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کت در مورد  من و حایم کنجکاو شده اند.  .یم دانستم که در شر

ی رفت و آمد یم کردیم و   حتی با وجود این که با خود حایم با ماشی 

ی شده بودیم.  بهه برانگت 
ُ
 با هم بودیم بیشتی ش

خوانده اش  نیم دانم شاید روزی من را به همه به عنوان دختی

تی بر حس کنجکاوی  معرفی یم کرد تا حداقل خیال کارمندانش مب

 شان را آسوده یم کرد. 

 سوار شدم و هردو به سمت خانه جدید براه افتادیم. 

 * * * * * * * 

ل جدیدتون مبارکه!  – ی ن خانم اینم متی  خب نستی

نگاهم خانه ای را یم دید که در خیابانی بزرگ جای گرفته بود. 

روی دیوارهایش از هردوطرف شاخه های درختان آویزان بود. در 

رگ و آهتی اش به رنگ قهوه ای سوخته بود. حایم مقابل خانه بز 

متوقف کرده بود و من با ولع شم را کیم خم کرده بودم تا بتوانم  

 از شیشه جلو، خانه را راحت تر ببینم. 

ونش که خییل قشنگه!  –  وای! بت 



 

ی را باز کردم و خارج شدم. نگاهم فقط و فقط خانه ای   در ماشی 

بود ِمن بعد در آنجا به همراه مادرم و سارا را یم کاوید که قرار 

 باشیم. 
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ی به   مقابل در خانه ایستادم و حایم هم بعد از قفل کردن ماشی 

 کنارم آمد. 

 خب چرا منتظری؟ بفرما.  –

شم را چرخاندم و نگایه به صورت شادمانش انداختم. برق  

کلید را مقابل عجیتی در چشمانش موج یم زد. زمانی که دو عدد  

 تکان داد، مست  نگاهم را به آن دو کلید دادم  
ی

چشمانم همچو آونگ

 و با تعلل دستم را کیم باال بردم و کلیدها را از او گرفتم. 

 اتفافی یگ از کلیدها را درون قفل در فرو کردم و کیم 
ً
کامال

چرخاندم که در حیاط باز شد و من حیایط بزرگ با چندین  

ت نیمه باز    درخت و بوته های گل مقابلم دیدم. دهانم از حت 

 مانده بود و شور و شعفی در دلم غوغا برپا کرده بود. 

داخل حیاط شدم. حیایط که به اندازه سه برابر خانه قبیل مان 

بود. هوا روبه تاریگ رفته بود و فضای مقابلم اما زیبانی خایص 
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 چراغ های پایه کوتایه  
ً
 ای  مخصوصا

ی
که المپ های بزرگ و رنگ

هر دو طرف حیاط قرار گرفته بود که زیبانی حیاط را دو چندان که 

 این خانه برای سه نفر آدم زیادی بزرگ بود! 
ً
 کرده بود؛ واقعا

ن؟ –  خوشت اومد نستی

ی  نسترن  ! از زبان حایم شنیدن چه زیبا بود! آن هم با وجود چنی 

! شاید برای این دلم لرزید که  مدت هاست اسمم را بدین  شتی

 شکل از زبان مردی نشنیده ام! 

 چرا وایسادی؟ –

با صدایش به کناردستم شم را یم چرخانم که او را یم بینم که با  

فاصله کیم از من ایستاده، مجدد نگاهم را به حیاط مقابلم یم  

 به اطرافم نگاه یم دوزم که تانی دونفره و زیبا را  
دهم و کیم بیشتی

شاهتونی که همانند کلبه ای باالی شش قرار گرفته  در زیر درخت

ی یم زنند!   یم بینم و چشمانم برق بیشتی

–  !  اینجا خییل قشنگه! چه کردی حایم! دمت گرم مشتی

ه   تت 
ی

خنده بلندی ش یم دهد که به چهره اش که در تاریگ گونی رنگ

ه یم شوم.   تر گرفته خت 

 برای خی یم خندی؟ 
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–  

ین خندیده است که لب های من را هم به   بقدری جذاب و شت 

خنده ای وادار یم کند. کیم که به خودش مسلط شد، دستی به  

  پشت گردنش یم کشد. 
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اینکه لَحنت گایه اوقات یم شه لونی منشانه! نه این که بدم بیاد   –

! فقط این که وقتی این مدیل ح  جذاب هم یم شر
ً
رف ها نه! اتفاقا

 ...  یم زنی

ه یم شود.   مکث یم کند. به چشم هایم هم خت 

جدی شده است. دیگر حتی نشانی از خنده در صورتش نیم بینم.  

 سیبک گلویش تکانی یم خورد و... 

ی مثل تو نباید این طور حرف بزنه ویل نیم دونم چرا  – با اینکه دختی

شه! حسادتم یم  غیرتت هربار که لحنت این طور یم شه بیشتی به 

یه طوری که هرقدرم بشینم و فکر کنم که تموم این سال ها  

 رو به دندون کشیدی بیشتی بهت غبطه یم  
ی

چطوری یه زندگ

 خورم! 

 محو صدایش یم شوم... 

 محو تعریفی که از من یم کند... 



 

، نورماه در آسمان و ستاره ها گونی در  
ی

نورهای المپ های رنگ

ِش شان من را گرفته! مِن چشمانش خیمه زده اند، که اینطور درخش

ن چه بالنی بر شم یم آید که این طور هر بار محو حایم یم 
نستی

شوم؟چه یم شود در من که حایم با موهانی جوگندیم و ریش و  

سبیل های همرنگ موهایش من را به یاِد دریاچه ای نقره ای در 

شب یم اندازد؟ در من چه اتفافی رخ یم دهد که هربار حایم را 

از قبل فقط و فقط برای خودم یم خواهم؟ چه یم شود که   بیشتی 

 حمایت های حایم را فقط برای خودم یم خواهم؟

 کیس برایم معنا نداشت چرا حال دوست دارم از  
ی

متی که زندگ

 اش  
ی

روابط شخیص حایم شدربیاورم و بیشتی در مورد زندگ

بدانم؟من را چه شده؟با تکان خوردن های دست حایم مقابل 

 نم به خودم یم ایم... چشما

اف کن!  –  کجا غرق شدی؟ اعتی

ی احساسم  ن  ی یم اندازم. نیم توانم نی خیال گفیی گاهم را به پایی 

شوم! حایم خودش شجاعت این کار را به من داده! حایم خودش 

 باعث شد که من نتوانم نی خیال احساسانم شوم! 

 به تو غرق شدم!  –

 با تعجب تکانی 
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یم خورد و ابروهایش در هم تنیده یم شوند.  گونی  در جایش 

حرفم را باور نکرده و نشنیده که تک خنده ای با بهت یم زند و  

شی تکان یم دهد. اما مجدد نگاهش به چشمانم میخکوب یم  

 شوند! 

کوچولو؟ نه دریام نه استخر عمیق! پس تو   – مگه من خی دارم دختی

؟   خی غرق یم شر

ایم دست نیم کشیدم. حرفی را که در  یک دم از نگاه کردن به ح

پستوی ذهنم و قلبم در مورد او برای خودم نگاه داشته بودم را به  

 زبان یم آورم. نی آن که خجالتی داشته باشم. 

 دلت دریاست! اسمت حایِم اما واسه من یجور دیگه حایم ای!  –

گفتم و از کنارش رد شدم. کیم که جلوتر رفتم، خانه ای دو طبقه  

گ مقابل چشمانم نقش بست. نمایش فوق العاده زیبا و  اما بزر 

همانند کاخ ها به رنگ سفید بود. دو ستون بزرگ با کیم فاصله از  

در اصیل و در مقابل نمای خانه قرار داشت و طافی مثلث شکل  

روی همان دو ستون و خانه بهم متصل شده بودند. دو پنجره 



 

ه پله ای که سطح  بزرگ و شیک هم در نمای خانه قرار داشت و س

 جلونی خانه را از حیاط جدا کرده بود.  

مقابل در بلویط رنگ خانه ایستادم و با تنها کلیدی که یم دانستم  

 اما...  کردم  بازدر خانه را باز یم کند، 

 ) حایم (
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ن بود و تمام برنامه ریزی هایم را کرده بودم تا  امروز تولد نستی

م.   ی تولدی را که یم دانستم مدت هاست نداشته، بگت  برایش اولی 

 ها 
ی

 اش یم کرد. تمام دوندگ
ی
تولدی که او را وارد بیست و یک سالگ

را انجام داده بودم تا برایش روزهانی را رقم بزنم که الیقش است!  

ت گذشته بودند. روزهانی که فراموششان کرده روزهانی که سخ

ی بود همچو تجربه ای داشته   بود. روزهانی که آرزوی هر دختی

 باشد. 

ن خداراشکر توانستم همه    با جناب محتی و مادرنستی
ی

با هماهنگ

 کارها را به اتمام برسانم. 

کت یم کردند را   جناب محتی دوستانی که در محفل شب شعر شر

ن در  دعوت کرده بود و  من هم با تماش تلفتی که با مادر نستی



 

ی شناسنامه اش،  ارتباط بودیم و پرسیدن تاری    خ تولدش و گرفیی

امروز را روزی رقم بزنم که تولدش را با دیدن خانه جدید  

 مصادف کند.  

ی در خانه مهیا بود. چون خانه را مبله و تمام وسایلش را   همه چت 

ی که برای خانه آورده ب ودم تا خانه را آماده کند مهیا مطابق دیزایتی

م، برایش چند  ن را به خرید بتی
کرده بودم. حتی وقتی نتوانستم نستی

 که  
 دست لباس سفارش دادم تا در اتافی

مخصوص خودش بود داخل کمدش قرار دهند. نیم خواستم برای  

ن صحنه ای را مشاهده  ی فروگذاری کنم. و حاال نستی ی ن از چت 
نستی

ابت ماندنش در مقابل خانه شده بود. حجم  یم کرد که باعِث ث

 مقابل صورتش تکان یم خورد و زرورق  
ی

زیادی از بادکنک های رنگ

 با کیم  
ً
 که باالی شش به پرواز درامده بودند. دقیقا

ی
هانی رنگ

فاصله پشت شش ایستاده بودم. یم خواستم برای چند روز بعدی 

 راند.  که آزمون تست هوش دارد با ذهتی آرام آن را بگذ

سارای کوچک لباش ُپف دار صورنی رنگ به تن داشت و  

موهای بلند و مشگ اش مرتب دورش ریخته شده بود و ِتیل  

 صورنی رنگ با شکوفه هانی سفید روی موهایش قرار گرفته بود. 



 

ی یم پرید و تولد  ن باال و پایی 
بادکنگ در دست داشت و مقابل نستی

یک یم گفت. لبخندی ز  ن را تتی
ن نستی دم و از پشت ش به نستی

 گفتم: 

م.  –  تولدت مبارک دختی

ی لب   برسعت چرخید و چشم های اشگ اش را به من دوخت. بی 

 هایش از بهت فاصله افتاده بود... 

 حایم.. 
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–  

 چشم هایم را همراه با کلمه ای که بر لب راندم بازوبسته کردم. 

 جانم؟ –

گرفت. اشک هایش به روی  دست های لرزانش را مقابل دهانش  

 گونه هاش یم غلتیدند... 

 اما... چطوری... آخه؟ –

دستم را میان دو کتفش گذاشتم و وادارش کردم رایه خانه شود و 

یکات تولدش که به سمتش شازیر یم شد را بدهد.   جواب سیل تتی

... مهمونا شپا موندن.  –  برو تو دختی

ن را به ژینوس اطالیع نداده بودم چون یم دانستم ا  گر قضییه نستی

کت به او گفته بودم که  بداند غوغانی به پا خواهد کرد. دیروز در شر



 

با سودی بیشتی سهامشان را خریدارم! همان هم باعث برافروخته  

 شدنش شده بود و با حالتی عصتی از  

کت خارج شده بود. من گرچه تمام سودی که از کارم دریم آوردم  شر

 ری یم کردم اما سود  در جای دیگری هم شمایه گذا

بیشتی درآمدم را رصف کمک به کسانی یم کردم که یم دانستم  

ی ها بود که خداوند همیشه هوای من را هم   چقدر نیازمندند؛ همی 

 داشت... 

ن که حال اشک شوق در چشمانش نشسته بود،   مادرم و مادر نستی

ن با   یک یم گفتند. مادر نستی ن را تتی
دست یم زدند و تولد نستی

س هانی که به تن کرده بود فوق العاده تغیت  کرده بود و غم  لبا

صورتش را باد به یغما برده بود... خوشحال بودم و گونی بار  

 سنگیتی دیگر از روی دوش هایم برداشته شده بود... 
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ن داخل شد، پشت شش وارد خانه شدم و در را بستم.   وقتی نستی

ن با صدانی گریان 
یکات را یم داد و وقتی در آغوش  نستی جواب تتی

مادرش رفت، با صدانی بلند کیم گریه کرد و در نهایت با صدای  

 جناب محتی از آغوش مادرش جدا شد و مقابل او ایستاد. 



 

ن جان تولدت مبارک دختی گلم... امیدوارم   – خب نستی

صدوبیست ساله بیسر و روزهای زندگیت همیشه پرازموفقیت و  

 همراه باشه.  اتفاقات خوب

ن در حایل که با کف  هایش، صورت اشگ اش را پاک یم  دست نستی

 کرد، جواب جناب محتی را هم داد. 

از شما هم ممنونم استاد... هیچ وقت این روز رو فراموش نیم   –

 کنم. 

از من تشکر نکن! حایم تموم این مدت زحمت کشیده و اگر هم   –

گم که حسانی  تشکری باشه فقط و فقط از حایم! من فقط یم  

درسات رو بخون که برای چندروزآینده که آزمون برگذار یم شه  

. گرچه با شناختی که از تو   آماده باشر و هممون رو شبلند کتی

 دارم مطمئنم موفق یم شر و شگ ندارم. 

ن و  – ! شما نبودین من هیچ وقت شاید با نستی ممنونم جناب محتی

ن به م  بود که  خانوداش آشنا نیم شدم! معرفی نستی
ی

ن کاربزرگ

 انجامش دادین! 

 لطف داری حایم جان!  –

باز هم ازتون ممنونم استاد! هیچ وقت این لطفتون رو فراموش  –

 نیم کنم!  



 

–  .  خب بفرمایید همه شپا موندن. بفرمایید برای پذیرانی

مهمانان را به سمت پذیرانی هدایت کردم تا سه مردی که بعنوان  

وع به پذیرانی  خدمتکار برای این  روز استخدام  
کرده بودم شر

 کردن از مهمان ها کنند. 

م صتی کن مادر...  –
ن دختی  نستی

ن فهمیدم که او را برای چه کاری صدا کرده   با صدای مادر نستی

است. یم خواست او به اتاقش برود تا لباس هایش را تعویض  

کند. با ببخشیدی به همراه مادرم به جمع مهمانان پیوستیم تا  

 لحظانی آن ها را تنها بگذاریم. برای 
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ن (  ) نستی

با دیدن آن چه که حایم برایم تدارک دیده بود، نفس کشیدن را  

فراموش کرده بودم. باور آن چه را که در مقابلم بود برایم سخت  

 یم امد. اما واقعیت داشت و رویا نبود... 

 حقیقت داشت... 

 حقیقتی که کتمانی نداشت... 

حال دوستانی را در کنار خودم داشتم که همه در بزم تولدم   این که

کت کرده بودند.   شر



 

تولدی که کامل فراموشش کرده بودم. از همان زمانی که به کارکردن 

 در خیابان ها پرداخته بودم. 

ده بودم. اما حایم هر آن  از همان زمان روز تولدم را هم به بادها ستی

برایم فراهم کرده و یم کرد و به  چه را که روزی در حرستشان بودم،

 از واقعیت زده بود. نیم دانستم خانه را نگاه کنم یا از 
ی

آن ها رنگ

شوک تولدم خارج شوم. سارا و مادرم با لباس های جدیدشان 

ی شده بودند و رنگ صورتشان آمیخته به   حسانی برای خود دلتی

 شادی بود. 

حایم خانواده ام.  حایم... حایم... حایم.... حایِم من شده بود. 

 ام بازگردانده  
ی

حایم لذت های دنیا را، زیبانی های دنیا را در زندگ

بود. چطور یم توانستم دوستش نداشته باشم. چطور یم توانستم  

خونی هایش را نبینم؟ امروز کارهانی را کرده بود که هیچ گاه در 

 خوابم هم نیم دیدم. هیچ گاه! 
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؟ یم بیتی خدا چجوری دوستمون  ن  ن قربونت بشم یم بیتی ستی

داره؟ یم بیتی چجوری لطفش رو تو زندگیمون آورده؟گونه مادرم 

 را یم 

 م و به رویش لبخندی یم زنم.  –



 

 چرا به من نگفتی مامان؟ –

دستی به شم یم کشد.با شوفی وصف ناپذیر به چشمانم نگاه یم  

 کند. 

ی نگم. ت – ی و ساعتانی که تو، تو دانشگاه آقا حایم ازم خواست چت 

بودی، زنگ یم زد  به گوشر ازم در مورد تو سؤال یم پرسید. 

  ، ن. تو عمرم نه مثل اون و نه مثل جناب محتی
خییل مرِد نستی

مردی رو ندیدم. نیم دونم اومدن اونا تو زندگیمون چه حکمتی  

بوده اما هر خی که هست فقط یم گم خدایا شکرت... عمری از 

رو تو نداری و فالکت و بدبختی گذروندم اما حاال... این زندگیم  

، خندیدنای تو و سارا، دیگه از  
ی

خونه، اون حیاط به اون بزرگ

ن...   خدا خی یم خوام؟ تا عمر داریم مدیون این دو مردیم نستی

آره مامان. روزای سخت تموم شدن. همیشه حقیقت داره که یم   –

. فقط  گن بعد از روزای سخت روزای آسونی و خ ی وشر هم هسیی

 ...  صتی یم خواد و صتی

برو مادر... برو لباسات رو عوض کن زشته اینجا ایستادیم.   –

ی پله ها رو بری باال اتاق خواب ها   مهمونا بخاطر تو اینجان. همی 

اونجاست. این خونه هنوز هم باورش برام سخته که برای 

 ماست... برای خودمون... 



 

– @Romanbook_ir 

رم که راه پله ای مارپیچ شکل را نشان یم داد به  ا اشاره دست مادب 

آن سمت نگاه کردم. پله هانی با شامیک هانی طالنی رنگ و نرده 

هانی نقره ای رنگ؛ بزاق دهانم را قورت دادم و آهسته آهسته به  

خانه   ی  دور از پذیرانی و آشتی
ً
 آن سمتی که تقریبا

دستم را به روی  بود حرکت کردم؛ زمانی که به مقابل پله ها رسیدم،

نرده گذاشتم و از پله ها باال رفتم. نگاهم را به همه جای خانه یم  

ی خانه ای برای من کمتی از قرص نبود!   چرخاندم. چنی 

هنگایم که پله ها تمام شدند من به راهرونی که چند اتاق خواب  

در آن وجود داشت پا گذاشتم. نمای دیگری از خانه را دیدم.  

 داشت. انتهای راهروی عر 
ی

 یض، تراش بود که درنی کشونی و بزرگ

قدم هایم را به آن سمت، شی    ع تر برداشتم. درب را کشیدم و  

ی درونش چیده   تراش را دیدم که بزرگ بود و چندین صندیل و مت 

شده بود. به همراه گلدان های زیبانی که دورتادور تراس قرار گرفته 

بودند. داخل شدم و کیم چرخ زدم و در مقابلم نمانی از باغ را دیدم 

 یم آمد.   که فوق العاده زیبا 



 

ی   گشت و گذار و استفاده بیشتی از محیط خانه را به بعد از رفیی

مهمان ها موکول کردم و مجدد داخل راهرو شدم و یک به یک  

 درها را باز کردم تا ببینم کدام اتاق من است. 

 چهار در آنجا بود که یگ شان شویس بهداشتی و حمام بود و  
ً
کال

 س

ه مادرم، دیگری سارا و آخری هم  ه اتاق دیگر، یگ شان متعلق ب

برای من بود. وقتی در قهوه ای رنگ اتاق را باز کردم با دیدن 

 اتاق برای لحظه ای نفسم بند امد!  

کاغذ دیواری هایش تلفیفی از رنگ بنفش و طالنی داشتند. گل  

های درشتی که روی کاغذ دیواری ها طرح خورده بود و پرده ای 

ی مطالعه و کمد به رنگ بنفش با زیره ای ب ه رنگ آنی کم رنگ. مت 

 دیواری ای که در امتداد هم قرار گرفته بودند. 
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شویس خواب یک نفره اما کیم بزرگتی که به رنگ سفید بود و  

 طالنی رنگ بود با گل های بنفش  
 روتختی ای که پارچه اش ساتتی

زرکوب شکل. نیم توانستم باور کنم تمام این ها حقیقت دارد! نیم 

 توانستم باور کنم تمام این ها در بیداری ام وجود دارند! 



 

است که من از سخت کارکردن  گمان یم کردم همان چندهفته پیش

در خیابان ها، شب در همان خانه کوچک و روی بالشت و تشکم  

به خواب رفته ام و همان لحاف قدییم ام به رویم کشیده شده و  

  
ٔ
تمام این ها خوانی بیش نیست! اما وقتی داخل اتاق شدم و به همه

وسایل ها دست کشیدم، دریافتم که تمام این ها خواب نیست و  

 قت دارد! حقی

ن تو به آرزوهایت رسیده ای!   حقیقتی که فریاد یم زد نستی
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 آرزوهانی که فراموششان کرده بودی! 

 آرزوهانی که به حقیقت پیوسته اند! 

در کمد را باز کردم و چندین دست لباس را دیدم که در رنگ ها و  

 نقر  مدل های مختلف از رگال آویزان شده اند. لباش را که 
ی

رنگ

ون کشیدم.   ای و مشگ را داشت، بت 

ه نقره ای رنگ پولک دوزی شده بود و رویه  
َ
جنس زیرینش از لِمَ

اش از حریری مشگ که همانند مدیل خفاشر قرار داشت و با  

 سنجافی تزئیتی از جلو دو طرفش بهم متصل یم شد.  



 

ون کشیدم و جوراب شلواری ای مشگ و کلفتی دیدم   لباس را بت 

زیر لباس و روی رخت آویز موجود بود. لباس را مقابلم  که 

 گرفتم که بلندی اش را تا زانویم دیدم. 

فرصت را از دست ندادم و به شعت لباس هایم را پوشیدم و  

جوراب شلواری را هم پا زدم. با دیدن کفیسر مشگ و زیبا که در  

 اما شیک بود را هم مهمان پاهایم کردم. نیم دانم حا
ی

ی سادگ یم عی 

چه زمانی فرصت کرده بود و تمام این ها را بخرد و یا سفارش دهد.  

هر قدر فکر یم کردم به نتیجه ای نیم رسیدم جزء اینکه حایم فوق 

 العاده بود! 

