..آره قشنگه-

- ؟؟یساده درست کرد ینطوریموهاتو هم  

کش  کی. با کنمیصاف و بلندم نگاه م یموها به

 نیساده از پشت بسته م و امروز احتماال ساده تر

جشن من هستم نیمهموِن ا ! 



 ..اوهوم-

زنهیبه شونه م م یدست : 

- رسنیاالن عروس و دوماد م میبر .. 

نگاهم رو به  نهیآ یو من تو رهیم رونیب ترالن

 دیاون دستها هستم و..نبا ازمندی. بازهم ندمیموهام م

 یمحتاج بکنم؟؟ وابستگ یموها نیبه حال ا یفکر

خوب  یبرا دیبا وار هنوز همراهمه و از کجا وونهید

 !شدن شروع کنم؟

دست و  یو صدا چهیپیمشامم م یتنِد اسفند تو یبو

. نگاهم کنهیسالن رو پر م یسوت و ِکل تمام فضا

خندون وارد سالن  یکه با لب ییبایعروِس ز یرو

لباس عروس  نیا یتو دنشی. قلبم از دمونهیم شه،یم

 یزیچ کی. چرخهیو نگاهم ناخودآگاه م شهیفشرده م

  !کمه

. شهیم یخال یزیلحظه مغزم از هر چ نیا یتو

 کجای ه،یک دونمیکه خودم هم نم ینگاهم به دنبال کس

. کنار مامان و کنمی. به اطراف نگاه ممونهیثابت نم



 یساغر..کنار تک تک مهمونها..دنبال ک شیبابا..پ

 یکه نگاه کنمیو بهت زده حس م جیهستم؟! گ

م  رهمسخ یمن مونده و بازهم کس یرو انهیموذ

هستم که  ی! صداها مخلوطند..من دنبال کسکنهیم

دونمینم ! 

 دنهایدست زدنها و کل کش ونیهمراه کورش م ساغر

غم  کیو نگاه آرومش  گذرهیاز کنار مهمونها م

رو  لشیکه دل یکهنه داره. آب گلوم رو همراه بغض

عروس شده  زمی. ساغِر عزدمیفرو م دونم،ینم

شهیم یخال یِ الخ کبارهیو..بازهم مغزم به  !  

 میو کورش لبخند پر از حسش رو تقد نهیشیم ساغر

دست  ی. دسته گِل رِز قرمز رنگ توکنهیعروسش م

 یمن گمشده ا  ای. خداکنهیساغر من رو سرگردان م

یک دونمینم یدارم..ول !  

- ؟؟یعطر کنهیم تتیاذ یچ  

که با  نمیبیو م چرخهیبه سمت آوات م نگاهم

ن بهم چشم دوخته. زبون تنگ شده و نگرا یچشمها



حواسم رو جمع کنم. همه  تونمیو نم کشمیلبم م یرو

 یعروس تونمیذهنم درهم و برهم شده و م یتو یچ

تصور کنم دم،ید لمیف یتو شیرو که چند روز پ !  

- باشه دیبا یکی..نجایا .. 

چرخهیبه سمت ساغر م نگاهم : 

- ناراحته..آره؟ یزیچ هیساغر از  ! 

و نگاهش  گردمیبرم شه،یم یآوات که طوالن مکث

نگاه بازهم  نیساغر مونده و ا ی. نگاهش روکنمیم

. حال خودم رو دهیبهم م یحس متفاوت کی

ذهنم من رو به سمت  یتو ییصداها کی..فهممینم

ستیاصال خوب ن نیو ا کشندیم ییگرا یمنف !  

 !آوات؟-

 تونمیو من م دهینگاهش رو بهم م یفیاخم ظر با

نمیو ببنگاهش ر یتو یِ نگران : 

 جونم؟-



" و..افکار  نهیشیقلبم م یجونم" گفتنش درست رو

کنند یشرویپ تونندیو نم ستندیا یم ییجا کی یمنف .  

-  دونمی..نمیچ دونمیاما نم کنه،یم تیاذ یزیچ هی

ام یدنبال چ .. 

دهیانگشتهاش فشار م ونیو م رهیگیدستم رو م اون : 

- میبگ کیبهشون تبر میبر .. 

 یتو یغم کی دونمیکه م یساغر ِش یرفتن پ یبرا

اجازه از  یو قدمهام ب دمیدلش هست، پر از ترد

. در همون حال شندیم دهیخودم به دنبال آوات کش

ند.  ستادهیساغر ا یکیکه نزد نمیبیمامان و بابا رو م

همسن و سال خودش درحال  یکه با پسرها یزدانیو 

دنبالمه  ینگاه..بازهم نیب نیرقِص باباکرمه! در ا

. من شهیم یزهم رقص دونفره مون برام تداعو..با

تر از اون هستم  جیگ نحالیو با ا ارمیم ادیدارم به 

 نیا نیب یکدوم زمانه و چ یبرا یکه بدونم چ

  .خاطره ها گم شده

ادیم کمیبه ساغر برسم، مامان نزد نکهیاز ا قبل : 



- راه نرو..مراقب  ادیمادر؟؟ قربونت برم ز یخوب

 ..باش بچه ها بهت نزنن

شهیاز ساغر جدا م یبه سخت نگاهم : 

  ..خوبم مامان..آوات مراقبمه-

 کیمحتاجِ مراقبت آوات هستم و.. شهیمن هم و

درستش  دیچطور با دونمیاحساس ضعف دارم و نم

مردونه ش  یانگشتها ونیکنم! و آوات..دستم رو م

تا ثابت کنه که کنارمه و مراقبمه. دلم  دهیفشار م

بهش بچسبم و مطمئن بشم که تا  با تمام وجود خوادیم

با  کنه،یو ازم مراقبت م مونهیکنارم م شهیهم

تر  فیو ضع فیدل خواستن من رو ضع نی..انحالیا

ضعف رو دوست ندارم نیو من ا کنهیم . 

به سرم  یو دست نوازش بوسهیموهام رو م یرو بابا

کشهیم : 

- ؟؟ییاومد بابا ادتی یزیحالت بهتره انگار..چ  



مامان..غم ساغِر  یاه بابا..نگرانآهنگ..نگ یصدا

 یکی..نزدیکیکورش..و  یخوشحال..نگاه عاشقانه 

چرا انقدر منگ شده م؟ ایساغر..خدا !! 

- ییزایچ هیآره.. یعنینه.. .. 

- اومد؟؟ ادتی ؟؟یچه خوب! افتادنت چ  

. من درمورد افتادن مونهیبابا م یرو چشمها نگاهم

دونفره  ندارم و هنوز هم فقط بهشت یفکر چیواقعا ه

ذهنمه یتو !  

 ..نه-

زنهیبه روم م یمهربون لبخند : 

- ادیم ادتینداره دخترم..کم کم  یاشکال .. 

 یبابا یبه رو یمعن یب یو لبخند کشمیم یلب

و از کنارشون  کشهی. آوات دستم رو مزنمیمهربونم م

میشیرد م : 

- سر جامون مینیبش م،یبگ کیتبر میبر ایب .. 

چرخهیبه سمتش م نگاهم : 



- افتادنم انقدر کنجکاوه؟؟ یبابا درباره  چرا  

دهیرو بهم م شیگوشه ا نگاه : 

- منه ریتقص کنهیچون فکر م .. 

پرندیباال م ابروهام : 

- تو بود؟ ریتقص !! 

. قبال دهینم یو جواب شندیهم فشرده م یرو لبهاش

 خوادیخودشه و چرا دلم نم ریگفته بود که تقص

که  نمیبیم رسم،یدرموردش بدونم؟! به ساغر که م

 یدستشه. قلبم با تپش تند ینگاهش به دسته گِل تو

عکس دونفره  یرنِگ تو یو دسته گِل مخمل کوبهیم

 اشتمد ی. من هم جشن عروسکنهیذهنم رو پر م

 ی انهیداشتم؟!! نگاه موذ یغم کیو..من هم 

به اسم شهرزاد قصد ُخرد کردنم رو داره یطانیش ! 

 ..ساغر-

چشمهاش  تونمیال مو من حا کشهیرو باال م نگاهش

چشمها منتظرند.گرفته اند..غم  نیا ای. خدانمیرو بب



و لبخند  شهیهستند؟!! ساغر بلند م یدارند. دنبال کس

گمی. از ته دل مزنهیبهم م ییبایز : 

- یچقدر ناز شد .. 

و حجم  مونهی. دهنم باز مکنهیمکث بغلم م بدون

. آغوش ساغر رهیگیاز بغض راه نفسم رو م یبزرگ

رو با تمام وجودم  ییتنها نی..و من ادهیم ییاتنه یبو

کنمیلمس م .  

-  دمیفهمیم دی..باذاشتمیتنهات م دی..نبانیعطر دیببخش

یشیم تیاذ یدار شتریکه از همه ب .. 

حرف  یاز چ دونمیافتند. نم یهم م یرو چشمهام

 ی! دستهام روکنمیدرک م ،یبیو به طور عج زنه،یم

رمیگیگاز م و لبم رو به شدت شندیکمرش حلقه م : 

- ؟؟یناراحت یخوشگلم..از چ یِ خواهر  

لرزهیاز بغض م صداش : 



- نخواستم بفهمم دور و برم چه خبره..از  نکهیاز ا

 ییچقدر تنها دمیبفهمم..نفهم خوامی..االن هم نمنکهیا

که ساده گرفتم دی..ببخشنیعطر .. 

 یزیاز هر چ شتریب ییبودم و..من از تنها تنها

راس بد و کشنده سته نیهراس دارم. چقدر ا ! 

- شمهیساغر..آوات پ ستمیتنها ن .. 

 یو چشمها کشهیم رونیرو از آغوشش ب من

. لبخندش هم غم داره دوزهینمدارش رو به چشمهام م

 :و هم آرامش

-  دنیو واسه رس یخوشحالم که به حرفم گوش نداد

نگران  شهی..آوات همیبه خواسته ت تالش کرد

 ..حالته

که داره با  نمیبیو م رخهچیبه سمت آوات م نگاهم

 نیو ا ادیلبم م ی. لبخند روزنهیکورش حرف م

! به کورش نهیریش بیآوات عج یکردنها ینگران

مرِد ساغر پررنگ  دنیو لبخندم با د کنمینگاه م

کنه؟؟؟یساغر رو پر م ییِ مرد تمام تنها نی. اشهیم  



- کورش گمیم کیتبر .. 

زنهیم یو لبخند دهیبرام تکون م یسر : 

- ..خدا رو شکر انگار حالت بهتره..هنوز تو یمرس

؟؟یبریبه سر م یفراموش  

شهیبا خجالت همراه م لبخندم : 

- ادیم ادمی یکردم..کم کم همه چ شرفتیپ یلیخ .. 

- دارم یسالمت یواسه ت آرزو .. 

 یخوشبخت یو براشون آرزو کنمیتشکر م ازش

و دم گوشم آروم  دهی. ساغر دستم رو فشار مکنمیم

گهیم : 

- ایکنار ب یخدا با همه چ تو رو .. 

سرم  یو حرفش تو شهیماِت چشمهاش م نگاهم

همون حرِف مهراوه ست و چرا  نی. اشهیتکرار م

! آوات خواد؟یرو ازم م نیا یساغر انقدر با نگران

گهیو آروم م کشهیدستم رو م : 

- نیبش میبر ایب .. 



 ی. هنوز چند قدمرمیگیتعلل چشم از ساغر م با

و..نگاه دور و  نمیبیرو م یمردازشون دور نشدم که 

انت؟ی..خون..خیدی..نا امییترسناک..تنها !! 

مغزم  یفضا دنشی. با درهیبه سمت ساغر م مرد

گشاد شده م  ی. چشمهاشندیشلوغ و پر سر و صدا م

 شهیجدا نم بوسه،یکه صورت ساغر رو م یاز مرد

که  شندیبلند و کر کننده باعث م یها غیج یو صدا

زجرآور و..کشنده! خدا  ییغهایبکشه. ج ریسرم ت

 هپلک بزنم  و فقط نگا تونمینم گهید یمن!! حت

کنمیم .  

- ؟؟یسادیچرا وا  

بفهمم. نگاه مرد  تونمیو نم شنومیآوات رو م یصدا

 ماسهیم دنمی. لبخندش با دمونهیمن م یو رو چرخهیم

افته. اون  یمرگ به جونم م یبه اندازه  یو وحشت

..نگاهش به رهیت..متحس دهیهم مثل من نگاهش ترس

 نی. اکنهیو دوباره به من نگاه م رهیسمت آوات م

 یساغر..دختر خاله م...خاله م؟!! همه چ یمرد..بابا



 کی یتو یو بازهم همه چ کشهیاز ذهنم پر م کهوی

و ذهنم  رسمیم ینقطه از نفهم کی.به ستهیا یم هیثان

 یزیبه چ تونمینم یکه حت شهیم دیو سف یانقدر خال

نمفکر ک . 

- نمت؟؟یبب یعطر  

 گهیو به سمت د شهیازم جدا م یمرد با شرمندگ نگاه

 تونمی. شرمنده ست؟؟ چرا نمشهیم دهیکش یا

بکنم؟ یدرموردش فکر !! 

- یعطر .. 

رهیگیرو م دمید ینگران آوات جلو نگاه . 

- د؟یتو ذهنت اومد؟؟ چرا رنگ پر یزیشد؟! چ یچ ! 

و  شهیمرور م میذهن خال یمرد بارها تو نگاه

بکنم. آوات دستم رو  یفکر تونمینم گهیبعد..د

مجسمه  کیبا  یو مِن خشک شده رو که فرق رهیگیم

 یصندل ی. روکشهیم یروح ندارم، به سمت یب ی



 یو صدا شهیم کیبه لبم نزد وهیآبم وانی. لشنمیم

شنومینگران مامان رو م : 

- ! مامان حالت ن؟یشده آوات؟؟عطر یچ یوا

 خوبه؟؟؟

 یحالت کی. چرخهیمت مرد مبازهم به س نگاهم

ست؟؟یفرار آشنا ن نی! اکنه؟یداره..از من فرار م  

- ادیبخور حالت جا ب نیاز ا کمی .. 

و خمار آوات  یعصب یآواره م به سمت چشمها نگاه

کنمیاراده زمزمه م یو ب چرخهیم : 

- ..چرا؟کنهیشرمنده ست..ازم فرار م !  

پرسهیقبل از آوات م مامان : 

- ن؟یعطر یگیم ویک !  

 کشهیموهاش م یدست البه ال یبا اخم کالفه ا آوات

نهیشیکنارم م یِ صندل یو رو : 

- تو ذهنت اومد؟؟ یچ شیدید  



پرسهیمامان م بازهم : 

- شده یکه چ دیتون بگ یکی ! 

به  یو من بازهم نگاه ندازهیبه مامان م ینگاه آوات

راس نگاهمم  ریت یتو خوادیکه اصال دلش نم یمرد

 !باشه

- دیآقا محسنو د .. 

. ارمیفشار م میو من به ذهن خال کنهیسکوت م مامان

کجا  یو آشفتگ غیاونهمه سر و صدا و ج کهوی

 !!رفتند؟

- ستیتو ذهنم ن یچیه ! 

رسهیمامان به گوشم م یسرشار از نگران یصدا : 

- بود که سر بچه م اومد؟!  ییچه بال نیخدا ا یا

مادر..انقدر  گهیبود گذشت د یبرات..هرچ رمیبم

نینکن عطر تیا رو اذخودت و م .. 

. چشمهام از ادیکه کنار اون مرد م نمیبیرو م یزن

و  نیو ه کنمی! دهن باز مشندیدرشت م رتیفرط ح



و  رهی. مغزم رو به انفجار مشندیدم بلند باهم همراه م

زنندیدردناکم نبض م یها قهیشق .  

- تونمینم ایاون! خدا یآخ خدا!! وا !!  

 تونمیو من نم زنهیف مبا لبخند با پدِر ساغر حر زن

اعصاِب داغون  نهمهیاز ا رمیمیبکنم. دارم م یفکر

اومده.آوات دست دور  میکه به ذهن خال یو فشار

آرومم کنه کنهیم یو سع ندازهیشونه م م : 

- تو ذهنت  یخب..آروم باش..آروم..هر چ لهیخ

درباره  خته،یفکرتو به هم ر یبهم بگو..هرچ اد،یم

یش حرف بزن بذار آروم ش .. 

و با دست سالمم سرم رو  دمیهم فشار م یرو چشم

رمیگیمحکم م : 

- ..چرا شهیفکر کنم..سرم داره داغون م تونمینم

بهش فکر کنم؟ تونمینم !! 

شهیدلواپس مامان با ناله همراه م یصدا : 



- کن! بچه م داره درد  یکار هیآوات 

قرصاتو  نی..قرصاشو خورده؟! عطرکشهیم

دکتر؟ میبر ؟؟یخورد ! 

 گذرهینم یا هیو ثان دمیو به اطراف تکون مر سرم

 یکه با نگران شنومیبابا و ترالن رو هم م یکه صدا

 نیجشن و با وجود ا نیا ی. دارم توپرسندیحالم رو م

 داشیهستم و پ یدنبال ک دونمی. و نمشمیم تیآدم اذ

به  یچارگیو پر از ب ارمیطاقت نم گهی! دکنمینم

گمیآوات م : 

- رو تحمل کنم..دارم  نجایا تونمینم گهی..دمیبر

شمیم وونهید ! 

و بدون محالفت از جا  رهیگیرو ازم م شیعصب نگاه

گهی. بابا نگران مشهیبلند م : 

-  میببرش دکتر آوات..زشته ما وسط جشن ول کن

که حال  گمی..به ساغر مدیتونیشما م ی..ولمیبر

خوب نبود،رفتن نیعطر .. 



 یاهکوت یو من با خداحافظ دهیتکون م یسر آوات

هستم  دهی. انقدر سرگردان و ترسشمیازشون دور م

 کیکه  ترسمیو م رمیگیآوات رو محکم م یکه بازو

من رو تنها بذاره.  یجهنِم فراموش نیا یوقت تو

و اون  چرخهیاجازه به سمت همون مرد م ینگاهم ب

کنارش  نِ . زدزدهینگاهم بازهم چشم ازم م دنیبا د

شهینم دایمن پ ی و..گمشده کشهیم شیقلبم رو به آت ! 

_ دکترت شیپ میبر دیبا .. 

و نگاهم رو به  دمیم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 ی دهیسر به فلک کش ی. از درختهادوزمیم رونیب

اون مرد  یو..من فقط نگاِه فرار میگذریکنار جاده م

 ادیبه  یبودم..ول دهینگاه رو قبال هم د نی! انمیبیرو م

 !ندارم که چرا! واقعا چرا؟

- دکتر تو  نمیده شبه..زنگ بزنم بب کِ یساعت نزد

نه ایمطب هست  .. 

زمزمه  رسند،ینم ییکه به جا ییاز فکرها خسته

کنمیم : 



- خونه میبر .. 

دهیدستش فشار م یرو تو دستم : 

- ؟؟یدرباره ش حرف بزن یخواینم  

مثل خاطرات  یکی نیو..چرا ا رونهیبه ب میخال نگاه

اد؟یم نمذهن یتو یری! چرا تصوست؟ین گهید !! 

- و  یحرف بزنم..جز شرمندگ یچ یدرباره  دونمینم

رسهیبه ذهنم نم یفکر چیفرار اون مرد، ه .. 

پرسهیم دیرو با ترد سوالش : 

- ه؟؟یاون مرد ک ادیم ادتی  

و نگاهش  رمیگیم رونیچشم از ب ینفس خسته ا با

کنمیم : 

- ساغر یبابا .. 

خورهیجواب جا م نیا از : 

- ادته؟ی یجد ! 



و دوباره  ندازهیبهم م ی. اون نگاهدمیتکون م یسر

کنهیبه جلو نگاه م : 

- اد؟؟ینم ادتیازش  یزیچ  

و  یدارم، اخم و سرد ادیمرد به  نیکه از ا یزیچ

ینگاه شرمنده و فرار نیو..هم هیدور ! 

- بود..اما  یازم فرار شهیبوده..هم نیهم شهیهم

ازم خوشش  دی. شاکردیوقتا بهم اخم م یلیخ ادمهی

اومد ینم .. 

- ؟؟یتو چ  

ادیلبم م یرو یتلخ لبخند : 

- آدِم  هیچرا..واسه م  دونمینم ی..ولادیمن ازش بدم م

باهاش واقعا دردآوره یکه زندگ فهیچندش آور و کث .. 

پرسهیم اطیبا احت بازهم : 

- با تو داره؟؟ یچه نسبت یدونیم  



ذهن  نی. چرا اکنمیو فکر م کشمیم نییرو پا نگاهم

شده؟ دیسف دِ یسف ینقاش یبرگه  کیمثل  ! 

- ساغر یبابا .. 

- ن؟یتوئه عطر یِ ساغر ک  

شندیجمع م لبهام : 

- نیبهم نگو عطر ! 

دمیم اهشیس یو به چشمها کشمیرو باال م نگاهم : 

- انگار سرم  ن،یعطر یگیم ی..وقتیفقط بگو عطر

که خودمم  فتمیم ییزایچ هی ادی..یزنیداد م یدار

نه؟؟ میکردیدعوا م ادی..باهم زدونمینم  

 شیشونیتنگ شده انگشتهاش رو به پ یمهاچش با

 ده،ینم یجواب ی. وقتمونهیم رهیو به روبرو خ کشهیم

خوب  یاز روزها شتریبِدمون ب یکه روزها فهممیم

تا بگه گذرهیم یا قهیبوده! دق : 

- ساغر بگو یدرباره  .. 

گمیو خسته م دمیم هیتک یرو به پشت سرم : 



- نیساغر دخترخاله مه..هم .. 

رهیم لیتحل صدام : 

- که  نجایادامه نداره واسه م! به ا گهی..دنیواقعا هم

 هوی.. انگار دهینم یشرویپ یذهنم اجازه  رسم،یم

 زیچ چیبه ه گهیو د کشهیاز ذهنم پر م یهمه چ

فکر کنم تونمینم یا گهید .. 

دهیم رونیب ینفس آوات : 

-  یچ مینیخب..بعد با دکترت حرف بزن بب لهیخ

گهیم .. 

 یرو نگیپارک نیسنگ یفضا ،میرسیبه خونه م یوقت

قسمت..به خصوص دِم  نی. اشهیسرم آوار م

در  یخاطره ا دیافتاده نه؟؟ شا یاتفاق کیآسانسور، 

 یکه تو هییخونه پر از لحظه ها نیبر داره.. کال ا

 یگنگ و صداها یریو من فقط تصاو چرخندیسرم م

 ادیپناه و فر یب یدختر ی هی. گرشنومیدرد آور م

خسته یمرد .. 



 

**** 

 

- یخوش اومد یلیبفرما مهراوه جون..خ .. 

و  نهیشیم مییمبل روبرو یبا تعارف من رو مهراوه

دور تا دوِر سالن خونه رو از  یبا لبخنِد پر انرژ

گذرونهینظر م : 

-  هی ی..خونه دیدار یقشنگ ی..خونه زمیعز یمرس

آلبوم  هیمتنوعه..انگار  یپر از عکسا شهیعکاس هم

 ی هیتوشه که روح دیو جد یمیقد یبزرگ از عکسا

کنهیآدمو عوض م .. 

کنمیمبل جمع م یو پاهام رو رو دمیم هیتک : 

-  شترشیآواته..ب یقاب عکسا فقط چندتا از کارا نیا

اتاق نصب شده واریبه د .. 

 نییباال و پا یسر زیبرانگ نیو تحس دهیباال م ابرو

کنهیم : 



- به شغلش  یادیز یچه جالب..مشخصه که عالقه 

 ..داره

فکر  یو به شغل عکاس دمیوسط م زیرو به م نگاهم

با  ینداشته باشم که آواِت مردان ادیبه  شهی. مکنمیم

کنه؟یم یزندگ نشیدورب ! 

- یلیهوم خ .. 

- ؟؟یشغل دار نینسبت به ا یتو چه حس  

گمیو صادقانه م زنمیم یزده لبخند خجالت : 

- شهیم میحسود نشیاممم به دورب .. 

خندهیهم م اون : 

- هست  یماه کیبه خاطر تو  نیدورب همون یول

 که کنار گذاشته شده..نه؟؟

رهیگیوسعت م لبخندم : 



- داره با  دمیبود که د روزید نینه واقعا! هم

پرنده پشت پنجره عکس  هی ی هیاز سا نشیدورب

رهیگیم .. 

شهیخنده ش بلند م یصدا : 

-  بندیپا یطیمن! پس تو هر شرا یخدا یوا

یعکاس نِ یربدو کیو  یمردان ی..آقاقشهیعال ! 

شهیجمع م صورتم : 

 ..متاسفانه بله-

کنهیم تعجب : 

- از  یکیخوبه! درواقع  یلیکه خ نیچرا متاسفانه؟! ا

که  نیدورب یباشه..وقت تونهیآدم م یخصلتا نیبهتر

جونه انقدر براش ارزش داره، پس  یب ءیش کی

برابر براش با  نیاطرافش چند یآدما

کنارت  طیشرا نیکه تو سخت تر یارزشن..طور

تا حالت خوب بشه. فکر  کنهیم یو هر کار مونهیم



 نیحسادت داشته باشه عطر یجا یکی نینکنم ا

 ..جان

و سرم رو به سمت شونه م  کشمیم نییرو پا نگاهم

کنمیکج م : 

- . کنهیم تیحسم خودمو هم اذ یبگم..گاه یخب چ

 نیکه ا ی! جوریلیخ یلیوابسته شم..خ یلیمن خ

که بهش  یزیاز هر چ هشیباعث م یگاه یوابستگ

رفتارم  نیمتنفر بشم. خودمم از ا ده،یعالقه نشون م

 یلیرو خ یناراحتم مهراوه جون..من خودم عکاس

 نیبهتر ره،یگیآوات ازم عکس م یدوست دارم..وقت

 تمیکه اذ یزیچ ی..ولدهیبهم دست م ایحس دن

کنهیم ... 

جمله رو  ی هیبق تونمیو نم مونهیثابت م کجاینگاهم 

کنه؟یم تمیاذ یچبگم.. !!  

- ن؟؟یعطر کنهیم تتیاذ یچ  

 یدختر یخنده  ی. صداکنمیو اخم م زنمیم پلک

پر  یپر ناز..نگاه ی. صداچهیپیسرم م یتو



نفر  کی..نهایجذاب..ا یو صورت بایز ینفوذ..اندام

 نیندارم و ا چکسیاز ه یکامل ریتصو ی! ولستندین

کنهیم میعصب : 

-  دونمی..مکنهیم تیجونمه، منو اذ یکه تو یترس

 یعالقه داره و کل یلیو شغلش خ نشیاون به دورب

برسه..من  خواستیکه م یزیتالش کرده تا به اون چ

اجازه ندارم اونو به خاطر عالقه ش به شغلش آزار 

از  ترسمی..مسیواقعا دست خودم ن نیا یبدم..ول

با منه شهیترس هم نیدستش بدم..ا .. 

نگاهم  رقتیو دق کشهیخودش رو جلو م مهراوه

کنهیم : 

- که  یهدف ای ؟؟یعالقه ندار یزیتو خودت به چ

؟؟یبراش تالش کن یبخوا   

و..با  مونهیمهربونش م یچشمها یرو نگاهم

کنمیاعتراف م یناراحت : 

 ..نه-



و من خوشحالم که  کنهیسکوت فقط نگاهم م یتو

 دمیباال م ی. شونه اکنهیسرزنش نم ایتعجب نکرده 

کشمیم یو لب : 

- دف من داشتن آوات بود و بس! از خب تمام ه

بهش تالش  دنیفقط واسه رس دمش،یکه د یوقت

منو از خودش پر کرده  یایخب..انقدر دن یعنیکردم. 

فکر کنم یا گهید زیبه چ تونمیکه من نم .. 

پرسهیبا آرامش م مهراوه : 

- درسته؟؟ نیو ا  

براش ندارم، چون اصال به درست و غلط  یجواب

 !بودنش فکر نکردم

-  ینتون یباعث شده که تو حت یوابستگ نیا نیعطر

؟؟یشی..متوجه میبه خودت فکر کن   

دمیگلوم رو فرو م آب : 

- ...خودمو فراموش کنمیچند روزه که دارم فکر م

 یانقدر بزرگ شدم و کِ  یکه کِ  دمینفهم یکردم! حت



 یشد؟! چ یگذشت..اصال چ میسال از زندگ نهمهیا

برسم که  ییجاباعث شد به  یرو از دست دادم؟!! چ

کردنو فراموش کنم؟؟ یزندگ   

 یجلو کیتار یو گذشته  کشمیم یپر حسرت آه

شهیم انیچشمم نما : 

-  چکسینداشتم. ه یخوب یِ اصال زندگ کنمیحس م

قابل  چکسیواسه ه یا نهیزم چیقبولم نداشت..تو ه

 ای..خورمینم یقبول نبودم. به درد حرف زدن با کس

قدرت  ی..حتدنیدرد و دل کردن و درد دل شن

 یلیخ گرانیارتباط برقرار کردنم با د

 تونمینم اد،یسمتم ن یکه اگه کس ی..جورفهیضع

..آوات با همه فرق داره..از نحالیسمتش برم..با ا

 ینفره و..اگه نباشه...وا هیسهم من همون  ایتمام دن

به روزم  یتصورشم بکنم که چ یحت تونمینه نم

ادیم .. 

و بازهم قلبم از  مزنیفکر رو پس م نیشدت ا به

شهیتصورش مچاله م .. 



- و تنها  یآواتو از دست بد یترسیتو م

..درسته؟؟یبش  

 دهیحس رنج کش نیسال از ا ی!! انگار سالها؟ییتنها

 !م

- قبول نداشت که واقعا  چکسی..هدونمینم

عشق گذراست و  هی کردنی..همه فکر مخوامشیم

 از شتریاالن ب یخوِد آوات. ول یسنمه..حت یاقتضا

ذره هم واسه  کی یو هنوز حت گذرهیپنج سال داره م

نشده یم عاد . 

کنمیفکر م شبیو به د شمیخودم جمع م یتو : 

- لحظه فکر  هی ست،یکنارم ن دمیفهم یوقت شبید

قبر بودم و همه جا  یکردم که ُمردم! انگار تو

 نکهیخدا من از ا ینبود! وا قهیبود.فقط دو دق کیتار

ترسمیتنهام بذاره، م ! 

گهیم یمحتاطانه ا یبا صدا راوهمه : 



- ترس  ،یوابستگ نیا لیدل کیکه  یپس قبول دار

هییاز تنها .. 

 ست،یاالن هم که ن یو حت نهیشیگلوم م یتو بغض

و باالخره  کشمیم میشونیبه پ ی! دستشمیم تیدارم اذ

ارمیحرف دلم رو به زبون م : 

- ترسناکه که ازم خسته بشه..چون من  یلیواسم خ

ازم  یحد تحملم کنه و..حت نیرم که تا ارو ندا یکس

 نویترِس ا شهیدربرابر مامان و بابام هم دفاع کنه.هم

شب چشم  ترسمیم ایدارم که بذاره بره و تنها بمونم..

 یباهم زندگ مینباشه.االن که دار شمیباز کنم و اون پ

که قبال حتما باهم  کنمیبهتر دارم درک م م،یکنیم

و  گردمیودآگاه دنبالش م. چون شبا ناخمیکرد یزندگ

نگرانم که نباشه یداریخواب و ب یتو !  

پوشونمیدو دستم صورتم رو م با : 

-  کنمیدارم تالش م یلیکنم..به خدا خ کاریچ دونمینم

واقعا دست خودم  یگاه یرفتار کنم..ول یتا عاد



به خاطر ترس از  یوابستگ نیا دونمی..نمستین

گهید زی..چای هییتنها .. 