موهایم را باز کردم و برسعت شانه ای زدم و مجدد بستم. بلندی 

شان تا کمرم بود و هیچ گاه حتی فرصت نشده بود به مادرم بگویم  

ا خودم بخواهم از انتهایش قیچی کنم تا یکدست شود. آخرین  و ی

بار را یادم نیم آید گ مادرم انتهایش را کوتاه کرده بود. مجبور  

ه ام محکم کنم. شایل   شدم موهایم را جمع کنم و باالی شم با گت 

از حریر و مشگ رنگ که رگه هانی از نوارهای نقره ای رنگ براب  

د را هم به روی شم انداختم و دو  شکل برویش نقش بسته بو 



 

طرفش را به روی شانه هایم انداختم. کیم از جلوی موهایم به  

 اندازه دو سانت نمایان بود که برایم چندان مهم نبود.  

وقتی خودم را مقابل آینه حارصی و آماده دیدم، باورم نیم شد همان 

ن چند روز پیش باشم!   نستی

نی که بقدری نحیف و الغ ر مانده بود که لباس های دو  همان نستی

 سال قبلش هم به اندازه تنش بود... 

 

 به تنم اندازه بود و ذره ای هم گشاد  
ً
اما حال این لباس ها دقیقا

 نبود. گونی در تن خودم دوخته بودند. 

ی به تنم خوش  شاید هم بخاطر جذب بودن لباس بود که این چنی 

 نشسته بود. 

ی   بودند، یگ شان را برداشتم و  با دیدن سه شیشه ادکلتی که روی مت 

ین و آرام بخیسر داشت، از همان   بوئیدم که بونی شت 

کیم به خودم زدم و از اتاق خارج شدم. گرچه صورتم دست  

نخورده بافی مانده بود و موهای زائد صورتم را هیچ گاه دست نزده  

 برایم چندان اهمیتی نداشت. چون الزم نیم دیدم که  
ً
بودم اما اصال

 بخواهم به صورتم دست بزنم. 

م داشتم از این که   ی شازیر شدم، شر از پله ها به سمت پایی 

جناب محتی و مادرم و یا خود حایم من را با این شوشکل جدید 

ببینند. متی که لباس های قبلم از ُمندرس بودن از صد فرسچی 



 

فریاد یم زدند. بیش از همه از مادر حایم خجالت یم کشیدم، 
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گرچه چهره اش نشان یم داد که زنی بسیار مهربان و دوست  

ام امروزش شخصیت   داشتتی ست و با برخورد بااحتی

 این که  
ً
م داشتم؛ خصوصا خودش را نشان داده بود اما باز هم شر

چندین هفته قبل از دستش دو تروال پویل را هم که حایم داده بود، 

 حایم قیم من شود. گرفته بودم. اما قسمت بود که پرسش 

کفش هانی که به پایم بودند گرچه پاشنه شان کوتاه بود اما باز هم 

با برخورد به روی شامیک های خانه، صدا تولید یم کردند. همه  

شگرم صحبت و خندیدن و خوردند بودند، نیم دانستم چه بگویم 

 که متوجه شوند من با کیم فاصله از آن ها ایستاده ام! 

... وای آخی چه  –  ناز شدی! توأم شدی پرنسس آخی

 لبخندی زدم و لپش را به آرایم کشیدم. 

 آروم آتیش پاره همه شنیدن که!  –

@Romanbook_ir  

 

 ز فرط خوشحایل چشمانش برق یم زدند... ا



 

در جایش تکان تکانی یم خورد و نخ بادکنک در دستش را محکم 

 گرفته بود. 

 آخی بیا بریم بشینیم.  –

 دستم را به دور شانه اش انداختم. شی تکان دادم و 

 بیا بریم ملکه.  –

در حایل که با هم حرکت یم کردیم نیم نگایه سمتم انداخت و با  

 تعجب پرسید: 

 آخی دیگه پرن –

 سس نیستم؟ ملکه ها آخه لباساشون یجور دیگست. 

 ابروهایم را باال انداختم و با حفظ همان لبخند گفتم: 

 همون پرنسس خوبه؟ الیه قربونت بشم من... خب  –

حرفی نزد و در عوض چشم هایش را باز و بسته کرد، خدا یم  

 اگر بزرگ شود چه چهره زیبانی 
دانست این موجود دوست داشتتی

 را دارا یم شد! 

ی عزیزدلم.  – ن؟ بیا اینجا بشی 
 نستی

با صدای مادر حایم شم را به سمت اونی که روی مبیل سه نفره به 

 چرخاندم. همراه حایم نشسته بودند، 

چشیم آرام زیر لب گفتم و به آن سمت رفتم. حایم با دیدنم حتی  

ه   لبخند هم نیم زد و فقط به من و لباش که در تنم بود، خت 



 

مانده بود. با نزدیک شدنم، به خودش آمد و از جایش بلند شد. 

 !  دستی به پشت گردنش کشید؛ کالفه بنظر یم رسید گونی

ی حرفش با  حرفی پشت لب هایش مانده بود   ی و نگفیی اما در گفیی

 خودش کلنجار یم رفت
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خییل آرام و ضعیف صدایش به گوش هایم  

 رسید! خییل آرام در حد نجوا! 

نم!  –  چقدر ناز شدی نستی

ه به حایم ای  حتی فرصتی نداد تا تشکری کنم، با چشمانم خت 

شدم که از مقابلم گذشت و به گوشه ای از مبل سه نفره  

نشست، من هم در کنار مادرش نشستم و دلم را آرام یم کردم... 

آرام همچو موج های آرام دریانی که با ساحل بازی اش گرفته  

 بود... 

صحبت ها از ش گرفته شد و من چقدر خوشحال بودم که مادر  

 حایم اشاره ای به آن روز نکرد! 

ن جان. مادر خییل  – خوشحالم که با خانوادت آشنا شدم نستی

 نی داری! خو

 نگایه به مادرم انداختم که با استاد محتی در حال صحبت بودند. 

 شم را به زیر انداختم و جواب مادر حایم را دادم. 



 

منم خوشحالم که با شما آشنا شدم. خب... مطمئنم که شما یه   –

 . ی  لطف بزرگ از طرف خدایی 

من حتی اسمش را هم نیم دانستم و مانده بودم او را چه خطاب 

خانم یزدان پناه و یا چه؟ که خود او مرا از این شدرگیم کنم! 

 نجات داد. 

 .  اگر دوست داشتی بهم بگو گیتی
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اسمش هم همانند چهره اش زیبا بود! درست مثل همان روزی  

ی دیده بودمش و درست مثل همانی که حایم گفته   که در ماشی 

د و با وجود حایم  بود! مادرش با وجود اینکه ستی از او گذشته بو 

ای که پرِس ش و پنج ساله اش بود، اما خوب مانده بود! حایم  

 درست یم گفت! مادرش چهره زیبانی داشت! 

 اما نتوانستم به تنهانی او را گیتی خطاب کنم. 

 . کنم صداتون  جون   گیتی  شین  نمی  ناراحت  اگر. چشم –

ه دختی قشنگم چرا ناراحت بشم؟ من که جز حایم بچه دیگه  ن  –

ای ندارم تو هم مثل دختی نداشتم. اسمم رو از زبون تو شنیدن 

 خییل لذت بخِش! مطمئنم دوست های خونی برای هم یم شیم. 



 

دم تا همیشه به   تشکری کردم و لحن دوستانه اش را به قلبم ستی

 ام پا گذاشته 
ی

یاد داشته باشم که چه خانواده خونی در زندگ

 اند... 

 

 با وجود شعرهانی که جناب محتی و مابفی دوستان یم  
مهمانی

 خواندند زیباتر شده بود. زمان آوردن کیک هم با خواندن  

شعر تولد برایم و دست زدن ها، زیبانی اش دوچندان شده بود. 

کیگ که شمع عددی بیست و یک روی آن نشان از این بود که من 

 یک سال دیگر از عمرم را گذرانده بودم

 ام با روزهای خوش   
ی
و چه خوب که پایان روزهای بیست سالگ

ی عکس با گوشر اش مقابل   آمیخته شده بودند. حایم برای گرفیی

 که روبه روی مبل قرار گرفته بود، روی دو زانویش 
ی

ی عسیل بزرگ مت 

ه شده بود. کیک بزرگ با شمع   نشسته بود و با لبخند به من خت 

ن قبل از فوت کردن شمع های روشنش مقابلم قرار داشت و م

 هایش باید آرزو یم کردم. چشم هایم را بستم و آرزو کردم... 

برای آینده ام هدف هانی واالتر داشته باشم... بتوانم روزی خونی  

ان کنم...    هانی که در حق من و خانواده ام شد را جتی



 

آرزو کردم بچه های شزمینم و هر کجای دنیا 

بچشند... و... و  روزی همانند من طعم خوشر را 

 حایم را آرزو کردم... 

آرزو کردم برای خودم داشته باشمش... حایم را 

در کنار خودم داشته باشم... برای همیشه... 

ه به خودم   چشم هایم را باز کردم که حایم را خت 

 دیدم، با حرکت لب زنی گفت: 

نم "   " تولدت مبارک نستی

ه به چشمانش شمع ها را  فوت کردم و حایم لبخندی زدم و خت 

 ای که عکس یم انداخت و مابفی ای که دست یم زند. 
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تا کیک ها را برش بزنند با حایم دو نفری و دسته جمیع عکس یم  

 انداختیم و برای همیشه در گوشر اش به یادگار ثبت شدند... 

ی بار کادوی تولد   زمان دادن کادوها که فرا رسید من برای اولی 

دوهانی که اغلب کتاب شعر و ادکلن بودند و استاد محتی گرفتم. کا

که دیوان حافظ هدیه داد، مادر حایم که دستبندی ظریف و زیبا و 

 خود حایم که گردنبندی ظریف و نازک و زیبا هدیه داد. 



 

مهمانی تا ساعت دوازده شب به طول انجامید و بعد از خوردن  

 دند. کیک و میوه و شام مهمان ها رایه خانه شان ش

تا جانی که یم توانستیم من و مادرم از حایم و گیتی جون و جناب  

محتی تشکر کردیم هرچند در قبال کارهانی که آن ها کرده بودند  

ی بود.    بسیار ناچت 

ی گرفته  ی به مادرم گفت که فردا برایش وقت دکتی حایم قبل از رفیی

وع کند که گیتی جون گفت که   تا هرچه زودتر معالجاتش را شر

لمان یم آید تا به همراه مادرم و سارا رایه کلینیک خ ی ودش به متی

 دکتی معروفی که کارش بسیار تضمیتی بود بروند.  

نیم دانم چگونه باید روزهای خوبمان را توصیف کنم اما امیدوار 

 بودم تمام کس

 شان رنگ شادی به خود  
ی

انی که همانند ما هستند روزهای زندگ

د. روزی آن ها هم است عدادهای خودشان را بشناسند و بتوانند  بگت 

ند.   در راه خوب بکار بگت 

امشب به هیچ عنوان خواب به چشمانم نیم آمد. گردنبند اهدانی 

حایم را به گردنم آویخته بودم و پالکش را که قلتی کوچک و پر از  

 بود را در میان مشتم گرفته بودم. شاید نی خوانی امشبم 
ی نگی 

خانه جدید به شاغم آمده بود. سارای دلیلش ذوفی بود که از 



 

 و  
ی

کوچکم با وجود اتاق زیبا و جذابش که پر از عروسک های رنگ

تختی صورنی و سفید و لباس هانی زیبا، شب زود به اتاقش پناه  

ی زمان کوتاه وابسته اتاقش شده بود که از  برده بود. بقدری در همی 

ا برایش سخت  بازی کردن با وسایل هانی که داشت دوری از آن ه

 یم آمد. 
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ه به آسمان تاریک بودم که گونی ستاره هایش آذیتی شده بودند  خت 

ی   بر پیکرش، روی صندیل تراس نشسته بودم و به فضای دل انگت 

 ام فکر یم کردم. این 
ی

مقابلم چشم یم چرخاندم و به روزهای زندگ

که اگر با حایم آشنا نیم شدم چه یم شد؟  روزیهمانند این روزهای 

 دم؟ زیبا را باز هم یم دی

با افکارم و واگویه های ذهتی ام همراه بودم که گوشر ام زنگ  

خورد. دیگر تعجب به کارم نیم آمد وقتی که یم دانستم مخاطب  

 این روزهایم کیست. 

ی برداشتم و وصل کردم.   گوشر ام را از روی مت 

 االن تو یه خواب   –
ی

فکر یم کردم امروز با وجود این همه دوندگ

 !  عمیق باشر

ده ضعیفش را شنیدم و بعد از آن صدایش که دورگه  صدای تک خن

 شده بود... 



 

ساعت دو و نیمه شب و تو هم هنوز نخوابیدی! باز من یه چرت  –

 مخترص زدم اما نیم دونم خی شد از خواب پریدم. 

دلم ماالمال از حس خوشر یم شد هربار که صدای حایم در پشت 

 گوشر به گوش هایم نواخته یم شد. 

 شر طور دیگری به دل یم نشست.  صدایش در پشت گو 

اونوقت خی شد که از خواب پریدی و رفتی شاغ گوشیت و به من   –

 زنگ زدی؟ 

؟ نیم   هیچ دوست نداشتم بگویم چرا شاغ ژینوس نرفتی

خواستم شبم را با یاد آن دختی افاده ای و اینکه چه رابطه ای با  

 حایم دارد 
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بخواهم صحبت میان خودم و حایم را به ژینوس  خراب کنم و یا  

 بکشانم. 

از خواب پریدم. رفتم شاغ عکس هانی که انداختم و یه دور   –

م یه زنگ بزنم! ایرادی داره؟   نگاهشون کردم و دلم گفت به دختی

یم که به کار یم برد هیچ خوشم نیم آمد.  نیم دانم چرا از کلمه دختی

 اسمم را بر زبانش بیاورد. ویل در عوض دوست داشتم مدام 



 

 االن داشتم بهت فکر یم   –
ً
ایراد که نداره خوشحالم کردی... اتفاقا

 کردم حایم. 

 پس تو هم به من فکر یم کردی!  –

 کیم مکث کرد و سپس مجدد گفت: 

 حاال چرا نخوابیدی؟ –

دم و بازدیم انجام دادم که هوای دلچسب اسفندماه را به ریه  

 ید را احساس یم کردم...  هایم فرستادم. حال گونی بوی ع

 ها و بوی سوخته روغن هایشان؛ نی داد و فریاد و  
ی نی دود ماشی 

اعصاب خورد کتی و پرسه زدن در خیابان ها، بدون احساس نی 

 پویل... 

چند روز تا بهار مانده بود و من از خداوند عیدی ام را زودتر گرفته 

 بودم... 

دوستم داشت که تو  داشتم فکر یم کردم... به این که خدا چقدر  –

 رو شراه زندگیم قرارداد. 

صدایش مالیم شد. به گونه ای که گونی کنار دستم است و در  

 ... ی  گوشم نجوا یم کند... آرام و دلنشی 

، منم به این فکر یم کنم. به اینکه خدا   – تو تنها به این فکر نیم کتی

چقدر دوستم داشت که تونی که آینه شکیل و برام فرستاد... نیم 

 ونم مدام دوست دارم بهت بگم تلنگر... آینه... د



 

با شنیدن حرف هایش، چشم هایم آرام آرام بسته شدند و من را  

به یاد دست مردانه اش یم انداختند که صورتم را لمس کرده 

 هایم را به  
ی

انگ بودند... لمس آرامش و نوازش گونه ای که دختی

 بازی یم گرفت... 

نم... االن تو فقط به   – ا فکر کن... به این که دلت یم  نستی ی بقیه چت 

خواد تو اینده چه کاری داشته باشر و این که هدفت مشخص  

 باشه... 

هدفم مشخص بود و یم دانستم. دوست داشتم در کنار خود  

حایم مشغول بکار باشم. فقط او را در کنار خودم داشته باشم. 

داد در من تمام لحظه هایم را با حایم بگذرانم. شاید نباید این رخ

ی به پا یم کرد، اما من...  ی  رستاخت 

@Romanbook_ir 

@Romanbook_ir 

 من دلم را باخته بودم... 

 به حایم... 

 ام پا گذاشته بود... 
ی

 به مردی که در زندگ

 به مردی که فقط و فقط برای خودم یم خواستمش... 

نم؟ خوابیدی؟  –  نستی



 

عجیب تمام  با صدایش چشم های خمارم را باز یم کنم. لرزی 

 بدنم را فراگرفته و من چه نی رحمانه، حال حایم را یم خواهم! 

یم دانم که منطفی نیست و حایم پانزده سال از من بزرگتی است 

ی اشتباه است اما چگونه به قلبم بفهمانم؟   و این دوست داشیی

 چگونه به خودم بقبوالنم که این عالقه یک اشتباه محض است؟

 نیم دانم گ و 
ً
 چگونه دلم را به او باختم؟... اصال

 چگونه به او آلوده شدم؟... 

 ام را حتی برای ثانیه ای قبول 
ی

چگونه یم توانم نبودنش در زندگ

 کنم؟... 

خدایا دنیانی از حس های خوب را به من برگرداندی و حال مهم  

ی کردی که دیوانه ام یم کند؟...  ی  ترین عضوم را درگت  چه چت 

 نی قرار و 
ی  نی تابم یم کند؟...  که این چنی 

د؟...  ی ی حس حسادتم را بریم انگت   که این چنی 

من حسود شده ام که نیم توانم شخص دیگری را بغت  از خودم در 

 کنار حایم ببینم... 

 چرا نیم خواهم

حتی یک لحظه هم ژینوس و یا حتی دختی دیگری در کنار حایم 

 باشد؟... 

 چرا من به این حال و روز دچار شدم؟... 



 

 یم لرزد وقتی که یم گویم:  صدایم

 نه بیدارم... حایم؟بالفاصله یم گوید:  –

 جانم؟ –

 ای کاش جانم نیم گفت... 

 کاش جان دادن من را در پشت تلفن یم دید... 

ان تر از بار قبل  هر بار ریتم قلبم ناموزون یم زند و من خودم را حت 

 یم بینم... 

ی   احساسانی کنم... من که قرار نبود خودم را درگت  چنی 

 ام... 
ی

 من که فقط حایم را لطفی از خدا یم دیدم برای زندگ

حال چه شد؟ کجا و 

چه زمانی وا 

دادم؟کجا خودم را  

 ندیدم؟ 

 نکند این بار هم احساسم سالخی شود؟
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 قلبم یم لرزد وقتی که یم گویم: 

 جانم، یه حس   –
ی

ن، وقتی که بهم یم گ وقتی صدام یم کتی نستی

خونی به شاغم یم آد... وقتی نگام یم کتی نیم دونم چرا  

 محوت یم شم... بنظرت چرا این طوری شدم؟



 

 گونی نفس هم نیم کشد... اما کیم بعد 
صدایش را نیم شنوم، حتی

 تک خنده ای یم زند و... 

 داری دونی  نمی  و  آد می  خوابت  و  ای خسته االن  که این  برای –

  صدات  خاصی  جور من ... دختر گی  می  هذیون . گی  می  چی 

 ... کنم می  صدا مدلی  این  رو  ها خیلی  من ... کنم نمی 

 لم نباید بشکند اما یم شکند! د

 خییل ها را؟ 

یعتی این لحن خاص و صدا  

زدنش فقط برای من نیست؟  

چرا فکر یم کردم حایم من را  

 طور دیگری یم بیند؟ 

 کوچک کنم... اما نیم توانم غرورم را بشکنم. نیم توانم خودم را  

نیم توانم قلبم را، قلتی که مدت ها در جانی شد نگهش داشته بودم 

 را وسط بگذارم... 

من به حایم عالقه مند شده ام و نیم توانم حرفی بزنم وقتی که یم  

 دانم این عالقه درست نیست... 

م خطاب یم کند...   وقتی که او من را دختی

اما قلبم چرا  

 نیم فهمد؟ 



 

  

 تلچی به روی لبانم یم نشیند... لبخند 

م تا پیش از این بر وجودم نتاخته و   باید جلوی این عالقه را بگت 

 افسار قلبم را بدست نگرفته... 

ی کنم از این سیم که بیش از این مبتالیم نکند...   باید پیشگت 

 باید مراقب قلبم باشم... باید از حایم دوری کنم... 

راستی یم خواستم بگم بابت   اره حق باتوئه خییل خسته ام.  –

همه خی ممنون. امروز و امشب فوق العاده بود... هم خونه،  

 ...  هم همه خی و هم کادوت... شبت بخت  حایم خوب بخوانی

قبل از این که بگذارم حرف دیگری بزند، تماس را قطع کردم. نیم  

خواستم حرف دیگری بشنوم. هراس داشتم از این که هربار با  

 ویانی شوم که برایم دست نیافتتی یم آمد... صدایش غرق ر 

 دور از ذهن یم آمد... 

 نیم دانم چه زمانی این اتفاق افتاد... 

نیم دانم گ و کجا چشمانم را به چشمانش باختم... اما... باید 

 دوری کنم... 

 " یک هفته بعد " 

 ) حایم (



 

ن بعد از تماس آن شبم به نحوی سیع داشت از من دوری  نستی

کند؛ به ارصار خودش با تاکیس رفت و آمد یم کرد و خودش را از  

من دور یم کرد. فکری هم چو خوره در ذهنم و جانم رسوخ کرده 

 بود و باعث عذاب دادنم شده بود. حتی نیم  

 بال بدهم! خواستم آن را به زبان بیاورم. نیم خواستم به آن پرو 

ن صحبت یم کردم  کت کمتی با نستی ناخوداگاه من هم حتی در شر

 و تمام مکالماتمان شاید به چند کلمه کوتاه هم نیم رسید.  
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دو هفته دیگر پرواز داشتم و هیچ نیم خواستم در زمان نبودنم به  

ن آسیتی برسد هرچند که تمام حواسم را به او یم دادم اما  
نستی

ن من را هم مجبور کرده بود تا رفتارم را کیم تغیت   کنا ی نستی ره گت 

 دهم. 

م خطابش یم کردم گونی حالت عصتی به او دست یم   وقتی دختی

 داد و کالفه اش یم کرد. رفتارش پرخاشگرانه یم شد. 

اما با تمام این وجود سیع کردم در این یک هفته ای که گذشت  

انی کنم تا تمام تمرکزش را به  کمتی خودم را در مقابل چشمانش آفت

روی درسش بدهد تا امروزی که آزمون داشت مشکیل برایش  



 

ن   بوجود نیاید. خیالم آسوده بود که حداقل قبل از رفتنم، نستی

آزمونش را یم دهد و من بعد از رسیدن جوابش رایه کشوری یم 

کت هایش در عرصه   ین شر شوم که قرار بود با یگ از معروفتی

 نی قرارداد ببندم. مصنوعات چو

یک هفته ای را در آنجا یم ماندم تا خودم را برای سال تحویل به  

ایران برسانم تا در کنار مادرم باشم. هر چند برنامه داشتم تا جناب 

ن را هم در کنار هم داشته باشم. تا جمیع   محتی و خانواده نستی

 خودمانی تر را داشته باشیم. 