- ؟؟ینیمثال...بدب  

و مغزم  مونهیمهراوه م قیدق یچشمها یرو نگاهم

 که ینسبت به آوات دی!! چرا باینیافته. بدب یاز کار م

خوب شدن حالم تالش  یانقدر مردونه داره برا

باشم؟ نیبدب کنه،یم !!  

- نه یوا !!! 

 ی. صدانهیشیمبل م یو کنارم رو شهیبلند م مهراوه

گهیم یوقت هیآرومش پر از مهربون : 

- بعد تا مفصل درباره  یبمونه برا نیا زمیعز باشه

درمورد خودت حرف  خوامی..االن ممیش حرف بزن

نه به  ،یدار ینه هدف یگیکه م یی..درمورد تومیبزن

یجز آوات عالقه دار یزیچ .. 

کنم. اون دستم رو  ینگاهش م چارهیبسته و ب لب

دهیفشار م : 



-  شونیحفظ زندگ یهمه عشق دارن..همه برا زمیعز

..همه نگران کننیکه دوستش دارن، تالش م یو کس

از دست دادن داشته هاشون هستن..به خصوص 

به دست  یشتریو تالش ب یکه با سخت ییکسا

حسها، به خودشون هم فکر  نیدر کنار ا یآوردن..ول

 خورهیبه درد م یداشته ها وقت نی.چون تمام اکننیم

تو  یخودش وجود داشته باشه.وقت یآدم اول برا هک

 نیپس ا ،یو به بودن خودت فکر نکن ینیتو نبخود

خوره؟؟یم یداشته ها به درد ک  

که آوات راجع  کنمیفکر م نیو به ا شندیجمع م لبهام

درمورد  یخودم چطور کنه؟؟یفکر م یبه من چطور

کنم؟یخودم فکر م ! 

- پس اول  ؟؟یخوایتو مگه آوات رو واسه خودت نم

 یوقت ،یشتو با ی..وقتیخودت وجود داشته باش دیبا

به خودت  ی..وقتیواسه بهتر شدن حالت تالش کن

 یتونیم ،یخودت باش شرفتِ یو دنبال پ یارزش بد

 یلیکه واسه ت خ ییبهتر واسه حفظ داشته ها

یتالش بکن زن،یعز .  



گهیو آرامش م نانیچشمهام با اطم یتو : 

- ..به تی..به نوع زندگنیبه خودت فکر کن عطر

خودتو توش حبس آوات که  یای..از دنتیسالمت

! نیخودت رو هم بب یایو دن رونیب ایب ،یکرد

و افسرده رو دوست  فیضع تیشخص چکسیه

تو از خودت  ی.وقتینداره..نذار از خودت خسته بش

 توننیو نم شنیهم خسته م گرانید ،یخسته بش

  .تحملت کنن

دهیو با لبخند ادامه م زنهیدستم م یرو رو دستش : 

- از داشتنش  یتونینم یول ش،یآوات هست..تو دار

به  ی..فقط داریستی. چون به فکر خودت نیلذت ببر

..اگه تنها شهیم یکه اگه نباشه چ یکنیفکر م نیا

 یخوای..اگر ازت خسته بشه مادیبه سرت م یچ یبش

 یکه واقعا لزوم گهیو هزارتا اگر د یکن کاریچ

تو خراب  هیحفقط رو ییگرا یمنف نهمهینداره باشن! ا

و  یدامن بزن یمنف یفکرا نیبه ا ستین..الزم کنهیم

 نیبهتر قی..تو الیرو واسه خودت تلخ کن یزندگ



روزا و لحظه  نیداشتن بهتر اقتتی..لیهست یزندگ

آروم کنار شوهرته..تو  یزندگ هیهاست..ارزش تو 

 نیکن از ا ی! سعنیعطر یستین یچکسیه ازمندین

یریبگ لهفاص ازمندیو ن فیضع تیشخص ..  

مهراوه  یو به حرفها دمیم هیل تکرو به مب سرم

مثبتند.پر از حس  ی. حرفهاش پر از انرژدمیگوش م

مزه شون  خوادیکه دلم م ییها ینیریخوب..پر از ش

قدرتش رو ندارم دیکنم و..شا ! 

- باهاش لذت  یآوات باشه، چون از زندگ یخوایتو م

ترس  ایهات  یی..تو آواتو واسه پر کردن تنهایبریم

باشه، چون  یخوای..تو میخوایاز تنها شدن نم

..احساس سر یکنارش احساس آرامش دار

در کنارش  یتونی..می..احساس نشاط و سالمتیزندگ

 کنهیم تتی..آوات حمایت برس گهید یبه خواسته ها

به  دنیو واسه رس یاهداف خودتو داشته باش یبتون ات

واسه آوات  دی..و تو هم بایتالش کن تیاهداف زندگ

 ،یبه خودت ارزش بد یتو وقت..یباش نطوریهم

..به خواسته هات یهم ارزش بد تیبه زندگ یتونیم



 چوقتیه دیکه شا یی..به آرزوهایهم ارزش بد

..و به آوات و یبهشون فکر کن یفرصت نکرد

یدیآوات هم ارزش م یها واستهخ !  

گهیو در آخر م دهیم رونیب یبلند نفس : 

- که  ییزای..چنیخودتو بب یها و ُحسنا یخوب

آواتو  یترسی..اگه منیرو بب یاریبه دست ب یونستت

وسط  نیا یرادیا هیپس حتما  ،یاز دست بد

رو  یرونیو ب یو مشکالت درون رادهایهست..اون ا

 یچی..هیکن و تمام تالشتو بکن که رفعشون کن دایپ

ترسناک  آدمگرفتِن خوِد  دهیبه اندازه ناد ایدن نیا یتو

نیکن عطر دای..خودتو پستین ! 

حرف زدن از مراسم ساغر هستم و مهراوه  الدرح

آشپزخونه پشت  ی. توزهیریم ییهر دومون چا یبرا

زدِن کل خونه و  دیو اون بعد از د مینشسته ا زیم

آوات،  یِ عکاس یاز اثاث خونه و بعد تابلوها فیتعر

رو  ییاز چا یداد. قلپ ییخوردِن چا شنهادیخودش پ

کنمیم رساغر فک یو به نگاِه بابا خورمیم : 



-  یعنیبکنم.. یدرموردش فکر تونمیچرا نم دونمینم

! شهیِاستُپ م یو بعد همه چ رسمیم ینقطه ا کیبه 

 یتو یچیبه هم و بعد انگار ه زهیریم یکال همه چ

 ..ذهنم وجود نداره

گهیم یدرحال باز کردِن شکالت مهراوه : 

- اون قسمت  یِ ادآوریخب انگار هنوز ذهنت واسه 

.. زمینداره عز یبیع چینداره..ه یاز خاطراتت آمادگ

..وقتش که برسه، خودت متوجه ستیهم ن یعجله ا

 هیبا روح یقو نِ یعطر هیباشه که  ادتی..فقط یشیم

رو  یهمه چ یتا بتون یفوق العاده از خودت بساز ی

یپشت سر بذار یبه راحت .. 

ام بهیغر ینیعطر نیمن واقعا با همچ و !  

- روشن کنم؟؟ مویگوش تونمیم  

زنهیبه روم م یقشنگ ندلبخ : 

- ..اگر رییواسه شروع شناخت و تغ هیخوب ی دهیا

ندارم یحرف چیمن ه ،یدونیخودت صالح م .. 



رفتن از آشپزخونه،  رونیو درحال ب شهیجا بلند م از

کنهیدوستانه هم م ی هیچند توص .  

- داشته باش  یتر یمشترک نگاه جد یِ به زندگ

 یفاق خاص..واسه شروع دوباره، منتظر اتزمیعز

 ..نباش

زنهیبهم م یچشمک فشیبرداشتن ک درحال : 

- دیریکه کنار هم آرامش بگ دیدار ازیهر دو ن .. 

 نیاز ا یا هیگال چیو آوات ه گذرندیدونفره م یشبها

 یدور نداره. ول یبودنها کینزد

فهممیخب..سخته..م ! 

-  ییبهش فکر کن..تنها یهم گاه ییدرمورد تنها

..اتفاقا ستیترسناک ن ،یکنیاونقدرا هم که فکر م

 یبا خودت خلوت کن یتا بتون یالزمه تنها باش یگاه

..حاال یخوایم یاز زندگ یکه واقعا چ یو فکر کن

و  یخونه پا بذار نیا یجا یبه جا یتونیم گهید

..البته یدرمورد خاطرات فراموش شده کنکاش کن

رو  یِ که آمادگ یدرک کن یتونیبازم خودت بهتر م



 نوینه..به هرحال ا ای یشون رو داردر رو شدن باها

به بهتر  تونهیخودت نم یبه اندازه  چکسیبدون که ه

 ..شدن حالت کمک کنه

م و  دهیدراز کش دهیخواب مهیتخت به صورت ن یرو

 یزانوها یداده م. باال هیبه بالشت پشت سرم تک

 رونیکه داره لباس ب کنمینگاه م یجمع شده م به آوات

و من  کنهیکوتاه جذب رو تنش م نی. بلوِز آستپوشهیم

 نیپوستش با ا ی رهیکه رنگ ت کنمیبا خودم فکر م

فکر  نیداره و هم ریتضاد نفسگ کیرنگ  دیبلوز سف

به قلبم چنگ بزنه یزیچ کیتا  هیکاف . 

- ِشت؟؟یپ ادیبگم ب یبه کس یخواینم یمطمئن  

.بعد از کنمیم یبا انگشتهام باز کشمیبلند م ینفسها

 خوادیتنها باشم و..من دلم نم یعتماه قراره سا کی

اسپرت  پِ یت نیرو پاش کنه. آخه ا یخی نیاون ج

نگران یادیو من رو ز کنهیجذاب م یادیاون رو ز ! 

- تنها باشم خوامینه..م .. 



لحظه  نیا یو چقدر سخته تو دهیرو بهم م نگاهش

آروم و  یبرا نیلبخند زدن. و سخت تر از اون، تمر

بودن الیخیب : 

- کنم نیته که واسه تنها بودن تمرمهراوه گف .. 

. نهیشیتخت م یو کنارم رو شهیم کمینزد اون

داره و اخم کمرنگش  یاز نگران ینگاهش رنگ

یلعنت یتیجذاب ! 

- کن..هنوز کامل  نیتمر گهیاز چند روز د یخوایم

یفعال تنها باش خوامیحالت خوب نشده..نم .. 

دمیکش م یلب یسخت به : 

- زود  یلیم تو گچه که خ که..فقط شونه ستین میزیچ

 ی..به زندگدی..باالخره که باشمیاز شرش خالص م

برگردم یعاد .. 

که  نمیبیو من م کشهیموهام م یرو ینوازش دست

بارهیاز نگاهش م یتیناراضا : 

- بخواب خب؟؟ ری..تا اونموقع بگگردمیزود برم  



. کنمیم نییباال و پا یو سر دمیهم فشار م یرو لب

 یونه م رو آروم و طوالنگ یو رو شهیاون خم م

بوسهیم : 

-  تیاذ یدیبهم زنگ بزن..اگه د ،یخواست یهرچ

امیم گردمیبرم یهر وقت زنگ بزن ،یشیم .. 

خودم  یلیو خ دمیگلوم رو همراه با بغض فرو م آب

که بهش نگم بلوز جذبش رو عوض  کنمیرو کنترل م

موهاش انقدر کوتاهه هم به  یوقت یکنه. چرا حت

رسه؟یم شدت جذاب به نظر  

- ؟؟ی..باشه عطرایزنگ بزن  

حفظ ظاهر لبخندم رو وسعت  یو برا گزمیم لب

دمیم : 

- راحت التیباشه..خ .. 

رو  چشییو سو نیدورب ،یتیو نارضا یبا نگران اون

. با بسته زنهیم رونیو باالخره از خونه ب دارهیبرم

 رونیشدن در خونه، نفس پر بغضم رو با شدت ب



ز جون کندن هم سخت تره ا یوابستگ نی. ترِک ادمیم

لحظه هم ازم دور بشه کی خوادیو..اصال دلم نم .  

 زیو همه جا تار و نفرت انگ گردهیاتاق م یتو نگاهم

و من  ارهیهجوم م یی. سکوت خونه و تنهاشهیم

رفتنش رو از ذهنم دور کنم.رفت..واقعا  تونمینم

. رمیگیو زانوهام رو بغل م نمیشیجا م یرفت؟! تو

که  یو افکار یخال یخونه  کیم و حاال من هست

 !قصد جونم رو دارند

و  کنمیرو با تمام وجودم حس م ییترس از تنها 

که فکرش رو  هیوحشتناک تر از اون ییتنها نیلمس ا

و من  ستین یچکسیه ایدن نیا ی. انگار توکردمیم

 !تنها پناهم رو از دست داده م

 . ترسرهینم رونی..حرف مهراوه از ذهنم بیطرف از

 یکی نینه!! ا ی! وا؟ینیمثل بدب یحس ای ییاز تنها

بهش بها بدم. با  خوامیو من نم هییوحشتناکتر از تنها

و  شهیمنطق م یو ب اهیذهنم س یگوشه  کی نحالیا



لحظه ها رو تجربه کرده  نیکه بارها ا کنمیاحساس م

  !م

 نِ یاون دورب تونمیبه رفتنش فکر نکنم و نم تونمینم

 رونیداده رو از ذهنم ب هیبهش هدکه  یشکسته و کس

ش فکر  انهیمن! دارم به لبخند موذ یخدا یکنم. وا

 طانِ یاز اون ش یآواِت مردان یِ و به عکاس کنمیم

  !جذاب

 ییهوا کنمیو حس م شهیبزرگ و بزرگتر م بغض

و  زنمیم رونی. از اتاق بستین دنینفس کش یبرا

 که ی. لعنت به منرمیقدم رو م ییرایسالن پذ یتو

خوب  یکه همه کار برا کنمیشک م یدارم به مرد

 و با چسبونمی! پشت دستم رو به لبم مکنهیشدن حالم م

رو  دم. چطور خورمیسالن راه م یتند تو یقدمها

رو از خودم دور  فیحِس کث نیسرگرم کنم تا ا

 !!کنم؟

 نیا یرفتنش فکر کرده بودم و حت یبرا یکل شبید

محک زدِن  یافرصت دونستم بر نیرفتن رو بهتر



و امروز  کردمیشروع م دیبا ییجا کیخودم. از 

تنها  یفرصت برا نیفرصت بود. بهتر نیبهتر

 نیتمر یفکر کردن..خودم بودن..برا یشدن..برا

 دیآزار دهنده و...شا یوابستگ نیکنار گذاشتن ا

اتاق یخاموش مونده تو یِ روشن کردن گوش ! 

اگر . کنمیفکر م یو به آخر ستمیا یسالن م وسط

و  گذرندیها زودتر م هیگرم بشه، ثان یسرم با گوش

کننده رو  وونهیبه افکاِر د یشرویپ یاجازه  گهیمن د

 کنم،یفکر م یلحظه که به گوش نیهم ی. ولدمینم

 یافته و..من واقعا از چ یبه جونم م یبیترس عج

ترسم؟یم ! 

 یو چرخ رمیگیدندونهام م ونیناخنم رو م ی گوشه

م و  ستادهیدِر باز اتاق ا یروبرو. حاال درست زنمیم

. حاال که تنها کنمیخاموش فکر م یبه اون گوش

 یرو روشن کنم و سر یاون گوش ستیهستم، بهتر ن

اون  یتو دیفراموش شده بزنم؟؟؟ شا یبه گذشته 

 یردرگمس نیباشه که من رو از ا ییزهایچ یگوش

به حالم بکنه. مثال  یبکشه و کمک رونیب



که باعث بشه بهتر  یزیچ کی..یلمی..فی..متنیعکس

گذشته رو بشناسم نِ یخودم و عطر . 

تا بتونم ترس  دمیرو به خودم م یو انرژ دیام یایدن

اومده استفاده  شیفرصِت پ نیرو عقب بزنم و از ا

خوب شدن حالم بردارم. بعد از  یبرا یکنم و قدم

و مخالفم رو  نیسنگ یها کلنجار رفتن، قدمها قهیدق

 دیبا یول ستم،ین ی. آدم شجاعکشمیبه سمت اتاق م

؟؟؟نه ایضعف رو کنار بذارم  نیا  

و عرق پشت لبم رو با پشت  ستمیا یکمد م یروبرو

 یسرم هستند، ول یتو یری. تصاوکنمیدست پاک م

آروم  یهق زدن ی.و صداارمیازشون سردر ب تونمینم

و  چارهیو ب فیکه ضع کنهیوصل م یمن رو به زن

 یو برا دمیگلوم رو فرو م ! آبرسهیتنها به نظر م

و  کنمیزود در کمد رو باز م یلینشدن، خ مونیپش

 یگوشه ا کیرنگ رو که خاموش  دیسف یِ گوش

سردش قلبم رو به  ی. لمس بدنه کشمیم رونیافتاده، ب

که  ییاز انگشتها یریاندازه و بازهم تصو یلرزه م

 انیچشمم نما یجلو کنندیم پیرو تا یزیتند تند چ



درد  نه،بهیبیکه م یر قلبش از هر کلمه ا. انگاشهیم

ادیم . 

- کنه؟یم تمیکه انقدر اذ هیگوش نیا یتو یچ  

که دارم، بارها  یو با وجود وحشت نمیشیتخت م یرو

. کنمیذهنم مرور م یمهراوه رو تو یو بارها حرفها

و بعد نگاه مهربون و هوادار آوات رو که گفت همه 

 !جوره پشتمه

- کمکم کن ایخدا .. 

 یروشن گوش یو من به صفحه  شهیروشن م یگوش

بارها  کنمیآشنا که فکر م ی. صفحه امونمیم رهیخ

و..درست  کنمیرو وارد م ی. ناخوداگاه رمزدمشید

و  کشهیپر استرس لبم رو م ی! لبخندادیاز آب درم

وقته  یلیخ یچهار رقم یشماره  نی.اشهیزود محو م

منه یِ که رمز گوش ! 

و  گذرونمینظر مصفحه رو از  یرو یکونهایآ

کجا برم و  دونمی. نمشهیم دهیصفحه کش یانگشتم رو

 زنمیم یگالر کونیآ یهدف رو یهستم. ب یدنبال چ



. با نمیبیعکس دونفره از خودم و آوات م یو کل

 هیو به تاج تخت تک رمیگیآرامش م یکم دنشونید

وجود نداره دنیترس یبرا یزی. فکر کنم چدمیم !  

رو که  یمیتا از دوستان قد. چندشمیتلگرام م وارد

. مهسا ارمیم ادیوقته باهاشون چت نکردم، به  یلیخ

چت  نی. آخرندازهیدانشگاه م یروزها ادیمن رو 

و حتما ارتباطم رو باهاش  شهیوقت پ یلیخ یبرا

 کیجز  ستین یخبر چیه نجایقطع کرده بودم. ا

 جشناز  یاز خودم و آوات. عکس لیعکس پروفا

دا درموردش فکر کنم و حتما بع دیتولد من؟؟ با

ارمیب ادیبه  تونمیم . 

 یوارد شدن تو یو..برا شمیتلگرام هم خارج م از

استرس و  نیپر از استرسم. و هم نستاگرامیا یفضا

طول بکشه تا با  یا قهیکه چند دق شهیباعث م دیترد

 یزیچ نیاول شم،یم جیوارد پ ی. وقتامیخودم کنار ب

که  یجیه ست از پاز لباس بچ یعکس نم،یبیکه م

دخترونه  یتصور راهنِ یخودم فالو کردم. عکس پ



رو فالو  جیپ نی. من چرا اارهیلبم م یلبخند رو

  !کردم؟

 یعکسها دنیو..با د میشیم میشخص یصفحه  وارد

دونفره مون دونه دونه  ی. عکسهاشمیخشک م جیپ

 یزیچ نیمتعجب نشم. اول تونمیو من نم شندیم انینما

کار  نیا یکه..آوات اجازه  نهیا سهریکه به ذهنم م

و  دمیهم فشار م یرو به من داده بود؟! چشم رو

که  وونهید یمرد ی. صداچهیپیگوشم م یتو ییصدا

هیبه شدت عصبان .. 

و صداها رو  رمیبگ دهیسردردم رو ناد کنمیم یسع

 یقسمت مغزم حبس کنم. به کسان نیتر ییانتها یتو

! عکسها ادندیقدر زو چ کنمیکه فالوم کرده ند نگاه م

از عکسها رو به  ی. بعضکنمیرو دونه دونه باز م

.تمام عکسها دونفره هستند و من ارمیم ادیبه  یراحت

آوات  ی هیهد هک یرنگ یتونیز یروسر تونمیم

 یبدم. ول صیدانشگاهه، تشخ یتو میقبول یبرا

 شندیبرام ناآشنا تر م شند،یم دتریعکسها جد یهرچ



بزرگش،  یس با وجود خنده عک یو..نگاه دختر تو

هیجور کی !  

و  فی..تعراندی. کامنتها هم زکنمیکامنتها نگاه م به

و بعضا  یاحترام یطرف، ب کی یخوشبخت یآرزو

 یطرف! بعض کیهم  یادب یزشت و ب یحرفها

 رمیکه از خجالت لبم رو گاز بگ شندیکامنتها باعث م

آوات رو تصور کنم.  ی افهیو با خوندن هرکدوم ق

 یضکامنت پستها رو نبستم؟! اصال چرا بع چرا

تاپ  کیبا  یدختر یکی نیعکسها رو گذاشتم؟!! ا

بغل  یتنگ، درست تو دیو شلوار سف یحلقه ا نیآست

من یخدا یآواته! وا !! 

خونده نشده هست و انقدر  امیانقدر پ رکتیدا یتو

 یاراده تو یکه ب نمیبیم بیو غر بیعج یاسمها

رو از نظر  نییتا پا . از باالشمیخودم جمع م

رو نداده ام!  چکدومیو..جالبه که جواب ه گذرونمیم

ها رو هم خوندم یلیاما خ !  



" که اصال به هم  گمیآوات واقعا..خواهرانه م فِ یح

دیاینم " 

"  نی..خوش به حال آوات که همچیخوشگل یلیخ

شده بشینص یفرشته ا " 

کنمیو زود ردش م دهیبهم دست م یبد حس .. 

" زشت گهی..بابا بسه دییچقدر خودنما !" 

" میمنه..زنگ بزن باهم آشنا بش یشماره  نیا نیبب " 

" بهش..آوات صد برابر از تو  یخوب خودتو انداخت

یمخشو زد یسرتره..موندم چطور " 

شمیهم رد م یکی نیو از ا کنمیم یپر نفرت اخم . 

" هرشب  ،ی! اگه مال من بودیکلیجوووون چه ه

یا هی..اگه پادادمیصدبرابر شوهرت بهت حال م ..." 

حالت تهوع بهم دست  خونم،یرو که م امشیپ ی هیبق

ست؟یبسته ن جمیپ رکتِ ی. چرا دادهیم ! 



" که آوات فقط مال  ینشون بد یخوایعکسا م نیبا ا

مهمه که  یدختر! االن واسه ک یخر یلیتوئه؟؟ خ

نداره؟؟؟ االن مرداش به زِن  ایطرف زن داره 

ه مرِد زن و بچه ..زنا هم بکننیشوهردار رحم نم

 شهیثابت نم تیعکسا خوشبخت نیدار! با گذاشتن ا

 "خانوم

" مویا ایب یهست یریچت تصو ی هیپا " 

رد  عیو سر دمیرو به شدت به اطراف تکون م سرم

کنمیم . 

"  یاز دخترا یزیبه کاِرت ادامه بده..نشون بده که چ

 یاونا خوشگلتر ی..تو از همه یاطرافش کم ندار

 "عروسک

 یحس متفاوت کی. کشهیمن رو به گذشته م آخر امیپ

 ی. از برنامه کنهیدارم و سرم به شدت درد م

عرقه و حس  ِس ی. کف دستم خامیم رونیب نستاگرامیا

 شهیخدا باورم نم ی! واارمیحاال باال م نیهم کنمیم

برام فرستاده شده. خدارو  یفیکث یامهایکه انقدر پ



 یتو ییو من تنها ستیکه آوات خونه ن کنمیشکر م

دارم که دلم  ی! انقدر حس بدکشمیسرک م یگوش نیا

رو حذف کنم و..واقعا  جمیهست پ یهرطور خوادیم

بودم؟ یدختر عقده ا کیمن  !! 

انگشتم  کونها،یتمام آ نیکه..ب شهیم یچ دونمینم

. به خودم که کنهیرو لمس م یشخص یها ادداشتی

شده  ویس یِ شخص ادداشتیچشمم ده ها  یجلو ام،یم

منه؟ ینوشته ها نهایو..ا شهیم انینما !!  

و نگاهم رو به سمت  دمیم هیرو به تاج تخت تک سرم

از  رکتیدا یتو یامهای. کامنتها و پکشمیسقف اتاق م

 نهیا بهیکه برام عج یزی. و چرندینم رونیذهنم ب

 یدو نفره مون تو یاز گذاشتن عکسها یکه..چه هدف

 یفحه سر از ص کهویداشتم؟! و حاال چطور  جیپ

و چرا  نهیسنگ نقدردرآوردم؟! چرا قلبم ا یشخص امیپ

شده؟؟؟ شتریهق زدن دختر ب یصدا  

که  یو..همراه دختر کنمیرو باز م امیپ نیتر یمیقد

خونمیم کنه،یم پیوقفه تا یبا انگشتهاش تند و ب : 



" دور و  یبه خاطرت زنا یدیذاره؟؟دیتنهات م یدید

عکس  ازش یچطور یدید ذاره؟؟یبرشو کنار نم

!! زه؟یچقدر براش عز نیاون دورب یدید گرفت؟؟یم

! کاش به حرفم گوش داده یبدبخت یلیخ نیعطر

یکردیو بهش اعتماد نم یبود " 

 یرتیو..با ح شندیدرشت م یاز فرط ناراحت چشمهام

خونمیآشنا رو م یدردناک نوشته ها : 

" آشغالشو بشکن! بهش نشون بده که حق  نیدورب

فتار کنه! کثافت فکر کرده ر ینطورینداره باهات ا

 دهیکنه؟؟ اگه تو رو ناد کیکه بخواد تو رو کوچ هیک

کن! بهش محل نده یتو هم تالف ره،یگیم !!" 

. من با رمیگیو گلودرد م شهیبغض بزرگتر م حجم

روبرو هستم؟ ینیچه عطر !! 

" ! ولش کن!! ولش کن ستیفراموش کن..مهم ن

! ولش کن! فراموش کن! فراموش کنوونهید " 



 نهمهیا فهممیبارها تکرار شده اند و من نم لماتک

نوشته شده.  یچه حال یتو یفراموش یتکرار برا

ست؟ چارهیدختر انقدر ب نیچرا ا !! 

" ! ازش متنفرم! خاله ازش متنفرم! ادیازش بدم م

! ازش متنفرم! متنفرم..متنفرم..بره ادیازش بدم م

! ازش کنهیم ری..منو تحقکنهیم وونهیگمشه! منو د

نفرممت !" 

 یافته و دستم رو جلو یتخت م یاز دستم رو یگوش

؟یچ ینفرت..برا نهمهی.اذارمیدهنم م !!  

"  خوادیم یکنه..خودش هر کار رتیاجازه نده اس

..تو دهیرو نم یچیه یاونوقت به تو اجازه  کنه،یم

که هرطور دلش بخواد باهات رفتار  یستیبرده ش ن

ر بفهمه ..بذایکنه و خودش بره دنبال خوش گذرون

یتونی..توام مستیحرف اون ن شهیکه هم " 

. رهیگیصورتم راه م یو تو چکهیاز چشمم م اشک

زدیبا من حرف م یکیحرفها آشنا هستند! به خدا  !! 



"  یگو ی..دختِر توگفتیراست م اریسام

بره..خسته شده!  خوادی! مشکنهی..تو رو مشکنهیم

 ی! مثل دختر تویکشنیتنهات بذاره! تو م خوادیم

یشکنیم یگو !" 

. اندیچشمم م یجلو می. خاطرات قدکشهیم ریت سرم

خراب  یای..دنی..شکستن گویبلور یِ ..گواریسام

. رمیگیم جهیدختر..شکستن دختر..سر گ یشده 

نه ایخدا !  

" ..همه کننیم انتی! همه شون خننیمردا هم یهمه 

 ی! همه شون دنبال خوش گذرونفنیشون کث

 یدیزن! د هیبا ..هرشب یکیخودشونن..هرروز با 

نگاهش  یچطور یدیبغلش کرده بود؟؟؟ د یچطور

کرد؟یم !!" 

 یافتند و با ناباور یهم م یباز مونده م رو یپلکها

م!  دهیحرفها رو قبال بارها شن نی. ازنمینفس نفس م

؟یاز ک !!  



" به خاطر اون  یدیکرد؟؟ د کاریباهات چ نیبب

 نگاه نکرد که یحت یدیکرد؟! د رتیدختر چقدر تحق

گفت ازت خسته  یدی! د؟یدرست کرد ینیریبراش ش

تنها  خوادی! مشهیداره ازت خسته م شه؟؟یم

دستش  ریبذاره..باهاش سرد باش! نذار اس

! نذار مثل من نی..مردا همه شون خائنن عطریبش

یخورد بش ! " 

و  کوبمیسرم رو از درد بارها به تاج تخت م پشت

مخونیوارم رو م وونهید یها ادداشتیبازهم  : 

" ! فتادهین یاتفاق چیفراموش کن! فراموشش کن! ه

 شهینشده! فراموش کن! اون تا هم یچیه

بهت زد! اون  ییکنارته..فراموش کن که چه حرفا

نشده! همه رو فراموش کن یچینگفت! ه یچیه !" 

و بازهم فشرده شدن قلبم یتکرار فراموش بازهم .. 

" بشه!  اری! نذار حرِف سامشیخوایبهش نگو! تو نم

مردا خائنن!  ی! خاله گفته بود که همه ینذار بشکن

 " !!همه شون



..... 

خرابت کرد؟؟؟ به همه رفته گفته  یچطور یدید "

! به اون یکنی! اوقاتشو تلخ می! حساسیا وونهیکه د

نقشه داره  یدیرفته درباره ت حرف زده!! د کهیزن

چشم اون  یجلو یچطور یدیکنه؟؟د وونهیتا تو رو د

گفتم دوِست  یدیزشت کرد؟!! دار یب کهیزن

 "!!نداره؟

 شهیم بلند م هیگر یصدا ادداشت،ی نیخوندن آخر با

رو ندارم  یگوش نیا یِ چیه دنی.طاقت دزنمیو داد م

. کاش روشنش نکرده بودم کنمیو بازهم خاموشش م

دختر رو نخونده  نیدل پر درد ا یو کاش حرفها

 کنمیپرت م یخاموش شده رو گوشه ا یِ بودم! گوش

 ایدن حس نی. بدترذارمیزانوهام م یو سرم رو رو

گذشته رو بفهمم!  نِ یراحت عطر تونمیرو دارم و م

و تنها و بدبخت و..چقدر پر از افکار  ریچقدر حق

و  کنمیم هیخودم گر یچارگیب ی! برایکشنده و منف

ُکشهیآخر من رو م یلعنت یگذشته  نیا ! 



ُکشهیم !  

ده م که چقدر هق حال داغونم مون یچقدر تو دونمینم

آروم  تونمیجوره نم چیکه ه دونمیرو م نیزدم. فقط ا

!! چرا ینیو بدب یی! تنهاگفتیبشم.مهراوه راست م

 ینبود که به دادم برسه؟؟؟ با حال خراب تو یکس

رو  یا چارهیب نیعطر تونمیو م شمیخودم مچاله م

خودش و افکاِر  با ییکه چطور از سِر تنها نمیبب

 دهیترس یصدا چکسیو ه زدیمرگ آورش حرف م

دیشنیاون رو نم دیو ناام . 

- ؟؟؟یعطر  

زانوهام  یو سرم رو از رو ذارمیهم م یرو چشم

 یتو یامهای! اون پکشمی. ازش خجالت مدارمیبرنم

دختِر سرشار  کیو من  کنندیحالم رو بد م رکت،یدا

  !از کمبود و عقده بودم

- ؟ییکجا !! 



. دهینم دنیکش و بغض اماِن نفس رمیگیرو گاز م لبم

که  کنمیو انقدر احساس ضعف م زنمیآروم هق م

رمیرو بگ ختنمیاشک ر یجلو تونمینم . 

- ؟؟؟یکنیم هیگر ی! دار؟یعطر  

کنم. مِن مسموم، سرشار از  دایخودم رو پ تونمینم من

از خودم  یدرک چیهستم و ه ییو ترس و تنها ینیبدب

توقعِ درک داشته باشم؟ هیندارم. چطور از بق ! 

و من رو به  نهیشیشونه هام م یآوات رو یتهادس

دهیعقب هل م : 

- شده؟؟ مگه نگفتم اگه حالت خوب نبود  ی!! چه؟یچ

 بهم زنگ بزن؟؟

 خوادیبار دلم م نیاول یو..برا کشمیم نییرو پا نگاهم

خوب باشه، نه! من  ییتنها نکهیکه تنها باشم. نه ا

و  نهیحاِل داغون بب نیا یآوات من رو تو خوامینم

نگرانم باشه نطوریا . 

- ؟؟یکنیم هیگر یواسه چ  



حرف بزنم؟! اون  یو آخه من از چ کنمیباز نم دهن

دست دور  نه،یبیرو م میسکوت و نگاه فرار یوقت

. کشهیآغوشش م یو من رو تو کنهیشونه هام حلقه م

 تونهیم فیدختر ضع نیاز خدا خواسته ام و مگه ا

داره؟! بر یبده و دست از وابستگ رییخودش رو تغ

رو از  دنو هق ز کنمیم میش قا نهیس یسرم رو تو

ه ب شتریقلبم رو ب نیو ا دهیم گاریس ی.بورمیگیسر م

سرم رو نوازش  یرو ی.  اون با نفس بلندارهیدرد م

کنهیو آروم دعوام م کنهیم : 

همه ش دو ساعت تنهات گذاشتما! مگه نگفتم بهم -

 ! الاقلیکنیناراحتم م یچطور نیزنگ بزن؟؟ بب

یکنیم هیگر یبگو واسه چ .. 

و چقدر حرف  دمیگلوم رو همراه با بغض فرو م آب

سخته یفراموش یزدن از روزها : 

- بد بودم..نه؟؟ یلیمن..خ   

گهیم یمعن یو ب آروم : 

 ..نه-



شهیبا بغض همراه م لبخندم : 

- ! کردم؟یم ی..اصال زندگمینداشت یخوب یِ زندگ

عقده از کجا اومده بود؟؟ نهمهیا  

پرسهیم دیترد با : 

- اومد؟؟ ادتی یزیچ  

ست؟؟یحرف بزنم؟! خجالت آور ن یلعنت یِ گوش از  

 چرا انقدر تنها بودم؟؟-

گهیم یهم ناراحته وقت اون : 

- یزدیحرف نم یچون با کس .. 

درک کنم و..دختِر  یزیبهتر از هرچ تونمیرو م نیا

حرف بزنه ستیبلد ن یتنها حت ! 

-  دیاممنو نا شهیهم یکی..زدیباهام حرف م یکی

که ازت دور  خوندیتو گوشم م شهیهم یکی.کردیم

باعث شده بود که من  یباشم..من ازت دور بودم؟! چ

رو تلخ  یکه زندگ وونهیدختر حساِس د هیبشم 

 !بکنم؟



که  فهممیخوب م یلیو من خ کنهیسکوت م آوات

ناراحتم کنه نیاز ا شتریبا حرفهاش ب خوادینم . 

- ..بخدا دلش پر مشنیبب تونمیپس بودم..آره بودم! م

آوات فهمهیحالشو نم یاز درده..کس ! 

نهیشیگوشم م یآروم آوات تو یصدا : 

- ..همه گردنیاون روزا برنم گهی..دزمیعز دونمیم

 تیاز زندگ کردن،یکه حالتو خراب م ییکسا ی

باشه! خدا رو شکر که  خواد،یم ی.هرککنمیحذف م

کم شده! فقط خودم و خودت  یشِر اصل کار

یخواستیکه م یونطورهم م،یمونیم .. 

داشتم و چرا بازهم  یسخت یخدا چه روزها یوا

بکنم؟ یخاله م فکر یدرباره  تونمینم ! 

و بازهم حس  زهیوسط م ی هیبه ساالد الو نگاهم

رو  ارشورهای. گوجه ها و خدهیخجالت بهم دست م

هم برام  نیهم یکه نامنظم قاچ شده ند. ول کنمینگاه م

همه، به  ین شرمنده با ارزشه و چقدر م یلیخ

 .خصوص آوات هستم



- واسه مون غذا فرستاد سهیباز مامان نف .. 

 یکیکردن داخل نون باِگت کوچ یدرحال خال آوات

گهیم : 

- اونجا، گفتم کار  میاصرار کرد که شب بر یلیخ

گفت واسه  م،یایب میتونینم دی..دمیایب میرسینم میدار

فرستهیمون غذا م .. 

که آوات  ییو از گوجه ها مزنیم یلبخند یشرمندگ با

دارمیقاچ کرده، برم : 

-  یماه و خورده ا کی نیدستش درد نکنه..تو ا

..به خصوص مامان مشونیتو زحمت انداخت یلیخ

و با کاراش  زنهیکه همه ش بهمون سر م سهینف

کنهیشرمندم م .. 

- به اونا باشه که از خداشونه  ه؟؟ینه بابا شرمنده چ

میکن یکال باهم زندگ .. 



لبم با  یجون و بابا بهادر! لبخند رو سهیبا نف یگزند

و با تعجب به آوات نگاه  رهیگیوسعت م شنهادیپ نیا

کنمیم : 

- ؟یجد !  

کنهیهم با تعجب نگاهم م اون : 

- ؟یدوست دار ! 

دمیباال م یو شونه ا کنمیخنده لب جمع م با : 

- تو  یبهتر از زندگ دیشا یعنیبد نباشه.. دیخب..شا

 شتریو ب میباش کشونیمم مثال نزدخونه باشه..ام نیا

مینیرو بب گهیو راحتتر همد .. 

حرف زدنم کامال جا خورده و  نطوریاز ا آوات

حرفهام اون رو متعجب کرده یکجا دونمینم ! 

- سرک بکشه و  تیتو زندگ یکس یترسیعجب! نم

 خلوت دونفره مونو به هم بزنه؟؟؟

ییآشنا ی..چه حرفهاشهیبسته م دهن ! 



- ؟یچ یعنی ! 

و نون باگت رو  رهیگینگاهش رو ازم م یکجخند با

کنهیاز ساالد پر م : 

- گفتم ینطوری..همیچیه .. 

پرسمیو با مکث م رمیگیرو گاز م لبم : 

- داشتم...نه؟؟ یاعتقاد نیهمچ  

نهیچینون م یال ارشوریو خ گوجه : 

- یهوم..گاه .. 

گذشته خجالت  نِ یو به خاطر عطر شهیجمع م دهنم

کنمیمزمه ملب ز ری. آروم زشمیزده م : 

- ..تو رو ازم ترسمی..االن هم مدمیترسی..میگاه

و رنیبگ .. 

- ؟؟یعطر یگیم یچ  

دمیزده تند سرم رو به اطراف تکون م خجالت : 

- یچیه ! 



 نیو در همون ح رهیگیرو به سمتم م چیساندو اون

گهیم : 

-  کیخونه نزد هی م،یرو بفروش نجایا گهیحاج بابا م

بهمون  ترشیکه هم حواسشون ب میخودشون بخر

..اونا هم جز ما میایدرب ییباشه، هم همه مون از تنها

رو ندارن که یکس .. 

خجالت زده  شتریغذا دادنش بهم من رو ب نطوریا

رو ازش  چیو ساندو زنمیم ی. لبخند خجولکنهیم

رمیگیم : 

- یمرس .. 

-  یچ مینیمن گفتم حاال بب ه؟؟ینوش جون..نظرت چ

شهیم .. 

. حواسش به کنمیون فکر مبابا بهادِر مهرب شنهادیپ به

مرد، پدر بودن بلده نیمِن عروس باشه و..چقدر ا !  

- ندارم یمن حرف .. 



 کنمیو من فکر م شهیم یمن طوالن یرو قشیدق نگاه

 چیبه ساندو یاز حد متعجبش کرده م! گاز شیکه ب

چشمیرو م هیو طعم ساالد الو زنمیم : 

- باشه دستورشو از مامان  ادمیچقدر خوشمزه س! 

درست کردم؟؟ هی..قبال الورمیبگ سهینف  

رهیگیو با تعلل چشم ازم م شندیتنگ م چشمهاش : 

 ..نه-

. درحال خوردن دهیبهم دست م یحس شرمندگ بازهم

به هم  ی. آشپزخونه کنمیغذام به اطراف نگاه م

کرده بود.  زشیتم یمامان مهر روزیکه پر ختهیر

 .کنمیسنگ اپن و کانتر رو نگاه م یو رو گردمیبرم

وضع  نیشلوغ و درهم و برهمه. از ا یهمه چ

خودم رو  یخونه  تونمینم نکهیو از ا شمیناراحت م

محتاجِ  دیبا ی. تا کِ دهیبهم دست م یکنم، حس بد زیتم

جون باشم؟؟ سهیمامان و نف   

 ..آوات-



گهیو لب بسته م کنهیرو از دلستر پر م وانهایل : 

 هوم؟؟-

داخل  یبه حبابها. نگاهم چهیپیم وانمیدور ل انگشتهام

تا دهن باز  کشهی. طول مشندیکه تند تند محو م وانهیل

 :کنم و با ِمن و من بگم

- میگچ دستمو باز کن میفردا بر .. 

رهیگینم یجد : 

- دو هفته مونده یکیهنوز  .. 

گمیگرفته م ماتم : 

-  یزیدو هفته که چ یکی کنه؟یم یچه فرق

بازش کنم خوامی..خسته شدم، مستین .. 

نهیشیابروهاش م نیب یکمرنگ اخم : 

- که زودتر از اون شهیدکتر وقت داده..نم .. 

گمیحرفش م ونیم : 



- تحملش کنم..وضع خونه به  تونمینم گهیخسته ام! د

خودم  مویکار چیست..شبا خواب ندارم..ه ختهیهم ر

کارام افتاده گردن مامان تو  یانجام بدم..همه  تونمینم

نم آواتدرست ک تونمیغذا نم هیو ماماِن خودم!  .. 

گهیو آرومتر م دهیم رونیب یبلند نفس : 

- زود   یلیام تحمل کن..خ گهید یدو هفته  یکی

یشیراحت م شهیتموم م .. 

رو تحمل کنم؟!  دنشیکش یو سخت نمیدو هفته بش یکی

دوِش  یها رو یسخت شتریکه ب دونمیخوب م یلیخ

و از ته دل  مونمیم رهیچشمهاش خ یخودشه. تو

گمیم : 

- ..احساس ضعف بهم دست تونمیبه خدا نم

و منتظر باشم  نمیگوشه بش هیهمه ش  تونمی..نمدهیم

..حموم یمنو انجام بده..من حت یکارا گهید یکیکه 

رو  هیبرم! ترالن و ساغر و بق ییتنها تونمیهم نم

خودم کردم..تو رو هم که رِ یاس ... 

کشمیم یپوف بلند یکالفگ با : 



-  نی.از ابرسم. مونیبه خونه زندگ خوادیدلم م

 خوامیبودن و محتاج بودن خسته شدم..نم فیضع

بودن بکنم دهیفا یاحساس ب .. 

 

*** 

و  کشمیبه گچ سفت و سخت م یبه روبرو دست رهیخ

. باالخره دارم از دستش دمیم رونیب ینفس آسوده ا

شمیخالص م ! 

- ؟یخندیم یبه چ  

 نمیبیرو م یو آوات ناراض ندازمیبه کنارم م ینگاه

 شتری. خنده برهیگیچشم ازم م ینگکه با اخم کمر

گزمیو لب م شهیم : 

- یچیه .. 

- و  ی! اگه گچ دستتو باز کردکنهیهم م یچه خنده ا

سرت  ینداره ها..هرچ یبه من ربط ،یناقص شد

 ..اومد، گردِن خودت



دمیخنده جوابش رو م با : 

 ..باشه قبول-

زنهیم تشر : 

- که ُمخش تاب  ینخند! چه مظلومم شده از وقت

 ..برداشته

مونمیم رهیو بهش خ شهیجمع م دهنم : 

- گهیضد حال نزن د .. 

و سرعتش رو  کشهیم شیشونیبه پ یدست کالفه

کنهیم شتریب : 

- که  یبزن مونیبه سر زندگ یخوایم یچه گل مینیبب

یگچ دستتو باز کن یانقدر عجله دار ..  

وقفه باعث شد که باالخره  یروز اصرار کردِن ب سه

! فقط کم مونده من ؟یتیچه رضا یبشه..ول یراض

بزنه یلجباز نیرو به خاطر ا !  

- ؟؟یقبال هم انقدر مهربون بود  



 یرو تو یمهربون تونمیم کنه،یکه نگاهم م نباریا

نمیبب شیچشمهاش و اخم مصنوع . 

- یکنی..سواستفاده مومدهیبه تو ن یمهربون .. 

خندمیاراده م یبازهم ب  : 

- نم؟؟خواستم گچ دستمو باز ک نکهیفقط به خاطر ا  

 ینگاه طوالن کی..شهیم یا گهیجور د کی نگاهش

چرا؟ کشم،یداره. خجالت م یکه حس قشنگ ! 

- ه؟؟یچ  

کنهیروبرو نگاه م به : 

- ..هنوز عادت نکردم بهتیچیه .. 

رندیباال م ابروهام : 

 !به من؟-

 !هومممم چه خوب که مِخت تاب برداشت-

 یکه بدون شوخ نمیبیم یو وقت خورمیجا م یا لحظه

شهیف رو زده، دهنم کج محر نیا : 



 ..واقعا که-

زنهیبه روم م یمحو لبخند : 

- حالم  ،یخندی..مادی..خوشم میباحال شد یلیخ یجد

شهیخوب م .. 

. اون کنمیلبخندم رو جمع م یخجالت به سخت با

گهیم : 

- ماچت  یکل م،یاالن بر نیخونه؟؟ اگه هم میبر

..هوم؟؟کنمیم  

مونهیباز م دهنم : 

- ؟؟یخَرم کن یخواستیم  

شهیخنده ش بلند م یصدا : 

- ؟؟؟یخر نشد  

و باالخره خنده به اخم و چشم  کنمیم یمصنوع اخم

و  شهیسکوت م نمونیب یا قهی. دقکنهیغره غلبه م

پرسهیبعد اون م : 



- ؟؟یسر بزن یاز خونه نرفت ریبه غ گهید یجا  

حس کردم هنوز شجاعتش رو  یفکر کردم.ول بهش

م پر از ابهامهندارم و..انگار همون خونه هنوز برا : 

 ..نه-

پرسهینگاهم کنه، م نکهیا بدون : 

- ؟؟یچ تیگوش  

هفته گذشته  کی. کشهیم ریقلبم ت ،یگوش یادآوری با

قلبم با درد  یخصوص یادداشتهای یادآوریو هنوز با 

رهیگیراه نفسم رو م یزیو چ ادیم .. 

- نداره که به درد من بخوره یزی..چیاون گوش .. 

- یپس روشنش کرد .. 

 دیکه روشنش کردم و..شا دهینکرده، پس فهم تعجب

به هم  یبود که به خاطر همون گوش دهیهم فهم

ختمیر . 

 ..اوهوم-



تونهیانگار نم ینپرسه، ول یزیچ خوادیم : 

 خب؟؟-

که اصال درموردش حرف  خواستیمن چقدر دلم م و

مینزن ! 

 ..آآآ خب-

گمیم یو به سخت دمیم رونیب ینفس : 

-  یکه..سمت اون گوش شدیباعث م یترس هی شهیهم

هست که منو خجالت  یزیاحتماال چ کردمینَرم.فکر م

 یآدم بد یلیباشه که بفهمم خ یزیزده بکنه و..چ

 ایمثال لجباز باشم.. یکنیکه فکر م یبودم..نه اون بد

 هیمثال تا حاال ساالد الو ایداشته باشم.. یاخالق بد

باشم! منظورم از بد  اشتهدرست نکرده باشم و..کم گذ

ودن، بد بودنهب !  

کنمیو اعتراف م کشمیم نییرو پا نگاهم : 



- توش باشه و من با  یزیچ دیکه شا کردمیفکر م

 یزیچ هیکردم.  یبفهمم که..درحق تو بد دنشید

رفتن یرآبی..زانتیمثل..خ .. 

و اون نوشته ها چقدر وحشتناک  کنمیرو بلند نم سرم

 .بودند

-  نتایفقط خ دم،ید یاون گوش یکه تو یزیچ یول

 ..در حق خودم بود

 یبرا خورمیو تاسف م دمیناراحتم رو بهش م نگاه

فراموش شده یروزها یتنها نِ یعطر : 

- از همه، با خودم بد بودم. از خودم  شتریمن ب

رو فُرمت  یکال اون گوش خوادی..دلم مکشمیخجالت م

بود  یچطور دونمیتوشه، پاک کنم. نم یکنم و هرچ

رو  یواقعا کس دی..شازدمیکه با خودم حرف م

خودم باعث شده بودم که از همه دور  دمینداشتم، شا

 یو از ب مقابل درک بود ریهم..واقعا غ دیبشم..شا

و حرف زدن با خودم پناه برده  میبه گوش یکس

 ..بودم



که با  کشمیرو م ییو حسرت روزها شهیآه م نفسم

از دستم رفت یرحمیب : 

- م بدتر و..حال کردمیاما خودم هم به خودم رحم نم

شدیم .. 

و  دهیفقط گوش م یسکوت و با اخم محو یتو اون

که ناراحته..مگه  فهممیم ی. ولکنهینگاهم نم یحت

گذشته ناراحت نشد؟؟ یادآوریبا  شهیم   

- و عکسامون نستایا جیاون پِ  ... 

گهینگاهم کنه، م نکهیحرفم بدون ا ونیم : 

- فرمت کنن تویگوش دمیم .. 

قفل شده م  یاو نگاهم رو از دسته گزمیم لب

 ندیاصال براش خوشا یکی نی. حتم دارم که ارمیگینم

مانعم بشه؟ تونستینبوده و چطور نم !  

- ..خب؟؟شهیهم کال پاک م جتیپ  



انقدر  رکتیدا یتو یامهایو کامنتها و پ دمینم یجواب

بزنم. اون آرومتر  یشرمنده م کرده که نتونم حرف

گهیم : 

- ؟؟یخب عطر  

. به سوزهیگذشته م نِ یطرع یو دلم برا کنمیم بغض

و نفس  رهیگی. اون دستم رو مدمیتکون م یسر دییتا

کشهیم یقیعم : 

- که هست، اهل کثافت  یفندوق من هرچ دونستمیم

سین یکار .. 

. کثافت شندیو لبهام جمع تر م شهیبزرگتر م بغض

 زنه،ی! حرف مزارمیب یچارگی..از اون بینبودم ول

ناراحت نباشم نکهیا یبرا دیشا : 

-  خوامیپاک کردم..فقط م جمویپ ینم اکثر عکسام

درآمد  تونمیطرفم م هیکارم باشه..از  غیواسه تبل

ازش داشته باشم یخوب .. 

گهیم نانیو با اطم دهیرو فشار م دستم : 



-  مونیواسه زندگ کنم،یو م کردمیم یمن هرکار

 تتیکارام اذ یبا بعض خوامینم گهیبوده..اما د

 هیکه  نهیونه، به خاطر ابم گمیهم که م جیپ نیکنم..ا

..واسه کارم برنامه رهیبگ مونویزندگ یگوشه 

یچ هیدارم..فقط  .. 

گهیو با مکث م شهیم رهیچشمهام خ یتو : 

- یعطر ادیبدم م یلیخ یاعتماد یاز ب .. 

 صیصدا و نگاهش رو تشخ یتو یرنجِ کهنه  نکهیا

 یلی. اون نوشته ها خستین زیبدم، اصال تعجب برانگ

چقدر  قیحقا یمن نشون دادند و بعض رو به زهایچ

شندیم دهیسر آدم کوب یوحشتناک تو . 

. و شهیو سردم م کشمیم فمیبه دست الغر و نح یدست

کنهیسرما تنم رو مور مور م نیا . 

- ؟؟یدرد ندار  

دمیدکتر رو کوتاه م جواب : 

 ..نه-



شونه  یشونه م، انگشتهاش رو رو ی نهیمعا درحال

 اهِ یس یبه خاطر موها ادخویو من دلم م دهیم فشار م

بلند شده ند، دستم رو کامل بپوشونم.  یادیدستم که ز

 !واقعا زشت و خجالت آور شده

-  نی..باِر سنگیاریبهش فشار ب دیتا چند وقت نبا

اصال بلند نکن..مفصل آرنج و شونه ت به خاطر 

طول  ینداشته، کم یتحرک چیه میماه و ن کی نکهیا

 یکارا یرده و بتونبرگ یتا به حالت عاد کشهیم

بازو و شونه  ی..با عضله هایروزمره تو انجام بد

پماد  ایت نرم کار کن و ورِزش بده..با آب گرم 

تا  یبش یوتراپیزیچند جلسه ف یتونیماساژ بده..م

 یزودتر مفصال باز بشن و مثل اولش بشن..ول

 یمشکل چیاستخون شکسته کامال جوش خورده و ه

به دستت  ادیز دی..نباگمی..فقط بازم میباهاش ندار

برگرده شیکه به حالت عاد یتا وقت ،یاریفشار ب .. 

 یو من حس سبُک مییآ یم رونیاتاق دکتر ب از

 یحس سرما هم همراهمه و..موها کی. البته کنمیم



و خجالت  ادیم ادمیدستم  ی رهیرشد کرده و ت

کشمیم !  

- ؟؟یراحت شد  

خندمیو خجالت زده م کنمیبه آوات م ینگاه : 

- افتاده ختی..دستم از ریآره ول .. 

دهیرو بهم م شیگوشه ا نگاه : 

- نیرشد کرده، هم ادیفقط پشماش ز .. 

. کشمیم یا گهیو نگاهم رو به سمت د گزمیم لب

و نگاهش  رسهیآرومش به گوشم م یخنده  یصدا

کنمینم .  

- حموم رفتن  هی..کارش یخجالت بکش خوادیحاال نم

گهیاصالحه د هیو  .. 

رهیم لیالت تحلاز خج صدام : 

 ..آوات-

دهیو با خنده ادامه م رهیگیدستش م یرو تو دستم : 



- ؟؟یبا آب گرم ماساژ بد دیدکتر گفت با  

 .رهیگیو گرما به پشت گوشهام راه م کشهیم ریت قلبم

زنهیاون آروم دم گوشم پچ م : 

- ..از گهید یبرس تیبه خونه و زندگ دیاز امشب با

؟؟..چطورهمیکنیماساژ شروع م نیهم  

لحنش به تنم  یو گرما ندازمیم نترییرو پا سرم

و  شهیانگشتهاش فشرده م ونی. دستم مکنهیم تیسرا

لمِس پر از خواستن حس  نیرو از هم یتابیب تونمیم

ندارم و  ادیداره و راحتتره..و من به  ادیکنم. اون به 

بارمه و  نیخوب باشه..انگار اول دیهنوز معذبم! شا

گذاشته و اون  ریوات هم تاثآ یبار رو نیاول نیهم

 نیتجربه و فراموشکارش، اول یبا زِن ب خوادیهم م

 یها رو تجربه کنه. و خودش گفته بود که شبها

سازهیفراموش شده برام م یاز اون شبها یقشنگتر ! 

و رو بهم  دارهیدر خونه نگه م یرو جلو نیماش

گهیم : 



-  کنم،یم دیخر کمیتو برو باال..من 

رمیگیتم سر راه م..داروهاگردمیبرم .. 

 یندارم، ول یتنها رفتن به اون خونه حس خوب از

حس بد رو از خودم دور  نیکه ا کنمیرو م میتمام سع

 :کنم و با لبخند جوابش رو بدم

 ..باشه-

دستم  یبشم، دست رو ادهیپ نیاز ماش نکهیاز ا قبل

ذارهیم : 

- یعطر نیبب .. 

چشمهام  نی. نگاهش بکنمیو نگاهش م گردمیبرم

و..اون نگراِن منه شهیابجا مج !  

- فکر نکن..خب؟؟ یچیامروز به ه  

ها و خواستن  ینگران نیکه عاشق ا کنمیم اعتراف

وقتها به خاطر  یلیمنتِش هستم. و خب خ یب یها

. لب بسته شمیخوب بودنش، شرمنده م نطوریا

کنمیو سرم رو به سمت شونه م کج م زنمیم یلبخند : 



 ..خب-

کشهیو لپم رو م هخندیم یاخم مصنوع با : 

- هم شده مظلوم خانوم!  یحرف گوش کن یچه بچه 

ناقص بمونه ینطوریهم شهیکاش ُمخت هم ! 

شمیلوس م یخودیو ب گزمیخنده لب م با : 

 !عه آوات-

خندهیهم م اون : 

- تا لپِتو گاز نگرفتم نییبدو برو پا .. 

 نیو از ماش فرستمیهوا براش م یتو یخنده بوس با

و  کنمینگاه م شه،یکه دور م نشیش. به ماشمیم ادهیپ

بودنم رو با  نطوریمگه چقدر بد بودم که ا کنمیفکر م

 حیترج مهینصفه و ن یحافظه  کیُمخ ناقص و  کی

بودم  یو بدبخت زینفرت انگ نِ یآه که چه عطر ده؟؟یم

ردمبرگ خوادیکه آوات دلش نم ! 

و نگاهم رو به اون سمت  شمیدم آسانسور رد م از

فکر  یچیبه ه خوادیآرومم و دلم نم. امروز دمینم



ذهنم  یبلند شدن سر و صداها یاجازه  یکنم. و حت

 نیتر ییرو به انتها ریتصاو یو همه  دمیرو هم نم

 یدِر خونه صدا ی. جلوکنمیم تیقسمت مغزم هدا

پله ها ضرب گرفته ند.  یکه رو شنومیرو م ییپاها

بشنوم،  خوامی. نمکشمیم یقیو نفس عم بندمیچشم م

اقل امروز نهال !  

. سالن نه شمیو وارد خونه م کنمیباز م دیرو با کل در

 ییو..صداها یچندان مرتب خونه و سکوِت نخواستن

 یو قدم داخل سالن م دمیدور! آب گلوم رو فرو م

که حواسم رو پرت کنم تا  نهیا میذارم..و تمام سع

 .آرامشم رو همچنان داشته باشم

. کنمیآوات نگاه م یِ دوست داشتن یقاب عکسها به

 کنم،یم ادیو صداش رو ز کنمیرو روشن م ونیتلوز

و  ستمیا یم نهیآ یمغزم رو نشنوم. جلو یتا صداها

آزاد شده از گچ نگاه  یِ به دست الغر و پر مو

من رو  نیمه؟؟ ا گهیاز دست د دتری. چرا سفکنمیم

و  ریتصاو ماز تما یخالص یو برا ندازهیبه خنده م



که به حمام برم و به قول  رمیگیم میصداها تصم

 !آوات اصالح کنم

ُشر ُشر آب رو دوست  ی. صدابندمیدوش چشم م ریز

 یخاطره  کی دی..شادهیبهم م یحس بد کیندارم. 

و به  کنمی! چشم باز مهیچ دونمیکه نم یمیتلخ قد

باهاش  یآب کم ری. زکنمیآزرده م نگاه م یشونه 

و باال  کنمی..دستم رو از آرنج باز و بسته مرمیور م

 یگرفتگ نیااز  خوامیو م دمی. ماساژ مرمیگیم

هم موفق  ادیسخته و ز یعضالت خالص بشم..ول

ستمین .  

 کیو بازهم  امیم رونیتنپوش از حمام ب یحوله  با

 بهیهم غر ادیز نروزهایکه ا نیعطر کیو  نهیآ

و  مونهیو بلندم م سیخ یموها ی. نگاهم روستین

بافتن  یکه بد باشه، ولگذشته  زیهر چ کنمیفکر م

که  استیحس دن نیباتریموهام به دست آوات ز

 یهنگآ یادآوری. با شهینم یو عاد یتکرار چوقتیه

و  ادیلبم م یلبخند رو خونه،یکه موقع بافتن موهام م



چه  ازیحس ن نی. من با اکشمیموهام م یدست ال

 کنم؟؟

. روغن نمیشیتخت م یدوبنده رو دیسف راهنِ یپ با

و آروم موهام رو  زمیریو کف دستم مر لینارگ

شامپو بچه  یروغن که با بو ی. بودمیماساژ م

و بازهم دلم اون  چهیپیم مینیب ریمخلوط شده، ز

پرت کردن  ی. براکنهینوازشگر رو طلب م یدستها

شروع به ماساژ  لیحواسم، با همون روغن نارگ

با گرم  کنمیم یو سع کنمیشونه و بازوم م دنِ دا

تتر تکونش بدمکردنش، راح .  

و نگاهم  رسهیباز شدن در خونه به گوشم م یصدا

..اومد؟شهیروبرو قفل م وارید یرو ! 

- ؟؟یعطر  

چرا دونمیو نم زهیریم نییپا یُهر قلبم ! 

 بله؟؟-

- ؟؟ییکجا  



شهیو..تپش قلبم تند تر م دمیگلوم رو فرو م آب : 

 ..تو اتاق-

هه کوتا یلیخ راهنیپ نی.ارمیگینم واریرو از د نگاهم

شروع دوباره رو دارم؟؟؟ یِ . آمادگکشمیو..خجالت م  

- ؟؟یکه نرفت یی؟؟جایخوب  

شونه م مونده  ی. دستم روادیهنوز از دور م صداش

حواسم رو ازش پرت کنم؟؟ یو چطور  

 ..نه..خوبم-

رهیگیاز خنده م یتُن صداش : 

-  کنم،یخونه رو خودم م یاز فردا کارا یگفت نیهمچ

 ونیتلوز یل دسته گله! داشتخونه مث ام،یگفتم االن ب

؟؟یکردینگاه م  

به  یو چرخ شهیجدا م وارینگاهم از د باالخره

دمیچشمهام م : 

 ..نه..کار داشتم-



شهیم کترینزد صداش : 

- میبخور یزیچ هی ایخب ب لهیخ .. 

شمیخودم جمع م یاراده تو یب : 

- امیباشه االن م .. 

- ..بدو تا از دهندمیواسه شام کباب بناب خر .. 

و..پشتم بِهشه کنمیدر حس م یرو جلو حضورش .  

- حموم؟ یرفته بود ! 

تنم مور مور شده. سرم رو به سمتش  کنمیم حس

و حاال صورتم هم ُگر گرفته گردونمیبرم : 

 ..اوهوم-

تنم  یرو یو نگاه ادیلبش م یگذرا رو یلبخند

رسهی. و بعد دوباره به چشمهام مگردونهیم : 

- یقراره شروع کن یکی نیپس از ا .. 

و خودم رو به اون راه  شمیمتوجه منظورش م امالک

زنمیم : 



 از کدوم؟؟-

و قدم داخل اتاق  شهیم دهیطرف کش کیبه  لبش

ذارهیم : 

- وقت؟؟ هی یسرما نخور راهنیپ نیبا ا  

. معذب شده چشم ازش کوبهیمحکمتر از قبل م قلبم

کشمیپاهام م یرو رو راهنمیپ یو لبه  رمیگیم : 

-  دادمیم شونه مو ماساژ م..داشتپوشمیاالن لباس م

 ..که

گهیو آروم م نهیشیتخت م یرو : 

- آب گرم ریقرار بود خودم درستش کنم..ز .. 