ن هم حالش روزبه روز روبه بهبودی یم رفت و فقط یم   مادر نستی

بایستی عمیل کوچک روی دیسک کمرش انجام یم دادند. گرچه  

دکتی گفته بود فقط یک هفته سخت خواهد گذشت و بعد از آن با  

 بدست یم آورد.  
ً
 رعایت کامل سالمتی اش را تماما

ن از  حال هم به همراه جناب محتی منتظر بودیم تا نستی 

آموزشگایه که برای برگزاری آزمون تعبیه شده بود با دستی پر  

 بیایید.  

این آزمون حساس ترین و شنوشت سازترین اتفافی بود که یم  

ات کند.   ن را دستخوش تغیت   نستی
ی

توانست نتیجه اش زندگ



 

ن این آزمون را   ی مانع از این نشود که نستی امیدوار بودم هیچ چت 

 خراب کند! 

  خوب پیش یم ره؟ حایم همه خی  –

 نگاهم را به نیمرخ جناب محتی چرخاندم. 

 بله همه خی خوبه...  –

ه شد.   او هم شش را چرخاند و به صورتم خت 

ه بگم تو   – احساس یم کنم این مدت خییل شت شلوغ شده. یا بهتی

! اتفافی افتاده؟نگاهم را گرفتم و دستی به پشت گردنم   خودنی

نی بود  کشیدم. فکرم مشغول بود اما فقط د لیلش رفتارهای نستی

 افکارم را لجام گسیخته یم کرد. نیم خواستم آن 
ً
که شدیدا

ی باشد که در این یک هفته فکر روز و شبم شده بود گرچه   ی چت 

ش شده بودم...   Romanbook_ir@ خودم هم است 

وع نشده تمامش یم کردم...   که اگر از سمت او یم بود باید شر

ی خایص نیست...  –  درست یم شه. نه چت 

 پروازت برای گ شده؟ تنها یم ری؟  –
ً
ی طوره. دقیقا  که همی 

ً
 حتما

ن از   نگاهم در آموزشگایه را یم دید که هر آن منتظر بودم تا نستی

ون بیاید.    آن بت 



 

دو هفته دیگه، نه ژینوس هم هست. خب یه قرارمدارانی داشتم  –

ده از  که این جا جور نشد. حاال قبل از اون بلیط هامون اوگ ش

کت ببندمش. یه   طرفی یه قرار کاری دارم که باید اونجا با اون شر

هفته یم مونم و سیع یم کنم بلیط برگشتم رو برای همون قبل از  

م که مشکیل نباشه.   عید بگت 

ن را دیدیم حرف هایمان نیمه بافی ماند.  –  وقتی هردویمان نستی

 مطمئنم که خوب پیش رفته!  –

ی را که جناب محتی یم گوید و من ام  یدواریم زیر لب یم گویم. ماشی 

 را فریاد 
ی

یم بیند قدم هایش را بلندتر بر یم دارد. چهره اش خستگ

یم زند. اما لبخندی که به لب دارد از نتیجه کارش نوید اتفاقات 

ی را باز یم کند و سوار یم شود.   خونی را یم دهد! در عقب ماشی 

 سالم.  –
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 . شدیم متمایل عقب  به کمی  دو  هر ی محب جناب  هم و  من  هم

ن خانم گل، خب نتیجه؟ س –  الم نستی

 سالم.  –

حتی نیم نگایه هم سمتم نینداخت. نیم توانستم بغت  از سالم  

حرف دیگری بزنم وقتی خودش اینطور یم خواست. اما جواب  



 

ی من و خودش   جناب محتی را با روی خوش داد. گونی بی 

ی بودن،   نوشته شده بود! قراردادی از شوسنگی 

 عایل بود استاد مطمئنم نتیجش همونی یم شه که یم خوایم.  –

ی را بعد از روشن   خداروشکری در دل گفتم و چرخیدم و ماشی 

 کردنش به حرکت درآوردم. 

ن جان این رو هم بدون چون این آزمون ها تو سطح  – خب نستی

فوق العاده باالنی انجام یم شه امکان هیچ گونه خطانی برای 

بررش تو جواب ها نداره. حاال من یا حایم اگر جواب رو گرفتیم  

 بهت اطالع میدیم. 

 ممنونم استاد خییل لطف کردین.  –
ً
 واقعا

م...  –  کاری نکردم دختی

 این روی صحبتش با من بود زمانی که گفت: 

یتی دامادیت رو یم   – ی زودی ها شت  خب حایم پس فکر کنم به همی 

 خوریم! 
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ناب محتی بشدت جا خوردم! هر چند حق هم داشت و  ز حرف جا

حتی خییل ها گمان یم کردند من و ژینوس با هم ازدواج خواهیم 

ن هر فکری که در مورد من  کرد! شاید این طور بهتی هم شد و نستی

 داشت را به کل فراموش یم کرد. 



 

 اما چرا خودم رایصی نبودم؟

ن در موردم فکر   چرا نیم خواستم نستی

اشته باشد و از من متنفر دیگری ند

نشود؟من چه حال و روزی داشتم که حتی  

ن را ناراحت ببینم؟   نیم خواستم نستی

ن انداختم. رنگ صورتش پریده بود و   از آینه جلو نگایه به نستی

 مشخص بود که چشمانش پر شده... 

 نیم خواستم این طور شود، نیم خواستم... 

ن دیگر اشک به   من به خودم قول داده بودم نگذارم نستی

چشمانش نیشتی بزند. نگذارم دیگر احساش از او خدشه دار 

 شود...  

ی برهم ریخته؟    پس چرا همه چت 

 پس چرا نشد که آن طور یم خواستم؟ 

 مان را بر هم ریخت؟ 
ی

 چرا این حس لعنتی تمام قواعد زندگ

ن با  بیست و   من با ش و پنج سال سن، نستی

یک سال سن، چطور بخودم 

بقبوالنم؟چطور به قلبم بفهمانم نباید این  

ی شود؟  چنی 

ن را از خودم دور کردم، خودم را چگونه دور کنم؟   نستی



 

  
ی

ن را یم خواستم چون برایم آینه زندگیست، تلنگر همیشگ نستی

 ست... خوِد خودش است... 

 یک بار هم  بیشتی از یک هفته شده که در آن خانه هستند اما حتی 

 ندیدم بخواهد شووضعش را متناسب با آن محله کند!  

 ساده یم پوشید، خود واقیع اش بود... همانی که بود... 

م. چند   اما نیم توانستم خودخواه باشم، جوانی اش را نادیده بگت 

ن حتی به ش سال هم نیم   سال دیگر چهل سالم یم شد و نستی

 رسید... 

 را کنم؟ چطور یم توانستم این کار 

متی که خییل زود پا به سن یم گذاشتم و از شور و ذوق خییل موارد 

ن یم توانست جوانی اش را کند، با هزاران لذت   یم زدم و اما نستی

 هانی که وجود داشت. 

 نیم توانستم بگذارم این اتفاق نی افتد... 
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ن یم توانست آرزوی هر پرسی باشد... نه متی که   برای او  نستی

 خییل کم بودم! 

ی   در مقابل حرف جناب محتی سکوت کردم و در نهایت تا مست 

کت   ن رایه شر که خودش گفته بود  رساندم و به همراه نستی



 

شدیم. نیم خواستم میانمان سکوت باشد. این رابطه شد  

 بینمان را نیم خواستم... 

 حسانی خسته شدی آره؟  –

محتی در پیش  با این که یم دانستم با حرف جناب 

خود چه افکاری را یم پرواند اما چه یم کردم؟چه یم 

 کردم... 

ی بار کم آوردم!   برای اولی 

 مِن حایم با ش و پنج سال سن کم آوردم! 

ک این روزهایم را با حرف های منطفی ش  کم آوردم که چگونه دختی

 به راه کنم... 

 هر چند دلیل دوری کردن های خودش هم مشخص بود... 

 ته شدم. آره خس –

نی که در صندیل عقب   سخت بود برایم صحبت کردن با نستی

ه  جاگت  شده بود و متی که مداوم یم بایستی از آینه جلو، به او خت 

ی را در کنار خیابان موتقف کردم.   یم شدم. ماشی 

ی جلو اون عقب نشستی نیم تونم حرف بزنم.   بیا بشی 

@Romanbook_ir 

@Romanbook_ir 

 کنه؟ حرفاتو بزن. اال چه فرفی یم  ح –



 

 کالفه انگشت هایم را به موهایم رساندم و کیم کشیدم. 

 برای این که االن حس یم کنم یه راننده تاکیس شدم نه یه...  –

چه یم گفتم؟ 

 نه یه دوست؟ 

یه قیم؟نه   نه

 یه پدر؟ 

 عصتی اش یم کرد؛ 
 هر چه یم گفتم بیشتی

ن را   چه حرفی یم زدم که نستی

 هم داشته باشمش و هم نه؟ 

 یم گفتم؟  چه

ن!  – ی جلو نستی  بیا بشی 

ی خارج شد و    کشید و از ماشی 
لحن جدی و قاطعم را که شنید، پوفی

 روی صندیل جلو جاگت  شد. 

 حاال شد!  –

وع به   ی را به حرکت درآوردم، هوا نیمه ابری بود و درختان شر ماشی 

 برگ دادن کرده بودند و نشان از آمدن بهار یم دادند... 

  هوای بهار جون یم  –
ً
ده واسه مسافرت. برای تعطیالت حتما

 برنامش رو یم چینم. 

 خوش بگذره بهتون پس.  –



 

دندان هایم را از حرص به روی هم 

ن تلخ شده بود. من  سابیدم. این نستی

 این را نیم خواستم! 

 خارج از تحمل و تاب و توانم بود! 
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ن؟ اینجوری نبودی؟ ت  –  لخ حرف یم زنی نستی

م نشد... من هم دیگر  منتظر  ماندم اما جوانی جز سکوت دستگت 

 حرفی نزدم... 

 ساکت ماند... 

 ساکت ماندم... 

 حالش را درک یم کردم وقتی که خودم هم مبتالیش شده بودم... 

 آلوده اش شده بودم... 

ن را در کنار مرد دیگری تصور کنم...   مشخص بود نیم توانم نستی

ا دست در دست کس دیگری  معلوم بود که نیم توانم تلنگرم ر 

 ببینم... 

 اما چه یم کردم؟

 چگونه طوفان برپاشده درونم را آماده یم کردم؟

 چگونه در مقابل این سونایم خانه خراب کن دوام یم آوردم؟ 



 

قرارم با خودم این نبود! این را نیم خواستم! من قصدم رنگ  

ان زیاد ن و خانواده اش بود. من دختی ی پاشیدن به آرزوهای نستی

ن را زیر بال و پرم گرفته بودم اما پس چرا   مشابه وضعیت نستی

ن دلم را لرزاند!   نستی

ن به قلبم راه یافت؟ چه زمانی خودم را به او باختم؟   چطور نستی

کت رسیدیم همراه هم با آسانسور به طبقه مورد   زمانی که به شر

ه  نظر رفتیم، در آسانسور تمام مدت شش را به زیر انداخته بود و ب 

اطرافش نیم نگایه هم نیم انداخت. اما تمام مدت زیر نظر گرفته  

 بودمش... او هم عذاب یم کشید... 

 او هم درد یم کشید... 

او هم یم دانست که دوست داشتنش به من اشتباه است که سیع 

 یم کرد دوری کند... 

د...   سیع یم کرد من را نادیده بگت 

 من تنها نباشد... سیع یم کرد من را جمع خطاب کند و با 

در حال جنگ و جدال با خودش بود... در حال مدارا کردن با 

 خودش و احساس نورسته اش... 

نباید قلبش را وسط یم گذاشت. نباید قلتی که پاک و دست نخورده 

 بافی مانده بود را به من یم داد... نباید... 



 

  زمانی که آسانسور ایستاد، شیعتی از من خارج شد وخودش را به

ش رساند...  ی  پشت مت 

ن (  ) نستی

نیم توانستم حایم را نزدیک به خودم احساس کنم و تپش قلبم را  

آرام کنم. نیم توانستم به رویش مشت بکوبم و بگویم ِد المصب از 

 من چه یم خوایه؟ 

بروم و به کیس که من را همچو  

ش یم بیند ابراز عالقه کنم؟   دختی

 قلبم را به تو باخته ام؟  بگویم

ت باشم و قیمم باشر و حال  بگویم قرار بود دختی

تو را برای محرم جان و تنم یم خواهم؟تو را برای 

 تمام عمرم یم خواهم؟

 قلب نی صاحبم چه انتظاری از من داری؟

غرورم را زیر پا بگذارم؟ من که به او ناگفته از احساسم گفتم و  

 جوابش را شنیدم... 

 ساش که بافی مانده را ِله کنم؟ تنها اح

ی حایم ذوب یم شوم و رایه برای فرار ندارم از قفیس  زیر نگاه سنگی 

 که پروبالم را بسته.  
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عالقه ام به حایم نفسم را گرفته؛ جانم را به لبم یم رساند... این  

ف ازدواج بود و 
من او را برای  عالقه ممنوعه بود... حایم در شرُ

 خودم تصور یم کردم! 

چرا گمان یم کردم حایم ژینوس را نیم 

بیند و به او توجه ای نیم کند؟چرا همه  

ی را ششی گرفتم که حال و روزم   چت 

 این شد؟ژینوس که به من گفته بود... 

 اخطارش را داده بود... 

گفته بود که حایم برایم چه زود حایم شده! گفته بود  

ی ست... پس چرا برای من نبود؟ چرا  حایم شد و جد

 تمام وقتش را برای من رصف یم کرد؟ چرا؟

ی کردن هایش برای چه بود!   قصدش کمک بود... کمک کرد، دلتی



 

 ام ندارم؟ نیم  
ی

نیم دانست من مدت هاست مردی در زندگ

دانست من تشنه محبت از طرف یک مرد واقیع ام؟چرا  

 اشک هایم را پاک کرد؟ 

 نم صدا کرد؟ چرا من را نستی 

 ای که نیم گذارد من آسوده باشم خسته ام... دل  
ی

از این زندگ

 آزارم... دل چرکینم... 

 کنم... چگونه روزگار  
ی

نیم توانم در هوای مسموم این شهر زندگ

بگذرانم؟ حایم را در کنار خودم داشته باشم و اما به همان اندازه  

وع به   تپیدن نکن؟  نداشته باشم. به قلبم بگویم با ندیدنش شر

برای مردی که چشم هایش دنیانی حرف دارد... برای مردی که  

 دوستش دارم... 

 چگونه با وجود او این احساسات را شکوب کنم؟ 

 ژینوس را در کنارش ببینم و چشمانم ابری نشوند؟  

پس حقیقت دارد که حایم یم خواهد دو  

هفته دیگر به خارج از کشور برود. پچ پچ  

کارمندانش حقیقت دارد که یم های  

خواهد به همراه ژینوس برود. حقیقت  

 دارد که یم گویند قرار است ازدواج کنند! 



 

ی به تمام این پچ پچ ها صحه یم   حرف استاد محتی هم در ماشی 

 گذارد! 

ن که ماندی و باز هم احساست سالخی شد!   آخ نستی

 

ماندی و 

خودت را به  

ورطه  

نابودی 

 کشاندی! 

 رای صدایش، حرف هایش و حمایت هایش یم لرزید! نباید دلم ب

من حایم را باید فقط مردی یم دیدم که قصدش کمک کردن است و  

 بس... نباید به او دل یم دادم... 

من کجا و او کجا... خودش یم گفت ِششت من و خودش یگ  

 ست، اما نیست! 



 

ش   ی  اش، خودش، همه چت 
ی

او متفاوت است، زندگ

ی کنم. گرچه متفاوت است... باید ا ز او کناره گت 

 قماری بیش نیست! 
ً
 من تماما

ی
 زندگ

 هربار به اتفافی آن قمار را یم بازم... 

هربار که گمان یم کنم برنده شده ام اما درواقع باخته ام! خودم را 

 نکبت باخته ام! 
ی

 به این زندگ

داخل اتاقش یم شود و در را یم بندد. همانند این چند روز  

 گذشته... 

 

@Romanbook_ir 

هیچ از این اوضایع که پیش آمده رایصی نیستم. در کنارش خوش 

بودم اما وقتی شب تولدم فهمیدم که دلباخته اش شده ام به  

ی بر هم ریخت. نباید یم شد ویل   مردی که قیمم است، همه چت 

 شد.. 

 عاشق مردی شدم که تکیه گاهم بود... 

ف ازدواج بود و نامزد داشت... دلباخته مردی شدم که در 
 شرُ

امروز هم همانند روزهای گذشته وقتی کارهایم به انتها رسید به  

گوشر اتاق حایم تماس گرفتم و اطالع دادم که کارها به انتها  



 

رسیده و یم روم، کیم مکث کرد اما در نهایت چون یم دانست  

 روی حرف خودم یم مانم، سکوت کرد. 

ون زدم و با  کت بت  تاکیس خودم را به خانه رساندم. مادرم   از شر

دیسک کمرش را عمل کرده بود و حایم برایش پرستاری گرفته بود  

ون بودم و کیس  و برای انجام کارهای خانه، چون من تمام وقت بت 

 کند، خدمتکاری گرفته بود اما باز  
ی

نبود تا به کارهای خانه رسیدگ

 م، آرام و قرار نداشتم. هم تا خودم کیم از کارهای مادرم را نیم کرد

پول تاکیس را حساب کردم. این روزها با حسانی که حایم برایم درآن 

 پول واریز یم کرد، نی پول نیم گذشت. 

با کلید در خانه را باز کردم و وارد شدم. فصل بهار بخونی آمدنش  

را در باغ به ُرخ یم کشید. درختان عریانی که حاال نرم نرمک  

 ی ریز و کوچک و شکوفه ها یم شدند. پوشیده از برگ ها

کیف کوله مشگ ام را که باز هم خرید حایم بود و داخل کمدم  

گذاشته بود را از روی شانه ام برداشتم و به دست گرفتم و با  

خودم ِکشان ِکشان تا خانه حمل کردم. خانه ای که گرمایش را  

یم بخونی حس یم کردم چون خنده های مادرم و سارا درونش موج 

 زد... 



 

نگاه از دار و درخت ها گرفتم و وارد خانه شدم. خانه ای که  

سالم   –هنوز هم برایم سخت یم آمد به آن عادت کردن! 

 . ن جان خسته نباشر  نستی

نگاهم را به انیس خانیم دادم که در حال آماده کردن شام در 

خانه بود و با آمدن من از کار دست کشیده بود و با لبخند   ی آشتی

 گرم مانده بود. نظاره  

. لباس هام رو عوض کنم یم آم   – سالم انیس جون. خسته نباشر

 کمکتون. 

 او را به چشم خدمتکاری نیم 
ً
با این که هم سن مادرم بود اما اصال

ی   دیدم. زنی مهربان که در این چند روز وظیفه پخت و پز و تمت 

کردن خانه را برعهده گرفته بود. با وجود اینکه حقوق زیادی از 

یم یم گرفت اما با این حال دوست نداشتم مداوم او را در حال  حا

 خم و راست شدن ببینم. 

ی برات دمنوش بیارم.  –  نازم. بیا بشی 
 نیم خواد دختی

 با لبخند جوابش را دادم. 

 چشم یه ش به گلرخ جون بزنم ببینم چه یم کنه.  –

 تک خنده ای زد و شی تکان داد. 



 

م. پرستارش بعد  – اینکه قرص هاش رو داد و پانسمانش خوابه دختی

رو عوض کرد رفت و طفیل بعد خوردن قرص ها هم فوری 

ن جان این چند روزی که اومدم اینجا خییل   خوابش برد. ویل نستی

ی با   خوب بودین. کمتی خانواده ای رو دیدم که این جور رفتار کیی

 . ی  ادمانی که امثال میی

 ستم انداختم. مقنعه ام را از شم کشیدم و به روی ساق د

خوب خداروشکر دستش درد نکنه. در ضمن انیس جون شما   –

اینجا خدمت کار نیستی و ما شما رو مثل دوست خودمون یم 

بینیم و هیچ منتی هم نیست که قربونت بشم. کار یم کتی پولش  

 رو در یم آری فدات شم. من برم زودی یم آم. 

 برو قربونت بشم دختی مهربونم. 
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  صبح  آزمون  برای بیشترش که ای خستگی  از هوفی  راه بین  در

 منفی  و  بد های انرژی از فوجی  گویی . کردم خارج دهانم از بود

  غلبه ها آن  همه بر باید که دانم می  اما. بودند کرده احاطه را وجودم

 هر برابر  در نباید! بیاورم بار قوی گذشته همچو  را خودم و  کنم

 . بیاورم میان  به را احساسم ای مسئله



 

ی مطالعه گذاشتم ب  عد از وارد شدن به اتاقم، کوله ام را به روی مت 

و مقنعه و مابفی لباس هایم را که یک به یک از تنم خارج یم کردم،  

 روی تخت گذاشتم. 

ی   مرتب کردنشان را برای بعد گذاشتم و خودم را به طبقه پایی 

احت رساندم. طبقه پاییتی که مادرم روی کاناپه اش در  حال استی

بود. همانجا این چند وقت را یم ماند تا مشکیل برای رفت و آمد و  

 استفاده از شویس بهداشتی نداشته باشد. 

با دیدنش که چشمان زیبایش را بسته بود آیه کشیدم. حداقل 

دیگر بعد از خوب شدن کاملش دردی بافی نیم ماند که شب هایش 

رباید. آرام و آسوده یم خوابید را ناآرام کند و خواب را از چشمانش ب

 برایم دنیانی آرامش به همراه داشت. لبخندی زدم و به  
ی و همی 

را که رویش انداخته شده بود را مرتب   رواندازی سمتش رفتم. 

خانه ی   کردم. بعد از کیم نگاه کردن به چهره غرق خوابش به آشتی

ی از سارا نیست!    رفتم. برایم جالب بود ختی

 سارا کجاست؟ از تو اتاقش که صدانی نیم  انیس جون نیم دونی  –

اومد و من هم اومدنی ندیدم تو باغ باشه! دمنوشر مقابلم روی  



 

ی شیشه ای و بزرگ غذاخوری گذاشت. روی صندیل نشستم و   مت 

ه شدم.   منتظر به لب های او خت 

ی سارا رو   – آقای محتی اومده بودن شی به گلرخ جان بزنن. بعد گفیی

ا باهاش بخورن و بر یم  با خودشون یم برن رس ی توران تا یه پیتی

ین زبونی هاش   گردن. سارا جان ماشاال این چند وقته با شت 

هرروزی که آقای محتی یم اومدن این جا تا به گلرخ جان ش بزنن  

 حسانی دل بردن. 

ابروهایم در هم تنیده به سمت باال گرایش پیدا کردند، نه از  

 عصبانیت از فرط تعجب! 