شونه م  ی. دستم از روزهیریفرو م نهیس یتو قلبم

حرف زدن معذبم یو برا خورهیسر م : 

- تونمیخودم..م .. 

 یو صدا نهیشیشونه م م یبهم دستش رو پشت

گوشم یآرومش تو : 



- وروجک؟ یدیترس ی؟ از چمگه؟ یهول بود ! 

مور مور  چهیپیگوشم م یاز ُهرم نفسش که تو تنم

شمیخودم جمع م یاراده تو یو ب شهیم .  

- فقط دمینترس .. 

 یو صدا شندیم دهیشونه م کش ینرم رو انگشتهاش

رهیگیآرومش خش م : 

- آماده  ام،یمن ب نکهیقبل از ا یخواستیفقط م

..هوم؟؟یباش  

 رونیب نهیقلبم از س کنمیو حس م ادیبند م نفسم

زنمی. خجالت زده لب مزنهیم : 

- باشم زیتم خواستمینه خب..م .. 

- ؟؟یواسه ک  

و خواستم مرتب  دادمی! خب من احتمالش رو میلعنت

 !باشم

 !آوات-



 یآرومش قلبم رو به لرزه م یتک خنده  یصدا

هر لحظه تنم رو گرمتر  شیلعنت یاندازه و انگشنتها

کنهیم .  

- نه؟؟کیشونه ت درد نم  

کشمیم ینفس : 

 ..نه-

هیجور کی شیلعنت یصدا : 

- ماساژ بدم..چه  کمیتا واسه ت  نیپس آروم بش

؟؟یزد یروغن  

نمیبیکه چشمهاش رو نم خوبه ! 

- لیروغن نارگ .. 

 یو من رو کم شهیش دور شکمم حلقه م گهید دست

کشهیعقب م : 

- دهیم یخوب یبو .. 

شروع دوباره ست؟ نیمن! ا یخدا یوا !  



- ؟؟یزد به موهاتم  

موهام  ونی. اون سرش رو مدمیرو تکون م سرم

کشهیم یقیو نفس عم کنهیم : 

  !هوممم دوست دارم-

. بنِد خوادیو دلم بستن چشمهام رو م کشهیم ریت قلبم

 یافته و انگشتها یبازوهام م یرو راهنینازک پ

 یماساژ دادن، فقط نرم و آروم رو یاون به جا

و  دهیم هیش تک. من رو به خودشندیم دهیپوستم کش

تنِش و قلب ضربان گرفته ش رو  یگرما تونمیحاال م

 یدستهاحس کنم.درحال نوازش با  یبه راحت

و دم گوشم  کشهیپوست صورتم م یلب رو ش،یلعنت

زنهیپچ م : 

- اد؟؟ینم ادتی یزیچ  

زدن از  رونیکه قصد ب یدهنم رو همراه با قلب آب

ه اراده و سست شد یو ب دمیدهنم رو داره، فرو م

دمیم هیسرم رو به شونه ش تک : 



 ..نه-

لرزونهیمستانه ش تمام وجودم رو م یخنده  یصدا : 

-  ییلحظه ها نیهمچ چوقتی..چون هادیب ادتی دمینبا

س گهیجور د هی..اصال امشب مینداشت ! 

به  خوامینم گهیو..حاال د زنمیم یتند لبخند ینفسها با

شب  یلذِت از دست رفته  خوامی. مارمیب ادی

جبران  تابیبا امشب و آواِت مهربون و ب ،یعروس

گلوم، با  رینرم ز یدنهایبشه! اون درحال بوس

گهیزمزمه وار م ییصدا : 

- االن تمومش  نیهم یکنم..بخوا تتیاذ خوامینم

کنمیم .. 

. برام خورمیبغلش تکون نم یو از تو کنمیم سکوت

و من رو با وجود  کنهیارزش داره که درکم م

. من رو به نهیبیتجربه م یبدختر  کی م،یفراموش

و نگاِه خمارش به چشمهام  گردونهیسمت خودش برم

دوزهیم : 



- هم باز  ی..بخوامیشب توپ بساز هی یخوایم

تا حالت بهتر بشه میصبر کن میتونیم .. 

بلوزش ور  یو با دکمه  رمیگیاز نگاه گرمش م چشم

زنمیلب م ی. پر از خجالت و خواستم وقترمیم : 

- کنمیشب حساب م نیمن امشبو..اول .. 

 تونمیو م نمیبیلبش رو م یرو یمحو و گذرا لبخند

حس کنم.  خوره،یصورتم چرخ م ینگاهش رو که تو

و صورتم رو باالتر  ذارهیگردنم م یدست رو

گهیبه لبم پچ پچ وار م کی. و نزدکشهیم : 

- اگر هم همه  ی..حتمیشب حساب کن نیامشبو اول

شب تو  نیاولاومد، فقط امشبو به عنوان  ادتی یچ

 ..خاطرت نگه دار

و خودم رو به  بندمیش م وونهید یچشمها یرو چشم

. نه سپارمینوازشگرش م یبوسه ها و دستها

..و نه یی..نه سرمای..نه وحشتی..نه استرسیدرد

...و یوونگی! تماما لذت و آرامش و دیعجله ا یحت

 شهیذهنم ثبت م یتو میشِب زندگ نیشب..بهتر نیهم



تنم  یکه انقدر خوب من و حسم و حت یو من از آوات

تا اخر عمر ممنونم فهمه،یرو م ! 

و  کنمیعطِر تنش رو حس م یداریخواب و ب نیب

که تمام وجودم رو گرفته، چشم  یمست از حس خوب

 چیو ه شندی.پلکهام از هم باز نمزنمیبسته لبخند م

 یقی.نفس عمستیبسته م ن یپشت پلکها یریتصو

. کنمیبغلش فرو م یتو شتری..و خودم رو بکشمیم

 یخال نیشده و من از ا یخال یزیذهنم از هر چ

شده که  بمینص یام. آرامش یراض یو سبُک بال بودن

آرامش رو  نینداشتمش. من ا چوقتیانگار ه

  !نداشتم؟

نه چندان  یشهایو صورتش و ر ارمیرو باال م دستم

آوات رو نداشتم  نی. من اکنمیبلندش رو لمس م

از  یحجم یتو شه،یدستش دورم حلقه م یانگار! وقت

 یو پروانه ها رمیفرو م یو پنبه ا دیسف یابرها

. من دارم پرواز رو با تمام رندیگیدورم رو م یرنگ

لب  ریزاراده ست که  ی. بکنمیوجود تجربه م

کنمیزمزمه م : 



- یکه انقدر خوب یمرس .. 

کف دستم  یو بوسه ا رهیگیدستم رو م اون

و چه  رهیگیتنم راه م یش تولذت بخ یی.گرماذارهیم

 لیکه تنها دل یاز آرامش در کنار کس باتریز یحس

ه؟؟یزندگ  

- ؟یخواب  

احساس  شهیاز هم شتریو من ب کنهیبغلم م محکمتر

خش  ی. صداش به خاطر خواب آلودگکنمیم تیامن

 :گرفته ست

- بخواب ریبگ .. 

خواب و  نیکه ب نمیبب تونمیو م شندیباز م پلکهام

لبم وسعت  ی. لبخند روزنهیم یکمرنگلبخند  یداریب

مرد حاضرم جون بدم نیا یو من برا رهیگیم ! 

- تا خوِد ظهر  تونمیآرامش دارم..م یلیامشب خ

 نم،یکابوس بب ایخواب ترسناک  نکهیبخوابم، بدون ا

وحشتناک بشنوم یصدا ای .. 



. حاال درست رو زنهیو غلت م کشهیم یقیعم نفس

شونه م  یدست رو آغوشش. یبه منه و من کامال تو

و  کنهی. و محکمتر بغلم مکنهیو طاق بازم م ذارهیم

ذارهیگونه م م یرو یطوالن یبوسه ا .  

-  ِشتمیبخواب..خودم پ ،یتا هروقت دوست داشت

من یخانوم کوچولو .. 

 یخش دار و خوابالود تو یکه با صدا حرفهاش

تمام وجودم رو به آرامش دعوت  نه،یشیگوشم م

از ترس و  یافتند و خال یهم م ی. پلکهام روکنهیم

. درست رمیو آروم فرو م قیعم یبه خواب ،ییتنها

شم یکه گفت تماِم زندگ یکس یدستها ونیم ! 

 

**** 

 

به  ،یا شهیو نگاهم از دِر ش کنمیرو مشت م دستهام

مکان که  نیوارد شدن به ا ی. برامونهیم رونیب



و  دمیپر از ترد است،یدن یجا نیمن مقدس تر یبرا

 یریرو دارم که تصو نیترس ا دی! شایاز دلتنگ پر

خاطره  ایچشمهام خراب بشه.. یو بهشتم جلو نمیبب

 زیبره و چ نیذهنمه، از ب یکه تو یبار نیآخر ی

دختِر  دنی. راستش من از درهیجاش رو بگ یا گهید

از اون، از از  شتریو ب ترسمیغم گرفته و پر درد م

 ..دست دادِن بهشت دونفره م

- تو؟؟ یبر یاخوینم  

استرس رو هم  تونمیو حاال م دمیگلوم رو فرو م آب

 یکه سع ییو با صدا دمیحس کنم. مشتهام رو فشار م

گمینلرزه، م کنمیم : 

- رمیچرا..م .. 

من رو  یو با فشار آروم دهیرو پشتم قرار م دستش

کنهیم تیبه جلو هدا : 

- نترس یزی..از چیرو دوست داشت جایان شهیتو هم .. 

کشمیسترسم رو به سمتش مپر ا نگاه : 



-  گهیو د نمیبب یزیچ ترسمی..مترسمیم نیواسه هم

نباشه یاونقدر برام دوست داشتن .. 

گهیو بدون لبخند م دهیرو بهم م شیگوشه ا نگاه : 

- یایباهاش کنار ب دیباالخره که با .. 

که من دارم تک تک  دونهیم یک یراحته..ول گفتنش

 یازسازب یخاطراِت تلخ رو با چه جون کندن

کنم؟؟یم  

-  یلیخ دیشا می..برادتهیکه  هیزیچ نیآخر نجایا

اومد ادتی گهید یزایچ .. 

و  بایو بازهم بهشت ز گذرهیم یا شهیاز در ش نگاهم

و من  باستیز یهر فصل ی..تونجای. انمیبینابم رو م

 تونمینم گهید یبرام بمونه. ول بایز نطوریهم خوامیم

بازهم با ترسم  دیمقاومت کنم و..با نیاز ا شتریب

ترس دارم نیبا ا یمقابله کنم و چه جنگ سخت ! 

کنار  دمیتا به خودم مسلط بشم و با ترد کشهیم طول

 شهیو آوات در ش دارمیبه جلو برم ی. قدم سستامیب



به  یعصِر تابستون ی. هواکنهیرو به روم باز م یا

فشرده  نطوریچرا قلبم ا دونمیو نم خورهیصورتم م

به پشتم، من رو  یم با فشار آروم. آوات بازهشهیم

. ذارمیبهشتم م خل. قدم داکنهیم تیبه جلو هدا

هست که  یریتصو نیفضا..آخر نی..درست همنجایا

شب آروم  کیپرواز و.. کیخاطرم مونده و... یتو

شعر کیو.. ! 

سرسبز  یدامنه  ی..روچرخهیدور تا دور م نگاهم

 یکه تو یبزرگ یِ روبروم و آبشار مصنوع یکوهها

خورهیبه چشم م یرستوران سنت یباصفا اطیح .  

 رییکه دلش تغ نمیبیرو م یو دختر ادیبند م نفسم

دلچسب اونطور که آرزوشه..اما  رییتغ کی..خوادیم

آغاز  یا گهیجور د دی..پس باستیاصال ساده ن نیا

 ..بشه

و دستم رو قلبم.  شندیهم فشرده م یرو چشمهام

 یسرد یشتها"فراموشش کن" و انگ یتکراِر جمله 

راه  یکننده ا وونهی. بغض دکنندیم پیکه تند تند تا



 نیو نگاهم به سمت تنها تخِت ا رهیگیگلوم رو م

 ی..شعرشنومیم ییخنده ها ی. صداچرخهیبهشت م

ازآروم..پرو یدونفره..شب ی..رقصشهیزمزمه م ! 

زمان خاص..زمان  کی یتو ی..زندگستهیا یم زمان

 ..مکرر

 یها اهی. چه سکنمیگاه مو به آوات ن گردمیبرم

بود و  تیو واقع ایرو یتو شهیمرد هم نی..ایتابیب

 کیحس.. کی. گردهینگاه م نیمدار ا یتو یزندگ

یزندگ کینفس.. کینگاه.. .. 

- میدیما باهم رقص .. 

 کی یو وزنش رو رو زنهیرو به کمرش م دستش

ی. کالفه ست؟؟ آخ خدا زندگندازهیپاش م ! 

- یگرفتیم..تو عکس خوندمیمن شعر م .. 

..تکرار..تکرارتکرار ... 

- ..هوا خوب بود..آروم..صافدمیخندیمن م .. 



و  دهیچشمهاش فشار م یش رو رو گهید دست

رهیم لیصداش تحل : 

- فرق داره ،یکنیکه فکرشو م ییبا اونجا نجایا .. 

 رمیگیچشم ازش م ه،یچ یبرا دونمیکه نم یلبخند با

 انجی. چطور عاشق ارمیم یو به سمت حصار چوب

ست؟یمال من ن یحت یشدم وقت ! 

- یسراپا همه خوب یا  

شمیاند یو تنها به تو م تک  

وقت همه  

جا همه  

شمیاند یبه هر حال که باشم به تو م من ... 

. کنمینگاه م نییو به پا شمیاز حصار تا کمر خم م 

 تونهینم یچیو ه مونهیبرام بهشت م شهیبهشتم هم

ذهنم خراب کنه یرو تو نجایا : 

- جا پرواز کردم و تو  نیز کردم..از هممن پروا

؟؟یبود دهی..ترسیاسممو پشت سر هم صدا زد  



 ی. دستهاش روکنمیرو پشت سرم حس م حضورش

و من رو از حصار دور  شندیپهلوهام فشرده م

هی. صداش سرشار از ترس و نگرانکنهیم : 

- تا آخر عمر  دم،یبار د هیخم نشو.. ینطوریا گهید

 ..بسه مه

کنمینگاه م قرارشیب یچشمها و به گردمیبرم : 

- یدیتو پرواز منو د .. 

 نیب یو اخم عصب شهیم نییگلوش باال و پا بکیس

نهیشیابروهاش م : 

- یعطر یتو از پشت بوم افتاد .. 

 یاسم پشت بوم رو دنیو شن شهیجمع م لبخندم

کشهیخط م اهامیرو : 

- ادمهیرو  نجایمن فقط ا .. 

دستش  یو دستم رو تو دهیم رونیب ینیسنگ نفس

دهیفشار م : 



- ادیم ادتی..بعدا الشیخینداره..ب یبیع .. 

به حصار  ییو با ترس نگاه گذرا کشهیرو م دستم

ندازهیم : 

- یاون سمت بر خوادی..دلم نمنیبش ایب .. 

باشم،  لیدنبال دل یحت ایبکنم  یفکر نکهیا بدون

. نمیشیتخت م یو رو دارمیهمراهش قدم برم عیمط

و زانوهاش رو بغل  تخت نشسته یآروم رو یدختر

باروِن  کیشب و  یاهیس کیبهشت و  کیگرفته. 

دکننیم پیکه تند تند تا ییوقفه.و انگشتها یتند و ب : 

" و  نمی..اگر نبرهیامکان پذ زیفراموش کن..همه چ

نکنم یلمس نکنم و حس نکنم و زندگ " 

بندمیو چشم م ذارمیآوات م یپا یسرم رو رو  .  

- کردمینم یمن زندگ ..  

 یو بادمجون ها کنمیدستهام جابجا م نیرو ب یگوش

کنمیتابه رو پشت و رو م یتو : 

- ندارم یخوبم..مشکل ییآره بابا .. 



شنومیم یگوش یمهربون بابا رو تو یصدا : 

-  دیحواست هست که با کنه؟؟یدستت درد نم

؟؟یاریو به دنده ت فشار ن یاستراحت کن  

 نکهیو از ا ادیلبم م یرو شیاز نگران یلبخند

و حالم رو  زنهیزنگ م ونیروز درم کی ایوز هرر

دوست  ایدارم. حس مهم بودن  یحس خوب پرسه،یم

بودن یداشتن ! 

- تحرک ندارم که به دنده م  ادی..زکنهینه درد نم

چطورن؟ ترالن خوبه؟ نای...مامان اادیفشار ب  

شهیپخش م یگوش یتو ده،یم رونیکه ب ینفس : 

-  ادتی یزی.چهمه خوبن قربونت برم..ترالنم بهتره.

؟؟ییبابا ومدین  

و بهشت دونفره مون رو به  دمیم هیکانتر تک به

 کیچرا  ی..ولفتادمی. من از اونجا نارمیخاطر م

خاطرم مونده؟ یبهشت تو یپرواز تو ! 



-  یلیاومد..دوستم مهراوه گفت که خ ادمی زایچ یلیخ

ذهنم که آماده شد،  یکردم..گفت وقت شرفتیخوب پ

ادیم ادمی یهمه چ .. 

شهیهمراه م یبا ناراحت صداش : 

-  ذاشتمی..کاش نمستیکه حالت خوب ن دمیفهمیکاش م

یازمون دور بش .. 

. چقدر کنمیبغض م ش،یناراحت یو برا گزمیم لب

بابا رو  یها یازشون دور بودم و..چقدر مهربون

کردم ریتعب یا گهیجور د . 

- گهیحاال که حالم خوبه بابا..نگران نباش د .. 

سوزونهیو مبلندش دلم ر نفس : 

- از طرف من رفع  اجاتتیاحت یفکر کردم همه 

حد بهت سخت  نیتا ا دونستمی..خدا شاهده که نمشهیم

تا ما دردتو  یزدینم یگذشته..آخه تو که به ما حرف

میبفهم ! 



 رونیو نفسم رو با شدت ب ذارمیهم م یرو چشم

دمیم : 

- حالم تا چه حد خراب  دونمیبابا..من که نم الیخیب

گذشته..مهراه گفت اگه  گهیبود، د یهرچ یبود..ول

 خوادی..منم که دلم مشهیزود حالم خوب م یلیبخوام خ

داشته باشم یعاد یزندگ هیزودتر خوب بشم و  .. 

ارهیتا آرامشش رو به دست ب کنهیم یمکث : 

- کنه؟؟یکه نم تتیاز آوات چه خبر؟؟ اذ  

سرخ  یو مشغول برداشتن بادمجون ها گردمیبرم

گمیبه متا یشده از تو : 

-  کنهیداره تمام تالششو م چارهیب ؟؟یتینه بابا چه اذ

هوامو  یلیمدت خ نیتا من آرامش داشته باشم..تو ا

 شه،یم تیکه سختشه و داره اذ دونمیداشت..هرچند م

رهیگیاما اصال به من سخت نم .. 

شهیآرومتر م صداش : 



- . رهیهم سخت بگ تونهیخدا رو شکر..باالخره نم

یگیباشه که م یرنطویانشاا... هم .. 

و..چرا انقدر نسبت به  چرخهیبه سمت سقف م نگاهم

تمام گناهها رو گردن  خوادیشده؟! نکنه م نیآوات بدب

آوات بندازه و خودش رو از عذاب وجدان خالص 

 کنه؟؟

-  یبه اندازه  ی! فکر نکنم کسگمیکه م هینطوریهم

 ..آوات نگران حال من باشه

بگه یتا با ناراحت شهکیطول م یا هیچند ثان نباریا : 

- ..فقط به نیعطر میکه چقدر به فکرت دونهیخدا م

خودم،  ِش یخونه پ ارمتیخاطر حرف دکترت نم

از فکر و  میوگرنه من و مامانت شب و روز ندار

دخترم میچقدر نگران حالت یدونیتو..نم الیخ .. 

تلخ نباشم کنمیم یسع : 

- بابا جان! آوات مراقبمه ستین ینگران یجا .. 



- مراقب خودت باش..بازم  شتریاشه خوشگل بابا..بب

پرسمیحالتو م زنمیزنگ م .. 

رو  یو گوش کنمیم یگرفته از بابا خداحافظ یدل با

. درحال درست کردن خورشِت ذارمیکانتر م یرو

.و کنمیبادمجون به رفتار مامان و بابا فکر م مهیق

از اون، به رفتار خودم شتریب . 

 یتالشش رو برابابا  یدور بودم، ول ازشون

 ازِ یتمام ن کردی. البته که فکر مکردیخوشحال بودنم م

که من هم بابا رو  کنمیهست و..اعتراف م یمن مال

اشتباهات  نی! و حاال دلم از ادمیدیمنظور م نیبه هم

 نیکه فقط اونها مقصِر ا دونمیخوب م یلیو خ رهیگیم

 شدمیازشون دورتر م ی. انگار من هرچستندین یدور

اونها از بابت  الیخ شدم،یم ییغرق تنها ترشیو ب

شدیم شتریخوب بودن حالم ب . 

 یقینفس عم ده،یکه دم کش یتست کردن برنج با

رو از خودم دور کنم.  یناراحت کنمیم یو سع کشمیم

دارم،  یو مردونگ یخوب نهمهیحاال که آوات رو با ا



راه  میزندگ یتو یبذارم ناراحت دیچرا با گهید

ره؟؟یبگ  

 رهیخ یو به در ورود شمیپزخونه خارج مآش از

فکر رفتن به  یست و..من حت هیآتل ی. اون تومونمیم

 دارمیرو برم یبکنم. پس گوش تونمیاونجا رو هم نم

دهیزود جوابم رو م یلی. خرمیگیو شماره ش رو م : 

- ؟؟یجونم عطر  

منه! فقط من یمرد برا نیخدا ا آخ !! 

- یسالم آوات..خسته نباش .. 

دهیرو کش م بدنش انگار : 

- ؟یقربوِن فندوق..چطور  

کنمیو به در نگاه م نمیشیم یمبل یرو : 

- ..کارت تموم شد؟؟ییآقا یمرس  

 ..هنوز نه-

شهیخنده همراه م یخشدار و خسته ش با کم یصدا : 



- که بوش کل ساختمونو برداشته؟؟ یدرست کرد یچ  

رمیگیم یو البته که حس خوب کشمیخجالت م یکم : 

- شام  اینگ زدم بگم آماده ست..ببادمجون..ز مهیق

میبخور .. 

رهیگیم دیاز ترد یو صداش تُن کنهیم یمکث : 

- باال  یایب یخوای..مکنمیتمومش م گهید قهیده دق هی

شام  میتموم که شد باهم برگرد ،یمن بمون ِش یپ

م؟؟یبخور  

به قلبم چنگ  یزیو چ شهیدر خشک م یرو نگاهم

ست؟ هیآتل ی. منظورش پا گذاشتن توزنهیم ! 

 !االن؟-

- کارامو تموم کنم، باهم برگردم ایآره..ب .. 

آشنا وجودم  یو ترس شهیرون پام مشت م یرو دستم

رهیگیرو م : 

- دونمیآخه..االن که..نم .. 



گهیم یآرومتر یبا صدا اون : 

-  اشکال الش،یخیب ی..اگر هم نتونستایب ،یاگه تونست

امیم کنم،یتمومش م عینداره..سر .. 

کنمیبا استرس زمزمه م و بندمیدر م یرو چشم : 

 ..باشه-

- زنگ بزن..فعال یداشت یکار .. 

. شهیو تماس قطع م کنمیبلغور م یآروم یِ خداحافظ

. شهیم دهیدستم به سمت در کش یتو ینگاهم از گوش

آرامش رو به  نیچند روزه آرومم.سخته که بخوام ا

 رِ یو تصاو ینخواستن یهم بزنم و بازهم اون صداها

  .گنگ رو تحمل کنم

 کاریچ دونمیو نم ذارمیصورتم م یرو رو دستهام

و حالم خراب  نمیبب یزیکنم. برم؟؟ اگر برم و چ

به دو ماه هنوز نتونستم  کیبشه...و من بعد از نزد

اتفاقات خوب و بد  یاونقدر شجاع باشم که با همه 

امیکنار ب !  



 ی. توشمیو از جا بلند م کنمیبلندم رو فوت م نفس

و در همون حال  شمیم زیم دنیآشپزخونه مشغول چ

 یطبقه  نی. همکنمیآوات فکر م ی هیبه آتل

 یحت یذهنمه و گاه یازش تو ییباالست.تصورها

خوابها و  نیهم یتو ی. و گاهنمیبیخوابش رو هم م

 یهمراهمه و خنده  زیها، نگاه تمسخر آم یداریب

زنهیم شیقلبم رو آت شیطانیش . 

که به  یاسترسو با  کنمیشده نگاه م دهیچ زیم به

. اگر کنمیمهراوه فکر م یجونم افتاده، به حرفها

 دیو..با شهیحالم خوب نم چوقتیه ام،یباهاش کنار ن

ها خودم رو آماده  نیرو در رو شدن با بدتر یبرا

 کنمینگاه م یو به در شهیجدا م زیکنم! نگاهم از م

گذشته و  قهیدق هبه د کیکه هنوز بسته ست. نزد

از آشپزخونه  رونیقدمهام رو به ب !اد؟یآوات چرا نم

. چلونمیهم م یزده م رو تو خی یو انگشتها کشمیم

ترس وجود نداشته باشه.  یبرا یزیاصال چ دیشا

 ستیاز محل کار آوات بترسم؟! بهتر ن دیچرا من با

 که زودتر باهاش روبرو شم و پشت سر بذارمش؟؟



که به  یم و با قلب ستادهیبعد دم در ا ی قهیدق پنج

باال نگاه  یطبقه  یدت ضربان گرفته، به پله هاش

پله ها ضرب گرفته  یکه رو ییپاها ی. صداکنمیم

! ترسهیکه م یمرد ی. صداشنومیند، به وضوح م

 نجای..ابارهیازش م نهیکه تمسخر و ک یزن یصدا

و  یمنف یمن پر از حسها یکه هست، برا یهرچ

م شجاع باشم تا بتون دیناراحت کننده ست و چقدر با

حسها رو تحمل کنم؟؟ نیا  

. امیو باالخره با خودم کنار م دمیگلوم رو فرو م آب

 ی.ولکنهیم تمیهست که انقدر اذ یزیچ کیمطمئنا 

که باشه، من به بودن آوات دلگرمم! دستم  یزیهر چ

و از  ذارمیکنار پله ها م لِ یاست ینرده  یرو رو

 ی..کسدارمی. قدم برمشهیتنم مور مور م شیسرد

به اسم  یجذاب طانی. حضور شدارهیم قدم برمهمراه

. چرا انقدر کنمیشهرزاد رو درست کنارم حس م

نرده ها  ی! دستم رو روخنده؟یم نهیو پر ک انهیموذ

 هیدرحال نینشم. ا مونیوقت پش کیتا  کنمیسفت م



مرد حالم رو  ینعره  یافتم و صدا یکه دارم پس م

کنهیبد و بدتر م .  

 یصدا کیکه بازه.  میبنیم رو هیراه، در آتل ونیم

پر ناز و بلند که قلبم رو تکه تکه  یی..صداگهید

کنهیم .  

" ادیحساسه! قلقلکم م یلیخ نجامیا یوا .." 

که خودم به  یی.با صداکنهیبه گلوم حمله م بغض

نالمیم شنوم،یزور م : 

 ..آوات-

ذهنم بلند و آزار  ی. در عوض صداهاادینم ییصدا

 :دهنده اند

" آوات رو صورتم  یانگشتا کنمیمهمه ش احساس 

 "..مونده

برگردم  خوادی. با تمام وجود دلم ملرزهیم م چونه

که با نگاهش  شنومیرو م یشهرزاد یصدا نباریو..ا

کنهیم رمیتحق : 



" زم؟یعز یجون..خوب نیسالم عطر !" 

و  برندیم یوونگیصداها من رو به مرز د نیخدا ا آه

خت گذشته خودم انقدر بهم س یخونه  یتو دیچرا با

اون زن درست  یِ باشه؟!! نگاهها و لبخنِد پر معن

گهیکه م یچشممه وقت یجلو : 

" زمیعز یستین انیاحتماال تو در جر !" 

. ستمیا یآخر م یپله  یو رو شندیسست م قدمهام

کنمیتوان ادامه ندارم و از همونجا صدا م گهید : 

- ایآ..آوات..ب .. 

شنومیمتعجبش رو م یبعد صدا یا هیثان : 

- ؟ییتو یطرع ! 

در فرو دادن  یو سع رمیگیو رو گاز م دمیخشک لب

! ه؟یک یبلند برا یزجه ها یصدا نیبغضم دارم. ا

قطع  دوند،یپله ها م یکه رو ییپاها یچرا صدا

شه؟ینم ! 

- ایب ... 



من  یو نگاه جا خورده ش رو شهیدر ظاهر م یجلو

مونهیم : 

- ؟یاومد ! 

نکنم. خونسرد باشم و نگرانش  کنمیم یسع یسخت به

و جرات نگاه کردن به داخل  کنمیم نییباال و پا یسر

 یبرا نهیپر ک یقهقهه  یصدا نیرو ندارم. ا هیآتل

 !همون شهرزاده؟

"  یباز وونهیالبد انقدر د ؟؟؟یشد یناراحت زمیاُه عز

 یزیچ انیتو رو در جر خوادیکه دلش نم یدرآورد

شهیبه نظرش اصال به تو مربوط نم دمیبذاره! شا " 

- س؟یحالت خوب ن ؟؟هیچ ! 

کنم  هیگر دی. نباشهیتار م دمیو د دمیم هینرده تک به

 رِ یصداها و تصاو نیا یبترسونمش. ول دیو..نبا

ستندیدست بردارم ن رحمیب .  

- شام حاضره میبر ایخوبم..خوبم..ب .. 



 یو روبروم م شهیم کمیو نگران نزد قیدق ینگاه با

ستهیا : 

- ؟؟کنهیم تتیاذ یاومد؟؟ چ ادتی یزیچ  

 یو برا رمیگینگاهم رو از چشمهاش م یسخت به

کنمیآروم بودن تمام تالشم رو م : 

- کنهیتو گوشمه که..ناراحتم م ییصداها هی .. 

. صداش کنهیو دست دور شونه م حلقه م ادیم جلوتر

آروم حرف بزنه کنهیم ینگرانه، هرچند سع : 

- ؟؟یدرباره ش حرف بزن یخوایم ؟؟ییچه صداها  

به  ی. چرا زننمشیبیو تار م کشمیرو باال م نگاهم

 هیهد نیاسم شهرزاد که همکار آوات بود، بهش دورب

! اصال زد؟یحرف م یو..با من اونطور دادیم

 نی! نگاه آوات بکرد؟یم کاری..همراِه من چنجایا

شهیچشمهام جابجا م : 

- اومد، بهم بگو  ادتیکه  ینباش..هرچ یچینگران ه

 ..بتونم کمکت کنم



از صداها سرم رو به اطراف تکون و داغون  کالفه

دمیم : 

- دلمو  یکی..زنهیقهقهه م یکی..زنهیداد م یکی

و حالمو بد  زنهیبا ناز حرف م یکی..سوزونهیم

و  دوئهیرو پله ها م یکیدرهمه.. ی..همه چکنهیم

خونه چه خبر  نیتو ا ه؟؟ینطوری! چرا اکنهیم هیگر

نداره؟ یبود که ماجراهاش تموم ! 

. کنهیم نییش رو باال و پا نهیآوات س نیسنگ نفس

و اون هم با  شهیشونه م فشرده م یدستش رو

هیآروم، انگار عصب یظاهر : 

-  ادتیو  ینیبب یزیچ دیداخل؟؟ شا یایب یخوایم

ادیب .. 

 یجلو تونمینم یول دم،یپر از ترد دنشیپرس یبرا

از ذهنم رو به  یو گوشه ا رمیاعصاب خرابم رو بگ

رهیم ییگرا یمنف : 



- ش  انهی..همه جا شهرزاد و اون نگاِه موذشهرزاد

 کردیم کاریما چ یهمراهمه..اون زن..وسِط زندگ

 !آوات؟

سوال  نیکه ا فهممیو من م شندیتنگ م چشمهاش

. نگاه منتظرم رو ازش ندهیچقدر براش ناخوشا

 نانیاطم کیبه  ازیو کاش بفهمه که چقدر ن رمیگینم

بذارمبحران رو پشت سر  نیخاطر دارم تا بتونم ا . 

- تو خواب  ی! حتیفهمینگاهش پر از نفرته آوات..نم

جونمو  خوادی..مدارهیهم دست از سرم برنم

زن  نیکه منم از اول از ا فهممیخوب م یلی..خرهیبگ

 مونیبدونم چرا تو زندگ خوامیاومد..اما م یبدم م

واسه  کرد،یم تمیکه با نگاهش انقدر اذ یبود؟! کس

خنده؟یم مداره بهو  سادهیمن وا یتو خونه  یچ ! 

 دهیجمع شده ش نشون م یآوات و چشمها ظیغل اخم

. کاش شهیم تیمن داره اذ یکه اون هم به اندازه 

برم شیپ شتریبهم بگه و کمکم کنه تا بتونم ب : 

 ..بهم بگو آوات-



درهم  یو با همون اخمها دهیهم فشار م یرو چشم

کنهیزمزمه م : 

- تو سرشه یچ دمیمن بود..نفهم ریتقص .. 

باشه و  تونهیجمالت کوتاه هزاران حرف م نیا پشت

رو  ی! بغض وحششه؟یبارون م ریچرا انقدر قلبم ت

 غشیدر یو دلم هنوز به بودِن ب زنمیپس م یبه سخت

 :گرمه

- تو بودم؟؟ یِ مون..زندگ یمن..از اوِل زندگ  

ش رو به  وونهیو نگاه خمار و د کنهیباز م چشم

بش رو نشون . صداش اوجِ حال خرادهیچشمهام م

گهیم یوقت دهیم : 

- ی..هنوزم هستیاز اول بود .. 

و چقدر حس  ادیلبم م یرو ییبغض لبخند گذرا پر

من رو شکست بده و  تونهیدارم. اون زن نم یچارگیب

بودن آوات دلخوشم یمن به زندگ !  



- رو  هیرفتن داخل اون آتل ی..امشب آمادگمیبر ایب

سردر  یمه چو از ه امیب گهیوقت د هی..دیندارم..شا

ارمیب .. 

دهیم رونیرو همراه با حرفش ب نشیسنگ نفس : 

- میخب بر لهیخ .. 

 تونمیو من هنوز م میشیدور م هیهم از اون آتل همراهِ 

راه  ونیبدم. م صیاون نگاه و اون صدا رو تشخ

زنهیو حرف م دهیآوات دستم رو فشار م : 

-  یذهنتو خراب کنه..به اندازه  یاعتماد ینذار ب

گند زده  مونیو به زندگ میدیکش ینیبدباز  یکاف

ذهنت هم بگذره که  یاز گوشه  یحت خوامیشده..نم

تا  میکنیاز اول شروع م میدر کار بوده..دار یانتیخ

..نذار خراب بشهمیدرستش کن ! 

با  ی! ولدیتهد ایهمراهه،  یجمالتش با نگران دونمینم

 یافته که تو یبه تنم م یآخر لرز یجمله  نیهم

گند زد؟!  مونیمن به زندگ یِ نی. بدبشمیم خودم جمع

و اون زن با تمام وجود  ترسمیمن از تکرار م ایخدا



پشت  ی..کسنیب نیبزنه! و در ا نیمن رو زم خوادیم

 ی! واخونهیو م خونهیو م خونهیگوشم م یسر هم تو

مهربون و نگران رو  یصدا نیا تونستمیخدا کاش م

مخواب هم نشنو یتو یحت گهیخفه کنم و د ... 

-  ی..کارگردمیزود برم رون،یب رمیسر م هیمن 

؟یندار  

و  دارمیبرم شیلوازم آرا زِ یاز مرتب کردن م دست

رو از تنِش  شیخونگ شرتِ یکه داره ت نمشیبیم

 ستیرفتنش برام راحت ن رونی. هنوز هم بارهیدرم

ندارم.  یخونه حس خوب نیا یو من از تنها بودن تو

 یل فقط تنها موندنم توکه مشک دونمیالبته خودم هم م

دارم مشکل..من با دور شدِن آوات ستیخونه ن ! 

- ؟؟یریآآآ کجا م  

و درحال بستن  پوشهیم یرنِگ ساده ا یسرمه ا بلوزِ 

گهیدکمه هاش م : 



-  یبهم شده..برم حضور یعکاس شنهادیجا پ هی

..اگه خوب بود، استیچطور نمیحرف بزنم، بب

بندمیقرارداد م .. 

 یرو تو یریدستمال گردگ و نمیشیم یصندل یرو

دمیمشتم فشار م : 

- خوشمزه درست  زِ یچ هیباشه..اممم منم واسه شام 

کنمیم .. 

کراوات  نهیآ یو جلو زنهیبه روم م یشتابزده ا لبخند

کنهیش مرتب م قهی یرنگش رو رو اهیس : 

-  یخوای..مخرمیم رونیاز ب یچ هیبابا  خوادینم

رون؟؟یب میاصال شام بر  

حس رو کنار بزنم  نیا ی..چطوربره خوادینم دلم

 !آخه؟

- گهیخونه د یاینه..زود م .. 

ندازهیبهم م ییگذرا نگاه : 



-  یحاضر شو ببرمت خونه  ،یاگه سختته تنها بمون

یسر بهشون بزن هی نایمامانت ا .. 

و خودم رو مشغول  کشمیلبم م یرو یلبخند

کنمیم یریگردگ : 

- کنمی..کم کم دارم عادت مستینه بابا سختم ن .. 

 یدروغ! وقت ایکه حرفم راسته  دونمیخودم هم نم و

. چرا خوادیمن دلم ماتم گرفتن م شه،یکامل آماده م

و  شهیم کیمن سخته؟! اون نزد یرفتنش انقدر برا

کشهیموهام م یرو یدست نوازش : 

-  ای شت؟؟یپ ادیب سهیزنگ بزنم مامان نف یخوایم

 گفتی..مگرفتیبذارمت اونجا...حاج بابا سراغتو م

ش واسه دخترش تنگ شدهدل .. 

و راستش من هم دلتنگ بابا  زنمیم یپر خجالت لبخند

 نیا تونمیکه نم هیچه حس دونمینم یبهادر هستم. ول

بذارم یخال ایرو ترک کنم  یدوست نداشتن یخونه  ! 



- ..االن میزنیبهشون سر م میریبعدا باهم م

حرف زدم کمی..زنگ زدم با مهراوه دیشا .. 

و  شهیکه خم م کنهیرو راحت م الشیحرفم خ انگار

بوسهیموهام رو م یرو : 

- چند روز  نیا یخوشگلم..زنگ بزن درباره  نیآفر

گردمیبرم گهیساعت د هیباهاش حرف بزن..منم تا  .. 

اضافه  دیو اون با ترد کنمیم نییباال و پا یسر

کنهیم : 

-  دیبزن. شا هیسربه آتل هی..برو یدار یاگر هم آمادگ

هم شد، زنگ بزن بهم  ی..هرچاومد ادتی یزیچ هی

رسونمیمن خودمو زود م .. 

و هربار  خوادیرو ازم م نیباره که ا نیچندم نیا

که هستم،  ینیفراتر از ا یکه قدم کنهیم قمیتشو

 تونمیو م شهیچشمهاش قفل م یبردارم. نگاهم تو

نگاهش رو بخونم. بازهم  یاسترس پنهان شده تو

گمیآروم و پر از نخواستن م : 



- رمیاگه تونستم، مباشه  .. 

و با برداشتن کت و  دهیطرف کش م کیبه  یلب

. حاال بازهم من رهیو م کنهیم یخداحافظ چشییسو

 رِ یصدا و تصو یو کل یخال یخونه  کیو  مونمیم

پرت  زیم یرو رو یریناراحت کننده. دستمال گردگ

 ی. چقدر حسهاکنمینگاه م نهیآ یو به خودم تو کنمیم

 یبه منف لیو چقدر ذهنم م دارم ییو آشنا بیعج

داره ییگرا ! 

از  شتریب گذره،یکه از ذهنم م یهر فکر مزخرف با

هر لحظه من رو  یکی. ترسمیخودم و افکارم م

حس ناراحت و  نیو من از ا کنهیم ینیبه بدب قیتشو

و با  دمی. سرم رو با شدت به اطراف تکون مزارمیب

خودم رو مشغول کنم کنمیم یتمام وجود سع .  

که گوشه  یو به دختر کنمیم زیمشترک رو تم اقِ ات

 هیخودش مچاله شده و گر یتخت نشسته و تو ی

آوات رو  ی. قاب عکسهاکنمیتوجه نم کنه،یم

شکسته رو از ذهنم خط  نیو دورب کنمیم یریگردگ



 دهیهمه جا همراهمه و من ناد انهی. نگاِه موذزنمیم

 هوشگ کی..زغال اخته..به یقلب یِ نیری. شرمشیگیم

..اسم ارغوان چقدر کنمیو فکر م مونمیم رهیخ

سبزه رو رو  یدختر ریتصو تونمیآشناست و من م

دمشیکجا د ای هیکه ک ارمیب ادیبه  تونمیو نم نمیبب !  

به  خواستمی. مکنمینگاه م زیم یرو میس یتلفن ب به

سکوت رو  کنمیحاال حس م یمهراوه زنگ بزنم..ول

دلم حرف زدن  دوست دارم. نه یزیاز هر چ شتریب

 دی! نباست؟یبد ن نی. و ادنیو نه حرف شن خواد،یم

 دیکنم و مهراوه گفته بود که با یخودم رو منزو

من رو  رافکا نیکه هست، اجازه ندم ا یهرطور

 یبشند برا یخودشون حبس کنند و حصار یتو

 یاهیمن..و انگار حاال من دارم به همون س ییِ تنها

گهیشت سِر هم مگوشم پ یتو یو کس شمیم دهیکش : 

" ..فقط به فکر خوش ستنیمردا قابل اعتماد ن

خودشونن..همشون مثل هم ان..راحت  یِ گذرون

شکننیو آدمو م کننیم انتیخ " 



و قلبم از هر جمله  رهیگیصداها درد م نیاز ا سرم

. کاش ادیبه درد م شه،یگوشم تکرار م یکه تو یا

و چرا  هیخون غرقه، ک یکه تو یبفهمم زن

با افکارم  دنینداره! خسته از جنگ یتموم شیچارگیب

. همه ش مونمیم رهیو به ساعت خ نمیشیمبل م یرو

 نطوریساعت از رفتن آوات گذشته و من ا مین

شونمیپر !  

و  نمیشیهمونطور م یحرکت چیبدون ه یها قهیدق

دوباره  رسه،ی. و به شصت که مشمارمیها رو م هیثان

 نیو بارها.. ب. بارها و بارها کنمیاز اول شروع م

 شهیاراده از ساعت جدا م یشمردن ها، نگاهم ب نیا

شهیم دهیو به سمت دِر خونه کش .  

" و سه ستیو دو..ب ستیب ..." 

قلبم  یتو یزیچ کیسر بزنم.  هیبرم و به آتل گفت

رهیفرو م .. 

" شیچهل و پنج..چهل و ش " 



که چه خبره؟؟؟ اگر  نمیبرم و بب دی..باادیبند م نفسم

آرامِش  نیو حالم بد بشه و ا ادیب ادمی یزیبرم و چ

خراب بشه و..من  یازم گرفته بشه و..همه چ ینسب

 ...دوباره تنها بشم و

" ..دوازدهازدهیده.. .." 

و باهاش رودر رو بشم  ادیب ادمی یزیبرم و چ اگر

و..بتونم پشت سر بذارمش و..حالم بهتر بشه و..کنار 

برگردم و یعاد یو..به زندگ امیب ... 

" و چهار یو سه..س یس .." 

 یعاد یِ ..به کدوم زندگکردمینم یکه زندگ یمن

رو از نو  یهم..واقعا قراره همه چ دیبرگردم؟! شا

آرامش رو  تیکه نها یشروع کنم..مثل همون شب

 !کنار آوات تجربه کردم

 "!پنجاه و نه..شصت"

 یقدم دی. باشمیو از جا بلند م زنمیرو پس م یچ همه

از روبرو شدن با اتفاقاِت بردارم، هرچند وحشت 



. دارهیلحظه هم دست از سرم برنم کیفراموش شده 

بشم،  مونیپش نکهیو قبل از ا کشمیم ینفس بلند

به خودم  یو..وقت دارمیقدمهام رو به سمت در برم

بندمیکه در رو پشت سرم م امیم !  

 ی هیپا و بازهم گر یپله ها و بازهم صدا نیا بازهم

پر التماس مرد  یو نعره  طانیش بلند و قهقهه و نگاهِ 

 ...و

و هر پله رو که باال  ذارمیپله ها قدم م یبرهنه رو پا

. نگاِه شندیصداها بلندتر و آزار دهنده تر م رم،یم

و قصد ُخرد  خورهیتنم رو م انهیشهرزاد مثل مور

که دل  یدختر ی چارهیکردنم رو داره. و نگاِه ب

ا نگاِه مرِد . آه خدخوادیم ییشکسته ست و دلش رها

 نیو ا کنهیرو آزرده م مو رو به مرگ روح دهیترس

حجم قصد خفه کردنم رو داره نیبغض با ا . 

 یم هیدِر باز آتل یو..روبرو رمیپله رو باال م نیآخر

پر ناز دختر  یدر مونده و خنده  ی. نگاهم روستمیا



زخم  رحمانهیب یکی.شهیسرم تکرار م یبازهم تو

زنهیم : 

" ت نخورد..وگرنه غش  گهید یخوبه دستش جا

از خنده یکردیم " 

و..جون  بندمیگلوم چشم م یبغض سنگ شده تو با

 یزن ی. ولرمیبگ دهیتا صداها رو نشن دمیم

کنهیپاش له م ریو قلبم رو ز خندهیم روزمندانهیپ : 

"  وونهیزن حساس و د هی! آوات گفته بود که وونهید

یباش یحد روان نیتا ا کردمیفکر نم گهیداره..د !" 

و نگاه تارم رو از در رد  کنمیاخم چشم باز م با

. دمیو آروم هل م ذارمیدر م ی. دستم رو روکنمیم

عالمه  کیرومه و  شیسالن بزرگ پ کیحاال 

توجه  یچیبه ه خوامینم گهی. دکیدور و نزد رِ یتصو

تا آخرش رو هم برم دیاومدم و با نجایکنم..تا ا .  

رو به اطراف  . آخ قلبم! نگاهمذارمیداخل م قدم

جمع  شیکه کم و ب نمیبیرو م یلیو وسا کنمیجابجا م



رو  نجایشده. آوات واقعا قصد رفتن از ا یو بسته بند

   داره؟؟

. پشت آوات به منه شهیم دهیکش یبه سمت نگاهم

 ک؟؟ی. چرا انقدر نزدستادهیجذاب ا طانِ یو..رو به ش

 کیکه زن رو به هدفش نزد کنهیم کاریداره چ

و قطره  دمیگلوم فشار م یدستم رو رو! کنه؟یم

. آوات گفت بود که چکهیاز چشمم م یاشک

. اما من از نگاهش گذرهیتو سرش م یچ دونستینم

زدِن من  نیجز زم یهدف چیکه ه دمیفهمیم یحتبه را

 !نداره

. از رمیگیو چشم از اون قسمت م کشمیم یقیعم نفس

و به سمت  گذرمیجمع شده م لیکارتن ها و وسا

. رمیاتاِق کار آوات باشه، م زنمیکه حدس م یاتاق

درک  یآشناست و به راحت یادیز یهمه چ نجایا

گذاشته م! و بارها  نجایکه قبال بارها پام رو ا کنمیم

رو گرفته  کنندهحس بد و ناراحت  یایجا دن نیاز هم

 ...م



و با بغض لبخند  چرخهیدور تا دور اتاق م نگاهم

آرامش رو داشت  یارقصد برقر شهی. آوات همزنمیم

و چرا حال من خوب نبود؟؟ نگاه خسته ش رو به 

بودم.  ی..و من پر از دلخورنمیبب تونمیوضوح م

شدمیو درک نم شدمیگرفته م دهیناد . 

 چی. عکس هکنمینگاه م وارید یرو یقاب عکسها به

زِن  ریو در عوض تصاو ستین وارید یرو یزن

و  ارمدیقدم برم زیذهنم همه جا هست. به سمت م

چرا  دونمی. نممونهیم زیاز م ینقطه ا ینگاهم رو

دارم.  زیم یرو رو کیکوچ ءیش کی دنیانتظار د

مثل فلَش دیشا یزیچ کی ! 

" کرد  تیعکسامو که آوات ازم گرفته، واسه م اد

ندارم، گفت خودم از  یتو فلَش..با تو کار ختیر

! البد دلش نخواسته زمیبردارم..برو کنار عز هیآتل

بذاره انیشو در جر وونهیاس و دزِن حس .." 

. به ستین زیم یرو یفلُش چیو ه شهیمشت م دستم

. کنهینظرم رو جلب م زیم یپاکت رو کیفلَش  یجا



ازش  خوامی. مزیم یِ خال یفضا یپاکت رو کیفقط 

پاکت  نیا یبرم. ول رونیبگذرم و بدون توجه بهش ب

 یحس کی. راستش..تونمیانقدر برام آشناست که نم

و  هنباش یتا اشک زنمی. پلک مدهیدست م بهم

تنم  یتو کبارهیو..سرما به  نمیبی. منمیواضحتر بب

ه؟یچ نی..اارهیهجوم م !! 

و..حاال نه  برمیلرزونم رو به سمت پاکت م یدستها

نفس  یبرا ییو نه هوا کنمیحس م یضربان قلب

. کنندیهست! انگشتهام پاکت رو لمس م دنیکش

سر پا  تونمیا چرا نمخد ی. واشنومیم غیج یصدا

و لرزش پاهام  لرزهیدستم م ی!! پاکت توستم؟یبا

 مبدم. چشمها هیتک زیکه خودم رو به م شهیباعث م

. برگه کنمی..پاکت رو باز مرندیم یاهیهر لحظه س

 دِ یو سف اهیعکِس س دنیو..با د کشمیم رونیرو ب

زمیریو مبهوت فرو م جیگ یسونوگراف ! 

 یها غی!! جه؟یچ نی!! ا؟نمیبی..کابوس میداریب یتو

خودم یغهای. جشنومیگوشخراش دختر رو م !!  



پاکزاد" نگاه  نِ ی..ناباور به اسِم "عطرشهیهق م نفسم

 یتو یو...نقطه ا ی. و به عکِس سونوگرافکنمیم

 نی. نه!! به خدا که اپاشهیعکس و..قلبم از هم فرو م

بهتره! هق هق ها بلندتر  یلحظه مرگ از هر نفس

ریاها...تصاو..صدشندیم ... 

.شکمم؟! چرا؟!! نهیشیشکمم م یاراده رو یب دستم

 زندیرینه!! اشکها پشت سر هم م اینه!!! خدا ایآخ خدا

. بچه!! بچه م!! شهیم دهیاون نقطه کش یو انگشتم رو

من یبچه  !!!  

 نی. امونهیعکس م یتو کیکوچ ینقطه  یرو نگاهم

!! پاکزاد نیمنه؟!! عطر ینامتعارف..بچه  ینقطه 

هق زدِن  یمن!صدا یاسم من..مشخصات من..بچه 

 نهمهیا ریدارم ز کنمیو حس م شهیناباورم بلندتر م

شهیگوشم بلند م یتو یی! صدادمیفشار جون م : 

" دوسش  شهی..مگه میمن و توئه عطر یبچه 

؟ینداشته باش !" 



. صداها هرلحظه بلندتر مونهیباز م ینفس یاز ب دهنم

شندیم : 

" ؟؟؟یفهمی..نمخوامشینم " 

 یافته. دستم رو یعکس م یاشک رو ی قطره

دارم  ای. چطور ممکنه؟!! خداشهیشکمم چنگ م

چطور ممکنه؟ نی..ارمیمیم !!! 

" ! چرا بهم ؟یعطر کنهیم ینیرو دلت سنگ یچ

؟؟یگینم " 

 ای. آخ خداکنمیرو با تمام وجودم حس م شیخال یجا

 !کاش خواب باشه

"  وونهیمنه..من د ریهمه ش تقص

خورمی..به درد مادر شدن نمنمی..بدبام..شکاکم " 

 یچیرو دارند و زور من به ه میقصد نابود صداها

افتاده م و حاال  نیزم یدو زانو رو ی! رورسهینم

 چارهیدختِر ب یهم ندارم. صدا دنینفس کش ینا یحت

یوونگی! مادر شدن و..دفهممیرو م !! 



"-  یمن چ یمن حساسم..آره؟؟؟ به شهرزاد درباره 

تو چشام نگاه کنه و بگه که  کنهیرات مکه ج یگفت

 !!حساس نباشم و اوقات تو رو تلخ نکنم؟

 خوادیو دلم م کوبمیم زیم یسرم رو به بدنه  پشت

صداها بلندتر از  یذهنم رو خفه کنم. ول یصداها

ش جلوم  نهیست و..بازهم شهرزاد با تمام ک شهیهم

 !قد َعلم کرده

" هاش حرف درموردم با یریام که م یانقدر زن بد

؟؟یزنیم " 

 یافته و دو دستم رو یم نیزم یاز دستم رو برگه

! ُکشهیداره من رو م شیخال ی. جاشهیشکمم چنگ م

 !!دخترم! ساغِر من؟

"  وونهیباعث بشه که توئه د تونهیبچه هم نم نیا یحت

ه ک نهی! مشکل ایحفظ کن تویزندگ یو بتون یعاقل بش

جان نیعطر ستیآوات با تو آروم ن !" 

 منیبیم شتریو ب فهممیم شتریو ب شمیمچاله م رشتیب

 ینقطه  ی! نگاه تار و ناباورم رورمیمیم شتریو..ب



واضحتر  ریتصاو هیعکس مونده و هرثان یتو

بلندتر هق  ینفس یبچه م! پر از ب ای. خداشندیم

زنمیم : 

- بچه م! بچه م ایخدا !!  

. کشمیو از نبودنش زجر م دمیرو فشار م شکمم

هضم  گذره،یم یو هرچ هیچارگیاز ب بلندم پر یصدا

شهیلحظه ها سخت تر م : 

- نه!!! بچه م!! بچه م از دستم رفت!! بچه  اینه خدا

من! ساغِر من ی !!  

 انیچشمم نما یجلو شهیواضحتر از هم ریتصاو

شفاف  یلیزنده رو خ لمِ یف کیو..انگار دارم  شندیم

نمیبیچشمهام م یجلو .  

- خوامینم ایدا!! خنمیبب خوامیآخ خدا نه! نم !! 

 ریو..تصاو دمیهم فشار م یچشم رو یبدبخت با

. نگاِه رندیگیواضحتر از قبل پشت پلکهام راه م



 نیش شفافتر نهیشهرزاد با لبخنِد پر ک ی روزمندانهیپ

رهیتصو نیو..وحشتناکتر ریتصو ! 

" ..آوات ینرمال ندار یِ واسه زندگ یتو شانس

ارهیدووم ب وونهیزِن د هیبا  تونهینم !" 

 غیو از ته دل ج دمیگوشهام فشار م یرو دست

زنمیم : 

  !!خفه شو!! خفه شو!!! خفه شو کثافت-

 یتو یشهرزاد..حاِل بَدم..فکر خرابم..حرفها بودن

خاله  ی!! واری! خاله منریخاله من ی..حرفهایگوش

به اطراف تکون  یشتری!! سرم رو با شدت بر؟یمن

زنمیو زجه م دمیم : 

- نمیبب خوامینم گهی!! دخوامی!! نمگهینه!! بسه د ! 

رمیفرو م زیم یو تو لرزمیبه خودم م دهیترس : 

- بچه مو  ایمن!! دختِر من! خدا یبچه م! بچه 

  !!کشت!! بچه مو کشتم

- ؟یعطر !!! 



که  یزدنهام سراسر وحشته و با هر خاطره ا هق

دمیبارها جون م شه،یچشمم زنده م یجلو !  

- !!! بدم ادیم م!! از همه تون بدادیاز همشون بدم م

خوامی! نمنمیبب خوامینم ای!! خداادیم !! 

 یتو دهیترس یام و اون با چشمها یرونیبه و رو

تمرکز کنم. پر  تونمی. نمشهیچهارچوِب در ظاهر م

مِن  ایو درد و مرگ و..خدا یاز نفرتم..پر از ناراحت

ام! پشت سر هم و ناباور تکرار  وونهید نیعطر

خواب  ایرار..کاش ..تکرار و تکرار و تککنمیم

شکمم یتوجا.. نیوجود داشته باشه..هم ایباشه،  ! 

- ! بچه خوامی! نمخوامیبچه م! بچه مو م ایبچه م! خدا

من؟ یم از دستم رفت؟!! بچه  !!  

خندهیناراحتم داغونه و شهرزاد م مردِ  : 

" من و آوات  یدرست وسط رابطه  یکنیفکر نم

؟یشد دایپ !" 



پاهاش  ریمن رو ز جا نیجا بود! هم نیهم شهرزاد

جا بچه م  نیجا زنده به گورم کرد! هم نیله کرد..هم

 ..رو

 !!خفه شو!! خفه شو!!! تو رو خدا خفه شو-

براقش رو  ی. نگاهم چشمهازنهیجلوم زانو م آوات

. مرِد من بغض داره! من ازش دلخورم. تماِم نهیبیم

رو ازش دارم. باورم نکرد ایدن یها یناراحت ! 

- ِشتمیپآروم باش..من  ! 

. چقدر قلبم رو سوزوندند زنهیقلبم زبانه م یتو شیآت

! و چقدر هرروز تنهاتر شدم دندیو چقدر به حالم خند

  !و چقدر هر لحظه شکست خورده تر

- ..رفتخوامشیبچه م رفت! گفتم نم !  

 تونمیو نبودنش رو نم چکندیپشت سر هم م اشکها

تا سرم رو به  ارهیم شیهضم کنم. اون دستش رو پ

رهیآغوش بگ .  

- اومد یم ادتیاومد؟؟ باالخره  ادتی .. 



شه؟یعوض م یآرومم کنه؟! چ خوادیم !! 

- و  ادیب ادمیاون روزا رو  خوامی..نمادیب ادمی خوامینم

که  ادیب ادمی خوامی! نمدیکرد کاریبفهمم که باهام چ

یحرفمو باور نکرد ! 

برق زده از بغض هم  یغم زده ش با چشمها نگاهِ 

حال داغونم نداره یتو یاثر چیه . 

- گذشت گهی..دیتموم شد عطر .. 

 نم،یبیکه م یری!! من دارم با هر تصوگذشت؟

تموم شد؟!!  گهی.چطور مشمیو خاکستر م سوزمیم

لحظه ها رو  نیمونده بودم و ا یخبر یب یکاش تو

 ی. دستش رو از روکردمیتجربه نم چوقتیه

 یم تو چارهیبلند و ب یو صدا زنمیصورتم پس م

شهیخونه اکو م یِ خال یفضا : 

- به چه  ینیبیگذشت؟؟؟ نم یگذشت آوات؟!! چ یچ

باشه؟!!  ینطوریمن ا یِ زندگ دیافتادم؟! چرا با یروز

بکشم؟!! چرا اون  یبدبخت دیکردم که انقدر با کاریچ



بارم  خوادیدلش م یخودم هرچ یتو خونه  دیزن با

حرفمو باور نکنه؟؟؟ یکنه و کس   

 یکه عصب فهممیو من م شهیمردونه ش سفت م فکّ 

و التماس  زمیریمحابا اشک م یو پر از بغضه.من ب

لحظه ها خواب باشند. دستم  نیکه ا کنمیخدا رو م

که  کنمیو التماس م کنمیشکمم مشت م یرو رو

 !باشه

- داشتم دست و پا  نجای!! استین گهی! بچه م دستین

 گفتیو م دیخندیبه دادم برسه..اون بهم م یکی زدمیم

!! گفت وسط رابطه وونهیام!! به من گفت د هوونید

ارزش یشده! به من گفت ب دامیتون پ !! 

زنمیش م نهیمشتم رو به س هیگر با : 

-  ی! بهم گفتیتوئه!! تو حرفمو باور نکرد ریتقص

ه توئ ریتوئه! تقص ری! تقصوونهید یحسود!! بهم گفت

از دهنش در اومد بارم کرد یهرچ نجایکه اومد ا !  

. کنهیفقط نگاهم م یحرکت ایحرف  چیبدون ه اون

کوبمیش م نهیو مشتهام رو به س زنمیمن زجه م : 



- توئه! باورم  ریتوئه آوات! همه ش تقص ریتقص

هر  ی! گذاشتادیب مونیتو زندگ ی!! گذاشتینکرد

 یبا من بکنه! تو اجازه داد خواد،یدلش م یکار

  !مسخره م کنه

محو  ری. تصاورهیگی. صدام مشندیخسته م دستهام

خواب و  یچیو ه ادیم ادمی شتریب ی! همه چشندینم

از  شمیو خسته م رهیم لی! صدام تحلستیکابوس ن

امیاز پسش برب تونمینم نکهیا : 

- ! بچه م از دستم رفت! یتوئه..درکم نکرد ریتقص

 ..بچه م

و با وجود دست  کنهیدستهاش رو دورم حلقه م آوات

کنهیو پا زدنم، محکم بغلم م : 

- منو  یخودتو..کشت ی..کشتگهیسه! بسه دخب ب لهیخ

یعطر .. 

و من  دهیخش گرفته ش بغضش رو نشون م یصدا

خودش  یکه از درد تو نمیبیرو م یبازهم دختر



شهرزاد  ی روزمندانهیمچاله شده بود و به رفتن پ

کردینگاه م .  

- منه..بسه..بسه خوشگلم ریخب تقص لهیخ .. 

 ی! تودمیکش یکه چه درد ارمیم ادیو به  کشمیم آه

نبود که به  یداد زدم..داغون شدم..ُمردم..کس ییتنها

رو  وونهیمادِر د کیدادم برسه و..بچه م تحمل 

 !نداشت

- ..رفت! بچه م خوامشیدوستم نداشت..بهش گفتم نم

 !رفت

 نهیس یو قفسه  رهیگیم نهیسرم رو محکم به س آوات

شهیسخت م یش از زوِر ناراحت : 

- سرت که رفت یفداتو نبود.. ریسرت..تقص یفدا ! 

لحظه  کی ی. تولرزمیآغوشش م یو تو زنمیم هق

شده ند و هرکدوم  انیچشمم نما یتمام خاطرات جلو

 گذره،یم ی. هر چکنندیدردهام اضافه م یرو یدرد

بدبخت تر از  ی. کسسوزهیدلم به حال خودم م شتریب



..کنار خوامیهست؟!! شجاعت نم ایدن یمن هم تو

خوام که ی! فقط مخوامین نم! خوب شدخوامیاومدن نم

ذهنم نباشه یتو یچیه گهیتموم شه و د ! 

- ! از همه ادیلعنت به همه تون..از همه تون بدم م

 د؟؟؟یکنیرفتار م ینطوری!! چرا باهام اادیتون..بدم م

مگه من بنده ت  ای! خداستم؟یمگه من آدم ن

 تیآروم باشم؟؟چرا انقدر اذ دینبا ستم؟؟؟چراین

شم؟؟؟یم  

و  کشهیموهام دست م یو پرخشونت رو سخت آوات

شمیآغوشش مچاله م یمن دارم تو : 

- کنه تتیاذ یکس ذارمی! نمکنهینم تتیاذ یکس گهید .. 