؟گ اومده بو  –  دن استاد محتی

ی رنگ را روی تخته چونی برش یم زد،   در حایل که فلفل دلمه ستی

 برای دیدنم شش را چرخاند. 
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 دو سه ساعت پیش. ماشاال چقدر هم سارا رو دوست   –
ً
تقریبا

دارن. انگار دختی خودشونه انقدر که قشنگ باهاش رفتار یم  

 ... ی  کیی

 پدر!  



 

برایمان! اما کاش استاد محتی یم دانست نباید خییل  واژه غریتی بود  

ی را  رست پدر داشیی
ُ
سارا را وابسته خودش کند! سارا طعم د

نچشیده! دلم نیم خواهد وابسته او شود! همانند متی که مردی در 

 ام نبوده و حال با دیدن حایم و حمایت هایش به او وابسته و  
ی

زندگ

 دلبسته اش شده بودم! 

ید سارای کوچکم را پدرانه حمایت یم کرد! من باید  استاد محتی نبا

 مان برسعت 
ی

به سارا بفهمانم که الزمه آمدن هر مرد در زندگ

وابسته شدن به او و دلگرم شدن به حمایت هایش نیست! گایه 

 آدم ها ماندنی نیستند... 

 باید این دنیا را محل گذر دید... 

یف و بزرگواری ان. خییل – به من و خانوادم  بله استاد محتی مرد شر

 لطف دارن. 

لیوان دمنوش را در میان دست هایم گرفتم و آرام آرام جرعه ای 

یتی نبانی که در آن حل شده  از ان را نوشیدم. طعم خوبش با شت 

بود همانند آرام بخیسر عمل کرد. طوری که مرا وادار یم کرد در  

ین از خواب فرو روم و به احاطه خواب در بیایم.     خلسه ای شت 
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وقتی دمنوشم به انتها رسید که صدای جلز و ولز موادی که انیس 

خانم در حال شخ کردنشان در تابه بود همزمان شد. از جایم بلند  

ی استکانم و تشکر از انیس خانم رایه اتاقم  شدم و بعد از شسیی

 شدم. 

ی کار لباس هایم را از روی تخت برداشتم و مرتب کردم و د ر در اولی 

 مرحله بعد کتابم را برداشتم و تا بیدار شدن مادرم 

 اش 
ی

خودم را به تراس رساندم و بعد از روشن کردن چراغهای رنگ

 روی صندیل نشستم و خودم را با خواندن کتابم شگرم کردم.  

هر چند این روزهای پایانی و با نزدیک شدن به تعطیالت بهاری،  

بسیاری از دانشجوها با مداوم ترغیب کردن استادها برای امتحان  

ی و مبحث جدیدی از درس  ها را باز نکردن، سیع بر این   نگرفیی

دازند.   ین زمانشان را به گپ و گفت آزاد بتی  داشتند تا بیشتی

ی گذاشتم و گوشر   کیم که از کتابم را که مطالعه کردم، آن را روی مت 

ام را برداشتم. تمام آنچه که در اطرافم بود همه نشانی از حایم 

 فراموش کنم!  بودند حتی من اگر یم خواستم هم نیم توانستم او را 

نی هدف درون گوشر یم چرخیدم اما شمِع لرزاِن وجودم، حریفی 

 را خواست که من را تا پای شمستی و شوری به آتش یم کشید! 



 

با دیدن عکس حایم گونی خرمتی در درونم به آتش کشیده شد. 

خنده مستانه ای که به روی لبانش بود، لبانم را عطش کُش کرده  

حصل همان لبخندش چیتی افتاده بود و  بود. گوشه چشمانش ما

 موهای جوگندیم اش پریشان شده بود و بیش از  

ی یم کردند؛ اما در این عکسش   پیش برای بازی با انگشتان دلتی

ی از ریش و سیبیل بلندش نبود و ته ریش کیم به چشمانم   ختی

 چشمک یم زد.  

و  کاش یم شد در انزوای خلوتم جانی یم بود که فقط یم دانستم ا 

مقابلم است و من تنها به تماشای او ساعت ها را یم گذراندم اما  

یم دانم که شدنی نیست روی این صندیل بنشینم و به تماشایش  

 وقت ها را به قتلگاه گذر زمان بفرستم. 

متی که از وجوِد واقیع اش گریزان بودم و حال به عکسش دخیل  

 بسته بودم و متوسل به نگاهش از عکیس نی جان! 

یت حال کنون من، حکایت همان هانی شده که قدر بودن آدم  حکا

های کنارشان را نیم دانند و بعد از نبود آن ها به فکر تکرر  

 خاطرات و نبش قتی آن ها یم افتند! 

 اما چه یم توانستم بکنم؟ 



 

، گوشر ام را بعد   ی با صدای خنده های از ته دل سارا از طبقه پایی 

ی رها  از خارج شدن از برنامه خاموش ک  ردم و همانجا به روی مت 

کردم. به داخل اتاق رفتم و با پوشیدن لباش مناسب و پوشاندن 

ی پیوستم.   موهایم زیر شایل، به آن ها در طبقه پایی 

 سالم استاد.  –

با صدایم شش را باال گرفت و با چهره ای که لب های خندانش  

 بیش از همه به چشم یم آمد نگاهم کرد و جوابم را داد. 

؟ – م خونی
 سالم دختی

ی گرفت.   از لحن گرم و صمییم اش، لبخندم جان بیشتی

ممنونم استاد ببخشید هم صبح برای من افتادین تو زحمت و هم   –

ی شد.  ون. اخیم کرد و لحنش گالیه آمت   سارا رو بردینش بت 

م؟لذت یم برم از این که وقتم رو رصف شما دو   – این حرفا چیه دختی

که بدجوری شیطون و پر انرژی حسانی  تا دختی گل کنم. سارا هم  

 روزهام رو پر از خاطره یم کنه. 

نگاهم به استاد و سارانی که از خنده لپ هایش  

گلگون شده بود، در نوسان بود. سارا خودش را  



 

دوان دوان به من رساند و دست هایش را دورم  

 حلقه کرد. 

ا خوردیم بعدشم واسم از ای – ی ن  آخی احمد جون من و برد با هم پیتی

 ها خرید. 
ی

 رنگ
ی

 تونی رنگ
 بستتی

گرد شدن چشمانم تنها حالت شی    ع و واکنیسر 

بود که در مقابل حرف سارا انجام دادم! " 

 احمد جون؟ "
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متی که استاد محتی چندین ماه استاد درش ام بود، حتی به نام 

کوچک او دقت نکرده بودم و حال چه زود برای سارا " احمد 

 بود؟!  جون " شده

با تعلل دهان نیمه بازم را بستم و بزاق دهانم را قورت دادم. نگاهم 

را باال کشیدم و دیدم که استاد محتی به همراه مادرم که حتی او را  

فراموش کرده بودم ببینم که از خواب بیدار شده، در حال خندیدن 

 هستند! 

م و خجالت برای لحظه ای آنی بود! من در حال نابودی با  شر

 شعت نور بودم! 



 

 سارا؟!! احمد جون دیگه چیه؟!  –

به آرایم گفتم اما سارا فارغ بود از دنیانی که من درونش در حال 

 دست و پازدن بودم! 

 . دیگه آقاست  همون  جون  احمد آجی  #

ا صدای بلند گفته بود در حایل که انگشت اشاره اش را هم به  ب 

 سمت استاد محتی نشانه رفته بود. 

ی بودم اگر مادرم اما    نداشت! چون مطمی 
ی

گونی برایش تازگ

ن  –سارا بار دیگر تکرار یم کرد به او اخطار یم داد!  نستی

جان من خودم به سارا گفتم من رو این جور صدا بزنه.  

 خودم راحت ترم. 

 زبان خشک شده ام را به کار انداختم. 

–   
ی

ی بگ ی اما... آخه... زشته اینطور... خب... مامان نیم خوای چت 

 به سارا؟ 

ی شود. بقدری متعجب این دقایق  سیع یم کرد روی کاناپه نیم خت 

 شده بودم که حتی به خودم نیامدم تا به کمک مادرم بشتابم! 

حتی نیم دانم چرا پرستارش زود رفته بود! انیس خانم که سیتی  

بدست با لیوان های چانی ای که محتوایش بودند به جمعمان 

ی گذاشت. به مادرم  پیوست و بعد از سالیم سیتی  را روی مت 

 کمک کرد تا راحت روی کاناپه بنشیند. 



 

ابروهای درهم مادرم که ماحصل و نشان از دردش بود، روی  

چهره اش نقش بست اما با نفس عمیفی که دم و بازدمش را انجام 

 داد، گفت: 

ن جان. اما خب خود جناب محتی هم اینطور   – منم گفتم نستی

... حاال سالم  ی م خسته نباشر ان شااخواسیی   به روی ماهت دختی

. گ اومدی مادر؟  که آزمونت رو خوب داده باشر

 به او سالم نگفته ام! این روزها به کل حواسم 
ً
تازه بیاد آوردم اصال

ده بودم!   را به دست بادها ستی

آخ... ببخشید مامان. انقدر حواسم پرت شد که فراموش کردم.   –

ی؟  ؟ بهتی آزمونمم خوب شد به گمونم  سالم گلرخ جونم خونی

خداروشکر. یه بیست دقیقه ای یم شه که اومدم. راستی 

 پرستارتون کجاست؟به کنارش رفتم و گونه اش را بوسه ای زدم. 

م. خداروشکر ان  – همونی بشه که یم خوای. اون   شاااره مادر بهتی

بنده خدا کار واجب پیش اومد براش از دلم نیومد بذارم بمونه. با  

 کارهای من رو انجام داد و رفت. اون حال  

ن.  –  خداروشکر که خونی عشق نستی

 استاد محتی با کیم فاصله از ما روی مبل تک نفره ای نشسته بود. 



 

این بخش از خانه یک دست مبلمان هفت نفره راحتی چیده شده 

 قرار داشت که در 
ی

 بود که پشت مبل سه نفره پنجره بزرگ

ی  نمای خانه بود و با پرده ای زیبا  پوشیده شده بود. در امتداد همی 

ی در خانه بود و   دیوار که پنجره پذیرانی قرار داشت، با فاصله بیشتی

 بود که یگ دیگر از پنجره های 
ی

خانه بزرگ ی در راستای همان آشتی

ونی خانه برای آن جا بود.   نمای بت 

باالتر از نشیمن خانه یک دست مبلمان دیگر قرار گرفته بود ویل  

 و به رنگ طالنی و مقابلش تلویزیونی بزرگ به همراه  مدل سلطنتی 

ش و دستگاه پخیسر زیبا. به همراه چندین تابلو فرشر که به   ی مت 

دیوارهانی که کاغذ دیواری قابشان گرفته بود، زده شده بود و  

گلدان هانی زیبا و چندین مجسمه پایه بلند به اشکال مختلف در 

 جاهای مختلف خانه به چشم یم خورد. 
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انتهای پذیرانی هم پله های مارپیچ شکل بود که به طبقه باال متصل 

ی بلند با شاخه هانی بسیار که از سقف آویزان  
شده بود. لوستی

 شده بود و آن بخش از خانه را روشنانی زیادی بخشیده بود. 



 

استاد محتی در حال نوشیدن چانی اش بود و سارا هم بعد از  

زبانی اش روی مبل دونفره دراز کشیده بود و آن بلبل 

 چشمانش در حال بسته شدن بودند. 

منده جناب محتی خییل زحمت شد براتون. سارا که اذیتتون  – شر

 نکرد؟مادرم بعد از اتمام حرفش دستی به روشی اش کشید. 

نگاه استاد محتی به مادرم به  

گمانم رنگ دیگری داشت!  

نیم دانم شاید هم من بدین  

 احساس یم کردم!  گونه

اما هیچ دوست نداشتم برداشت دیگری کنم! حتی فکرش هم  

برایم سخت یم آمد! اما برق نگاهش چه یم گفت؟متی که  

ی جنس نگاه را در چشمانم داشتم فهمیدنش   خودم از همی 

 سخت نبود! 

چطور یم توانست این گونه به مادرم بنگرد و نگاهش را کالفه وار 

 بدزدد؟ 

 حال جوالن دادن و رخ دادن بود؟ چه اتفاقانی در 



 

ی عسیل کنار مبلش   استکان چانی ای که در دستش بود را روی مت 

گذاشت و تکیه اش را به مبل داد. سیع یم کرد چندان نگاهش به  

 مادرم نیفتد. 

 خییل خونی بود و هست. هیچ   –
اختیار دارین! برعکس سارا دختی

ت. خب اذیتی برام نداشت و خییل هم به هردومون خوش گذش

راستش بهش قول دادم هروقت حال شما مساعد شد به همراه  

یمش شهربازی.   بتی
ی

 هم همگ

 پایم را روی پای دیگ 

رم انداخته بودم و با انگشت اشاره ام لب زیرینم را داخل دهانم  

دنش کیم از   ِ دندان هایم بیفتد تا بلکه با فرسر هل یم دادم تا گت 

سم کاهش یابد!   استی

ه یم شدم، بیشتی به این نتیجه    خت 
هر قدر به استاد محتی بیشتی

 یم رسیدم که برداشتم از نگاه و حرکاتش اشتباه است! 

محاِل ممکن است مردی همچو استاد محتی بخواهد در مورد مادرم 

وراند!   تصورانی را در ذهنش بتی

، واال بخدا رایصی نیستیم  – منده شما شدیم جناب محتی باز هم شر

 تتون بزنید بخاطر ما. از وق

ی انداخت.   استاد محتی با لبخند محجونی شش را پایی 



 

ن رو مثل بچه های نداشتم دوست  – اختیار دارین، من، سارا و نستی

 دارم و لذت یم برم از این که وقتم و براشون رصف کنم. 

لطف داریدی بر زبان آوردم و مادرم هم تشکری کرد و به این  

 سارانی افتاد که روی مبل خوابش   بحث خاتمه داد. نگاهم به

برده بود. خواب این موقعه اش نشان از این بود که حسانی با استاد 

ه شده که به دستان   بر او چت 
ی

محتی خوش گذرانده که حاال خستگ

 خواب چشم هایش را بسته است. 

 محبی سارا را به اتاق میبرد  

استاد   یم گم مامان ویل این جوری خوب نیست ها! سارا وابسته –

 محتی یم شه این جوری. اون موقع دیگه نیم شه کاری کرد! 

 

 

گلرخ کیم چشمانش را یم چرخاند و به راه رفته ی محتی نگاه یم  

ن را این گونه یم دهد.   دوزد و در نهایت جواب نستی

–  
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ن! از طرفی پیش خودم یم گم بذارم سارا یکم دور و  – نیم دونم نستی

ببینه و حرسنی به دل بچم نمونه. از طرفی هم یم گم  اطرافش رو 

ی تو آیندش هم داشته   رفت و آمد با جناب محتی یم تونه تأثت 



 

 جناب محتی چه آدم فهمیده اِی! از  
باشه؛ یم دونم که یم دونی

 این جهِت که کوتاه یم آم! 

 به مثال 
ً
ن به درستی فکر گلرخ در دل احسنتی یم گوید؛ دقیقا نستی

ب المثل یم رسد که یم گویند: بارز این   رصی

 " تو مو یم بیتی و من پیچش مو! " 

در مقابل حرف گلرخ جز سکوت عکس العمل و یا حرف دیگری  

 ندارد. مانند همیشه ناک اوتش کرده! 

، کیم دیگر در میان جمع  ی ی به طبقه پایی 
محتی بعد از برگشیی

ن و گلرخ یم نشیند و بعد از دقایفی با وجود تعارفات  نی شمار  نستی

آن ها مبتی برای شام ماندن، رصف نظر کرده و با خداحافظی ای  

 آنجا را ترک یم کند. 

ی بعد از خوردن شام به ن و گلرخ نت 
مراه انیس، به گپ و  ه نستی

گفتگوی این چند شِب شان یم پردازند. گپ و گفتی که گریز به  

 خاطرات گذشته شان است و بس. 

**** 

ی از آن عادت کرده بود را در پیش    هرروز به گذشیی
ً
رایه را که تقریبا

د، با این تفاوت که امروز صبح گونی در حیاط دانشگاه ختی  یم گت 

 دیگری در حال دهان به دهان شدن بود!  



 

تیپ امروزش را با بارانی ای به همراه مقنعه ای مشگ و شلواریل ای 

ی شیک آنی رنگ و کتانی و کوله ای مشگ ک امل کرده بود. در عی 

 اش را هم حفظ کرده بود. یک دستش را داخل 
ی

بودن اما سادگ

جیب بارانی اش کرده و دست دیگرش روی بند کوله اش جاخوش  

کرده بود. اما نگاهش به دانشجوهانی متصل یم شد که کم و بیش  

ی بودند و گه گدایه   ی گوشر در دستانشان و در حال تماشای چت 

نی که در حال عبور از مقابل آن ها بود یم زدند! هم گریزی به   نستی

ن اما با خود فکر یم کند که یا تیپ جدیدش آن ها را متعجب   نستی

کرده و یا موضوع دیگری ست که نگاه هایشان به او و گوشر در  

 رفت و آمد است! 

 نی خیال شانه ای باال یم اندازد و با خود زمزمه یم کند. 

 منم! باز یه اتفاق  –
ً
 دیگه و باز هم سوژه ای که حتما

به زمزمه اش چندان پروبایل نیم دهد و از کنار موضوع یم گذرد. با 

 اش نی اتفاق  
ی

خود به این یم اندیشد که اگر روزی از روزگار زندگ

بگذرد، بدون تردید روز دیگرش و یا حداقلش روزهای آنی اش با  

ی خواهند شد!  ی ستی
 اتفاقات بیشتی



 

ر از راهرو وارد کالس یم شود که این بار برخالف بعد از گذ

 خ و حارصی حضور دارند! گوشه  
ی

همیشه دانشجوها همگ

 ابرویش که باال یم رود نشان از تعجبش است! 

ی کیفش به روی تخته چونی متصل به صندیل، همزمان یم  گذاشیی

 شود 

ی حال ش   ی و در عی  با نشستنش. اما نیم تواند منکر نگاه بران و تت 

ک بودن اهورانی شود که به رویش با حالتی حق به جانب نگاه کو 

 دارد! به نویع حس برنده شدن! 

ی  اما دقایفی نیم گذرد که با دیدن آقای احدی رئیس دانشگاه مطمی 

 یم شود که امروز، روزی کذانی است! وارد کالس شده  

و برای لحظه ای همه مبهوت آمدن احدی در کالس یم شوند که  

ی این کار حال در میانه کالس و   بدون در زدن و یا احتیاخی به داشیی

 روبه آن ها ایستاده بود! 
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نگاهش را با جدیت یک دور به دانشجوها یم چرخاند و در نهایت  

با صالبت و دیسیپلن خاص و مختص خودش با صدانی عاری از 

وع به صحبت یم کند!   مالطفت شر



 

م! فقط اومدم بگم چه  سالم. چندان وقتتون رو نیم   – گت 

دانشجوهای دختی این دانشگاه و چه پرس؛ هرگونه تخلفی نامربوط  

 جهت خوشگذرانی ای که به 
ً
و خارج از ُعرف دانشگاه وحتی رصفا

 برخورد یم شه!  
ً
اسم دانشگاه و محیط دانشگاه لطمه بزنه شدیدا

این جا محل و محیظ نیست که بخواد باعث پخش فضای  

بون افتادن دانشجو و یا دانشجوهانی بشه که  فحشا و به شز 

 فضانی متشنج در دانشگاه باشه!  
ی

بخواد باعث برهم ریختگ

عرائضم رو کوتاه یم کنم! و درواقع به نویع اخطار یم دم! هر  

شخص و یا اشخایص بخوان باعث تروی    ج فضای مستهجن داخل 

 اومدم این رو بگم 
ً
 دانشگاه بشن با جدیت برخورد یم شه! شخصا

چون فیلیم در حال پخش شدن تو دانشگاه هست که نیم شه  

ساده ازش گذشت! یم دونیم که خییل هاتون در جریانید! پس  

خودتون مراعات کنید که بخشیسر در کار نیست! دانشجونی که  

در صورت بررش مشخص بشه مورد دار هست، جاش تو این  

 دانشگاه پرآوازه نیست! 

ش را به روی شکم کیم  بعد از اتمام صحبتش، یک طرف کت

اهن آنی رنگش مشخص است، یم کشد.   برآمده اش که از روی پت 



 

نگاه عصیان گرش بقدری طوفانی ست که نشان از خشم درونش  

 است و به نویع عصبانیتش را هویدا یم کند! 

یف بیارین اتاق مدیریت   –  همراه من ترسر
ً
! لطفا ن سماوانی خانم نستی

 دانشگاه! 

ا ن، حت 
نی اش و گوشه چشیم که یم پرد، تنها ی  رنگ پریده نستی

اکشن هانی از او هستند که در حال حارصی بعد از شنیدن اسمش به 

 شاغش آمده اند! 

 دلیل صحبت های احدی به صدازدن خودش را نیم فهمد! 

 مدام یک حرف در ذهنش چرخ یم خورد! 

" دانشجونی که مورد داشته باشه، جاش تو دانشگایه نیست که  

 ای داره! "  نام پرآوازه

ربط این جمله با جمله بعدی را متوجه نیم شود! هربار یم خواهد  

این جمله را رد کند، در همان کلمات اول استپ یم کند و بعد هربار 

 مجدد برای خود تکرار یم کند! 

 " دانشجوی مورد دار "

نگاهش موشکافانه شده که با چشمانی ریز شده او را زیر نظر  

دوم نگاه ناباورش به دانشجوهانی یم افتد که   گرفته! اما با اخطار 

 هر کدام با حالتی خاص به او نگاه یم کنند!  

 خانم سماوانی من وقت چندانی ندارم!  –



 

با همه ناباوری اش تکانی به بدن شوکه شده اش یم دهد، دست  

 هانی که یم لرزند، بدنی که یخ زده و عرفی که از شقیقه  

هایش به راه افتاده و تا امتداد خط گردنش برای خود جویباری به  

ن که یم رسند، محو  راه انداخته اند که در نهایت به یقه لباس نستی

 یم شوند. 

ن با حایل نزا ش شده، سیع یم کند از جایش بلند نستی ر که گریبانگت 

 شود. حرفی به زبان خشک شده اش نیم آید که  

بگوید! در واقع آوانی ندارد که بخواهد حنجره اش را به زحمت نی  

اندازد وحتی بخواهد چرا و دلیل این صدا زدِن اخطار گونه را جویا  

 شود! 

ن هم ی کوله   زمانی که احدی از کالس خارج یم شود، نستی با برداشیی

اش از کالس خارج یم شود. همهمه ها بقدری زیاد یم شوند که  

 اصواتشان بدرقه راه آن ها یم شود. 

سش بکاهد اما  دن بند کوله اش سیع یم کند از استی ن با فرسر نستی

 چه اتفافی برایش افتاده! 
ً
 حتی نیم تواند بفهمد دقیقا

بان قلبش هم به  زمانی که مقابل در اتاق ریاست یم ایستند، رصی 

اوج خودش یم رسد، در باز یم شود و احدِی میانسال ابتدا 

ن یم گوید که داخل شود.   خودش وارد یم شود و سپس به نستی
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ن بعد از داخل  خ ی و صندیل اش رفته و نستی ودش به سمت مت 

شدن، در را نیمه باز رها یم کند. نگاهش یک دم از احدی جدا 

 شود! نیم 

احدی نی آن که وقتی تلف کند یک راست اصل مطلب را ادا یم  

 کند! 

شما یم دونید چه فیلیم از شما در حال پخش شدن تو  –

دانشگاهه؟ این چه وضیِع خانم؟ اگر قصد تحصیل دارید که این  

 بحثش جداست اما من نیم تونم فردا جوابگوی هزاران نفر باشم! 

ن نگاهش چهره  برافروخته احدی را یم بیند و لب هانی که با  نستی

 حرص تکان یم خورند! 

به خودش جرئت داده و با لکنتی که به شاغش آمده سیع یم کند 

ا   ا را از خود دور کند! در حایل که هنوز هم نیم داند این افتی این افتی

 و تهمت زده شده چیست؟! 

ه... خی کار  من... من... منظورتون... رو... نیم فهمم! مگه... مگ –

 کردم؟



 

ح   احدی نی آن که زحمتی به خود بدهد و یا بخواهد ماجرا را شر

ی با  ش چنگ زده و بعد از کلنجار رفیی ی دهد، گوشر را از روی مت 

د.  ن یم گت 
 آن، گوشر را به سمت نستی

 بفرما بیا این رو بگت  و نگاه کن!  –

ی او یم رود، نگاهش اما فقط ب  ی به سمت مت  ه  با قدم هانی نامطمی 

 روی گوشر زوم شده و بس! 

 گوشر را میان دست ِش شده از دمای یخ بدن

ی یم افتد!   د و کوله اش از آن یگ دستش به روی زمی  ش یم گت 

وع به پخش یم شود.   صفحه گوشر را لمس یم کند و فیلم شر

خودش است! خودش و حایم! همان روزی که حایم بدنبالش آمده 

ی شده بود. اما  تصویر بعدی در نمانی دورتر گرفته بود و سوار ماشی 

ی به محله   شده! انگشتان حایم که صورتش را لمس یم کنند! و رفیی

ای خرابه در تاریگ شب و وارد شدن در خانه ای که نمای مناستی 

ن در خانه ای در  هم ندارد! تصویر بعدی وارد شدن حایم و نستی

م چیده منطقه باالی شهر! اما فیلم طوزی صحنه هایش در کنار ه

 به راحتی یم توان تنها برداشتی که از آن کرد، 
ً
شده اند که دقیقا

 موجه نبودن دختی و پرِس درون فیلم است! 

 یم کند و... 
ی

ی شهر زندگ ی که در منطقه ای در پایی 
 دختی



 

و رفتنش به همراه مردی در خانه ای در منطقه ای باالی شهر در 

 شب! 

 داشته و یا تا چه حد بیکار نیم تواند درک کند چه کیس با او دشمتی 

ی  بوده که تمام رفت و آمد او را چک کرده؟! و حاال برای او این چنی 

 دسیسه ای چیده! 

ی  – حاال متوجه شدین؟ منظورم رو خوب درک کردین! قبول یم کنی 

ی دیگه؟ابروهایش گره  ی که توی فیلم هست شمایی  اون دختی

ی است به این زودی از  هم باز نخواهند  کوری شده اند که مطمی 

 شد! 

ن تکرر این صحنه   فیلم درون گوشر به اتمام رسیده اما برای نستی

ها که در واقعیت شکل گرفته با این طراخ در فیلم در ذهنش  

 تمام نشده! 

 زبان یم چرخاند و احدی منتظر را به مراد دلش یم رساند! 

ب... بله... خودمم... اما... اما این... این جوری نیست که تو  
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حال دلیل نگاه های نی شمار دانشجویان گوشر بدست را متوجه یم 

 شود! مدام یک اسم در ذهنش چرخ یم خورد! 

 " اهورا! "  



 

ی کاری کرده باشد! چقدر توانسته   اما نیم تواند باور کند که او چنی 

ی و خانه قبیل شان!    او را تعقیب کند؟ حتی در محله پایی 
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اما در خوشبینانه ترین حالتش گمان یم کند که ممکن نیست اهورا  

ی کاری کرده باشد! تا بدین حد افکار شیطانی از او بعید است!   چنی 

ون از دانشگاه دانشجوها به ما مربوط   – ! روابط بت 
خانم سماوانی

نیست! طرف خودش یم دونه و خانوادش! این فیلم رو هم من  

دو روز پیش دیدم و فقط به دیدنش کفایت نکردم! شما خودت 

 جناب محتی خییل طرفداریتون رو کردن اما دلیل نیم 
بهتی یم دونی

دار کنید! اونم با مظلوم   شه ِوجهه نامدار جناب محتی رو خدشه

نمانی بخاطر نحوه زندگیتون و سوءاستفاده! این که چطور خرج 

زندگیتون رو در یم یارین به من مربوط نیست! اما این دلیل نیم  

شه بخاطر شما مجموعه دانشگاه ما زیر سؤال بره! به هر حال 

فقط به اون فیلم استناد نکردم و از اهایل همون محله پرس و جو 

ی شما رفت و آمدتون چطور بوده!  کر  دیم. که خییل از اون ها گفیی

البته شخیص که این فیلم رو آورده خودش شخصا با اهایل اون  

 محل صحبت کرده و به ما گزارش داده. 



 

–  ِ اما این درست نیست! برای این که وضع مالیم خوب نبوده؟ غت 

 ای بتونم کنار بیام! استاد محتی 
 نی منطفی

ی من و   ممکِن با همچی 

خانوادم رو خییل خوب یم شناسن؛ رفت و آمد داریم. ایشون از  

 من آگاهه! 
ی

 وضع زندگ

ون از دانشگاه دانشجوها به ما  – گفتم و باز هم یم گم روابط بت 

! ما فقط به روابط و ضوابط   مربوط نیست خانم سماوانی

 یم کنیم! اما قضییه شما  
ی

دانشجوهامون در دانشگاه رسیدگ

ی نیست که بشه ساده از کنارش شوخی بردار نیس ی ت و چت 

؟ ایشون  ی ِ این وسط! متوجهی  گذشت! صحبت از جناب محتی

  ! ی ی الملیل هسیی استاد به نایم در حوزه های مختلف درش و بی 

 ! ی مدت طوالنی ای خارج از کشور به تدریس و تحصیل پرداخیی

  ! ی یگ از اعضای کمیته انضبایط و هیئت مدیره این دانشگاه هسیی

همه مهمتی یگ از چهره های برتر و شناخته شده در حوزه و از 

ادبیات و نامدار در این دانشگاه! انتظار که ندارین بذاریم یگ از  

دانشجوها باعث خرانی نام ایشون بشن؟ جناب محتی اعتبار این 

دانشگاهن خانم! یم تونید درک کنید؟ به هر حال من با ایشونم  

بوده؛ در اشع وقت که  تماس گرفتم اما گوشیشون خاموش

یف بیارن این پرونده بسته یم شه و از نظر من و مابفی   ایشون ترسر



 

ی خانم  اعضای هیئت مدیره و کمیته انظبایط شما اخراج هستی 

 بیشتی از این باعث نی آبرونی جناب محتی نشید! 
ً
! لطفا  سماوانی

 
ً
ی اتفافی را ابدا   ناباور به لب های احدی نگاه یم کند. انتظار چنی 

 نداشت! این حرف یعتی مرگ تمام آرزوهایش! 

اما عقب نیم کشد و تنها به حرف های مدیریتی که یم داند از او  

ی یم گذارد.  دل خوشر ندارند کفایت نیم کند! گوشر را روی مت 

 بدنش از حرص یم لرزد اما کنار نیم کشد! 

ی است با وجود جواب آن آزمون، دانشگاه های  نه حاالنی که مطمی 

 و شناخته شده دیگری ممکن است نی اش بیایند و یا حتی  معتتی 

بخواهد با وجود یک جواب خییل آسوده در خارج از کشور به 

 همان فرار مغزهانی که هر کدام به علتی رایه 
دازد! یعتی تحصیل بتی

 خارج از کشور شدند! 

شما فقط به فکر اعتباری هستید که از استاد محتی نصیبتون   –

ی بودم شده! همه رو به ی  فقت 
ه چوب یم زنید؟ یا چون من دختی

براتون سخت بود دیدنم تو این دانشگاه؟ مگه زمان قدیِم که 

تبعیض طبقانی و نژادی باشه اون هم تو دانشگاه؟! من این قضییه  

های دیگه رو به  ی رو به اثبات یم رسونم که اشتباه کردین! خییل چت 



 

تو پروندم بخوره!   اثبات یم رسونم! اما نیم ذارم ُمهر اخراخی 

خودم از این دانشگاه یم رم! هر چند که ممکن خییل حرف ها 

 پشت شم در بیاد! اما نیم ذارم حقم پایمال بشه جناب احدی! 

هر کار یم خواید بکنید خانم من رو هم تهدید نکنید! فقط دیگه   –

پای جناب محتی رو وسط نکشید! روی صندیل یم نشیند، لحنش  

 ! تند و عصتی یم شود 

خیالتون راحت فعال با استاد محتی کاری ندارم اما مطمئنا شما هم  –

 ! ی  باید پاسخگوی این رفتارتون باشی 

ون یم کشد و به تنها شخیص که   گوشر اش را از جیب بارانی اش بت 

د.   حال یم تواند ناخی اش باشد تماس یم گت 

 " حایم! "

 اش! اگرچه در دل رایصی به 
ی

این کار نیست حایِم این روزهای زندگ

 اما بخیسر از این ماجرا هم مربوط به حایم یم شود! 
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د، به دو بوق نرسیده حایم جوابش  بالفاصله شماره حایم را یم گت 

وع به حرف زدن یم کند که   ن در حایل شر را یم دهد، اما نستی

 چشمانش پر از اشک شده و بغیصی سخت گلویش را آزار یم دهد! 

 ا دانشگاهم. حایم؟ فوری بی –



 

ن ابرو در هم یم کشد و از   حایم با شنیدن صدای خش دار نستی

 روی صندیل اش بلند یم شود. 

ن؟ –  خی شده نستی

گوشه لبش را یم گزد و با نگاه به شامیک های اتاق مدیریت به  

 سختی لب یم زند. 

–  ! ی  یم تونی بیای؟ دارن اخراجم یم کیی

ی که جمله را از دهانش خارج یم کند، اول ی قطره اشکش هم همی  ی 

ی روی گونه   به روی گونه اش یم چکد. قطره دویم با بهانه بیشتی

 اش فرود یم آید! 

ن که به میان باشد تعلل را  حایم وقت را تلف نیم کند. بحث نستی

ن را   جایز نیم داند! با جدیت و اطمینانی که در کالمش است نستی

 آسوده خاطر یم کند! 

 ! االن یم آم! نبینم گریه کتی ها  –

حایم حرفی ساده بر زبان یم آورد اما یم شود طوفانی در چشم 

ن! نی هیچ حرف دیگری گوشر را از گوشش فاصله یم  
های نستی

 دهد و تماس را قطع یم کند. 

** 

ن (  ) نستی



 

ی امروز بود! اخراجم از  بدترین اتفاق و کذانی ترین روز همی 

مشخص بود برای  دانشگاه برای گناه نکرده! برای فیلیم که حتی 

خراب کردن من است! اما مدیریتی که به هر بهانه ای عذر مرا یم  

 خواهند! 

! که اگر حایم نبود   ی اما حایم تنها گزینه ام بود برای تماس گرفیی

حال پرونده ام دستم بود و رایه آینده ای یم شدم که حتی  

 بوجودش ایمانی نداشتم! 

ِ صدای نگرانش در گوشر پیچید، ح
ی ارصی بودم هزاران  وقتی طنی 

بار قربان صدقه اش بروم! حتی صدایش برای آرامِش سونایِم  

 درونم کافی بود! 

 

ی را به حال خودش رها کنم. نیم خواستم   نیم توانستم همه چت 

حال که به آخرین قدم ها رسیده ام کنار بکشم! راه خودم را یم روم 

حریِف  و در گوِش روزگار یم گویم، حاِل من خوب است و تو هرگز 

 حاِل خوِب من نخوایه شد! 



 

یم خندم! به خوش باورِی سایه هاِی بخت برگشته ای که هنوز  

جسارِت آفتاِب درونم را ندیده اند! من یم توانم و بدنیا این را ثابت  

 یم کنم! 

چند دقیقه یا ساعت گذشت را نیم دانم اما وقتی شم را بلند  

ن درگاه در نمایان کردم که تقه ای به در خورد و قامت حایم میا

 شد! 

 تنش بود که بلندی اش تا زانوهایش بود.  
ی

ورکِت مشگ رنگ
ُ
ا

اهن سورمه ای رنگ جذب و شلواری پارچه ای و مشگ رنگ   پت 

 به همراه کیِف چرِم مشگ اش که در دستش بود. 
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م؟ اما چشم هایش   مگر یم توانستم نگاه از جذابیت این مرد بگت 

 با وجود فاصله ای که بینمان بود، رگه هانی قرمز 
 حتی

درونشان هویدا بود. به آرایم از جایم برخاستم. نگاه هردویمان در 

 هم گره خورده بود! گونی با چشم هایمان حرف هایمان را یم زدیم! 

 بفرمایید جناب؟  –

تی و ِاکراه نگاه از من گرفت و با همان جدیت  حایم به سخ

خودش، قدم هایش را با صالبت برداشت. چهره اش فقط و  

 فقط جدیتش را فریاد یم زد! 



 

 سالم. یزدان پناه هستم. حایِم یزدان پناه.  –

آقای احدی از جایش بلند شد و دستش را به سمت حایم دراز 

ثت  قرار داده! کرد. یم دانستم که صالبت حایم او را هم تحت تأ

د و بعد با تعارف آقای  حایم دست جناب احدی را مردانه فرسر

 احدی روی صندیل مقابل من نشست. 

 بدون لحظه ای فوت وقت گفت: 

 چه اتفافی افتاده؟ –

 نسبت شما با این خانم چیه؟  –

ورکتش کرد و 
ُ
حایم نگاهش را به من داد. دستش را داخل جیب ا

ون کشید و آن ایم   سوییچ ماشینش را بت  را به سمتم گرفت و با احتی

 خاص گفت: 

ی من هم یم آم!  – نم شما برو داخل ماشی 
 نستی

نم شنیدن از زبان حایم آن هم در مقابل مردی که   چقدر نستی

گمان یم کرد من مورد دار هستم و کس و کاری ندارم زیبا و  

 خواستتی بود!  

صحبت  شی تکان دادم و متوجه شدم که نیم خواهد در مقابل من 

 کنند. 

 نباید آن شخص به حتم  
ً
گایه حمایت هانی که یم شوی لزوما

 نسبتی خونی با تو داشته باشد! 



 

گاه یم تواند با فرسخ ها فاصله از تو و نسبتت، اما از هرکیس به تو  

 نزدیکتی باشد! 

 سوییچ از حایم نی  
ی ی کوله ام و گرفیی از جایم بلند شدم و با برداشیی

سمت اقای احدی بیندازم از اتاق با گام  آن که حتی نیم نگایه هم

 هانی بلند خارج شدم. 

 از راهرو عبور کردم و بعد

ی را برداشتم.   جرئت دادم و خم شدم و کوله افتاده بر زمی 

ی  درحایل که نگاهم همچنان به اهورانی بود که حال روی زمی 

اهنش صورت خونی اش را پاک یم   ی پت   نشسته بود و با آستی 

ه بود  ی را دور زدم و سوار شدم. صدای تهدیدهای کرد خت  ، ماشی 

ی را نبسته بود!   اهورا یم آمد! حایم سوار شده بود اما در ماشی 

–   ! ی بیچارتون یم کنم! یکاری یم کنم تا عمر دارین پشیمون بمونی 

ی خی کارتون یم کنم! به عزای همدیگه یم نشونمتون!   ببینی 

ی فقط!  .نامرد  منتظرم باشی 

 دستش را گرفتم و  حایم مجدد خواست 
ً
ی پیاده شود که فورا از ماشی 

 مانع شدم. 

ن نی خیال شو دیگه. مأمورا یم آن بد یم   –
وای حایم جون نستی

 شه واست. توروخدا ولش کن... 



 

نی آن که بخواهد تالشر کند تا دستش را از دستم در بیاورد، در 

ی  ی را  پایی  ی را روشن کرد.شیشه ماشی  ی را بست و ماشی  ماشی 

 در مقابل تهدیدهای اهورا گفت: کشید و 

کم هارت و پورت کن! اگه بخوام یجوری یم ندازمت تو هلفدونی   –

و درخواست اعاده ی حیثیت یم کنم برا اون فیلم و شکایت و  

شکایت بازی راه یم ندازم که تا عمر داری و دنیا هست دیگه  

 شت تو ... خودت باشه! 
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ی حرفش شیشه  را باال کشید و پایش را تا انتها روی پدال بعد از گفیی

 با صدانی بد که حاصِل کشیده شدن الستیک 
ی د؛ ماشی  گاز فرسر

وع به حرکت کرد.   هایش بود شر

 از  
ً
دم. دقیقا محکم به صندیل ام چسبیده بودم و کوله ام را یم فرسر

ی را به حرکت درآورد دستم را از روی دستش   که حایم ماشی 
زمانی

 برداشته بودم. 

 دیدن این روی حایم خارج از تصورم بود! 

 درک نکرده بودم که  
ً
من هنوز گذشته حایم و اخالق هایش را کامال

 این بار با روی جدیدش روبه رو شدم! 



 

ی اهورا  خدا یم دانست که اگر صدایش نیم کردم شاید تا قصد کشیی

 پیش یم رفت! 

سم که    با این وضعیت نیم توانستم زبان باز کنم و از او بتی
ً
دقیقا

مست  صحبت هایش با آقای احدی به کجا ختم شد؟ آینده 

 تحصییل و دانشگاه من چه خواهد شد؟ 

اما انتظارم چندان طول نکشید چون حایم با صدای آرایم اما خش 

 دار که نتیجه نعره زدن هایش بود گفت: 

 دانشگاه نیم ری تا بعد از تموم شدن تعطیالت عید. چندان  –
ً
فعال

ستادها حال و حوصله تدریس ندارن مگه اینکه  این روزها هم ا

خییل دیگه قانون دوست باشن! دیگه خودت یم تونی برنامه  

. برات هم که   ریزی کتی و کتاب هات رو تا اون موقع دوره کتی

مشکیل نیست چون یم دونم واو به واو کتاب هات رو جا نیم  

 ندازی... 

بیاورد برایش   مکث کرد؛ گونی حرف بعدی ای که قرار بود بر زبان

دن انگشت هایش به دور فرمان   سخت بود که ماحصلش شد فرسر

ی و ساییدن دندان هایش به روی هم! طوری که فکش زاویه   ماشی 

 دار شد. 

ل کرد و حرفش را بر زبان   اما به هر مشقتی که بود خودش را کنتی

 راند. 



 

در مورد اون پرس الت هم تکلیفش مشخص شد! اخراج! اون فیلم  –

کاریش کرد چون دست به دست شده. هر چند بعد    هم نمیشه

 اخراج اون پرِس یم فهمن که کار خوِد تِن لشش بوده. 

این که اخراج نشده بودم برایم ختی خوشایندی بود. اما این که  

آقای احدی چطور با حایم صحبت کرده و برسعت مسائل را حل و  

فصل کرده بودند برایم نقطه ابهایم بافی مانده بود و موضوع دیگری 

 که نیم توانستم درکش کنم این بود که امروز 

ی باری بود که حایم در مقابل افراد م  ام، من را  دومی 
ی

زاحم زندگ

بعنوان زنش نام برده بود! یم توانست هر نسبت دیگری را بدهد  

ین اما عجیب تلخ    رویانی شت 
ی اما این که من زنش باشم برایم در حی 

 و دردناک یم آمد! 

متی که رویای این امر را در شم یم پروراندم؛ نیم توانستم به  

دم مرور نکنم! و هربار  خودم بقبوالنم که این کار حایم را برای خو 

یز یم شد!   که به یادش یم افتادم دلم ماالمال از حیس خوش لتی

حایم من را در برزخی گت  انداخته بود که تحمل سختی اش از تاب و 

 توان من خارج بود! 

سم، خودم  اما چطور و چگونه یم خواستم از حایم دلیل کارش را بتی

 هم در بالتکلیفی اش است  شده بودم! 



 

ه شده بودم و به م  که از آن در حال عبور بودیم، خت 
قابل و خیابانی

ی انداز شد.   در افکار خودم غوطه ور که باز هم صدای حایم طنی 

به خی داری فکر یم کتی یا خی ذهنت رو مشغول کرده که پدر اون  –

دن پوست لبت شو! 
َ
س یا نی خیال کن  لبت رو درآوردی؟ یا بتی

مت حرف زدنش، دلیلش فقط  یم دانستم این گونه با نامالی

حرص و آزی بود که کامل از ان رهانی نیافته بود. هنوز هم یم  

خواست با، بازی دادن کلمات حرصش را بر ش آن ها خایل  

 که نی گناه این ماجرا بودند! 
 کند. کلمانی

 نیم دونم   –
ً
سم! اصال خب نیم دونم چطور بگم و چطور بتی

 پرسیدنش درست هست یانه! 

به نیم رخم هرچند ثانیه یک بار یم چرخاند،  نگاهش را که 

احساس یم کردم اما نیم توانستم شم را برگردانم و به  

 چشمانش نگاهم را گره بزنم! 
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 همونی که تو شت چرخ یم  ر –
ً
ن! دقیقا احت حرفت رو بزن نستی

خوره رو به زبون بیار! فکر کن داری فکرت رو برای خودت با  



 

صدای بلند به زبون یم آری. من نه غول دو شاخ و دو شم، نه  

قیرص که بخوام بابت هر موردی خون و خون ریزی راه بندازم!  

ت و به جاش باید خرج کرد! هرچند اگر  چند دقیقه پیش کنارم  غت 

تم رو خرج یم کردم!   نبودی کل غت 

 

ی بودم و یم خواستم در را با ریموت باز کنم که   در چند قدیم ماشی 

 حتی نیم دانستم باید کدام دکمه روی ریموت را فشار دهم! 

در چه کنم و نکنم کارم مانده بودم که صدانی مخل آرامش 

 چنددقیقه ایم شد! 

–  ! یک یم گم! به خت  و  به به خانم سماوانی اخراج شدنتون رو تتی

یتی بخوریم حاال؟  ! گ شت   خوشر

چرخیدم و رودرروی اهورانی شدم که فقط سه چهار قدیم با من  

 فاصله داشت! 