زنمیو از ته دل زار م بندمیم چشم : 

-  تمی..همه تون اذدیکنیم تمیاذ

..ترالن..شهرام..تو! تو زدانی..مامانم..بابام..دیکنیم

! دیفهمینمحالمو  چکدومیآوات! ه یکنیم تمیاذ

..شهرزاد همه رنیگیدور و برت جونمو م یدخترا

میمو ازم گرفت! همه چ یچ ... 



. تِن لرزونم سفت ادیچشمم م یجلو یریتصو کهوی

خدا!! به  ی!! وای! واکنمیچشم باز م دهیو ترس شهیم

و نگاه وق زده م  امیم رونیاز آغوشش ب کبارهی

. من..وسط رابطه مونهیم سشیخ یچشمها یرو

شد؟ دامی..پنهای..ای !!  

. نفسم شهیچشمهام جابجا م نیآوات ب ی دهیترس نگاه

بلوزش رو چنگ  ینفس یو به خاطر ب ادیباال نم

زنمیم : 

- !! کنمی...نه!! خواهش...میکی نی!! نه!! ایوا

تونمینم !! 

 یمونده م. تو رهیکه ناباور بهش خ نمیبیرو م خودم

که یاتاق خوابم! با همون شهرزاد ... 

- ؟یشد عطر یونت برم؟؟؟ چقرب هیچ !! 

! ادیازم درنم یی. صداخورندیم تکون م دهیخشک لبهام

تا سقوط  یو فاصله ا رندیم یاهیچشمها هرلحظه س

تحمل کنم تونمی! به خدا نمتونمینم گهیندارم. د !!  



- نیعطر !! 

و با شدت  ذارمیگوشهام م یرو محکم رو دستهام

و  شهیم انیپشت پلکم نما ری. تصوبندمیچشمهام رو م

 ذارهیشونه هام م ی. اون دست روشمیهزاران تکه م

ش به گوشم  دهیناواضح و ترس ی. صدادهیو تکونم م

جذاب بلند و وحشتناکه طانیش یو صدا رسهیم : 

- اد؟؟؟یکه امشب نم یمگه نگفت  

 یو دستهام انقدر رو دمیرو محکمتر فشار م چشمهام

 .چهیپیشونه م م یکه درد تو شندیگوشهام فشرده م

که داره قلبم رو از هم  ی..دردستیاما اصال مهم ن

 یدرِد جسم چیانقدر طاقت فرسا هست که ه پاشه،یم

رو نفهمم یا .  

- خوامی..بشنوم..نمخوامینم !!! 

کاش نشنوم  شنوم؟؟؟ی. صداش رو مدهیتکونم م آوات

نمیو کاش اون نگاه طلبکار و خسته رو نب ! 

" ؟؟یاومد یواسه چ " 



و ناباور و  کنمیچشم باز م کبارهیبه  دهیبر نفس

همون آواته؟!! همون  نی. امونمیم رهیبهش خ دهیترس

اون باشه! آواِت من..با اون  تونهیمرد؟!! نه..نه! نم

کنمیصدا ناله م یزن؟!!! ب : 

 ...نه-

رهیگیاون صورتم رو قاب م یدستها : 

- اومد؟؟ ادتی یبهم بگو! چ  

 دستهاش کهویاگر اون باشه!  یاون باشه...وا اگر

شمیو نامتعال از جا بلند م زنمیرو از صورتم پس م .  

- نیعطر ! 

! قدم کنهیقلبم رو سوراخ سوراخ م صداش

 یو سکندر کنهیم ری..پام به زانوش گدارمیبرم

خورمیم .  

- ؟؟؟یریکجا م   



و از اتاق  کنمیتلو تلو خوران قدم تند م همچنان

تار و چه حال وحشتناک و چه  دِ ی. چه دشمیخارج م

ییانتها یب یِ جیگ ! 

- اومد؟؟؟ ادتی ی! چسایوا  

. رمیم رونیب هیو از آتل زنمیهق م دهیو ترس آروم

اگر باهام  رمیمی! به خدا که مرمیمیاگر اون باشه...م

کار رو کرده باشه نیا !  

- یعطر ! 

و در حال  کنمیحصار پله ها چنگ م یرو دست

ادی. اون پشت سرم مرمیم نییپا یفروپاش : 

- ؟؟؟یریم یجواب بده! کجا دار   

و فقط هق  ارمیاز خودم درب ییصدا تونمینم یحت

. فقط رسهیمه که به گوشم م دهیخفه و ترس یزدنها

اتاق خواِب من نباشه و  ینباشه! اون زن تو خوامیم

رمیبگ یمن نفس ! 

- ! ِد بگو چه مرگته آخه؟؟یکنیم م وونهید یدار   



و  هیاعصاب یاون سرشار از ترس و ب یصدا

پله ها پام  ی. رونهیبیرو نم ییجا چیمن ه یچشمها

اون بازوم رو  فتم،یب نکهیقبل از ا یول خوره،یم زیل

شهیو مانع از افتادنم م رهیگیم . 

- کجا  ،ینگاه کن یتونیمراقب باش!! جلو پاتو نم

؟؟؟یریم یدار نییپا یسرتو انداخت  

 زنمیبرزخ دست و پا م یانگار دارم تو ایخدا

راه به جهنم ختم بشه!  نیآخِر ا نکهیاز ا ترسمیو..م

و  کنمیطاقت بازوم رو از حصار دستش آزاد م یب

 قرارتریتر..ب وونهی..تندتر..ددمیبه راهم ادامه م

تر دهیو..ترس ! 

- خب آرومتر!! آرومتر برو، انقدر اعصاب  لهیخ

 !!منو خورد نکن

. به دِر خونه کنمیو توجه نم شنومیرو م صداش

ه بودم. حاال پشت که در رو بست ادیم ادمیو  رسمیم

در بسته مونده م و دارم هر لحظه مرگ رو تجربه 

 یو صدام تو کوبمی. کف دستم رو به در مکنمیم



در باز  نیا دی. باکوبمیگلوم خفه شده. محکمتر م

در رو باز کنه و من آخرش رو  نیا یکی دیبشه. با

و من رو  کنهی! اون دست دور بازوم حلقه منمیبب

نداره یآرامش چی. صداش هکشهیعقب م : 

 ...خب!! صبر کن بازش کنم! صبر کن-

ذهِن  یاونها توهم ها ی!! کاش همه نمی..کاش نبنه

نشم. در  چارهیو ب ریحق نطوریباشند و من ا المیکج خ

. کنهینگاهم م یو آوات با اخم و نگران شهیباز م

و بازهم نگاِه  مونهیچشمهاش م یرو ینگاهم لحظه ا

و  رمیگی. چشم ازش مرهیگیرو م دمید یطلبکار جلو

و  می. و مستقشمیبدون صبر و تعلل وارد خونه م

رمینامتعادل به سمت اتاق مشترک م .  

-  ی! داری! لعنت بهت عطریزندگ نیلعنت به ا

کارات نیبا ا یکنیم م وونهید !! 

. کنمیخش گرفته و بغضدارش توجه نم یصدا به

 یو...جهنم رو جلو ستمیا یدر اتاق مشترک م یجلو

 ی. زنزنمی..پلک نمشندی! چشمهام پر منمیبیشمهام مچ



 یآب ینقص..تاِپ دوبنده  یب یبلوند..اندام یبا موها

پوسِت صاف و برنزه ش..و  یرنگ رو

یرزوی..سرشار از پینگاه !  

تعفِن  ی. بورسهیآرومم به گوشم م یزدنها هق

و  زی!چقدر حقارت آمکنهیمشامم رو پر م انتیخ

اتاق مشترک من و آوات!  یزن تو نیفالکت زده! ا

و من  مونهیازم نم یچی.. همونهینم ی..قلبلرزهیتنم م

نمیبیم شهیتر از هم یرو واضحتر و واقع قتیحق ! 

- میبذار حرف بزن .. 

نگاه اخم کرده و خسته ش رو  ی..ولکنمینم نگاهش

گهیو م ستادهیکه دست به کمر رو به من ا نمیبیم : 

" ؟؟؟یاومد یواسه چ " 

 ستیتنِش ن یچیه به،یزِن غر نیا شیراحت! پ چقدر

راحتتر از مرِد منه که با وقاحِت  یو..اون زن حت

گهیتمام م : 

" خونه؟؟ ادیکه امشب نم یمگه نگفت " 



- میحرف بزن دیبا یعطر .. 

 یب یُمرده  کی. انگار نهیشیشونه م م یرو دستش

جهنم  یسوزنده  یجز سرما یچیحس و روحم که ه

ردم؟. نکنه واقعا مُ کنمیرو حس نم ! 

-  دی..بامیآروم باش! بذارحرف بزن کمیجون آوات 

شده یچ یبفهم ... 

از زِن موبلوند که اسم شوهرم رو صدا  نگاهم

آوات  ی وونهیو..نگاِه د شهیکنده م یبه سخت زنه،یم

 یازم نمونده و..نه توهم یچی. انگار هنمیبیرو م

! واقعا اون زن..با شوهِر یدرکاره، و نه کابوس

ود؟ب نجایمن..ا !! 

- نگام  ینگام نکن..لعنت بهت، اونطور ینطوریا

 !!نکن

 ی. بعدش چکنمینگاه م یو به دِر ورود گردمیبرم

من اونطور مفلوک و بدبخت  نکهیشد؟! بعد از ا

شد؟! مسخ شده به سمت در  ینظاره گرشون بودم..چ

رمیم .  



- اومد ادتی یچ یبگ دیبا !  

ده . اشکهام خشک شدارمیهوا قدم برم یتو انگار

..کجا رفتم؟دمیکه رس نجای! به ادونمیند؟؟ نم !! 

- ؟؟یریتو..کجا م ایب  

رو  نی!! اون شب هم..همست؟یجمله آشنا ن نیا

. پاهام کنمیباال نگاه م یطبقه  ینگفت؟!! به پله ها

. چقدر دلم رندیاز من به سمت پله ها م اریاخت یب

حقارت  نهمهیبا ا یو چقدر زندگ خوادیمرگ م

  !سخته

- ؟یریکجا م یعطر ! 

و حاال  کنمی! درست مثل اون شب!! قدم تند مدهیترس

..درست مثل شنومیخودم رو م یها هیگر یصدا

پله ها نیهم یهمون شب، رو ! 

و  ستیآخِر راه ن نجای. اگذرمی..ازش مرسمیم هیآتل به

و شکست خورده من رو به سمت باال  ونیدختِر گر



 یبراهم  دیهدف..شا یب دی..شادوئمی. من مکشهیم

لحظه ها نیآخر دنید ! 

 !!صبر کن-

و زود خودش رو بهم  ستیمثل اون شب ن نباریا

سوم برسم، بازوم  یبه طبقه  نکهی. قبل از ارسونهیم

کشهیو م رهیگیرو م .  

- صبر کن؟؟؟ گمیبهت م یشنوینم  

و..چه  شهیش قفل م وونهید یچشمها یتو نگاهم

ل ازش د ایتا اخر دن کنمیبهش دارم! حس م یحس بد

ُکشهیداره من رو م یدلگرفتگ نیگرفته ام و ا .. 

- ها؟ ؟؟ینیبب یخوایم ویچ ؟؟؟یبر یخوایکجا م !!  

تار شده از اشک بازوم رو  یانزجار و چشمها با

..اون انتیخ ی. بورمیگیو ازش فاصله م کشمیم

..چرا یآغوِش برهنه..اون مرِد خجالت زده و فرار

؟؟خاطرات تلخ بازهم درهم و برهم شده ند؟  



- حرف  ؟؟؟یفهمینگام نکن!!! نم یبهت گفتم اونطور

نگام نکن،  ینطوریاومد! فقط ا ادتی یبزن!! بگو چ

یکنیم م وونهید !! 

 یحالت تهوع دارم و..کدوم رو هضم کنم وقت حس

 یو درد بوده و بس؟؟؟ صدا یتمام لحظه ها فقط تلخ

کنهیو خواهش وار ناله م رهیگیمردونه ش خش م : 

-  یاونطور یچینگام نکن..ه ینطوریقربونت برم ا

بدم  یاعتماد ی..گفتم از بسین یکنیکه تو فکر م

ادیم .. 

 یو بازوم رو با شدت از تو کنمیمشت م دست

. و دوباره به کشمیم رونیچنگ شده ش ب یانگشتها

! نمیتا آخرش رو بب دی. باکنمیسمت پله ها قدم تند م

و  وونهیحال و روز دختِر د یلحظه  نیتا اخر دیبا

نمیشده رو بب ریو تحق دهید انتیمادر نشده و خ ! 

- اومد؟!! آره  ادتیاومده آره؟؟؟  ادتی یهمه چ

با  ی! ُهویکنینگام م یاومده که اونطور ادتی! گهید

اومد؟؟ ادتیتوام!   



 یبخوام برا یبزنم و راه ادیاز ته دل فر خوادیم دلم

وجود  یخالص یبرا یراه چیه نجای. اما ایخالص

م دهیرس یقسمت از زندگ نین بارها به انداره و م ! 

- قضاوت  خوادیدلت م یاومده که هرطور ادتیهه! 

و تو اون ذهِن کثافتت هزارتا فکِر خراب  یکنیم

یکنیمن م یدرباره  ! 

 خوامیو نم دمیرو با شدت به اطراف تکون م سرم

! دارم هزار هزار تکه ستی. حالم خوب نادیدنبالم ب

له  شتریصحنه ها هر لحظه باون  یادآوریو با  شمیم

 چهیپیراه پله ها م یفضا ینعره ش تو ی. صداشمیم

لرزهیو تمام تنم م : 

- ؟؟؟یریم یدار نییپا یکجا سرتو انداخت گمیبهت م  

بلند در  یو با هق زدنها کنمیقدم تند م اریاخت یب

پشت  کیتار مهین ی. فضاکنمیپشت بوم رو باز م

 یممه! دخترچش یجلو یبوم..برام آشناست. همه چ

خوادیم یکه دلش خالص !  

" برگردم یبه اون زندگ خوامینم گهیخسته ام..د " 



رحمانهیمن!! چقدر  ب یخدا یوا !  

" تمومش کنم خوامیفقط به خاطر تو م " 

 دهیپشت بوم کش یاراده به سمت لبه  یب قدمهام

 ریهنوز چند قدم برنداشتم که دستم اس ی. ولشندیم

نعره ش بلندتر از  یو صدا شهیدست مردونه ش م

کنهیقبل همه جا رو پر م : 

- تا  ؟؟؟یبر یخوایم یکدوم گور ؟؟؟یکر شد

راحت  یجنفتمونو بُکش یخوای!!! مس؟یبس ن نجایهم

گهیبسه د ؟؟؟یش !!  

وحشت زده ش و حصار  یچشمها نیناباورم ب نگاه

کوتاه پشت بوم در رفت و آمده. من اونجا بودم! به 

دن اون..به خاطر اون..به خاطر خسته بو

ارزش  یشدنم..درک نشدنم..ب ریخاطر..تحق

دنمی..دانتیبودنم..خ ! 

- به  یم کرد وونهی! دیبسه!! جوِن مادرت بسه عطر

بسه گهیجا د نیخدا! تا هم !! 



و شهرزاد رو  گردمیها!! نامردها! برم ی! لعنتیلعنت

 یو با نگاه ستادهیدر پشت بوم ا یکه جلو نمیبیم

. هق شکنهیگلوم م یصدا تو شده. رهیدلسوزانه بهم خ

که دستم رو محکم گرفته  کنمی. به آوات نگاه مزنمیم

وقت فکر پرواز به سرم نزنه کیکه  !  

چشمهاش نگاه  یست. تو بهیناله م برام غر یصدا

من  ایبگم. فقط دلخورم! خدا تونمینم یچیو..ه کنمیم

بزنم. اشک  تونمینم یحرف چیام و ه یپر از دلخور

..فقط زنمی. رو بهش داد مشهیلندتر م..صدام بچکهیم

 یشکسته تو ی. بارها و بارها با دلزنمیداد م

 نهمهیمن از ا ضو تمام اعترا زنمیم ادیچشمهاش فر

زجه وارمه و نگاِه پر از حرفم یادهایفقط فر دن،ید .  

 یو تو کنمی..دو دستم رو مشت مشهیرها م دستم

.کاش زنمیم غیچشمهاش از اعماق قلب شکسته م ج

کس رو بشنوه و  یدختِر تنها و ب ادیفر یخدا صدا

 یقلب تکه تکه شده ش بکنه! چشمها یبرا یکار

. بلند و شکست رندیگیاز اشک م یاون حاله ا اهِ یس

.  رهیگیکه هنجره م خش م زنمیم غیخورده انقدر ج



 یچیو ه مونهیم رهیو تاسف بهم خ یاون با ناراحت

 یم نیزم ی. دو زانو روشندی. پاهام سست مگهینم

حال من رو  چکسی. هزنمیافتم و از ته دل زار م

 نیکه ا کنمیدرک م شتریب شهیو من از هم فهمهینم

من پر از درد و وحشته یخونه چرا برا ! 

بغلم جمع کرده م و چونه م رو  یرو تو زانوهام

زانوهام گذاشته م.  یقفل شده م رو یدستها یرو

 یاشک گهیمونده و د ینامعلوم ینقطه  ینگاهم رو

 دهیرس چی. انگار به هچکهیاز چشمهام باز مونده م نم

مطلق یِ کیم! به تار !! 

. و نشستن سوزهیو قلبم به شدت م کنمیسرما م حس

سوم باعث شده  یطبقه  یِ سرِد واحد خال نِ یزم یرو

که  شهیاز تنم بگذره. چند ساعت م یلرز یکه گاه

 یااراده  چی! و هدونمیحالت مونده م؟؟ نم نیبه هم

دردناکم هم  یحالم ندارم و سوزش گلو دنیفهم یتو

نداره و حس  تیهما یچینداره. کال انگار ه یتیاهم

ام یخال یِ خال کنمیم !  



- ؟؟یجا بمون نیهم یخوایم  

ست.  بهیبرام غر کنمیو حس م شنومیرو م صداش

 شهیافتم که چطور از دور هم یم شیسه سال پ ادی

سرگرم  شهیهم نداشتمش. و اون چوقتیو ه دمشیدیم

. دیدیرو اصال نم ینام نیکار خودش بود و عطر

 !همون موقع ها هم من بارها به شهرزاد باختم

- رتیبندازم ز یزیچ هیالاقل بلند شو  .. 

 دیخسته ست. شا انتکارمینگرانه؟؟ شوهِر خ صداش

 ینیبا شک و بدب شهیکه هم ینیاز دست عطر

خودش  یو اون رو فقط برا کردینگاهش م

ستخوایم . 

-  نجایا ینیبش یخوایم نکن! تا چند ساعت م وونهید

کارا  نیهم یبس که ه یخسته نشد ؟؟؟یریماتم بگ

؟؟؟یرو تکرار کرد  

 کیاز  شهی! بازهم تکرار؟؟؟ انگار مثل همتکرار؟

برام نمونده.  یچیجنگ نابرابر برگشته م و ه



که  یبزرگتر که شوهرت رو با زن نیشکست از ا

؟ینیاتاق خوابت بب یتو ،یدونستیم بیرق شهیهم !! 

- ؟؟یداشت یاومد که اون روزا چه حال و روز ادتی  

و  یو اون با گرفتگ شهیپارکت جدا نم ارِ یاز ش نگاهم

دهیکنترل شده ادامه م یتیعصبان : 

- اومد  ادتی ؟؟یزدیکلمه هم باهام حرف نم هی ادتهی

 یچطور ؟؟یدرآورد ییبعد سقط شدن بچه چه اداها

؟؟یمون کردرو زهرمار یزندگ   

شهیکالفه تر م صداش : 

-  هی ی! توینبود یعطر گهینه؟؟ کال د گهید ادتهی

..انگار نه یکردیم ریواسه خودت سِ  گهید یایدن

آدم  هیخونه با  هیتو  ی..داریانگار که اصال زنده ا

یکنیم یزندگ گهید !  

 ییو اشک دوباره خودنما سوزهیچشمم م ی کاسه

! چطور زمیعز ی . بچهستیهست و ن ادمی. کنهیم



با از دست دادنش کنار  دیاز دستش دادم و چطور با

ام؟؟یب  

- هرجور دلت خواست  ،یدلت خواست گفت یهرچ

که دلت  ی..با اون ذهن خرابت هرجوریرفتار کرد

! یتا تِهش هم رفت ،یخواست واسه خودت بافت

 !!درست مثل االن

شهیبلندتر و شکسته تر م صداش : 

- باز  یاالنم دار نیم! هیدرست مثل االن عطر

بهت  ؟؟؟ی!! خسته نشدیکنیهمون کاراتو تکرار م

 از ی! خسته نشدیکنیکه فکر م ستین یگفتم اونطور

داره حالم داره به هم  گهیحرف نزدن؟؟ بسه د

 شیپ یالبافیبس که با توهم و خ ی! خسته نشدخورهیم

؟؟؟یرفت  

و دل  رمیگیدو پارکت م نیرو از درِز ب نگاهم

من؟!!  ای. اون دلخورتره کنمیم شکسته نگاهش

 یطوالن یخستگ کی شیخمار و عصب یچشمها

اون نگاه طلبکار  تونمیو من نم دهیمدت رو نشون م



گرفته م  یکنم. صدا رونیو خائن رو از ذهنم ب

کنمیزمزمه م یوقت ادیانگار از ته چاه درم : 

- تنها باشم خوامیم .. 

ش به و انگار اعصاب شهیم ظتریابروهاش غل نیب اخم

تر ختهیهم ر : 

-  ادتیرو از  یکه باز مثل همون روزا همه چ

؟؟یببر  

اون صحنه رو  شهیو مگه م چهیپیقلبم م یتو درد

 لرزهیفراموش کنم؟! صدام از بغض خفه کننده م

گمیم یوقت : 

- راحت باشه..اون لحظه رو  التی..خرهینم ادمی

رهینم ادمی چوقتیه .. 

و خم  نهکیموهاش م یدستهاش رو ال یکالفگ با

 کنمیو من فکر م رهیگی. صداش بازهم خش مشهیم

 :بغض داره



-  یآخه ا شهی! چرا تموم نمیزندگ نیلعنت به ا

خراب شده نیتو ا شمیم وونهیخدا؟!! دارم د ! 

نفس  یاون چرا؟!!دهنم برا کشه؟؟یدرد م داره

. زنمیآروم و خفه هق م اریاخت یو ب شهیباز م دنیکش

 یو روبروم م شهیم کیاون با حال خراب نزد

ستهیا : 

- خونه!  می..پاشو برمیبه زندگ یارم باز گوه بزن ذینم

نمیپاشو بب !!  

ش با  وونهید یچشمها یو تو کشمیرو باال م نگاهم

گمیدرد م : 

- ندارم برم..بذار تنها باشم آوات یا گهید یجا .. 

داد  یست وقت ختهیو به هم ر یشدت عصبان به

زنهیم : 

- یقبل ی هوونیهمون د یکه باز بش !! 



" وونهیکه "د دونهیو م مونمیم رهیچشمهاش خ یتو

 یصدا ذاره؟؟یدلم م یخطاب کردِن من چقدر درد تو

تر رهیو نگاه من خ شهیاون بلندتر م .. 

- و  یتو شکمت حرف بزن یاز بچه  یایکه فردا ب

!! که باز بشه ؟یشوهِر مهربونت بر یقربون صدقه 

و  ینکبت یِ همون آش و همون کاسه؟؟ همون زندگ

خانوم  یکثافت که هر روزش با شک و بد دل

بگذره؟؟؟ که شبا کابوس گفتناتو تحمل کنم و همه ش 

 افتکث یکه با زنا ینیمحسِن حرومزاده بب یمنو جا

رو هم؟؟؟ ختمیر  

و..درک حرفهاش هر لحظه  شهیتر م یطوالن نگاهم

 ی. محسن..زنهاکنهیدلم رو خون م شتریب

اتاق خواب مشترک ی.توکثافت..شهرزاد و آوات.. ! 

رهیگیو بازوم رو م شهیخم م آوات : 

- !! حالم به هم ینگام کن ینطوریا یحق ندار گهید

! پاشو ینیبیناموس م یمنو مثل اون ب یوقت خورهیم

! پاشونمیبب !! 



شکنهیگلو م یو صدام تو کنمیم مقاومت : 

تو رو خدا راحتم بذار! تنهام بذار آوات! بذار به -

مریدرد خودم بم !! 

شکنهیاون هم م یصدا : 

-  یبدبخت نهمهی! ایتنها باش یخوایم یکنیغلط م

 می! پاشو بریقبل یکه آخر برسم به همون جا دمینکش

شده یچ یبفهم دیخونه مون! با !! 

. توجه شهیم شتریو درِد شونه م ب کشمیرو م بازوم

گمیم یو با حرص و دلخور کنمینم : 

- ذارم که ب یپامو تو خونه ا تونمیم یکنیفکر م

دم؟؟؟ید گهیزن د هیشوهرمو با   

و پر  رهیو نگاهش ت شهیدستش فشرده م یتو بازوم

کنمیدردتر. با ضرب بازوم رو آزاد م : 

-  یپامو بذارم تو خونه ا یکنیول کن آوات! فکر م

دووم  دم،یکه شوهرمو با اون وضع با قاتل بچه م د

ارم؟؟؟یم   



اشک  تا عمق درد رو بفهمم و هیجمله کاف نیهم و

. اون با نفس نفس زدن رهیچشمهام راه بگ یبازهم تو

و نعره  زنهیسرم مشت م یباال واریبه د یوونگیو د

شهیسالن پر م یِ خال یفضا یش تو : 

- نکردم!!! بفهم!! همونقدر که تو از اون  انتیمن خ

ادیمنم بدم م اد،یبدت م کهیزن ! 

زنمیو هق م ذارمیدهنم م یرو جلو دستهام : 

- من نبودم یوقت نیواسه هم ... 

زنهیتر و بلندتر نعره م وونهیحرفم د ونیم : 

به خاطر تو بود! همه ش به خاطر تو!! به خاطر -

!! به خاطر حال و روز توئه یایتو به خودت ب نکهیا

کردم، به خاطر  یهر کار ؟؟؟یفهمیبود!! م یروان

درباره م  گهیفکر د یبود!! حق ندار مونیتو و زندگ

یبکن !!  



 یدرد تموم نیا ایو خدا شمیمچاله م خودم یتو

و زنده بشم تا به  رمیبم دیبا گهینداره؟!! چند بار د

 !!آرامش برسم؟

 خیو دو دست  نهیشیروبروم م نیسنگ یبا نفسها اون

. از چشمهاش کنهیزده ش رو قاِب صورتم م

 تونهیجوره نم چیو ه بارهیم تیو عصبان یدلخور

نگه داره نییصداش رو پا : 

- تو اون  خواستمینم گهیحاِل تو بود! د به خاطر

خسته شدم  یفهمی! خسته شده بودم!! منمتیوضع بب

؟؟؟یچ یعنی  

و صورتم با شدت تکون  دهیرو تکون م دستهاش

خورهیم : 

- !! زنم جلو چشمم داشت گهیبود د دهیرس نجامیبه ا

 رِ یشده بود همه ش محسن و من می! زندگشدیپر پر م

مرِد خائن  هیشده بودم  گور به گور شده! تو ذهن تو

 ختهیکه با هزار جور زِن رنگ و وارنگ ر فیو کث

نفر بود  هیباور نکردم؟؟ اگه همون  یگیرو هم! م



! میدعوا داشت یکی ر. اما ما هرروز سکردمیباور م

 یعنی یفهمیم گمیکه م یینایبود! ا نیزنم بهم بدب

؟؟؟یچ   

و  دهیفشار م شتریو اون صورتم رو ب زمیریم اشک

رهیگیگاِه تر شده ش رو از چشمهام نمن : 

- به  ذارمیهم..نم یریهم..بم رمیبم یعنیمرگ!  یعنی

..انقدر تو زنمتی!! شده انقدر ممیاون روزا برگرد

تا به زور هم که شده، حرف تو سرت  زنمیسرت م

ا ت رونیب کشمیکثافتو از تو قبر م رِ یبره! شده اون من

اطر چرت و به خ فتهیو به غلط کردن ب ادیخودش ب

دهکه تو مغز تو فرو کر ییپرتا !  

. چکندیم یشتریو اشکها با سرعت ب ادیبند م نفسم

 ینگاهش رو تو ون،یدرم یکیبلند و  یاون با نفسها

خسته  ،یو با اخم وحشتناک کنهیچشمهام جابجا م

.با لرزش چونه م کشهیکهنه ش رو به رخ م یبودنها

زنمیو بغض وحشتناک لب م : 



-  یجا چی..هنجای..جز استی..نیاطره اخ چیه نجایا

ارمیدووم نم یا گهید .. 

و  شندیم دهیگونه هام کش یشستش رو یانگشتها

همراهه یخشدارش با حرص و دلخور یصدا : 

- ختمیمن با قاتل بچه م..رو هم نر !  

 سمی. با نگاِه خشهیاز جا بلند م کبارهیو به  گهیم

و سرما تا مغِز استخونم نفوذ  کنمیدنبالش م

 نمشیبی. مگردهیو برم رهیگی.اون چشم ازم مکنهیم

گلوم  ی. دستم رو روکنهیکه به سمت در پا تند م

که اون هم مثل من احساس  گذرهیو از ذهنم م ذارمیم

 ینفس یب یفرار کردنش برا نطوریا کنه؟؟؟یم یخفگ

ست؟ین !  

- گردمیجا..برم نیبمون هم .. 

و امشب چندبار شکست  لرزهیمردونه ش م یصدا

بارها بغض کرد؟؟ که  



. و مِن بندهیو در و پشت سرش م رهیم رونیدر ب از

غرور که شهرزاد با  ی..مِن ُخرد شده و بچارهیب

وحشتناک رو  ییِ کرده..با رفتنش تنها کسانشیخاک 

بودن و  ی. و در اوجِ خالکنمیبا تمام وجود حس م

نداشتن، با چنگ و دندون جمله ش رو نگه  یچیه

نهبه تنم نفوذ ک یرمدلگ یتا کم دارمیم : 

" نکردم انتیمن خ !" 

و با  کشمیم یفرض یخطها وارید یانگشتهام رو با

هدف رد انگشتم رو  یباز مونده و خسته ب یچشمها

 داریساعته که از خواب ب کیاز  شتری. بکنمیدنبال م

بخورم، چشمهام رو به  یتکون نکهیشده م و بدون ا

کنمیفکر م شبیدوخته و به اتفاقات د وارید .  

کم  نیو ا کنمینم یاحساس راحت ادیز نیزم یرو

 ریذهنم رو درگ تونهیکه م هیموضوع نیتر تیاهم

 ییم پر از آه ها نهیس یکنه. سرم رو به انفجاره و تو

از  یزیکه اگر هزار بار هم بکشم، بازهم چ

شهیحجمشون کم نم .  



 یتو یقد یتا االن که آفتاب از پنجره ها شبید از

ساعت هم خوابم نبرده  کی دیشا ده،یبتا یسالن خال

 ایهم گذاشت  یاون اصال چشم رو دونمیباشه و..نم

برگشته بود. و  چهیبا پتو و متکا و قال شبینه! د

 نیزم ینشستن رو یمجبورم کرده بود که به جا

 یرو رامکه ب ییپتو و متکا یخشک و سرد، رو

پهن کرده، دراز بکشم نیزم . 

چشم  خواستیستش دلم محاِل مخالفت نداشتم و را 

! و من ساعتها چشم بسته نمینب گهیهم بذارم و د یرو

خوابم ببره، به اتفاقاِت تلخ و پشت سر  نکهیو بدون ا

آوردم، فکر کردم. چشم بسته اشک  ادیکه به  یهم

 ی..چشم بسته پر از غم شدم..دستم رو روختمیر

دست دادن بچه م  زا یشکمم فشردم و چشم بسته برا

 نهیسرت شدم و پر از نفرت شدم و پر از کپر از ح

دلم  یغصه ها تو نیشدم و..بزرگتر یو دلتنگ

 .نشست

از آه ها از اعماق قلبم  یکیو  دمیم رونیب یبلند نفس

شهیرها م .  



- ؟؟یشد داریب  

بدون  داره؟؟یوقته ب یلی. خستیخوابالود ن صداش

 یانگشتم رو ی رهیبزنم، همچنان خ یحرف نکهیا

 شبیاومد..از د ینم ادمی. آخ خدا کاش مونمیم وارید

 کمیآرزو رو کردم؟؟ اون نزد نیچند بار ا

..مثل تمام طول شب که با فاصله کنارم موند و شهینم

 نی. ازد یکرد، و نه اصال حرف ینه اعتراض گهید

چند ساعته  یفرجه  کی یعنیسکوت  نیفاصله و ا

هم  دیهم آروم شدن..شا دیشا ایقوا!  دیتجد یبرا

خدا  ی! ولچارهیراحت دادن به مغز و قلِب باست

سکوت بگذره،بازهم  یروزها هم تو یکه حت دونهیم

شهیکه نم شهیدرد کم نم نیاز ا ! 

- س؟؟یگشنه ت ن  

 کی یبا وجود اونهمه اشک، بازهم آماده  چشمهام

! خوامیرو نم ختنیاشک ر گهیو من د مندیبارش عظ

گار و ان سوزونهیاون قلبم رو م نینفس سنگ یصدا

 تشیاذ کنم،یکه فکرش رو م یاز اون شتریب یلیخ



تحملش تموم شده بود و..با  گهید نیهم یکردم! برا

 ...شهرزاد

فکر من رو  نیو ا شندیهم فشرده م یرو چشمهام

اسمم  متی. اون آروم و با مالکنهیهربار داغونتر م

کنهیرو ادا م : 

- ن؟یعطر  

به  یِ ریو..دلگ شمینم ریگفتنش دلگ نیاز عطر گهید

 ییاصال معنا یدل شکستگ نهمهیا نیب یکیکوچ نیا

 !نداره

- اصال نه؟؟ یدینخواب  

و چشمهام  دمیگلوم رو همراه با بغض فرو م آب

. همون خواب کنندیبازهم رد انگشتم رو دنبال م

شدم و..من که بدون آوات  داریکوتاه هم با هق زدن ب

 یوابستگ نیبود ب یبزرگ یری. چه درگبرهیخوابم نم

چقدر به رفتن فکر کرده بودم و  شبی! دیدلخورو 

از  شتریب رورفتن نداشتم. با موندنم غرورم  یپا



خانمان  یِ وابستگ نینشکستم؟؟؟ لعنت به ا شهیهم

بودنمه فیباعث ضع شهیسوز که هم ! 

- نرفته که؟؟ ادتیاومد.. ادتی یهمه چ شبید  

جمله رو با  نیپوزخند نزنم و..اون چرا ا تونمینم

 ییبره که چه بالها ادمی شهیمگه م پرسه؟؟یم دیترد

 ادمیسرم اومده؟! البته که..از خدامه  یزندگ نیا یتو

 !بره

موهام حس  یکه دستش رو رو وارهیبه د نگاهم

 یو ُخرد شده م..لحظه ا چارهی. قلبم..قلِب بکنمیم

و  یوابستگ نیب یریلحظه درگ نیا یو..تو لرزهیم

 یش وار رو. دست اون نوازشهیم شتریب یدلخور

من انقدر  یگلو یو حجم بغض تو شهیم دهیموهام کش

که قصد خفه کردنم رو داره شهیبزرگ م .  

- ؟؟یکنم آروم بش کاریچ  

برام نمونده  یو من ناراحتم! غرور لرزهیم م چونه

 تونمیکه نم رمیچرا انقدر حق کنم؟؟یم کاریچ نجایو..ا

 تونمیکه نم فمیانقدر ضع ایدستش رو پس بزنم؟؟ 



نوازش بشم؟؟ لبم رو به شدت گاز  نینع از اما

وقت بغضم نشکنه و بازهم حس  کیتا  رمیگیم

 ،یندگز نیمفلوک بودن بهم دست نده..هرچند ا

تصورش رو بکنه یفالکت بارتر از اونه که کس ! 

- کنهیم تمیآوات..حرف نزدنت اذ یِ زندگ .. 

. من شندیدندونهام فشرده م نیب یشتریبا شدت ب لبهام

کار رو کرد؟؟  نیا شیم، پس چرا با زندگش یزندگ

 نجاشیچرا باورم نکرد؟؟ ازم خسته شده بود و به ا

شد؟ داشیخلوتمون پ یبود که..اون زن تو دهیرس ! 

 نیو من با تمام ا دهینوازش موهام رو ادامه م اون

نوازش دل بّکنم. و  نیاز ا تونمیفکرها بازهم نم

 مارگونهیب یِ وابستگ نیاز ا خوامیم یکِ  ای..خدایکِ 

  خالص بشم؟؟؟

 کنهیسکوت شروع به بافتن موهام م یتو نباریا

آرامش! پس کجاست که دستم بهش  ایو..خدا

 یبرا یراه خوادیاون هم مثل من فقط م رسه؟؟؟ینم

آروم شدن امتحان کنه؟! و انگار راهش رو هم  یکم



 یدستها..من رو به فراموش نیبلده که هربار با هم

نباریا ی. ولکنهیدعوت م ... 

کنار اومدن،  یکه به جا رسمیم ییآخرش به جا چرا

 ییدارم؟! چرا انقدر از تنها یدر فراموش یسع

که ازش دارم،  یادیز یکه با وجود دلگرفتگ ترسمیم

باشه و من رو به حال  کمیکه نزد دمیم حیبازهم ترج

که  ییحاال نیحاال..هم نیخودم نذاره؟؟ چرا هم

ند، دلم  دهگرفته ش یدستهاش به باز ونیموهام م

ش بذارم و  نهیس یبرگردم و سرم رو رو خوادیم

و..فراموش کنم و رمیبگ دیرو ند یهمه چ .. 

. لحظه دمیاراده ست که سرم رو به شدت تکون م یب

با تعلل  ی. ولستندیا یاون از حرکت م یدستها یا

سکوت  نکهیو ا کنهیبازهم شروع به بافتن موهام م

بهم حس  خونه،یرو نم یاشتنو آهنِگ دوست د کنهیم

میستی...اونقدرها آروم ننباری. ادهیم یمتنفاوت ! 

و حس  یذهن یها یریافکاِر کشنده و درگ ونیم

ها و  دنیتمام د ونیبودنش و لمس انگشتهاش و...م



و  دارهیدست از موهام برم کبارهیها، اون به  دنیکش

 ی! اون تویتحمل یجور ب کی. مثل شهیبلند م

تا  کشمیم یکه چه زجر دونهیخدا م و رهیسکوت م

پر  دنشید یخودم رو کنترل کنم و برنگردم! دلم برا

و دست من  شهی!! در بسته مگردمیو..برنم زنهیپر م

 یوابستگ نی. آخر اشهیدهنم محکم فشرده م یجلو

ُکشهیمن رو م ! 

دو  ایساعت.. کی دی. شاگذرهیچقدر م دونمینم

و  ومدیون ناز سه ساعت! ا شتریهم ب دیساعت..شا

 رهیخ یمن طاق باز به سقف بدون رنِگ سالن خال

من  یزیهمه سکوت برام آشناست و..چ نیمونده م. ا

 ی! چیفراموش ای! انکار..کنهیرو دعوت به انکار م

اومد رو؟؟؟  ادمیکه  یرو فراموش کنم؟؟ تمام اتفاقات

 شبیکه فراموش کردم؟! د یمیسال و ن کیمثل 

 نهیشیشکمم م یتم روجذاب رو..دس طانِ یرو..ش

از دست رفته م رو؟ یو..بچه  !! 

اسم  ی..محسن..چرا بازهم وقتریاون گفت خاله من 

 شه؟؟؟یم یخال یِ خال کبارهیذهنم به  اد،یم ریخاله من



 یفضا کی یتو یهست..زن ییصداها کی

 ادیخون از اون فضا م ی! بو؟یبسته..قرمز..خون

خشمش! که بب کنهیخون التماسم م یغرق تو یو..زن

خوابم تکرار  یوحشتناک بارها تو یصحنه  نیا

و شوهرم  خوادی! و حاال من دلم بچه م رو مدهش

 چیدغدغه م رو..بدون ه یآروم و ب یِ رو..و زندگ

از  یلی..خیزینگاِه تمسخر آم چی..بدون هیمزاحم

دورم؟ یزندگ نیا ! 

و  شهیباز شدن در، نگاهم از سقف جدا م یصدا با

. انتظار کنمیسمت در نگاه م اراده ست که به یب

الاقل نون و  ایدستش،  یآوات رو با غذا تو دنید

 رتیمهراوه ح دنیبا د یمخلفات صبحانه دارم. ول

نگاهش  یشتریبا دقت ب ی. وقتزنمیزده پلک م

 یانرژکه خودشه! با همون لبخنِد  نمیبیم کنم،یم

نیدلنش یبخش و همون چهره  ! 

- ها؟؟ یرینگ وقت خبر از ما هیسالم خانوم!   



پهن شده  یهمون پتو یو رو شمیم زیخ مین متعجب

و  چرخهینم یگفتن حرف ی. زبونم برانمیشیم رمیز ی

توقع و پر از درکه یب شهیمهراوه هم : 

- ازت نشد، گفتم  یخبر دمیمنتظر زنگت بودم..د

سر بهت بزنم..دلم برات تنگ شده بود  هی امیخودم ب

معرفتم یدوسِت ب .. 

ندازهیبه اطراف م یدن نگاهش کینزد درحال : 

- واسه خلوت کردن با خودت  یدنج یهوممم چه جا

 یوقت شهی..منم همی! ساکت و خالیانتخاب کرد

 نیرزمیز رفتمیتمرکز کنم، م یزیچ یرو خواستمیم

وقتا  شتری..بشدیمزاحمم نم چکسیخونه مون..اونجا ه

واسه جواب دادن به  ادمهی ی..حتخوندمیاونجا درس م

و  اشوهرمم چند ساعت رفتم اونج یخواستگار

 ..قشنگ فکر کردم

زنهیبه روم م ییمحابا یب لبخند : 

- که شوهر بهتر از  دمیرس جهینت نیآخرشم به ا

ادیمن نم رِ یگ یرعلیام !  



 ادی. اون رو به شهیم دهیبه سمت شوهرش کش فکرم

 نیفکرها به ا نیا نیو ب دمش؟؟؟ی..اصال قبال دارمینم

چه راحت داره فکرم  ومده،ینکه هنوز  کنمیفکر م

کنهیرو منحرف م ! 

-  گذره؟؟بایخوش م دیجد یِ خب؟ چه خبرا؟؟ زندگ

؟؟یکنیم کاریچ دیجد نِ یعطر  

. خودش رهیگیم دهیو اون ناد ادیلبم م یرو یپوزخند

و شاِل  رهیگیپتو جا م یبدون تعارف کنارم رو

دارهیسرش برم یرنگش رو از رو یگلبه : 

-  هی کنمیپاره وقت نم شیتدوتا آ نیاز دست ا یوا

 شگاهیدست به سر و روم بکشم..سه روزه وقت آرا

وقت  هیدارم واسه رنگ کردن موهام، هنوز نتونستم 

کنم برم یخال .. 

رنگش  یقهوه ا یموها یو دست ال کنهیم نگاهم

کشهیم : 

- که تو ذوق بزنه، نه؟؟ ومدهیش درن شهیر ادیز  



بش رو جوا نکهیو..بدون ا کنمیبه موهاش م ینگاه

پرسمیم یا گهیبدم، سوال د : 

- ؟؟یایآوات ازت خواست که ب  

دهیجا بخوره، با آرامش جواب م نکهیا بدون : 

- ..فکر کنم ِشتیپ امیآره زنگ زد بهم گفت که ب

نه؟؟ شیبدجور ترکوند  

. اون درحال رمیگیو چشم ازش م دمیم رونیب ینفس

گهیم فشیک یکنکاش تو : 

- اونقدرام حالت  به نظرم ینگرانت بود..ول یلیخ

رو پشت سر  ی..انگار اصل کارستین میوخ

یگذاشت .. 

خندهیم و : 

خوبه من نبودم که ترِکش هات به من بخوره! آواتو -

یکرد کسانیکه با خاک  !! 



که با خاک  یکس کنمیو فکر م کشمیم یآروم پوف

رو  یکیک یشده، فقط منم! مهراوه بسته  کسانی

پرسهیم نیو در همون ح رهیگیجلوم م : 

- ؟؟یچرا انقدر نگرانش کرد   

رو بهش  میو نگاه خال رمیگیم کیک یاز بسته  چشم

دمیم : 

- باهات دوست شدم یاز چه زمان ستین ادمی .. 

رو از باز  کیک یو بسته  کشهیم یبا لبخند نفس اون

 رونیبسته ش ب یرو از تو کیک کهی. درحالکنهیم

گهیآروم م کشه،یم : 

-  ی.تو قبول نداشتکه بچه ت سقط شده بود و. یوقت

یکه از دستش داد .. 

. اون کنهیاسم بچه بغض به گلوم حمله م دنیشن با

زنهیم یربطیو حرف ب رهیگیرو سمتم م کیک : 

- وقت نکردم..سِر راه  یعنیمنم صبحونه نخوردم..

میگرفتم که باهم بخور وهیو آبم کیدوتا ک .. 



 یرنگ تو یگرِد قهوه ا کیتارم رو از ک نگاه

دمیو گلوم رو ماساژ م رمیگیدستش م : 

- ندارم لی..میمرس .. 

و  ذارهیظرفش کنارم م یرو تو کی. ککنهینم تعارف

ها رو  وهی. آبمکنهیخودش باز م یبرا یا گهید کیک

 یخودش رو تو کیاز ک یو تکه ا ذارهیم نمونیهم ب

رو به  وهیآبم کیکوچ یِ بطر ی. وقتذارهیدهنش م

. گلوم دستش رو پس بزنم تونمینم ره،یگیسمتم م

. تهبغض بزرگ راه نفسم رو گرف کیخشکه و 

. اون با خورمیم یتعلل قلپ یو ب رمیگیرو م وهیآبم

گهیو م رهیگیلبخند چشم ازم م : 

- دکتر  هی شهیبد غذا بودم. باورت م ادمه،ی یاز وقت

عاشق تنقالت باشه؟؟ به خصوص پفک و لواشک! 

 نیا کهیمنه..درحال نیهم درست ع ایحاال عرش

کنهیم تمیاذ یلیخ اخالقش ! 

گهیاون مشتاقانه م ی..ولهیک ایعرش ستیمهم ن برام : 



- از  شهینم یسه سالشه، ول کِ ی..نزدگمیپسرمو م

 هی..زلزله واسه نیعطر شینیبب دیپسش بر اومد! با

 داشیپ خچالیصبح از دم  شیشه! ساعت ش قهیدق

کرده بود یکردم..صبح زود هوس بستن .. 

. شهیم یجور کیدلم  گه،یکه از پسرش م نطوریا

هیو بامزه ا نیریش یحتما بچه  ! 

- ن؟؟یدیواسش خر  

دهیرو بهم م شیخنده نگاه گوشه ا با : 

- براش  یرعلیقرار شد صبحونه بخوره، بعد ام

دوره زمونه رو  نیا یبخره..تو رو خدا بچه ها

میباج بد دیواسه غذا خوردنشون هم با ؟؟ینیبیم ! 

. کنمیلم حس مد یو حسرت رو تو کشمیم یبلند نفس

حالمون انقدر  دیمن هم بود..االن شا یاگر بچه 

 یخورده ش رو کنار مهین کیخراب نبود! اون ک

چرخهیو کامل به سمتم م ذارهیم : 



- که ازت  یهفته ا هی نی..تو انمیکن بب فیخب؟؟ تعر

افتاد؟؟ ییخبر موندم، چه اتفاقا یب  

که حرف  دونهیو خدا م پرسهیم یراحت و عاد اون

 کنمیمن چقدر سخته! زانوهام رو جمع م یبرازدن 

سکوتم  ی. وقتکنمیو دستهام رو دور زانوهام حلقه م

و با  ذارهیساعدم م یاون دست رو شه،یم یطوالن

گهیم یمهربون : 

- شروع کن..از رابطه ت با  ،یکه راحت ییاز هرجا

ن؟؟یآوات بگو..باهم بهتر شد  

گمیم یروبروئه وقت واریبه د نگاهم : 

- خوب بود..تا قبل از  یلی..خروزیاز د تا قبل

روزید .. 

گمیو از ته دل م کشمیم نییرو پا نگاهم : 

- حذف بشه میزندگ یاز صفحه  روزیکاش د ! 

گهیو با درد م کشهیم یقینفس عم اون : 



- بابام فوت کرد، بارها آرزو کردم که اون  یمنم وقت

حذف بشه و برگردم به  میزندگ یروز از صفحه 

 ..روز قبلش

زنمیو لب م کنمیشده نگاهش م مات : 

 پدرت فوت کرده؟؟-

زنهیم ینیغمگ لبخند : 

- ..تا دمیعذاب کش یلیغصه خوردم..خ یلیاوهوم..خ

حرف نزدم..بابامو  یکلمه هم با کس کیدو هفته 

 کردم،یو چشم باز م دمیخوابی..هربار که مخواستمیم

داشتم که همه ش خواب باشه و بابام زنده و  دیام

عوض نشد..هرروز که  یچیه ی.ولسالمت باشه.

 چوقتیو ه ستین گهیباور کردم که د شتریگذشت، ب

یکوه دلتنگ کیو  می..فقط ما موندگردهیبرنم .. 

..لب کشمی..نفس مشهی..بسته مشهیباز م دهنم

دهیبه اطراف تکون م ی..اون با لبخند سرگزمیم : 



هنوز بعد از دو سال دلم براش پر -

 میزندگ یصفحه اون روز از  چوقتی..هکشهیم

که  دمیزنده نشد! فهم چوقتیحذف نشد..بابام هم ه

همچنان ادامه داره..مادرمو  یزندگ

به خاطر بابام  دمیدارم..شوهرم..بچه هام..دوستام..د

بودن کنار اونا رو هم از دست  یدارم لحظه ها

قدر هر لحظه  دیمادرم بود..با یول. بابام رفت..دمیم

..کال میزندگ یزایعز ..قدر بودندونستمیبودنشو م

قدر بودنشونو  دیزنده ان، با ی..تا وقتنهیهم یزندگ

غصه خوردن  گهیاز دست رفتن، د ی..وقتمیبدون

نداره یا دهیفا چیه .. 

و من ناخودآگاه  زنهیاون موج م یصدا یتو غم

گمیم یوقت لرزهی. صدام مکنمیبغض م : 

-  دهیند ینبودنشو قبول کنم..بچه م..هنوز حت تونمینم

و پوچ از دستش دادم چیدمش! به خاطر هبو ! 

کنهیم ینیقلبم سنگ ی. درد روچکهیم اشک : 



-  یفهمیبه خاطر قابل قبول نبودنم از دستش دادم...م

 یکس یچقدر درد داره وقت یدونیمهراوه؟؟؟ م

 حرفتو..خودتو باور نداشته باشه؟؟

تا  دهیو اجازه م کنهیسکوت نگاهم م یتو اون

زمیبر رونیدلم رو ب یوانباشته شده ت یحرفها : 

-  میاون زن اجازه داشت تو حر نکهیفقط به خاطر ا

 وونهیمن د نکهیکنه..به خاطر ا دایراه پ مونیزندگ

قابل درک  ریغ ی وونهید هیبودم! از نظر همه من 

مادر شدن نداشت اقتیبودم که ل ! 

زنمیو با درد پچ م شندیدور زانوهام فشرده م دستهام : 

- داشتنشو  اقتیهم ثابت کردن که لاز دستش دادم! ب

 !!ندارم

گهیم یبا مکث کوتاه مهراوه : 

- مادر شدن  اقتیبگه که تو ل تونهینم ینه..کس اقتیل

دلم..قبول کن که  زیجان..عز نی..اما عطریندار

..نه تنها تو، بلکه یداشتن اون بچه رو نداشت یآمادگ



به اون  تونینداشت..اصال زندگ یآوات هم آمادگ

بود دهینرس د،یبا که یثبات .  

 زیتمسخر آم یخنده ها تونمیقبول کنم و نم خوامینم

کنم رونیاون زن رو از ذهنم ب : 

- آرومتر بود و  مونیاگه اون زن نبود، حتما زندگ

 ..حال منم بهتر بود

- همه ش به خاطر اون زن بود؟؟ یمطمئن  

. ادیدهنم نم یتو یو حرف دمیهم فشار م یرو لب

گهیاون م : 

- حاال اون بچه وجود داشته باشه..آواتم  نیاگه هم

باور کرده باشه که اون زن واسه خراب کردن 

و  فتهینقشه داره..بعد اگه همون اتفاق ب تونیزندگ

 ختنیقصد به هم ر گهید یکیاون زن،  یبه جا نباریا

 ؟؟یایاز پسش برب یتونیداشته باشه..تو م تویزندگ

؟یدونیمقصر م ویک ؟؟یکنیم یچه فکر !  



که  کنمیو فکر م شهیچشمهاش جابجا م نیب همنگا

گهید یزنها ایبشه.. داشیهم پ یا گهیاگر زن د !  

 ...خب..اونا-

گهیحرفم با آرامش م ونیم : 

- که بعد  ادتهی ؟؟یآورد ادیرو کامل به  یتو همه چ

قبلش..قبل  ایافتاد؟؟  یاز سقط بچه چه اتفاقات

ترهاش..نسبت به شغل آوات و سوژه هاش و 

 ؟؟یداشت یو آشناهاش..چه حس لیاش..فامهمکار

؟یداشت ینسبت به خوِد آوات چه حس !  

 شهیم دهیلحظه به هزار سو کش کی یتو فکرم

ذهنم در رفت و آمدند.  یتو ییزهایچ کیو..

 ییو پسردا یی..رقص..دختردایمهمون

دوران  یآوات..دوستها

دانشگاهش..همکارانش..سوژه هاش..زنها! تمام 

! انگار زارمیآوات!! از همه شون..بدور و بر  یزنها

 ونیکه دستم رو م خونهیمهراوه حرف نگاهم رو م

گهیو آرومتر م دهیدستش فشار م : 



- به اسم شهرزاد نبود و  یمشکل فقط زن زمیعز

؟؟یدرک کن نویا یتونی! مستین  

و اون  مونمیم رهیسکوت و حال بد بهش خ یتو

دهیادامه م : 

- داشت  یسع فیکث یدرسته اون زن با نقشه و فکرا

نبود که  نیا یمشکل اصل یخراب کنه، ول تویزندگ

نبود که اون  نیمشکل ا یآوات حرفتو باور نکرد.حت

تو سرش داشت و چقدر پست و  ییزن چه نقشه ها

کردن تو، آوات رو  تیبا اذ خواستیبود که م ریحق

نشد قموف چوقتیسرد کنه، که البه ه یاز زندگ ..  

گهیشمرده م آروم : 

-  یآوات واسه باور نکردِن حرفا لیکه دل نهیکل امش

داشت که آوات حرف تو رو  یلیبود! چه دل یتو چ

 خواستینگرفت؟؟ م یزن رو جد نیباور نکرد و ا

 یاومد؟؟ از زندگ یکنه؟! از تو بدش م تیتو رو اذ

با تو خسته شده بود؟؟ واقعا با اون زن رابطه داشت 

از دست  رو انهیمخف یرابطه  نیا خواستیو نم



وجود داشت که باعث  یا گهید زیچ کینه... ایبده؟! 

تو قابل قبول نباشن؟؟؟ یحرفا و خواسته ها شدیم  

و چقدر  لرزونندیسواالتش قلبم رو م یدونه  دونه

سواالت فکر کنم! و در  نیا یدرد داره که بخوام رو

پرسهی!! مهراوه مگه؟ید لیآخر..دل : 

- ..باشه؟؟ ریشب رو در نظر نگ نیلحظه آخر هی

هم اصال  یفکر کن بچه ت وجود داشت..شهرزاد نام

بدونم حس اونموقعت  خوامینبود. م تیزندگ یتو

تجسم  یتونیبود؟؟ م یبا آوات چ تینسبت به زندگ

؟؟؟یو بهم بگ یکن  

کنمیزمزمه م دیترد پر : 

 ..خوشبخت..بودم-

دهیبه اطراف تکون م یبا لبخند سر اون : 

-  یخوای..چون نمنیطرع یستیتو با خودت صادق ن

 یبدون یتا حدود دمی..شایرو بفهم یمشکالت اصل

 ی..تا وقتیقبول کن یخواینم یکه مشکل کجاست..ول



طعم  یتونینم ،یکه با خودت رو راست نباش

یرو بچش یزنیکه ازش حرف م یا یخوشبخت !  

 ی. اون با مکث کوتاهشندیم پیهم ک یرو لبهام

گهیم : 

-  ادتی یزیشد..چ یبهم بگو بعد از سقط بچه، چ

اد؟؟؟یم  

 رمیدرگ یذهنم استراحت بکنه و رگبار ذارهینم

فکرم رو  تونمیحال نم نیو در ع کنمی! فکر مکنهیم

من  یعنی..ستمیاز حرفهاش منحرف کنم. اگر صادق ن

نه؟؟؟ نهیبودم! مشکل ا نیواقعا..نرمال نبودم و...بدب  

- بودم؟ نیمن بدب !! 

گهیتعلل م بدون : 

- اگر االنم  یداشته! و حت لیا دلحتم ،یاگر بود

داشته باشه یلیدل دیبا ،یهست .. 

کرده بود که من  یآواته؟؟ اون کار لشیدل کنمیم فکر

اعتماد بودم؟! من واقعا نسبت  یو ب نینسبت بهش بدب



داشتم؟!! دستهام رو دو طرف  یحس نیبه آوات همچ

واقعا  یعنیبفهمم.  کنمیم یو سع دمیسرم فشار م

 نینزنم! من اگر بدب یرو به نفهم بفهمم و خودم

 یِ کینزد یتو زاد،مثل شهر یبودن زن لشیبودم، دل

..و اگر اونها نبودند...چه گهید یآوات بود. و زنها

داشته  یحس بد نیداشت که نسبت بهش همچ یلیدل

اون شِب  ی..ولستین یزن چیباشم؟! حاال که ه

فکر کنم و من  یا گهید زیبه چ ذارهیوحشتناک نم

لحظه هم از  کی یکه اون شب رو حت ستمین موفق

کنم رونیذهنم ب : 

-  تونمی..نمسیتمرکز کنم! االن حالم خوب ن تونمینم

 نی! اون بود..تو بدتررمیبودن شهرزادو در نظر نگ

که ممکن بود باشه.با آوات بود! با شوهِر من!!  ییجا

! به منیاومد یبه من گفت واسه چ !! 

و اشک به چشمهام  دمیرو محکمتر فشار م دستهام

و انگار بازهم  زنهینم ی. مهراوه حرفکنهیحمله م

زمیبر رونیدلم رو ب یتو یتا عقده ها دهیاجازه م : 



- اومدم تو خونه  یاومدم! واسه چ یبهم گفت واسه چ

با  یبود که باعث سقط بچه م شد! چطور یم!! با زن

من نسبت به اون  دونستیکارو کرد؟؟؟م نیمن ا

 کهیاون زن یم! ِلهم کرد!! جلوکثافت چقدر حساس

در  تونمیم یکرد!! چطور انتیخوردم کرد! بهم خ

 ی وونهید بهم گفت خسته شده! از منِ  رم؟؟؟ینظر نگ

خسته شده بود یروان ! 

گهیم یبا نفس بلند مهراوه : 

- ن؟؟یعطر یبود وونهیتو د  

دلم لونه  یکه تو یو با غم بزرگ لرزهیم م چونه

کنمیکرده، نگاهش م : 

- ام مهراوه؟؟ وونهیدمن   

صورتم  یبا دست نوازشگر اشکهام رو از رو اون

گهیم یو پر از مهربون کنهیپاک م : 

- آوات ازت خسته نشده  ،یهم باش وونهیاگه د یحت

زمیخسته شده بود عز گهید زیبود. آوات از چ .. 



مونمیم رهینگاه تار شده بهش خ با : 

 ..پس خسته شده بود-

که  یکنه و هرطور یبا کلمات باز تونهیم اون

کنه تیو هدا ریتعب خواد،یخودش م : 

- قابل  ریدرک کنه که غ تونهیبهتر از تو نم چکسیه

 ..قبول بودن چقدر دردناک و خسته کننده ست

گهیو پر نفوذ و آروم م کنهیم یمکث : 

- یتو آوات رو قبول نداشت ! 

 گهیاشک هم د ی. انگار حتمونمیحرکت م یو ب مات

مهراوه خشک  یچشمها یرو.نگاهم شهینم ختهیر

 ری. غکنمیذهنم مرور م یو جمله ش رو تو شهیم

. ذهنم به دمیجمله رو قبال هم شن نیقابل قبول بودن! ا

. آوات بود که شهیم دهیبه چند وقت قبل کش کبارهی

 :بهم گفت

" میرو قبول نداشت گهیهمد !" 



فکرم و نگاهم  یرفت؟! تو ادمیرو  یکی نیچرا..ا و

. همونقدر که آوات شهیاوه جابجا ممهر یچشمها نیب

من رو قبول نداشت، من هم اون رو قبول نداشتم! 

 نیرفتارها هم یلیخ لیدرسته نه؟! و انگار دل نیا

رو قبول  گهیدردناک و تلخه! ما همد یجمله  کی

حس ضربه  نیاز ا یو هرکدوم به نحو مینداشت

میخورد !  

بود؛ .مشکل فقط شهرزاد نخورهیسر م نییبه پا نگاهم

حِس  نیچرا همچ دونمیمشکل حس من بود و من نم

نسبت به آوات داشتم! به جون کندن  یوحشتناک

کنمیزمزمه م : 

- اگر..شهرزادم نبود یحت ... 

دهیجمله م رو کامل کنم و مهراوه ادامه م تونمینم : 

- مشکل  گهید یجا هیاگر اون هم نبود، باز از  یحت

وات تو رو ..چون همونقدر که آکردیبروز م نتونیب

..فکر کنم یتو هم اون و باور نداشت کرد،یباور نم

باشه ادتیرو خوب  نیا ... 



حس  ییزهایچ کی یآور ادیو با  شندیجمع م لبهام

ازم دور بشه  خواستیدلم نم چوقتی. هرمیگیم یبدتر

هزاران فکر  شد،یهم دور م قهیچند دق یحت یو وقت

گذشتیاز ذهنم م . 

- نسبت به  تتونینراه درست کردن ذه چکدومیه

 یزمان هیمشکل از  نی. ادیرو بلد نبود گهیهمد

 نیبود که تو به زم یشروع شده..واسه آوات از زمان

و نسبت به دوست و آشنا و کال  یو زمان شک داشت

از اون،  شتری..و بیآوات، سو ظن داشت انیاطراف

 یداعتما یو ب ینینسبت به خوِد آوات حس بدب

یداشت .. 

باال بکشم و حالم اصال خوب  نمتویرو نم نگاهم

 یو با آرامِش قشنگ رهیگی.مهراوه دستم رو م ستین

گهیم : 

-  نی..و ایاعتماد بود یتو نسبت به آوات ب نیعطر

 نیخسته بشه..ا نیبدب نِ یکه اون از عطر شدیباعث م

که تو فکر  ستین یاز اون نوع یخستگ



..آوات فقط دنبال درست کردن اوضاع تو، و یکنیم

آوات خالصه  یبود. تمام خستگ نتونیضاع ببعد او

درست کردن  یبرا شترشیتالش ب یتو شدیم

تونیزندگ .. 

 یو ب شهیقفل شده مون تار م یدستها یرو نگاهم

خونه خراب کن باشه تونهیچقدر م یاعتماد !  