ا چه زود از اتاق در نیمه بسته به گوشت رسید!   – مافیا شدی؟ ختی

ای جدیدته که االن ازش رونمانی  
نکنه گوش وایسادن هم از هتی

 کردی؟

ی را داشت! نگ  اهش عجیب برق شر راه انداخیی



 

ی همون پرسست   – حاال بماند این که چه جور فهمیدم! ببینم ماشی 

که شب و روز اسکورتت یم کنه؟چشمگ زد و زبانش را به روی  

 لبانش کشید و با لحتی زننده ادامه حرفش را گفت: 

–  !  همونی که روزا و شبا در خدمتیسر

 دانستم پشت پرده حرفش چیست! نتوانستم تحمل کنم وقتی یم 

نتوانستم دستم را آرام نگه دارم! تا بفهمد قصد چکاری را دارم، 

دستم را باال بردم و محکم بر صورتش کوبیدم. بقدری محکم که  

 صورتش به یک طرف پرت شد! 

ُ اون صدای نکرتو که به کل زندگیم االن پتانسیلش رو دارم که   – ِبتی

ی دستام به جونت نی افتم  زیر دست و پام لهت کنم! یا ن  ه! با همی 

م افتاد اونقدری فشار بدم که جونت از   و هرجانی از بدنت که گت 

ون!   هر سوراخ بدنت بزنه بت 

دستش را به روی صورتش گذاشت و نگاه برزخی اش را به صورت  

آتیسر ام دوخت! نفس نفس یم زدم و فهمیدن این که اهورا آن  

 مشخص شد! فیلم را بدست همه رسانده برایم  

م تری بهت فروختم که آتیش شدی تو  – ی ِد آخه انگل جامعه چه هت 

زندگیم؟ خی کارت کردم که تو دانشگاه واسم یه روز خوش  

؟ خی کارت کردم .ُ.م حرویم؟  نذاشتی



 

جمعیت کیم اطرافمان جمع شده بودند و مابفی هم گذرا نگایه  

 را همان جانی 
ی پارک کرده یم انداختند و یم رفتند. حایم ماشی 

 بود که شی قبل گذاشته بود. 

اما اهورا وقتی بخودش آمد که از حرص و عصبانیت صورتش به  

 کبودی یم زد! 

رو که بدجوری یم بندمش! فکر نیم کردی یه روز   دهنتو ببند  –

 کاریات معلوم بشه نه؟    خراب 

حالم از وقاحت کالمش بقدری بد شد که اگر موقعیتش بود جور  

کردم! تا آمدم جوابش را بدهم با صدای   دیگری حایل اش یم

 عصتی حایم میخکوب شدم! 

ه؟  –  این جا چه ختی

 اهورا پوزخندی زد و با نی قیدی و وقاحت گفت: 
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 داشت به غرورم توهین میکرد تحقیرم میکرد ...   –

 نیم دانم در آنی از لحظه چه شد؟! 

 همانند صاعقه بود! 

چنان بر دهان اهورا فرود آمد که  مشت حایم را یم گویم! آن 

ی افتاد! خم شد و لباس اهورا را از پشت   ب روی زمی  اهورا با رصی

 میان مشت هایش گرفت. فریاد کم بود! 



 

 نعره کم بود! 

 عربده یم زد!  

ی   طوری که صدایش خش برداشت! آن چنان اهورا را از روی زمی 

فقط  بلند کرد و تکانش داد و سییل و مشت بر دهانش کوبید که 

 مبهوت و شوک صحنه مقابلم مانده بودم! 

جمعیت برسعت در نی جداکردن اهورا و حایم ای بودند که حتی  

بات حایم عکس العمیل نشان دهد!   فرصت نیم کرد در برابر رصی

اما حایم با نعره گونی که در این مکان و زمان حال حضور ندارد، 

 یم گفت: 

 ؟ دیبه زن من نسبت یم   –

گ به کار یم برد که از خجالت گونی از صورتم  به قدری الفاظ رکی

ون یم زند! فقط توانستم نام حایم را بر زبان بیاورم. به   حرارت بت 

گونه ای عصتی شده بود که حتی مردها نیم توانستند اهورا را از  

ون بکشند!   زیر دست و پایش بت 

 صورت اهورا غرق خون شده بود و من غرق وحشت! 

ی  اما فقط نام حایم را  فریاد یم زدم! حتی نیم توانستم از بی 

ون بکشم!   جمعیت جمع شده عبور کنم و حایم را بت 
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اما گونی به خودش آمد که دست از زدن برداشت و به فحش دادن 

 به اهورا بسنده کرد! 

حاال برو بیفت دنبال سوسه اومدن برا زنم! ببینم جرئت داری!   –

! برو ببینم چطور یم خوای شپ  اشر

جمعیت را کناری زد و به کنار من آمد. رگ گردنش بشدت  

برآمده شده بود و نبض زدن های شقیقه هایش را بخونی یم  

توانستم ببینم! از حرص و عصبانیت یم لرزید و عرفی روی  

 صورتش نشسته بود. هیکل اهورا کجا و حایم کجا! 

  ترس و وحشت را در نی نی چشمانم دید که خودش دست بکار شد 

د و با همان لحن  ی را از دستم کشید. ریموتش را فرسر و سوییچ ماشی 

 غرید! 

–  ! ی ی تو ماشی   برو بشی 

ی  ی که سیع یم کرد از روی زمی  نگاهم به او و اهورای افتاده بر زمی 

بلند شود در نوسان بود. وقتی دید از جایم تکان نیم خورم فریادی 

 زد که به وضوح در جایم تکان سختی خوردم! 

ی مگه کری؟ ِد بهت یم – ی تو ماشی    گم برو بشی 

دست لرزانم را ناباور به روی دهانم گذاشتم تا هیتی که از ناباوری 

کشیدم را مخفی کنم! چهره اش بشدت وحشتناک شده بود! کیم 



 

از موهایش روی پیشانی اش ریخته شده بود و چشم هایش غرق  

 در خون! 

 به خودم

قسمت اول حرفش کیم  ش دوم حرفش سکوت اختیار کردم اما 

خیالم را آسوده کرد که بتوانم حرفم را بر زبان بیاورم! اما با ِمن و  

 ِمن! 

سم... نیم   – ... اومم... خییل سؤاالت هست که دارم بتی خب... یعتی

دونم اون جوانی که یم خوام و منظورمه بهش یم رسم یا نه؟ ویل  

ی یم شه تو تاریگ! خب... تو چطور با آقای احدی ح رف تت 

 بهش خی  
ً
زدی؟ چطور رایصی شده که اخراج نشم؟ خب اصال

ی دیگه هم هست...  ؟ ویل... یه چت   گفتی
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ه مانده بود.   نگاهم همچنان به جلو خت 

؟ –  خی

بزاق دهانم را قورت دادم؛ یم دانم که حال با جمله آخرم بیشتی  

  از قبل ِسگرمه هایش درهم شده! اما دیگر برای کنار نکشیدن و 

ی دیر شده بود و باید یم گفتم!   نگفیی



 

این که... این که چرا... چرا به هر مزاحیم که شراه من اومد گفتی  –

 من... من... 

 زنیم آره؟  –

 نگاهم را به زیر انداختم و در تأیید حرفش شی تکان دادم. 

، نه   – برای اینکه همون مزاحم ها یم فهمن که تو مادرم نیستی

نی بشم، نه انچنان با فک و  خواهری دارم که بخوام روش غ ت 

فامیل رفت و آمدی دارم که بخوام بگم دختی فامیلمونه و روش  

ی! خب بگم دوست   ی ی چت  حساسم! چون اصال نیست همچی 

مه؟ که از من بر نیم آد! پس یم گم زنیم که دیگه گوه   دختی

 !  آدمانی
ی  نخورن مزاحم تو بشن همچی 

ی گزینه دیگری هم یم ماند! این که بگوید من  ش هستم! دختی دختی

د. قبول کرده قیمم باشد.   که او قبول کرده مخارجم را برعهده بگت 

 اما چرا این را نگفت؟ 

 نگاه مطمئنم را این بار به سمت نیم رخش چرخاندم. 

تم!  –  خب یم گفتی دختی

 نگاه عاقل اندر سفییه به سمتم انداخت. 

ی و دوباره مزاحم یم شن و بدتر، دوم اینکه   – اول این که باور نیم کیی

ه  
ُ
ا تو ن  پدر شده که من بشم؟ دختی

ی
کدوم مردی تو پونزده سالگ



 

 کامل یم شن و پرسا پونزده، یم دونی که؟ یا نکنه فکر کردی 
ی
سالگ

 من از پرسای دیگه سوام؟ حاال اینا به کنار  

و سال دار بنظر برسم؟ که  یعتی قیافم انقدر داغون شده که سن

ی   ی بیست و یک ساله دارم؟ در مورد حرفای بی  بهم بخوره دختی

خودم و احدی هم کاری نداشته باش. خودش خییل خوب متوجه  

شد که نباید زود قضاوت یم کرد! جناب محتی هم بعدا صحبت یم 

 کنه... خب حرف دیگه؟ 

 با منطق و دلیل و ب
ً
رهان حرف حق را به حایم یم دادم. کامال

هایش را گفته بود. اما نیم شد منکر مورد دیگری شد! این که اگر  

قرار بود من تا مدت ها در آن دانشگاه تحصیل کنم، اگر 

دانشجوها یم فهمیدند که من ازدواج کرده ام، شاید حتی دیگر  

پیشنهادهای ازدواج را هم از دست یم دادم. گرچه من خود حایم 

 دم مرد دیگری را در  را یم خواستم و حارصی نبو 

 ام جای بدهم. اما در مقابل استاد محتی چه یم خواست  
ی

زندگ

، چه یم   ی گفتی کند؟ اگر فردا روزی او یم پرسید که چرا این چنی 

 خواست کند؟



 

خب نیم خوام حرفی بزنم که تو فکر کتی خییل پرروام و یا چه یم   –

دونم حرفای دیگه. اما اگه قرار شد من روزی ازدواج کنم، نیم گن 

ِ که شوهرداره؟ برای آیندم بد نیم شه؟  
 این دختی
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ی حرفی رو زدی و خییل  ا  ستاد محتی نیم گه چرا همچی 

مم چرا این کارروکردی؟ دلیلش رو  حرفای دیگه. من نیم تونم بفه

گفتی اما بنظر خودم خودخواهانه ست که بخوای اون مدیل  

 !  حرف بزنی

 حایم 

ن را قبول داشتم اما بحث خودش به میان بود! با   حرف های نستی

ن را با کس   خودم کلنجار رفته و فهمیده بودم که نیم توانم نستی

دیگری ببینم! گرچه هنگایم که مقابل همان پرسک معتاد و نوچه  

هایش گفتم که ناموسم است و زنم، فقط برای این بود که یم  

حله بمانند و کس دیگری هم  دانستم دیگر قرار نیست در آن م 

 شاغشان را نیم گرفت. اما امروز وقتی آن حرف 
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ها را بر زبان آوردم، بعد از نخوابیدن های شبانه روزی ام و فکر  

ن  های مداوم به این نتیجه رسیده بودم که نیم توانم بگذارم نستی

 با کس دیگری ازدواج کند! 

ن هردو احتیاج به زم ان داریم. نیم توان ششی تصمیم  من و نستی

گرفت. نیم توان از روی احساسات تصمیم گرفت. باید مدنی را  

بگذرانیم تا هر دو به تصمیم نهانی برسیم. هر چند از دل من نی ختی 

م.   است و گمان یم کند من هم از دلش نی ختی

ن دور باشم هر دو یم توانیم به خییل از   یک هفته ای که از نستی

یگر فکر کنیم. حتی همان یک هفته دوری هم یم تواند  مسائل د

 کمگ باشد برای تصمیم مان. 

ن پانزده سال از من کوچکتی است. اما فهمیده ام  هر چند که نستی

ی   که در کنار او یم توانم کامل باشم! خودم باشم و این از همه چت 

 نه این که نقانی به روی صورت 
مهم تر است! این که خودت باشر

! بزنی   و نقش بازی کتی

ه شوم! در این    را فقط صحنه بازیگری ببینم و بخواهم ِختی
ی

زندگ

 صورت فقط و فقط به خودم ظلم کرده ام و بس! من،  



 

ن به خودم را در چشمانش، حرکاتش و رفتارهایش یم   عالقه نستی

اشم تا   بینم! اما باید پخته تر عمل کنم. اما کنون باید بهانه ای بتی

 م از فکرهانی که به مغر بزرگش هجوم آورده! ذهنش را دور کن

ی دیگه ای واجب تره. هر خی فکر و   –  درس خوندنت از هر چت 
ً
فعال

خیال تو ذهنت آوردی رو بریز اون ور و به مسائل دیگه ای فکر  

 کن! 
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حال یم توانم با احتیاط رابطه ای را که خودم یم خواهم، پیش  

م. نرم نرمک! طوری که  ن را هم به خودم و عالقه بتی چندان نستی

 نورسته ام مشکوک نک 

ی حداقل رابطه    نم! این که تا قبل از رفیی

خوِب بینمان را به همان یک هفته قبل  

 ویل حداقل امروز یه سودی داشت!  –برسانم! 

ه شدم. یگ از   ی حرفم به صورتش هم خت  هم زمان با گفیی

 زشان کرده بود، پرسید: ابروهایش را باال داد و با چشمانی که ری

؟ –  خی

 گوشه لبم انحنانی پیدا یم کند وقتی که یم گویم: 

 این که من چه کله خرانی ام!  –



 

 یم خندد و رویش را بریم گرداند؛ صورتش کیم شخ شده. 

–  !  قشنگ همه جوره هرخی داری یگ یگ رو یم کتی
ً
 اره واقعا

ادامه حرفم را هم یم با صدای بلند خنده ام را رها یم کنم و کیم بعد 

 گویم: 

ی دیگه ام هست، این که دیگه حداقل امروز مثل این یک   – یه چت 

ی بود تو این هفت روز؟   هفته عنق نبودی! ختی

ی حرف زدم اما نیم  ی  از چه چت 
ً
با این که یم دانم فهمید دقیقا

ی خودداری ام یم نشیند،   توانم از لبخندی که به روی لبانم در عی 

ی کنم! کیم ن بد نیست!  جلوگت   شیطنت هم با نستی

ن به   ی نستی تمام حواسم را به مقابلم داده ام اما حِس نگاِه سنگی 

 رویم کار سختی نیست! و... 

مش که یم گوید:   و کیم بعد صدای همراه بهت با شر

 حایم!...  –

با هر سختی ای که هست خنده ام را فرو یم خورم اما نیم توانم  

ن غوغا یم لبان ِکش آمده ام را جمع   کنم. شیطنتم در کنار نستی

کند وقتی که یم دانم این دختی در مقابلم چقدر مأخوذ به حیا  

 عمل یم کند! 

بیش از این از دلم نیم آید اذیتش کنم و در نی رفع و رجوع کردن 

 حرفم بر یم آیم. 

– @Romanbook_ir 



 

 

نم! منظورم به این بوده که این   – جان حایم؟ منحرف فکر نکن نستی

روز کیس رو دیدی؟ یا مسئله ای اذیتت یم کرده؟ خی بوده هفت  

 بخوریم دو تانی به  
یتی که از من فراری بودی؟ ویل باید بریم شت 

 مناسبت این آشتی کنون امروزمون!  

؟  مواففی

گوشه لبش را گزید و دستش را به پیشانی اش رساند. از گوشه 

فی که چشم یم دیدم که کالفه است و در نی حل و فصل کردن حر

 گفته بودم! 

 خی شد پس؟ بریم؟  –

کت خی پس؟  –  نیم دونم! شر

 پرسیده بود و منتظر جواب از سمت من. 

کت هم معاون پس برای خی اون جا کار یم   – بدجور پایه ام بریم. شر

ی نمیشه   ی کنه؟ بعد این همه سال به خودم یه کم مرخیص بدم چت 

 که!  

ی به حرکت درآوردمو مکان مورد نظری که   ی را با شعت بیشتی ماشی 

 دلم یم خواست برویم دربند بود! در این هوا و نزدیک به  
ً
شدیدا

 یم طلب 
ً
 ید! بهار شدیدا



 

ی دیگر هم   ی را در شباالنی که چندین ماشی   که رسیدیم ماشی 
زمانی

وع به   پارک شده بودند، پارک کردم و پیاده شدیم. باد خنگ شر

 وزیدن کرده بود. 

 وای! ویل شِدها!  –

ی گرم یم خوریم دمای بدنمون درست یم شه،   – یم ریم یه چت 

قدمم بریم؟دست هایش را در جیب های بارانی اش فرو کرد و هم 

 شد. 

 بریم.  –

ن آرامش خایص را به وجودم تزریق یم کرد.  ی در کنار نستی راه رفیی

 آرامیسر که مدت ها بود گُمش کرده بودم! 

 ای که برایم  
ی

 و حس زندگ
ی

حس شادمانی داشتم و حس شزندگ

ن نی رنگ شده بود و اما حال پر بود از لحظات 
قبل از نستی

 خوب. 

آن حایم سابِق شد و مغرور و   این که من دیگر نیم توانستم چندان

ن بودن یعتی تمام خوشر   جدی قبل باشم. این که در کنار نستی

 ! ی  های دنیا را یک جا داشیی

ه  از شباالنی باال یم رفتیم و در سکوت به منظره کوه مقابلمان خت 

ی شدن و    که جوانه زده بودند و نشان از ستی
شده بودیم. درختانی



 

 ا
ی

ی شدن قدم بر یم نوید فصیل جدید  با زندگ ی جدید که در راه ستی

ن را در کنارم داشتم چندان پانزده سال  داشت. حال وقتی نستی

فاصله ستی مان به چشمانم نیم آمد. برایم سخت است که  

ن را از دست بدهم. در این یک هفته شب ها با   بخواهم نستی

خودم کلنجار یم رفتم که او را با خودخوایه برای خودم نکنم اما 

تی عشق زیر پوستی بینمان را یم بینم، چرا باید از دست بدهم؟ وق

عشفی را که خودش به شاغم امده بود؟ عشفی که خودش در 

 بینمان شکل گرفته بود.  

 چطور یم توانستم پشت پا بزنم؟ 

اما باید این چندهفته را هم تحمل یم کردم تا برنامه ای که برای  

ن دارم را  اجرا کنم. برنامه ای که یم دانم نی  خواستگاری از نستی

ن از آن استقبال خواهد کرد!   تردید نستی

فقط باید صتی کنم تا کیم هردویمان به همه جوانب فکر کنیم. یم  

ن هم از من دست نخواهد کشید. مطمئنم و عشق و  دانم که نستی

 عالقه ای که به من دارد را یم بینم. 

 وای حایم آلوچه ها رو!  –
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ون آورده بود و با انگشت اشاره اش به مکانی کیم د ستش را بت 

دورتر از ما اشاره یم کرد. نگاهم ظرف های آلوچه هانی را دید که  

 هر کدام شکل و شمایل خایص داشتند. 

 یم تونی بخوری؟  –

حس این که طعم و مزه ترِش شان زیر زبانم برود، سگرمه هایم را  

ن هم با  ذوقش نشان داد که عالقه زیادی به  درهم کرد. اما نستی

 خوردن آن ها دارد. 

 اگر با دست   –
ً
آره چرا که نه؟ یه کیفی یم ده که نگو! مخصوصا

ی این جور   بخوری و دور و بر دهنتم آلوچه ای بشه! هیچی عی 

 خوردن ِکیف نیم ده! 

 از لذتش خندیدم و دستش را میان دستم گرفتم. 

ت. ویل بگم که من نیم تونم  بیا... بیا بریم بخریم ببینم چطوریاس –

ی االنشم کل جونم سیخ شد!    بخورم! همی 

دو قدم بیشتی برنداشته بودم که ایستادم و به عقب برگشتم و  

ن ایستاده و به دست خودم و  خودش که در هم   دیدم که نستی

 چفت شده بود نگا



 

دم. یم دانستم به چه   ه یم کند. کیم بیشتی در میان دستم فرسر

ی فکر یم   ی ن را در پیش چت  کند! برای من هم کار ساده ای نبود نستی

 خودم داشته باشم و خوددار رفتار کنم! 

؟  –  بیا دیگه داری به خی نگاه یم کتی

  ، شش را باال گرفت که نگاهش طرخ از غروب خورده بود گونی

اما لبانش لبخند داشت! نگاه محزونش را به جان یم خریدم  

ِک عاشقم را! حایم به قربان   ش... دختی

شی تکان داد و با یک قدم بلند کنارم ایستاد. حس لمس پوست  

 و خشک بودن نداشت، 
ی

ی از شمازدگ نرم و لطیفش که دیگر ختی

 برای بیشتی شدن آرامشم کافی بود. 

مقابل مغازه ای که چندین ظرف شیشه ای را کنار هم چیده 

بود و انواع و اقسام آلوچه ها و لواشک ها را چیده بود  

 ادیم. ایست

 خب بنظرت کدومشون باید خوشمزه تر باشن؟  –

نگاهش را با ذوق به ظرف ها دوخته بود و در انتخاب آن ها دچار 

 تردید! 

 وای حایم نیم دونم! انگاری همشون خوشمزه یم یان!  –

ی گرفت و ِکیفم کوک تر!   لبخندم عمق بیشتی



 

 رو به مردی که منتظر سفارش ما ایستاده بود گفتم: 

ز همه این آلوچه هاتون تو پیاله های جداگونه  آقا نی زحمت ا –

 بریزین. 

 
ً
ن چرخاند و در نهایت وقتی دید کامال ی من و نستی مرد نگاهش را بی 

 جدی گفته ام، چشیم گفت. 

 ویل حایم خییل زیاد یم شه!  –

 کیم صدایش را آرام تر کرد. 

االن پول خون باباشم یم کشه روش ها! اینجا فکر نکنم قیمت   –

 اشه. مشخیص داشته ب

ن نزدیک شدم، طوری که بازویم شش را لمس   کیم بیشتی به نستی

 کرد. 

ِا... تو کاریت نباشه... پول در یم یاریم که خرج کنیم دیگه! وگرنه   –

. هر خی که هست فدای یه تار  م تو قتی که نیم خوام با خودم بتی

 ملوچ کن من ِکیف کنم! 
َ
 موت. تو َملچ
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حو  ما صدای بلندی خندید که من بیشتی محو خنده اش شدم.  ب 

 چشمان پر درخشش... 

گ  آخ و امان از دِل نی صاحتی که باالخره جانی در میان صورت دختی

 ذغایل به گت  افتاد! 



 

 بفرمایید آقا اینم سفارشاتون.  –

ن را رها کردم تا پاکتی را که درونش چندین پیاله پر از  دست نستی

ون کشیدم و بعد آلوچه و  م. کارت بانگ ام را بت  لواشک بود را بگت 

ی   ی رمزش منتظر ماندم تا حساب کند و برویم. اما در آن بی 
از گفیی

ن چگونه نگاهش به دستم و آن پاکت مانده و بزاق   دیدم که نستی

 دهانش را قورت یم دهد! 