- تو  دِ یآوات نسبت به افکار و د ینیشروع بدب

هم مشخص شد..تو قبول  لشیمشخص شد..دل

؟؟یدار  

آوات به خاطر رفتاِر  نکهیو اعتراف ا کنمیم سکوت

 ریخود من، من رو قبول نداشت، سخته! باعث غ

نسبت به  دمیقابل قبول بودنم خودم بودم و افکارم و د

 آوات؟؟؟

- ..از نیعطر ستیتو مشخص ن ینیشروع بدب یول

چه  ایکرد؟؟  شهیدل تو ر یحس تو نیا یچه زمان

سبت به آوات ن یحس نیباعث شد که تو همچ یاتفاق

 یو ب نیبدب نطوریفقط نسبت به آوات ا ؟؟یکن دایپ



که  یفکر کن نیتا حاال شده به ا ؟؟؟یاعتماد بود

 ریو محکم تو رو اس یحس انقدر قو نیا یچطور

 کرد؟؟

 یتو یکی. کنهیقلبم جا خوش م یحس ترس تو کی

خلوت..خواب..تو  ی. بلند..توکردیگوشم وز وز م

که با آوات تنها  یوقت یجمع..همه جا..همه جا حت

 !بودم

-  نیباش.دنبال شروعِ ا لی..دنبال دلزمیعز نیعطر

 تیزندگ یتو یاعتماد یب نی..نذار دوباره اینیبدب

 شهیو از ر یکن دایش رو پ شهیر دیبرگرده..با

افکاِر مسموم  نیا یاجازه بد دی! نبایقطعش کن

 یکنه..به اندازه  کونیرو کن ف تونیدوباره زندگ

 زایچ یلی..خدیدی..زجر کشدیشد تیردوتون اذه یکاف

باهم بودنتون  نش،یکه بزرنگتر دیرو هم از دست داد

کنار هم آروم و عاشقانه و  دیکه با ییبود. شما روزا

از دست  د،یکردیم یزندگ دهیچیپ یبدون دغدغه ها

رو باور  گهیهمد نکهی. اون هم فقط به خاطر ادیداد

 دیدرک نبود..االن باو حستون واسه هم قابل  دینداشت



درک  شتریو بب شتریرو ب گهیهمد دیکن یسع

..حاال که خدا فرصت شروع دوباره بهتون داده، دیکن

 دیبه هم فرصت بد دی. هردو فقط بادیازش استفاده کن

دیبد گهیو حرف زدن به همد حیتوض یو اجازه  .. 

حرفها رو بشنوم و  نیدارم که ساعتها ا ازین چقدر

که مغز و روحم  ییکنم با حرفها نیگزیبشنوم و جا

. اون صدا درحال کنندیم یو متالش خورندیرو م

مهراوه ست یمبارزه با حرفها : 

" ..پاش فنی..همه شون کثستنیمردا قابل اعتماد ن

 یدی..دانتنیو خ یهمه دنبال خوش گذرون فته،یب

غرورتو  یچطور یدیکرد؟؟ د انتیبهت خ یچطور

اتاق خوابت بود!  یتو گهیزن د هیشکست؟؟ اون با 

بغلش کرده بود و به تنِش زل زده  یچطور یدید

 "بود؟؟؟

و سرم رو به شدت به  دمیهم فشار م یرو چشم

. مهراوه دستهاش رو دور دمیاطراف تکون م

زنهیو محکمتر حرف م کنهیبازوهام حلقه م : 



- مشکالتت باش..نذار افکاِر  ی شهیدنبال ر نیعطر

با گذشته ت  دی.تو باکنه. دایذهنت راه پ یتو یمنف

 یکه مشکل اصل یتا بفهم یتمام و کمال روبرو بش

آرامش نداشتنت، کجاست! من و آوات 

رو خودت  یکمک اصل ی..ولمیکنی..کمکت ممیکنارت

زمیعز یبه خودت بکن دیبا ... 

. کاش دمیو فکم رو محکم فشار م لرزهیم م چونه

زن رو خفه کنم و از ذهنم پاک کنم.  یصدا تونستمیم

و  کنهیاون با تمام وجود داره با مهراوه مبارزه م

روح و ذهن و قلبم رسوخ کرده  یزن تو نیانگار ا

رهینم رونیب یکه به راحت ! 

. مونمیم رهیخ رونیو به ب ذارمیچونه م م ریز دست

درحال حرکته و  اد،یبا سرعت نه چندان ز نیماش

بخوام  نکهی. نه اکنمیمن از نگاه کردن بهش امتناع م

و من هنوز بعد از ده  ستیدست من ن نی..واقعا اها

هفته نتونستم اون شب نحس و اون نگاه زن رو 

 .فراموش کنم



حرف زدن با مهراوه، آرومترم  گهید یجلسه  دو

فکر باشم و با وجود  یتو شتریکرده. باعث شده که ب

که گذشت فکر کنم. آوات  ییبه روزها یگاه ،یسخت

شدن  کیو نزدبه حرف زدن  یاصرار ادیهم ز

بهم داده تا با  یکه اون فرصت فهممینداره و من م

امیکنار ب یلعنت یروزها نیخودم و ا .  

 لیچقدر ازم دوره و انگار داره تبد یکه فراموش آخ

. به خودم قول دادم که شجاع شهیحسرت م کیبه 

ذهنم مرور کنم. انقدر  یباشم و تمام اتفاقات رو تو

 یذهنم بمونه و به جا یتو شهیهم یمرور کنم تا برا

و انکار، باهاش بهتر روبرو بشم و بعد  یفراموش

! خدا ؟یکدوم راحت ی. ولامیبتونم راحت تر کنار ب

که با هربار مرور خاطرات دردناک، چه  دونهیم

کشمیو چقدر عذاب م ادیبه روحم م یفشار . 

- ؟؟یایساعت چند م  

زمزمه وار  رم،یبگ رونیچشم از ب نکهیا بدون

دمیرو مجوابش  : 



- دونمینم .. 

 منتظرت بمونم؟-

خدا چرا انقدر هوادار و مهربونه؟! آخه چطور  آخ

 یکه باعث مرگ بچه م شد، تو یمرد با شهرزاد نیا

 اتاقم قرار داشت؟؟؟

-  رمیسر م هیطول بکشه..احتماال بعدش هم  دینه..شا

نایمامانم ا یخونه  .. 

. حتما تعجب کرده به خاطر کنمیرو حس م نگاهش

از دو ماهه  شتری! خب تعجب هم داره..بممیتصم نیا

اومده  شیکم پ یلیبدون اون نرفتم و خ ییجا چیکه ه

که  ییبذارم. تنها جا رونیکه اصال پام رو از خونه ب

کوتاه و  دیخر کی یمهراه بود و گاه دنید رفتم،یم

آوات..اون هم فقط همراِه یمعمول ! 

- میباهم بر مونمیپس م .. 

. نگاهش رو به کنمیو نگاهش م مگردیتعلل برم با

به نظر  نطوریحالت. البته ا یجلوست و صورتش ب



 شبیحس باشه. د یکه ب کنمیو من فکر نم رسهیم

 یتراس همون واحد خال یرو از تو گاریس یبو

و آوات..خسته  کردمیحس م یسوم به خوب یطبقه 

  !ست

- گرفتم خودم برم می..تصمستین یازین .. 

و دوباره به  دهیرو بهم م شیانگاه گوشه  یا هیثان

شهیم رهیجلو خ : 

-  یخال یمن و خونه  شیفکر و ذکرت پ خوامینم

 ..باشه

. چرا به روم کنهیو کامم رو تلخ م شهیزهر م حرفش

که فکرم هنوز خرابه؟ ارهیم ! 

- کنمیبهش فکر نم .. 

کنهینگاهم م یداره وقت یاخم کمرنگ نباریا : 

- ؟؟یتکرار کن نویو هم یتو چشام نگاه کن یتونیم  

و  شهیم ی. نگاه اون طوالنشندیم پیهم ک یرو لبهام

 یکه خودم هم به خوب یحرف نینفس من از تکرار ا



. اون نگاه ادیبند م ست،یهم صادقانه ن ادیز دونمیم

 رهیچشمهام خ یو دوباره تو کنهیبه جلو م یکوتاه

شهیم : 

- ! بگو از تنها موندِن من تو خونه گهیِد بگو د

 گهی!! بگو دیترسیرفتنم نم رونیگو از ب! بیترسینم

تو سرت هزارتا  رون،یب رمیم ی! بگو وقتیعطر

ادیفکِر مسخره نم !  

. اون با اخم نهیشیگلوم م یتو یناخواسته ا بغض

 یتر یجد یو با صدا کنهیبه روبرو نگاه م ظتریغل

گهیم : 

- چرا؟؟ یدونی! میبگ یتونینم  

کنهیم نگاهم : 

- مرِد  هیذهنت من چون هنوزم که هنوزه، تو 

 کنهیاستفاده م یو کثافتم که از هر فرصت انتکاریخ

 رونیبرم ب هی! کافگهید یبا زنا یواسه خوش گذرون

..اونوقته کهادیب رمیگ یخونه خال ای .. 



گمیحرفش با بغض م ونیو م گزمیم لب : 

- ستین نطوریا .. 

 هیبا حرص همراهه و بعد از چند ثان پوزخندش

گهیم : 

- ..اصال ولش کنینگفتم که بغض کن! الیخیباشه ب ! 

جونم لونه  یکه تو یبد! چقدر سخت! با درد چقدر

کنمیکرده و قصد رها کردنم رو نداره، زمزمه م : 

- روزا  نیا یدارم چطور دونمی..نمستیحالم خوب ن

گذرونمیرو م .. 

دمیفرو م یرو به سخت بغضم : 

- درک  دیهم حق فراموش کردن ندارم..هم با

بازتر  دیبا د دیباشم..هم با لیبال دلدن دیکنم..هم با

همه  دیبهش فکرکنم..با دینگاه کنم..هم همه ش با

 !ش...به اون اتفاقات فکر کنم

رمیگیو چشم ازش م شهیآه م نفسم : 



-  یحس خوب چیهستم که ازش ه یتو خونه ا

داشته باشمش و  تونستمیکه م ی..فکر بچه ارمیگینم

..تو اتاق ..فکر شوهرم که.کنهیندارم، داغونم م

 ...خوابم

. دمیادامه بدم و سرم رو به اطراف تکون م تونمینم

و حالت کالفه ش رو شکار  کنمیبا مکث نگاهش م

کنمیم : 

- خوامی..فقط فرصت مارمیکم ب خوامینم .. 

 نییتند تند سرش رو باال و پا یبه حالت عصب اون

کنهیم : 

- هم مگه دارم؟؟؟ فرصت ندم  یا گهید یچاره 

کنم؟ کاریچ !  

قلبم رو  شیعصب یچشمها یو خمار کنهیم نگاهم

سوزونهیم : 

-  خوامی..اما نمیفرصت دار یتا هروقت خواست

میکه قبال بود میبرس ییآخرش به جا ! 



فشرده شده، سرم رو باال  یو با لبها شهیتار م نگاهم

طاقت برگشتن به اون  گهی. من هم دکنمیم نییو پا

از خوِد  شتریب یعذاب آور رو ندارم و ک یگذشته 

 من طالب خودب شدن حالمه؟؟؟

ساعتها  خوادیبه دهن مهراوه ست و دلم م نگاهم

حرف بزنه. انقدر حرف بزنه و من انقدر بشنوم که 

خالص  ینیو بدب یاعتماد یحس بِد ب نیباالخره از ا

اگر روزها و  ی.حتنمیرنگ آرامش بب یبشم و کم

حرفها طول بکشه نیهفته ها ا . 

به کم حرف زدن  گه،ید یزهااون برعکس رو اما

با آرامش  یکوتاه یو بعد از گفتگو کنهیقناعت م

گهیم : 

- . هیباهم چ مونینظرت درمورد من و دوست دونمینم

..دنبال یکه چقدر به حرفام اعتماد دار دونمینم نمیا

تو  خوامی..من مزمیعز ستمیجلب اعتمادت هم ن

که دور و  یکه هر زن یو بدون یخودت به باور برس

شما  یِ ! واسه زندگستیِر تو و شوهرته، دشمن نب



َشکها و  نیاکه  یبفهم دیشوم نداره..با ینقشه 

از همه به خوِد تو صدمه  شتریب ،یمنف تیذهن

لحظه آرامش نداشته  کیکه  شهی..باعث مزنهیم

..تمرکز یباش ی..حالت خوب نباشه..عصبیباش

 تیاز زندگ ی..درکل نتونینداشته باش تیزندگ یرو

 یتلف کردن زندگ یعنیلذت نبردن،  نی..ایببر لذت

باشه و  لچسبو د نیریش تونهیش م هیکه هر ثان یا

یدیهدر م یتو با فکر خراب دار .. 

دمیم رونیب ینیسنگ نفس : 

- ..همه ستیکنم..دست خودم ن کاریباهاش چ دونمینم

بود و من همچنان از بودن  ومدهین ادمیکاش  گمیش م

به اون نقطه  دی..چرا باگرفتمیکنار آوات آرامش م

م؟؟؟یدیرسیم   

رهیگیدستم رو م یبا مهربون مهراوه : 

- که درمورد اون شب باهات  یخوایتو از من م

 حرف بزنم؟؟



و اون از نگاهم حرف دلم  رمیگیرو ازش نم نگاهم

به اطراف تکون  یبا لبخند سر ی. ولخونهیرو م

دهیم : 

- من طرز  ی لهیتو به وس خوامیمن نم نیعطر

 ینطوری..اگر ایرو نسبت به آوات عوض کن فکرت

 شیپ یایم اد،یم شیکه پ یباشه، اونوقت هر مسئله ا

که باهات حرف بزنم و آرومت  یخوایمن و ازم م

کنم تا تو  هیکنم و..اتفاقات بد رو من واسه ت توج

یراحت از ذهنت پاک کن .. 

 حیدر مورد اون شب بهم توض خوادی.نممونمیم مات

خالص کنه؟ یفشاِر روان نیابده و من رو از  ! 

- آروم بشم؟؟ یشده..من چطور یکه..چ یاگه بهم نگ  

خندهیم آروم : 

- از آوات  دی! تو بانیعطر یبپرس دیاز من نبا

که بهت  ی..ازش بخوایبخوا لی..ازش دلیبپرس

نداره..هرچند  یا دهیفا چیبده..اگر من بگم، ه حیتوض

 نیا یلبودم..و نتونیب یکل ماجراها انیکه من درجر



باهات حرف بزنه و درمورد اون  دیکه با ستمیمن ن

بده حیشب و اتفاقات قبلش بهت توض .. 

. اون شهیچشمهاش جابجا م نیمتعجبم ب نگاه

خواد؟یم یازم..چ ! 

- که نهیمنظورت ا .. 

-  کی..تو و آوات شرزمیواضحه عز یلیمنظورم خ

شما رو  یجا تونهینم چکسی. هدیهست گهیهمد یِ زندگ

 یاونقدر تونهیهم نم چکسی..هرهیبگ گهیواسه همد

آرومتون کنه.  د،یرو آروم کن گهیهمد دیتونیکه شما م

..وگرنه اصل ییام واسه راهنما لهیوس هیمن فقط 

که  یمسائل مورد.اگر قرار باشه دردییکار شما دوتا

و  دیو از هم سوال نپرس دیباهم حرف نزن اد،یم شیپ

که  دیخواب گهی..و به جاش از کس ددیند یحیتوض

 یا دهیچه فا یکارو براتون بکنه، اون زندگ نیا

 ینفر سوم هیدنبال  تونیتو زندگ دیداره؟؟؟ چرا با

 یبه اندازه  یواسه جوش دادن رابطه تون؟! ک دیباش

گذشته نیبوده؟! از ا لوتتونشما دوتا تو خ .. 



گهیبه چشمهام م رهیو خ کنهیم یمکث : 

- که  یدش بخوااز خو دی..پس بایتو از آوات دلخور

. اشتباه تو سکوِت ارهیرو از دلت در ب یناراحت نیا

د؟؟یزنی.چرا باهم حرف نمنیتوئه عطر  

. من شجاعت حرف زدن خورهیسر م نییپا نگاهم

که بخوام با آوات  شهیم نیمانع ا یزیچ کیندارم و..

 .حرف بزنم و حرفهاش رو بشنوم

- به دست  یراه برا نیمواقع بهتر شتریکه ب یدونیم

 دنیحرف زدن و حرف شن تونهیآوردن آرامش م

که از هم  شهیفقط باعث م نتونیباشه؟؟؟ سکوت ب

ناتوان تر گه،یدرک همد یو تو دیدورتر بش .. 

 یو تو کشمیم رونیدست مهراوه ب یرو از تو دستم

من  یکیست.  ختهی. فکرم به هم رشمیخودم جمع م

. اگر آوات حرف کنهیرو به باور نکردن وادار م

 نیه و..من حرفهاش رو نتونم باور کنم..ابزن

ست؟یترسناکتر از سکوت ن ! 

- ترسمیم .. 



-  یتونیکه نم هیترست چ لیدل ؟؟یترسیم یاز چ

؟؟یبگ تیزندگ یآدِم تو نیکتریرو به نزد تیدلخور   

گمیو پر از نخواستن م کشمیناراحتم رو باال م نگاه : 

- ..باورش نکنمترسمیم .. 

دهیباال م ابرو : 

- ؟؟یکه ازش گرفت یحس خوب نهمهیبعد از ا  

 یشرمنده  یلیو من خ کشمیطرز فکرم خجالت م از

آوات هستم یمردونگ : 

-  موی! به خدا دارم سعستمیکه خوب ن دونمیخودمم م

بچه مو از دست  یچطور نکهیمهراوه..فکر ا کنمیم

همون زن با شوهر من  نکهی..فکر اکنهیم تمیدادم، اذ

دارم  نحالی..با ارهیبگ نفسمو خوادیاتاقم بود، م یتو

حرف بزنه و  ترسمی..مترسمیم ی..ولکنمیم مویسع

دروغ بگه و دیامن تو دلم بهش شک کنم که ش ... 

زنهیم یحرفم لبخند کمرنگ ونیم : 



- بودم. درست از  نتونیتمام اتفاقات ب انیمن در جر

..آوات به خاطر حال خراب یکه تو حامله بود یوقت

مشاوره و  یبرا د،یداشت که ییپر ماجرا یِ تو و زندگ

به من زنگ زد. نگرانت بود..نگران  ییراهنما

نشونش بدم تا حالت  ی..ازم خواست راهتونیزندگ

 شویسع ونما کردم،یم شییبهتر بشه. من راهنما

 تویسع ی. درست مثل االِن تو..تو هم دارکردیم

خوبه! مطمئنا قصدت رفتن و  یلیخ نی. ایکنیم

ستین هم یزندگ نیشدن ا الیخیب . 

گمیم عیسر : 

 !نه اصال-

دهیرو فشار م دستم : 

-  دیا!! بشتریب یلی! خیکن یسع نیاز ا شتریب دیپس با

داره  دونمی..منیعطر یحرفا باش نیشجاعتر از ا

..اما یشب و روز ندار دونمی..مگذرهیبهت سخت م

 یحس برس نیکه تو به ا شهیباعث م یچ ینیبب دیبا

یبترس از حرف زدن با شوهرت هم یکه حت . 



 کیفکر کنم و..خب فکر کردن  یکم دهیم اجازه

که  یزن یتار و..صدا یطرف ماجراست و گذشته 

کنهیوادار م ینیمن رو به بدب ... 

- که آوات رو با اون زن  یدرمورد شب خوامیمن نم

تو  یبزنم. چون خواسته  یحرف ،یدیاتاقت د یتو

نسبت به آوات  ِدتید خوامی. نمنیعطر ستیدرست ن

من عوض بشه. خودت  ین شب، با حرفاو او

برو و درموردش  ،یدیهروقت که به اون باور رس

 ینقطه  یباشه که االن تو ادتی یاز آوات بپرس..ول

و از ته  ی..اگر تالش نکنیهست تیاز زندگ یحساس

از هم بپاشه و..اونوقت  یممکنه همه چ ،یدل نخوا

شده رونیو یِ زندگ هیو  یمونیتو م ! 

. اگر نتونمندازهیحشت به دلم مآخرش و ی جمله ... 

که چند تقه به دِر  کنمیبه حرفهاش فکر م هنوز

و  رهیگی. اون با مکث چشم ازم مخورهیاتاقش م

گهیم : 

- دییبفرما .. 



باز شدن در اتاقش  یبه مهراوه ست که صدا نگاهم

 یکرده. صدا رمیدرگ ی. حرفهاش بدجورشنومیرو م

شنومیرو م ینازک منش : 

- رو آوردن ایهمسرتون ارشخانوم دکتر  .. 

رسهیبه گوشم م یبچه ا یصدا، صدا نیهمراه ا به : 

  !ماما! بابا لَفت-

 کبارهی. به لرزهیم نیریش یصدا نیا دنیاز شن قلبم

 یبغل منش یپسربچه تو کیکه  نمیبیو م گردمیبرم

قشنگش بغض دارند.  یو..چشمها زنهیدست و پا م

بم قل یتو یزیو چ شمیغرق صورت معصومش م

خورهیتکون م .  

- من؟؟ ِش یپ یمامان اومد یوا  

لخِت قهوه  یقرمزش با اون موها یمن! لپها یخدا

و بامزه ش!  دیسف شرتیو ت نیرنگ..شلوارک ج یا

شده ش باز  یکفشهاش..آخ قلبم! اون دهِن شکالت

خورهیتکون م یبغل منش یو تو شهیم : 



- یباز مینموخوام! بابا! بل !  

! تمام فکرها شمیو هول م مریگیرو محکم گاز م لبم

قلبم  یزیچ کی. فقط رندیم رونیاز سرم ب کبارهیبه 

..حسرتکنهیرو پاره م ! 

- ! بابا شب ینداره مامان یبیقربونت برم..ع یاله

بخره واسه ت یبستن گمی..بهش مادیم .. 

بامزه ش بهونه  یو بچه  کنهیبغلش م مهراوه

رهیگیم : 

- یباز مینه! االن! بل ! 

بغل  ی. پسربچه تومونهیباز م یسنف یاز ب دهنم

کنهیم یتابیمهراوه ب : 

- میموخوام! ماما! بل زای!! پمی! االن بلمیبل ! 

 کنه،یو ناواضح کلمات رو ادا م نیریکه ش ینطوریا

من! اون هم انقدر  ی! بچه کشهیدلم براش پر م

!! مهراوه ؟یو چلوند ی! انقدر خواستنشد؟یم نیریش

ر آروم کردنش د یپشت سر هم سع یبا وعده ها



که از چشمش  یاشک یداره و من غرق دونه 

گمیکه م ستی. دست خودم نشمیم چکه،یم : 

- واسه  رمیمن بم یکنه! اله هیتو رو خدا نذار گر

 ؟؟؟یخرینم ی! چرا واسش بستنختنتیاون اشک ر

کنهیم هیخدا داره گر یکنه! وا یببرش پارک باز !! 

بلند اراده از جا  یو من ب شهیسکوت م یا لحظه

. قصد بغل کردن و آروم کردن اون بچه رو شمیم

 ی. فقط با چشمهاکنهینم هیگر گهیدارم و پسربچه د

گرد و خوشگلش بهم زل زده و انگار تعجب کرده. 

 !من قربون اون تعجب کردنش

- من ببرمت  یخوایدلم؟؟ م زیعز یخوایم یچ

که  یهرچ میبخرم؟؟؟بر یواسه ت بستن میپارک؟؟ بر

خرمیودم واست مخ ،یدوست دار .. 

شمیم یعصب اد،ینم ادمیاسمش  یوقت : 

- ه؟؟؟یمهراوه اسمش چ ه؟؟یاسمت چ  

گهیم یبا حالت خاص مهراوه : 



- نهیخانوم خاله عطر نیمامان، ا ای..عرشایعرش !  

خجالت زده دستش رو  ای!! من خاله شم؟! عرشخاله؟

کنهیمشت م شینیب یجلو : 

- یباز میماما ِبل ! 

به آغوش  یلحظه ا یو برا رهیضعف م دلم

با دقت  یو وقت رمی. جلو مشمیم قراریب دنش،یکش

. شهیذهنم پررنگ م یتو ای..اسم لوبکنمینگاهش م

 شندی! دستهام مشت مایلوب گفتیآوات به بچه مون م

. کنهیمن و مادرش جابجا م نیو اون نگاهش رو ب

من باشه؟ یبچه برا نیاگر ا شهیم یخدا چ یا !! 

- برمت پارک؟؟ب یایبغلم؟؟ م یایم  

و مهراوه با  کنهیبه مادرش م ینگاه دیبا ترد اون

زنهیم یا گهیلبخند حرف د : 

- ! بگو؟؟نیبگو خاله عطر ایعرش  

گهیم یآروم یلیخ یخجالت زده با صدا اون : 

- نیخاله عطّ  ! 



به قلبم چنگ  یزیو چ شندیاز بغض پر م چشمهام

 یو رو بوسهیپسربچه رو م ی. مهراوه گونه زنهیم

ذارهیم زشیم : 

- پارک..باشه مامان  میبعد بر ن،یکوچولو بش هی

 جون؟

نفسم به  یتابیبرد؟! چرا ازم دورش کرد؟؟؟ از ب چرا

ادیباال م یسخت : 

- بغلش کنم؟؟؟ یذاریمهراوه م   

به اطراف  یو با مکث سر کنهینگاهم م مهراوه

دهیتکون م : 

- نیاالن نه عطر ... 

 یشمهاکه چ مونهیم ایعرش ی! نگاهم روشکنهیم دلم

من!  یبرا یکی نیا ای. خدارهیگیدرشتش رو ازم نم

من یایلوب !! 

- کنه یببرمش باز خوامیتو رو خدا! م !! 



. دستم رو رهیگیو دستم رو م شهیم کمینزد مهراوه

شمیم ایعرش کیطاقت نزد یو ب کشمیعقب م : 

- بغلم؟؟؟ یایم  

رهیگیبازوم رو م مهراوه : 

- منه  یبچه  ای..االن نه! عرشیبغلش کن یتونیتو نم

مامان داره..فقط مادرش  کی..اون بچه فقط زمیعز

آرومش کنه دیبا .. 

. ادیسرم فرود م یتو تیو واقع رهیگیم شیآت قلبم

!! من مادر شدن خوامی! من بچه م رو مخوامینم

خوامی! من..مادر داشتن..مخوامیم !! 

- ..اگه اون بچه رو یسال دار ستیتو فقط ب نیعطر

فرصت  گهیساِل د ستیب یزه به اندا ،یاز دست داد

..اون بچه از یداشته باش گهید یبچه  هیتا  یدار

! هنوز دیتو و آوات هنوز هست یدست رفت! ول

که  یبرس ییبه جا یتونی..تو مدیدار تونویزندگ

و  دتخو یبچه  یتونی..میباش ایمادِر دن نیبهتر



 یکه زندگ یقبول کن دی..فقط بایآوات رو داشته باش

دهیخدا فرصت دوباره به آدم م ادامه داره و .. 

ترسهیم ایو عرش چکهیگونه م م یرو اشک : 

 !ماما! بَخل!! ماما-

. سوزمیحسرت م یو من تو کنهیبغلش م مهراوه

 یلحظه.فقط برا کیبهش دست بزنم؟!  تونمینم یحت

ایلوب یِ رفع دلتنگ !  

- داد  ی..بابا بهت چنمی..بگو ببیمامان سین یزیچ

؟؟یبخور  

 خوادیمن دلم م ایو خدا کنهیو جمع ملبهاش ر اون

سرخ اون بچه رو که آب از دهنش راه افتاده،  یلبها

  !بوسه بارون کنم

- نداد ی! بّسنیسّ یه !  

و من قلبم  بوسهیپر عشق لپش م یبا خنده ا مهراوه

. کنمیپاهام له م ریخواستن، ز نهمهیرو به خاطر ا

بچه نیمادر داره و..ا کیهر بچه  ... 



- فقط  شه؟؟یحساب م یچیپس شکالت ه! طونیش یا

ه؟؟؟یخوردن یبستن  

رو  نیندارم! ا ی. من بچه اشندیقشنگش جمع م یلبها

جاش رو  تونهینم یبچه ا چیباور کنم!! و ه دیبا

! سوزمینبودنش م یو..آه خدا چقدر دارم برا رهیبگ

گهیم ایو بعد رو به عرش کنهیبهم م یمهراوه نگاه : 

- ن؟؟یطربغل خاله ع یبر یدوست دار   

و با خجالت سرش رو به سر  ندازهیباال م یسر اون

ادیبغل من ب خوادی. دلش نمکنهیم کیمهراوه نزد !  

- ؟؟ی..باشه مامانرونیب میتا باهم بر نیبش نجایپس ا  

که چقدر  فهممیو تازه م کنهینگاهم م یچشم ریز اون

مادر داره و فقط  کیمادرشه! اون بچه  یوابسته 

که مادر  یمن چارهیش کنه! بآروم تونهیمادرش م

. قدرش رو شدمیو ..با مادرم آروم نم ستمین

 نهمهیباعث ا یازش دور بودم؟! چ ای! دونستم؟ینم

ندارم؟ اقتیل یچیه یشد؟؟؟ من تو یدور ! 



که مهراوه  ییو با کاغذها نهیشیم زیم یرو ایعرش

گهیبهم م ی. مهراوه روکنهیم یباز ده،یبهش م : 

-  ،ینکن یاس خوشبختکه خودت احس یتا وقت

..اون یرو خوشبخت کن گهیکس د یتونینم چوقتیه

بودنش حال تو رو عوض  یبچه رفت، ول

. چون تو از اون حس کردیبدتر هم م دی..شاکردینم

. پس تمام تالشتو بکن تا یدور بود یلیخ یخوشبخت

 یرنگ و رو تیبه زندگ یو بتون یبه اون حس برس

 شهینم لیدل نیا یول ،یدار ادیز رصت..فیتازه بد

 یباشه که گاه ادتی. یکه فرصتا رو از دست بد

شهیم رید ،یکنیکه فکرشو م یزودتر از اون یلیخ .. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



چه  دونمیباالخره تموم شد؟؟؟ نم دیدیدوستان..حالتون خوبه؟ د سالم

. تو رهیگیدلم م رسهیرمان به قسمت آخر م یکه وقت هیتیحکا

حس رو داشتم نیهم قایهم دق یقبل یرمانها . 

 

ذهنم  بود برام. ی. موضوع سختدنیرس انیو آوات هم به پا نیعطر

خسته هم شدم. چون موضوع متفاوت بود،  یشد و گاه ریدرگ یلیخ

که شما  سمیبنو یجور کردمیم یسع شهیو هم کردمیفکر م یلیخ

 نی. عطردیرو درک کن تهایشخص خوامیهمونطور که من م

اشتباه. و  یرادا یقابل درک باشه و آوات گاه ریهمونطور غ

و  دیم همراهشون باشرو درک کنن و شما ه ریمس نیا یِ هردو سخت

خوب  یی. اگر جادیدرک کن دیرو اونطور که با ریمس نیا

بدتون  تهایاز شخص ایبود..قابل درک نبود.. یینبود..اضافه گو

بود،  زینفرت انگ یگاه نیاومد، همه ش برام قابل قبوله. اگر عطر

حس رو بهتون دادم. اگر  نیخوشحالم که ا و کنمیدرک م یبه خوب

رو اونطور که  شینتونست زندگ یتجربگ یخاطر بآوات با  یگاه

بازم درک  د،یکنه و شما از دستش حرص خورد تیریمد دیبا

از اشتباه  یداشت که خال ییتهایرمان شخص نی. درکل اکنمیم

رمانهام رو به  یتهایکردم شخص یسع شهینبودن. که من هم

دیکنم تا شما بهتر اونها رو بفهم کینزد تیواقع . 

 

و به  دیلذت برده باش یخوندن رمان سرآغاز وارونگ از دوارمیام

دیباش دهیمطلوب رس یها جهینت . 