ن را   ی کارتم و گذاشتنش در جیبم، مجدد دست نستی بعد از گرفیی

 گرفتم. 

بیا بریم بشینیم یه جا خلوت کنیم و تو رو به مراد دلت برسونم   –

 !  بدجور داری از دست یم ری که دختی

ی بار که انقدر دلم یم خواد آلوچه بخورم! نیم دونم  – حایم این اولی 

 چرا ویل عجب تو این هوا یم چسبه. 

 گفت و کیم شش را در بارانی اش فرو کرد. 

ی   – گرم یم چسبه یا این آلوچه های آخر ش من نفهمیدم االن یه چت 

 ترش و نیم دونم چرک و چییل! 

! نیم تونی با انگ کثیف بودنشون منو از   – ی ِا حایم نگو همچی 

 خوردنشون منرصف کتی بگما! 

 این دختی آخر ش من را یم کشت! خندیدم! نی قید و آزاد... 

 با لحن و ته مایه ای از خنده جوابش را دادم. 



 

ی دیگه  خییل خب باشه تو این آل – وچه ها رو بخور منم یه چت 

سفارش یم دم. ویل یم ترسم تا اون باالی کوه دووم نیاری... بیا  

ی باشه،   ی  چت 
بریم یکم جلوتر به گمونم کنار اون رودخونه رستورانی

 اون جا پهن کنیم خودمون رو. 

 پایتم همه جوره!  –

کَل کَل با این دختی غایت خوشر بود. نهایت  

... مگر یم شد رهایش کرد؟ لذت از 
ی

ِا...   –زندگ

؟   پس پایه ای؟دیگه پایه خی هستی

در کنار او حس نیم کردم مردی ش و پنج ساله ام. خودم را پرسی 

ن من را این گونه مبتالکرد! به این   کم سن و سال تر یم دیدم. نستی

م!   ام و خوشر هایش لذت بتی
ی

 که بدانم و از زندگ

 پایه این که بخوای –
ً
شیطونی کتی و من بندازمت تو آب همون   مثال

 !
ً
 رودخونه! صفانی داره اصال

 از فکر این که در این شما با تن و بدنی خیس باشم، زجرآور بود! 

–   
ً
نه دیگه نشد! این تِه نامردِی! من شیطنتام فرق یم کنه! مثال

 یکاری یم کنم کارستون! 

ی نگفت. من هم سکوت کردم و بعد از کیم ی  باال  خندید و دیگر چت 

ی که هردویمان به نفس نفس زدن افتاده بودیم، با    رفیی



 

رایه که سنگ های نامرتتی داشت اما به لذتش یم ارزید! مست   

ی رفتیم که صدای پر فشار آب رودخانه   سنگالخی را دور زدیم و پایی 

ن را سفت و محکم  باعث شِکیف آمدن هردویمان شد. دست نستی

 نی افتد. گرفته بودم تا مبادا پایش به 
ی  گت  کند و بر زمی 

ی
 سنگ

زمانی که رسیدیم، ِدنج ترین تخت صندیل ای که دیدم را انتخاب 

کردم، میان دو تخته سنگ بزرگ بود و چندان دیدی نداشت. با  

ن بعد از نشستنش روی صندیل و   ن به آن سمت رفتیم و نستی نستی

ی در آن دیده   دادن پاکت آلوچه ها، خودم را به کلبه ای که همه چت 

یم شد رساندم. یک قوری چانی و نبات و خرما سفارش دادم و 

ی وسایل و حساب کردنشان، به   مقداری هم خورایک، بعد از گرفیی

ن رفتم که دیدم همه ی پیاله ها را از درون پاکت درآورده   کنار نستی

و مقابلش چیده و از هرکدام تیکه ای به دهانش یم گذارد و  

 هایش به داخل جمع یم شوند. چشمانش را یم بندد و لپ 

 

 در حایل که صورتش از طعم ترش آلوچه ها جمع شده بود گفت: 
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 وای حایم خییل ترشن ویل عایل ان!  –



 

وسایل ها را روی صندیل گذاشتم و خودم بعد از درآوردن کفش 

هایم روی صندیل نشستم. از شما صندیل چونی و فرشر مندرس و  

پاره که رویش پهن شده بود هم شد شده بود. پاهایم را جمع کردم 

 حاوی قورنی چای و استکان ها را مقابل خودم کشیدم. 
 و سیتی

ی چا – نی و نبات رو ترجیح یم دم.  خب تو از همونا بخور من همی 

ی نیم ساعت پیش داشتی یم گفتی چه شده! االن    همی 
دختی

 شدت نیست؟انگشت شصتش را ِمگ زد. 

 دارم یخ یم زنم. ویل خب حال یم ده!  –
ً
 چرا اتفاقا

 آمده که بود تفریحی  ترین  بخش لذت . داشتم قبول  را حرفش

 ... شه می  داغون  معدت  بابا همچین  رو  اینا نخور. بودم

ز لحن گفتنم خنده اش بیشتی شد و دو دستش را روی صورتش  ا

 گذاشت و جانانه و از ته دل خندید.  

خوشحال بودم... شادمان و خرسند از این که یم توانستم  

نی که با هر حتی لبخند   ن بیاورم. نستی لبخند به لبان نستی

 کوچکش دلم طاقتش را از دست یم داد... 

تم یم زنه باالها! اگه یگ دیگه این  بسه دیگه این جور نخند!  – غت 

 جور صدا خنده هاتو بخواد بشنوه! 

 آخ حایم... همه خی با تو خوبه... تا حاال انقدر نخندیده بودم!  –



 

در دل خداراشکری گفتم و دو شاخه کوچک نبات را داخل استکان 

ها انداختم. به پشتی تکیه دادم و کیم اورکتم را بیشتی روی پایم  

 ز شما در حال ِش شدن بود... کشیدم که ا

ی رو هم   – اومدیم نشستیم َوِردِل این آب رودخونه، شمای بیشتی

 حس یم کنیم. 

دست از آلوچه خوردن برداشته بود و همانند من به پشتی تکیه  

ه شده بود.    داده بود و به آب رودخانه ای که خروشان بود، خت 

 آره درسته. شما رو اینجوری بیشتی حس یم کنیم.  –

 لیوان چای را از داخل سیتی برداشتم و بدستش دادم. 

 بیا این رو بگت  بخور بذار یکم جونت گرم بشه.  –

 مرش.  –

 کیم از چایم را نوشیدم و مجدد استکان را به سیتی برگرداندم. 

ن یه کاری داره یادمون یم ره!  –  نستی

ه شد.   متعجب به چهره ام خت 

؟ –  خی

ی کنارم تابگم. رفتی نشستی اون ش صندیل که خی   – بیا بشی 

 آخه؟شانه ای باال انداخت. 

 دلیل خایص که نداشت...  –



 

فاصله کنارم نشست.   از جایش بلند شد و لیوان بدست با کیم

ن   گوشر ام را از جیبم درآوردم و خودم را کامل به نستی

 چسباندم. 

 عکس یادگاری! عکس داشت یادمون یم رفت!  –

تو هنوز اون عکس قبیل هارو هم به من ندادی! من یدونه از اون  –

 همه عکس تولدی که گرفتیم ندارم! 

 

یم با همون قبیل ها برات هم – ی جا یک  بذار االن چندتا عکس بگت  ی 

 جا یم فرستم خوبه؟ 

 

ی رو نگاه کن.  – ن دوربی 
 نستی

 و... 
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و تصویر پر از عشق هردویمان در صفحه گوشر نقش بست، و  

 صدای چیلیگ که آمد... 

گوشر در دستانم مقابل صورت هایمان مانده بود و هردویمان،  

شد... هر دو  چهره هایمان در آن همچو آینه ای نمایش داده یم 

ه به تصویر هم...   خت 

 نگاه هردویمان برق داشت... 



 

 گونی تأللؤنی از نور خورشید بود... 

ی آوردم و  نگاهش کردم  گوشر را پایی 

 پر از عشق... 

 

 سخت بود دل کندن... 

 

 حال گونی آرام ترین مرد روی زمینم... 

ثبت کنم برای شب  با عکس اما یم خواستم این لحظه را هم 

در کشوری غریب از او دورم و باید به سختی صبح یم  هانی که 

 کردم... 

گوشر را مجدد باال آوردم و روی خودمان تنظیم کردم... بقدری  

تصویرمان زیبا بود که نیم خواستم حتی از دیدنمان دست بکشم.  

ی آن ها  صخره ها پشت شمان دیده یم شدند و تک درختی که از بی 

ون زده بود و شاخه هایش باال  ی... بت   شمان همچو چتی

 عکس را گرفتم و بعد گوشر ام را خاموش کردم و کناری گذاشتم. 

ن و   من هم چشمانم را بستم تا با صدای آرام نفس های نستی

یم...   صدای پر تب و تند و خروشان رودخانه آرام بگت 

بقدری آرام بخش و زیبا بود که خدا یم دانست یم خواستم زمان در 

 ودیم بایستد... همان نقطه ای که ب



 

 من عاشق شده بودم... 

نی که یم دانستم روزگارم با او تکمیل است؛    عاشق نستی

همه عاشق شدن را بلدند اما تعدادشان کم است آن هانی که یم 

 دانند و بلدند چگونه در عشق یک نفر بمانند تا ابد... 

 عاشق شدن احساس یم خواهد... 

 عاشق ماندن اما عقل یم خواهد... 

 را همه دارند ویل عقل را نیم دانم...  احساس

ن، مِن حایم را   ی و هیچ کس همانند نستی یم دانم که دیگر هیچ چت 

 آرام نخواهد کرد. 

 در همان حال نجواگونه برایش خواندم:  

 شمیع روشن کردم 

 و ترس را از چشماِن نمناِک تاریگ گرفتم! 

 نور را قلمه زده ام! 

 از چشماِن مهرباِن تو 

گلدان های به  

کوچِک گوشه ی  

دلمهر شکوفه اش  

 ستاره ایست



 

اهن   هر شکوفه را به پت 

آسمان خواهم 

دوختباشد که هیچ  

کجای جهانچشمان  

 تاریگ 
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 ترسیده و نمناک نباشد... 

 من،

 هرروز

 به شوِق چشمان تو 

 نور را قلمه یم زنم... 

شمیع 

روشن یم 

کنم#معص 

 صابر–ومه

ی که صدای من احساس عاشفی ام   در وجودم تثبیت شده بود. همی 

ن ِ آفرینش پروردگار را  شنیدم را می  نفس های آرام نستی
سمفونی



 

زنده گوش یم دادم. و در این وادِی مقدس رازی بزرگ را هر لحظه 

 بیشتی یم شناختم. 

ن به آن احتیاج داشتیم و   یست که من و نستی ی آرامش همان چت 

 داریم... 

فی ست که در هوا جاریست... من و  آرامیسر که همچو نسیم عش

نم پنجره ی دلمان را گشودیم تا با نگایه زیبا این موهبت را   نستی

 مهمان قلب هایمان کنیم. 

 زمانی به خودم آمدم که گوشر ام زنگ خورد.   –

 

؟  –  سالم جانم جناب محتی

ن پیش توئه؟  – سم نستی ؟ خواستم بتی  سالم حایم جان خونی

 راحت. بله پیش منه. خیالتون  –

خب خداروشکر. گفتم شاید بخاطر ماجرای صبح براش اتفافی  

افتاده باشه. از ماجرا چندساعتی میشه باختی شدم و خودم رو  

رسوندم دانشگاه. با نظر هیئت مدیره دانشگاه و کمیته انظبایط  

ن هم یم تونه برگرده     دانشگاهاهورا ایمانی اخراج شد. نستی

دت که یم دونی بهانه اخراج هم عذرخوایه یم شه. خو و ازش  

ن خی   بوده؟ نستی



 

ین ختی بود. من و   –
بله یم دونم. به هر حال ختی اخراج اون پرس بهتی

ونیم و تا چند ساعت دیگه یم یایم.   ن هم بت 
 نستی

 امری نیست؟ 

نه حایم جان ممنونم ازت. مراقبش باش. خودم به مادرش ختی یم  –

 بهش اطالع یم دم.   دم. یم رم به سارا هم یه شی بزنم همونجا 

 ممنونم از شما.  –

 خدانگهدارت پرسم.  –

–  .  خدانگهدار جناب محتی

ی آوردم و روی پایم گذاشتم.   گوشر را بعد از قطع تماس پایی 

 خب اینم از این. مناسبت این ختی هم بشه یه شام خوشمزه.  –

شش را باال گرفت که نگاه هردویمان با هم تالفی کرد. فاصله 

 اندازه چند سانت بود. صورت هایمان به 

ی؟ –  چه ختی

ی اجزای صورتش در نوسان بود، جوابش را  همان طور که نگاهم بی 

 هم دادم. 

اخراجش حتیم شد و از تو هم عذرخوایه  دیوونهاین که اون پرسٔه  –

 یم شه. نظرت با یه غذای مشتی چیه؟ 

 موافقم.  –

 ایوال! بزن قدش ببینم!  –



 

کرد اما در نهایت دستش را به  کف دستم را باال گرفتم که کیم تعلل  

 دستم کوبید. 

 اینم قدش!  –

* 

بعد از نوشیدن چانی هایمان و خوردن کیم از خورایک ها، مابفی شان 

یم. بعد از پوشیدن کفش هایمان   را جمع کردیم تا برای سارا هم بتی

راه آمده را برگشتیم و کیم جلوتر با دیدن رستورانی شپوشیده و  

 م را در کنار هم بخوریم. سنتی داخلش شدیم تا شا

*** 

 امروز خییل خوب بود حایم مرش.  –

ی و در مست  برگشت به خانه بودیم. امروز برای من   داخل ماشی 

 هانی که  
ی ین ها و اولی 

 ام بود. بهتی
ی

ین های زندگ هم یگ از بهتی

یتی اش تا آخر عمر   هیچ گاه فراموشم نخواهند شد. طعم و شت 

 زیر زبانم یم ماند... 

نم! باتوهمه خی خوبه! –  ِد تو خوبش کردی نستی

بقدری لذت بخش بود که مطمئنم هیچ  امروز و امشب گذشت اما 

 گاه از یادمان نخواهد رفت. 



 

 که  
ی

ن... چراغ های روشن خیابان ها... آهنگ امشب... کنار نستی

ی در حال پخش بود و هردویمان را به لحظات خوشر   در ماشی 

 بریم گرداند که گذرانده بودیم... 

ی خوب است... خواستتی ست و یم دانم ک ن همه چت 
ه در کنار نستی

 با وجود او به همه جا خواهم رسید... 

ن  نستی

 خوب نبود اما حایم روزی را  
ً
امروز و امشب گرچه صبحش اصال

رقم زد که تصورش هم برایم سخت یم آمد. آرامیسر را برایم  

بوجود آورد که مدت زمان مدیدی بود که نداشتمش! و از روزهایم 

 گریزان شده بود... 

اتمام رسید و حایم بعد از   امشب هم با تمام خوشر هایش به

رساندن من، به خانه مان آمد و توضیح مخترصی برای مادرم داد و  

بعد از جویا شدن از حال مادرم به همراه جناب محتی که در خانه  

 مان بودند، رفتند. 

ی نبود که بشود نادیده اش گرفت!   ی  اما گونه های گلگون مادرم چت 

ده بود اما هردویمان بیدار با این که ساعت به دوازده شب کم مان

بودیم. لباس های راحتی ام را پوشیده بودم و در کنار مادرم نشسته  

بودم و به فیلیم که از تلویزیون در حال پخش بود نگاه یم کردیم. 



 

اما فقط چشم هایمان زوم آن شده بود و هر کداممان فکرهایمان 

 مان رخ داده بود. نیم
ی

 توانستم  درگت  اتفاقانی بود که در زندگ

بفهمم فکر مشغویل مادرم برای اتفاق امروز من بوده و یا اتفاق  

ی همچو مرغ شکنده ای شده   دیگری رخ داده بود که مادرم اینچنی 

 بود! 

؟  –
ی

ی بگ ی  مامان یم دونم که فکرت مشغوله، نیم خوای چت 

 هوفی کشید و کف دستش را به روی گونه اش گذاشت. 

م.  – ی خایص نیست دختی  چت 

ممکن بود برای  اما یم  ی بودم. مادرم غت 
دانستم که هست! مطمی 

 مسئله ای که مهم نباشد این طور غرق فکر شود! 

ی مهیم نیست وقتی انگاری با هم بزرگ   – ن نگو چت 
به مِن نستی

ی هست و شده! خی شده؟ به من بگو   ی شدیم! یم دونم که یه چت 

ر  مامان. این کالفگیت برای چیه؟از نگاه کردن به چشم هایم حذ

 یم کرد. 

  
ً
خودخوری اش کامال

مشهود بود اما برای 

مامان داری  –چه؟ 



 

نگرانم یم کتی ها! خی  

 شده؟
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نیم نگایه سمتم انداخت که یکباره هق هقش رها شد. طوری گریه  

کرد که مات و مبهوت ماندم! هیچ عکس العمیل نیم توانستم  

سم چه شده که  انجام دهم! تا دهان باز کردم برای بار سوم بتی 

ی کرد.  وع به گفیی ی گریه کردن آرام آرام شر  خودش در حی 

 انقدر معلوم بود که   –
ً
یم فهمیدم نگاش یه طور دیگست... اصال

 همش یم ترسیدم نکنه بقیه هم متوجه بشن. نکنه بقیه  

 یه طور رفتار یم کنه که این مرد بهش اینجور نگاه یم 
ً
بگن زِن حتما

ن! از   حرف مردم! از قضاوتشون! کنه. یم ترسم نستی

از این که بگن زِن شوهرش مرده و یاد جوونیش افتاده که براش 

 زِن از این مشکل  
ً
خواستگار اومده! خجالت هم نیم کشه! حتما

 داراست دیگه! 

مادرم یم گفت و من به یاد دیشب و نگاه های استاد محتی 

استاد  افتادم! حدسم درست از آب درآمده بود وگرنه بغت  از 

محتی مرد دیگری نبود که به اینجا رفت و آمد کند. چه کیس بغت   



 

از او یم خواست ازمادرم خواستگاری کند؟ کدام مرد دیگری بغت   

 از او بود که به اینجا رفت و آمد کند و مادرم را بشناسد؟ 

... مگه نه؟ اونه که یم اومد اینجا و به تو ش   – ِ استاد... استاد محتی

 ه سارا رو یم بردیم زد. اونه ک

  ! ی ای نداشتمی 
ون... اونه که به من و سارا یم گفت مثل دختی بت 

ون...   با هم بریم بت 
ی

اونه که یم خواست بعد خوب شدنت همگ

 مگه نه؟ اون ازت خواستگاری کرده؟

هفی زد و شی تکان داد. چشم هایم برسعت پر شدند... با این  

قانونی ای نکرده بود اما نیم  دانم چرا برایم سخت یم  که کار غت 

 آمد! این که مرد دیگری را بعنوان پدر داشته باشم سخت بود!  

این که پدری که یم توانست باشد و اما خوشر لحظه ای هایش را  

 دید و ما را نادیده گرفت. این که استاد محتی یم 

ین بود.  ی ناباوری اما شت   ما در این خانه شود، در عی 
خواست بزرگتی

ممکن آرزوی هر زنی باشد اما برای ما سخت بود. برای مادرم 

سخت بود که این طور از اعماق وجودش هق هق یم کرد...  

 فکرهانی که در شش جوالن یم داد را یم دانستم.  

 احتیاخی به گفتنشان و شنیدنشان نبود. 



 

ی   هانی که برایم  همه چت 
. اما با تمام سختی ی  واضح بود. همه چت 

بهمراه داشت... با تمام ناباوری ها... نیم توانستم خودخواه فکر  

م. گرچه که سخت بود و   کنم. نیم توانستم مادرم را در نظر نگت 

 خودش بود و خودش حق انتخاب  
ی

جانم را یم گرفت. اما این زندگ

 داشت نه من! 

ی نکرده بود. یار و یاورش نشده بود. یک بار پای  پدرم برای او مرد

حرف های دلش نشسته بود. یک بار او را با عشق نگاه و صدا  

نکرده بود. تا بود مواد بود و خماری اش و مست شدنش. چگونه  

م وقتی که حال و باوجود   اش را نادید بگت 
ی

یم خواستم زندگ

تی را یم  چندسایل که از عمرش گذشته بود تازه معنای خوشبخ

 چشید... همانند من... همانند سارا. 

 دارد. او هم یک زن است 
ی

او هم حق انتخاب دارد. او هم حق زندگ

 و به ناز و نوازش احتیاج دارد. 

به دوست داشته شدن... به ابراز عشق و عالقه. به خنده های از 

 !
ی

 ته دل و به زندگ

ین اما در دستم را به روی شانه اش گذاشتم و به رویش لبخند شت  

 پستویش غمنایک زدم. 

حاال چرا گریه یم کتی گلرخ جون؟ واست خواستگار اومده دیگه...   –

  . ی  االن که آرزوی خیلیا شده خواستگار خوب داشیی



 

ی ابر  واسه خی داری عی 

بهار اشک یم  

ریزی؟چشمان مبهوتش  

 را به چهره ام دوخت. 

ن؟ –  نستی

 یم دانم که حال تعجب کرده است... 

 ندارد... باورش را 

ی شده...   برایش سؤال برانگت 
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ی سخنانی را از من نداشت! شاید گمانش را یم   شاید انتظار این چنی 

کرد که صدایم را پس کله ام یم اندازم و مخالفتم را با جدیت بیان 

یم کنمو اما وقتی خودم، قلبم، روحم عاشق شده بود؛ چطور یم 

 و بر مسند قضاوت بنشینم؟ توانستم نی رحمانه رفتار کنم 

 اش! 
ی

 مادرم بود و حق زندگ

 جونم عشق؟  –

؟چشمگ زدم و لبخندم عمق   –
ی

ی بگ ی تو... تو... نیم خوای چت 

ی گرفت.   بیشتی



 

ی بذارم بیخ گلوش بگم یه   – ی خی بگم بامرام؟ بلند شم برم یه تت 

مرتیکه مگه خودت ناموس نداری که اومدی واس ننه من  

ش؟ خون و خون ریزی راه  خواستگاری؟ برم قیرص شم واس 

 بندازم؟ 

در حایل که از چشم هایش هم چنان اشک به روی گونه هایش یم  

چکید، تک خنده ای زد و بیتی اش را باال کشید و با مشت آرام به 

 روی کتفم کوبید. 

ِا... صد دفعه بهت گفتم این مدیل حرف نزن زشته! آخر من یم   –

 دونم دق یم کنم با این حرف زدن تو. 

دستم را به دور شانه اش حلقه کردم و شم را به روی شانه اش  
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خدانکنه دق کتی آخه! تازه یم خوای عروس بیسر و من عروسیت   –

رو ببینم. کجا به این زودی؟ عروس خانم؟با دست دیگرش به  

 فرق شم کوبید. 

. من دارم یم   الحمد – م رو قورت دادی دختی   که حجب و حیا و شر

گم حرف مردم خی یم شه؟ نیم گن یه دختی بزرگ داره و یه دختی  

کوچیک دیگه به فکر شوهر کردن افتاده؟ یم دونم جناب محتی 

 
ً
، ویل من اصال یفی  مرد خییل بزرگ و شر



 

ی کاری کنم!  نیم تونم خودم رو در کنارش ببینم. نیم تونم همچی 

 خاک بر  اون تا حاال ازدواج نکرده... نیم شه این کار اشتباه
ً
ه! اصال

 ش من که دارم این حرف ها رو به زبون یم یارم! 

ی حاال جانم را فدایش  آخ که قربانش یم شدم! حارصی بودم همی 

 کنم! 

ی حرفاتو! صدبار گفتم مردم رو ولش کن. اونا هرجور دوست   – ببی 

  ! ی  داشته باشن از نظر خودشون به قضیه نگاه یم کیی

ب المثلشم هست که یم گه در  دروازه رو یم شه بست،  خوبه رصی

در دهن مردم رو نه! ما خودمون صالح زندگیمون رو یم دونیم و  

بس! کس دیگه ای نیم دونه. حاال اینا به کنار چون تکراری ان این  

. یم گم ویل شیطون توأم بدت   حرفا و خودت بهتی از من یم دونی

 نیومده ها! خی یم خوای جواب بدی؟

؟  –
ی

اصال نیم دونم درست هست این  اگه بگم نیم دونم خی یم گ

کار یا نه؟ فردا روز نیم گن بخاطر پول و موقعیتش باهاش ازدواج  

مم یم شه. تو االن اینجوری   کرد؟ همه اینا به کنار. از تو و سارا شر

ن فکرام داره از  ، سارا بزرگ بشه خی فکر یم کنه؟ وای نستی
ی

یم گ

ا که انگار بر  ی این دختی اشون بار اوله که  پا درم یم یاره! شدم عی 

دارم.   خواستگار یم یاد! انگار نه انگار که دوتا دختی



 

دم.   دستم را به دور شانه هایش بیشتی فرسر

بازم که فکرت رفت سمت حرف های اضافه! خودت خوب یم  –

 سارا چقدر استاد محتی رو دوست داره. یجوری کنارش 
دونی

 پدرش! سارا بزرگ  
ً
خوشحال که هرکیس ندونه فکر یم کنه واقعا

که بشه تازه دعاگوت هم یم شه که با استاد محتی ازدواج کردی. 

 آرامش رو تجربه میکنی مامان  که کنارش 
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ی باش ی  خوب و آروم. به خودت فکر کن مامان. مطمی 
ی

ه زندگ

من و سارا وقتی ببینیم تو خوشحایل ما هم خوشحال یم شیم. 

 فکر کن و جوابش رو بگو. 

 استاد محتی چطور ازت خواستگاری کرد! پس دسته  –
ی

باید بهم بگ

ینیش کو؟  گل و شت 

  شش را چرخاند و با ابروهایش اشاره ای به

خانه کرد. چطور من سبد گل را ندیده بودم؟  ی   –آشتی

ِا مامان پس چرا گذاشتینش اونجا؟نگاه چپ چتی ام 

 را روانه اش کرد. 



 

م بغلم و به به چه   – نکنه انتظار داشتی االن اون سبد گل رو بگت 

چه کنم؟ یا بشینم دونه دونه گل هاش رو بو کنم و بگم وای 

ه این همه   واسم خواستگار اومده! حالت خوبه ؟  چه ختی

 مامان چرا 
ی

؟ من یم گم بنظرم اشتباهه این کار تو یم گ شخوشر

 اونجا گذاشتیش؟

چشمانش را به رویم براق کرده بود و حرف هایش را با خط و نشان 

سمتم روانه یم کرد. شخوش که بودم از زمانی که حایم را در کنار  

س و ناراحتی  ان استی ی مادرم را هم نیم   خودم داشتم. اما دلیل این مت 

توانستم درک کنم. وقتی که دیگر نه در آن محله بودیم و نه دیگر  

ی از فک و فامیل هایمان بود. از چه یم ترسید و هراس داشت  ختی

 را نیم دانم! 

مامان خب خی گفتم مگه؟ بعدش هم برای خی این همه نگران و   –

. تو شوهرت مرده اونم  ع که نیم خوای کتی ؟ خالف شر ناراحتی

زن نداره. کجاش عیب و ایراد داره؟هوفی کشید و شش را کالفه 

 وار تکان داد. 

 این یگ   –
ً
حرفات قبول ویل نیم دونم چرا سخت یم آد. حاال فعال

دوروزه فکر کنم ببینم خی میشه ویل بدون تمام نگرانی من برای  

 تو و ساراست. 



 

 

ی که وقتی  – ی باش ماهم خوشحال یم شیم. اونقدری مطمی  مطمی 

اد محتی تو این خونه باشه هممون یه حس امنیت داریم و  است

مطمئنم یم شه طعم خوشبختی رو چشید. استاد محتی مرد  

 ای داشتیم. پس 
ی

فهمیده ایه و خییل خوب یم دونه ما چه زندگ

انقدر سخت نگت  و حداقل تا زمانی که خدا بهت عمری داده ازش 

زنه. همیشه  استفاده کن. خوشبختی همیشه در خونمون رو نیم 

. اگه   به شاغمون نیم یاد. یگ بهم گفت اگر لبه پرتگاه بایستی

سیو اگر شجاع باشر یم پری و اوج یم   پریدن و بلد باشر و   نتی

  . ش به دره سقوط یم کتی ی و به قله یم رش و اگر بخوای بتی گت 

ینیش رو بخورم. من   توأم فکر کن مامان. من که یم رم از االن شت 

مشکیل ندارم اما این خودت هستی که باید رایصی   رایصی ام و 

. به این هم فکر کن که اگر فردا روزی من و سارا ازدواج   باشر

کردیم و رفتیم تو تنها یم مونی و باید کیس باشه که از تنهانی درت  

 .  بیاره. شبت بخت 

ی   ه. به آرایم شب بخت  غرق در فکر شده بود و به تلویزیون خت 

خانه رساندم و سبد گل را از گوشه اپتی  زمزمه کرد. خودم را  ی به آشتی

که مخفی شده بود برداشتم و همان طور که گل های زیبا و خوش  



 

رس نگاه مادرم گذاشتم تا خوب  بویش را یم بوئیدم، آن را در تت 

 به اینکه نگران حرف این و آن  
ً
ببیند و فکرهایش را فقط رصفا

 باشد محدود نکند. 

زد به موقعیتش. نیم توانست تنها بماند. اگر  اما نباید پشت پا یم 

 خودمان یم شدیم. کیس را یم خواست که 
ی

من و سارا درگت  زندگ

 در کنارش باشد. 

ی کرده بودم اما نیم توانستم نی   ی با این که امروز در خوردن ناپرهت 

 را  
ی

یتی بزرگ یتی شوم. در یخچال را باز کردم و جعبه شت  خیال شت 

یتی های خامه ای در دیدم. درش را کیم ب از کردم و با دیدن شت 

 طرح های مختلف چشمانم برفی زدند.  

ون  خانه بت  ی ی در یخچال از آشتی
یگ شان را برداشتم و بعد از بسیی

زدم. امروز انیس جون گونی زودتر رفته بود به گفته مادرم اما 

 تمایم کارها را کرده بود. 

یتی گلرخ جون.  –  اینم شت 
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گاهش من را بدرقه کرد و من هم به سمت طبقه باال رفتم. با  ا نب 

توصیه پزشک راه یم رفت اما نه زیاد که به کمرش فشاری وارد  



 

ی نبود و خییل زود یم   شود. خداراشکر که عملش چندان سنگی 

توانست همانند قدیم حرکاتش را انجام دهد. اما حتی نباید یک  

 لیوان هم بر یم داشت.  

تاد محتی هم گونی خییل عجله داشت که حتی  مانده بودم اس

نگذاشت مادرم کامل خوب شود. او را فورا خواستگاری کرده بود. 

نیم دانم شاید هم عجله ای نبوده و رصفا به شناخت به مادرم  

کفایت کرده و قدم پیش گذاشته بود. اما هر چه که بود منتظر  

 بود!  بودم مادرم جوابش را اعالم کند تا بدانم چه خواهد 

وقتی به اتاق رسیدم، در اتاق سارا را کیم بازکردم و دیدم که روی  

 تختش همچو فرشته ای خوابیده است و شب خواب  

زیبایش سایه ای از ماه و ستاره ها را به روی دیوارهای اتاقش  

انداخته و موزیکایل آرام بخش که برایش نواخته یم شد. به همان  

بستم و به سمت اتاق خودم رفتم. در  آرایم که در را باز کرده بودم 

یتی را به انتهایش رساندم.  ی راه هم شت   بی 

چراغ اتاق را روشن نکرده بودم که متوجه چراغ باالی گوشر ام 

شدم که چشمک یم زد و نشان از این که پیام و یا تماش از دست  

 رفته داشته ام. 



 

برداشتم و با  در اتاق را بستم و به سمت تختم رفتم. گوشر ام را 

باز کردن صفحه اش دیدم که چند پیام و تماس داشته ام.روی 

 تخت دراز کشیدم و پیام ها را خواندم. 

 " خوانی یا بیدار؟"

 " دلم باز هم از امروز یم خواد! خی کار کنم؟"

 " وای به حا

ه بکشاند؟ تا کجا یم خواستم خوددار باشم و خودم را نی خیال  

 جلوه دهم؟ 

م تا    Romanbook_ir@کجا قرار بود ادامه دار شود؟ صتی

 

 

ی حرفی به زبان   تا گ یم توانستم تحمل کنم و از دوست داشیی

 نیاورم؟ تا کجا؟

دنشان افکار در  چشمانم را بسته بودم اما فقط سیع یم کردم با فرسر

 شم را کناری بزنم و بخوابم. اما دری    غ از خواب... 

ه  به پهلو چرخیدم و نگاهم را به پنجر 

دوختم. تنها یک فکر و یک نفر در شم بود!  

 " حایم! "



 

این که حرف هایش دو پهلو بودند و این که حرف هایش در لفافه و  

 باعث آزارم بودند! 

 چه فکرهانی در ش داشت را نیم دانم! حتی نیم توانستم فکر کنم! 

 اش داشته باشد؟ مگر 
ی

مگر یم توانست هم زمان دو زن را در زندگ

ت هم ژینوس را داشته باشد و هم من را؟ در حایل که یم توانس

 است  شده بودم! 
ی

ی و کالفگ خودم هم در سه رایِه گمرایه و ندانسیی

 نیم دانستم عالقه اش به من از چه نوع دوست داشتتی ست؟ 

 حرف یم زد مگر ژینوس وجود نداشت؟  چگونه به راحتی  

ی  پس چرا با کارهایش به این عشق و عالقه  نامعلوم پروباِل بیشتی

 یم داد؟

ِ رفع و رجوع کردِن عالقه اشتباه خودم بودم و حایم   که در نی
متی

 از عالقه  
ً
با رفتارهایش منظور دیگری را یم رساند! با این که دقیقا

حرف نزده بود اما از کارهایش فقط یم توانستم آن را برداشت 

 کنم! 

 نیم دانم شاید او من را پدرانه 
ً
 ت داشت  دوساصال

" ای وانی " که نی اختیار از دهانم خارج شد، حاصِل فکری بود که  

 برسعت به ذهنم خطور کرده بود! 
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م صدا کرده. پس  ی بوده! او بارها من را دختی منظور حایم همی 

ی در جواب سؤالم گفت  ی معتی را یم داده؟ پس چرا در ماشی  همی 

ی اینکه به مزاحم های  م بگوید من زنش هستم درست  که تنها گفیی

ترین کار بوده؟پس چرا وقتی که گفتم این رابطه اشتباه است و 

 ژینوس ناراحت یم شود، گفت که مهم خودش است و من؟ 

ی یم  او رابطه مان را چگونه یم دید نیم دانم! شاید پدر و دختی

دید! اما خدا چقدر دوستم داشت که در مقابل حایم دهان باز 

که به تو عالقه مند شده ام! که خدا یم دانست    نکرده و نگفتم

 چه اتفافی یم افتاد متی که حتی نیم دانم در کجای این رابطه ام! 

 شاید اگر یم گفتم یم شد همان حایِم مغرور و شِد گذشته! 

با خودم و واگویه هایم در جدال بودم که صدای پیامک گوشر ام 

خواست؟گوشر را بلند شد. متعجب شدم، این بار حایم چه یم 

ون کشیدم و بعد از روشن کردن، پیام حایم را باز  از زیر بالشتم بت 

 کردم. 

 " عکس ها رو برات تو تلگرام فرستادم "

ون آمدم و برسعت بعد از  بعد از خواندن پیامش از باکس پیام ها بت 

نت و وارد شدن به تلگرام، تعداد عدد   باز کردن اینتی



 

د که حایم عکس ها را فرستاده. وارد بیست و پنج نشان از آن بو 

صفحه چتمان شدم و یک به یک عکس ها را باز کردم. با 

 دیدنشان مجدد یاد خاطره های روز تولدم افتادم. 

ون  ه کردم و از برنامه بت  تمایم آن ها را در گالری گوشر ذخت 

آمدم. حتی فراموش کردم از او تشکر کنم. بقدری که برای  

 داشتم. دیدنشان ذوق 

در عکس های تولدم، چهره همه شاد و خندان افتاده بود. حایم 

هم حتی آن لبخند جذاب و مکش مرگش هم بر لب بود. اما در  

ی تا آسمان فرقشان  عکس های امروز، به گونه ای دیگر بود. زمی 

 بود... 

معنای دیگری داشتند! اما حیف که یم ترسیدم و یا دو به شک  

 ن ها زائده ذهِن خیال پرداِز خودم باشد! مانده بودم که تمام ای

ه ماندم؛ فقط دیگر هیچ   نیم دانم چقدر به عکس امروزمان خت 

ی را ندیده و حس نکرده... حتی گوشر ای که روی همان عکس   چت 

 مانده بود... 

**** 



 

روزها در نی هم یم دویدند و من نتوانستم همانند همان یک هفته  

ِت مان بیش از پیش شده بود.  گذشته با حایم رفتار کنم! صمیمی

کت در کنارش بودم   این که من صبح ها تا شب ها در شر
ً
مخصوصا

ی از دانشگاه نبود. زمان نهارمان  و دیگر تا بعد از تعطیالت عید ختی

کت دیر خارج یم شدیم با هم در   با هم بود و شب را چون از شر

ون و کنار هم یم خوردیم. هربار در یگ از رستوران ها  ؛ حایم من بت 

 را به خودش وابسته کرده بود... 

 در کنارم حضور داشت و چتی حمایت هایش باالی 
ً
این که تماما

شم. امروز هم از همان روزها بود. از همان روزهانی که در کنار 

کت ش یم کردم. هرچه به زمان رفتنش نزدیک تر یم   حایم در شر

 شد، من هم دلم گرفته تر... ابری تر... 

 ه و نی بهانه برای خودم بهانه گت  یم شدم! با بهان

آن طور که باید دست و دلم به سمت درس خواندن نیم رفت و  

تمام فکر و ذکرم بودن با حایم و  گذراندن وقت هایم با او بود. این 

 که قدوقامت مردانه اش را ببینم و در دل قربان صدقه اش بروم. 

، چشمانم را از  ی رایانه ای که نی هدف  با زنگ خوردن تلفن روی مت 

ی  م و دستم را برای برداشیی ه مانده بودم، یم گت  به صفحه اش خت 

ِ تلفن دراز یم کنم. 
 گوشر



 

 بفرمایید؟  –

 وصل کنید اتاق آقای یزدان پناه!  –
ً
 خانم سماوانی لطفا

 چشم آقای فرهودی.  –

ی شدم حایم   دم و بعد از اینکه مطمی  دکمه را فرسر

قبلش برگرداندم. این پاسخگو شده، گوشر را به جای 

کت در  روزها با وجود این که حایم مسافر بود اما شر

 شلویعی فراوان 

 لت اگه بفهمم یم خونی و جواب نیم دی!" 

لبخندی به حالوت عسل روی لب هایم شکل گرفت. خدا لعنتت 

نکند حایم. قرار بود تو را فراموش کنم. قرار بود شپوشر به روی  

فراموش کنم. خییل قرارها گذاشته بودم  عالقه ام بگذارم تا بتوانم

اما همه شان دود شد و به هوا رفت. بهتی که نشد هیچ بدتر هم  

شد. عالقه ام به او بیشتی و بیشتی شد! فراموش کردنش هم 

 سخت! سخت که نه! محال! 

ی مردی را که در کنارش آرامش دارم را از  چگونه یم خواهم این چنی 

م و روزگارم را بگذر   انم؟ یاد بتی



 

من عاشق و واله و شیدای او شده ام. فقط نیم دانم چگونه  

باید عالقه ام را ابراز کنم. چگونه با زبان نی زبانی بگویم دوستش 

 دارم؟ با وجود ژینوس یم شد؟ 

 ژینوش که قرار است همرس آینده او شود؟ و بزودی عروش کنند؟ 

نج  نگایه به ساعت گوشر انداختم که ساعت دوازده و ش و پ

م یانه؟ یا پیام  دقیقه رانشان یم داد. نیم دانستم باید تماس بگت 

بدهم اما دل را به دریا زدم و با او تماس گرفتم. به ثانیه نکشید که  

 جوابم را داد اما گونی بدهکار شده بودم! 

–  !  کجا بودی؟ داشت یم زد به شم بیام ببینم خی کار یم کتی

 با لبخندی چشم هایم را بستم. 

ی  – پیش مامان بودم. گوشیم هم تو اتاق جامونده بود. گیتی   پایی 

 جون خوبه؟صدای او هم ته مایه ای از خنده گرفت. 

بله گیتی جونت هم خوبه. فقط االن خوابه. حایم جونت هم   –

 خوبه. دلش هم آرومه. خییل هم خوابش نیم آد! 

همانند بچه ها شده بود و گالیه یم کرد. خدایا من نی شک از 

این مرد ش به کوه و بیابان یم گذاشتم! این حایم همان عشق 

 –حایِم یک ماه پیش بود؟ همان حایِم مغرور و شد و جدی؟ 



 

االن بگم شبیه بچه ها شدی که بهت بر نیم خوره؟با صدای بیم  

 گفت: 

–  .  بچه که خوبه! یه لوس یم شر

از تصور این که حایم بخواهد همانند بچه ها خودش را لوس  

ی گرفت. کند با آن  گ یم   –قد و هیکل، لبخندم عمق بیشتی

تونه فکرش رو بکنه حایم خاِن یزدان پناه بخواد خودش رو  

 لوس کنه؟ 

 نیم تونه جز یه نفر!  –
ً
 هیچ کس قطعا

 و اون یه نفر؟  –

 یگ که خودت خییل خوب یم شناسیش!  –

ابروهایم به آنی درهم شدند و لبخند از روی لبانم پر کشید.  

ک کردم! ژینوس را یم گفت. خب مشخص  منظورش را خوب در 

 بود! ژینوس همرسش یم شد
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 به زبانم نیامد تا بگویم. گونی با همان  
اوهویم گفتم و دیگر حرفی

ف ازدواج است مجدد بر 
حرفش، حقیقت اینکه حایم در شرُ

 شم کوبیده شد! 

 خی شد خوابت یم یاد؟  –



 

شده بود اما باز هم دوست  خدا یم دانست با این که حالم گرفته 

  داشتم حال حایم در کنارم بود! 
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؟   نه خوابم نیم یاد خودت خسته نیستی

گونی فهمید که یم خواهم صحبت را کوتاه کنم و بدنبال بهانه  

ام. باز هم میانمان داشت خراب یم شد آن هم دلیلش ژینوس  

عرض اندام بود که با وجودش نیم توانستم بگذارم عالقه ام 

 کند! 

خسته که نه ویل خب به گمونم تو خوابت یم یاد. بخواب قربونت  –

 بشم.بعد دوباره خودم زنگ یم زنم و حرف یم زنیم. 

ی کنم  نتوانستم از حرفی که پشت لب هایم آماده پریدن بود جلوگت 

 و در نهایت گفتم: 

ژینوس دلخور نیم شه از این که تمام وقتت رو برای من یم  

ا بعیصی هاشون حسودن. شاید دلش نخواد با من  ذاری؟ زن

؟ خب فکر نکنم ژینوس هم از من خوشش بیاد.   باشر

اما جوانی که نصیبم شد باز هم چهل ستون بدنم را لرزاند و تپش  

 قلبم را اوج داد! 



 

 ناراحت نیستم و برعکس بیشتی دوست دارم   –
ً
مهم منم که اصال

خودت تو ذهنت   باهات وقت بگذرونم. انقدر هم ژینوس رو برای

بزرگ نکن! فقط به این فکر کن که هردومون کنارهم حالمون 

 خوبه! وقتی با هم هستیم پس نفر سویم حق نداره بینمون باشه! 

 زیبانی و جذابیت و دل نشیتی اما قبول 
ی حرف هایش را در عی 

نداشتم! چگونه این حرف را یم زد وقتی که یم دانست قرار است 

 با او ازدواج کند؟

فات قشنگن حایم اما قبول ندارم. وقتی که تو قرار ازدواج کتی و حر  –

 یجورانی ژینوس زنته، پس درست نیست این حرفت... 
ً
 تقریبا

 گونی کالفه شده بود که نفسش را در گوشر رها کرد. 

–   . ها یم شر ی  متوجه خییل چت 
ً
ن. منم یم خوابم. بعدا بخواب نستی

ونسته تو قلبم بشینه!  اما این رو بدون که هیچ کس بغت  از تو نت

 . نم... خوب بخوانی
 ویل االن  خب... شبت بخت  نستی

 به آرایم نجوا کردم. 

–  . ی طور حایم. امیدوارم به حرفام فکر کتی  تو هم همی 

 خدانگهدارت...  —

 و بوق ممتدی که در گوشم پیچید. 



 

حایم دوباره مرموز شده بود. همانند روزهای اول که هویتش را  

همانند همان روزهانی که سایه وار تعقیبم یم  مشخص نیم کرد. 

 کرد. این باردیگر قرار بود چه کاری کند؟

ی اینکه به صداقت کالمش   وقتی این طور سخن یم گفت در عی 

ان یم ترسیدم.  ی  اعتماد داشتم اما به همان مت 

 چه اتفافی یم خواست نی افتد؟ 

حایم باز هم چه فکرهانی  

در شش یم پروراند؟به  

ر بود چه  ژینوس قرا

 بگوید؟ 

این عشق ممنوعه تا کجا  

 قرار بود من را بسوزاند؟ 

که با جای خایل اش    همانی 

در گوشه گوشه قلبم 

مشهود بود. همانی که  

شب هایم را رویانی یم کرد 

و صبح هایم را پر انرژی!  



 

ن همانی بود که یم   نستی

 خواستم... همان... 

ی راه وقتی به خانه نزدیک یم شدیم، با  دیدن گلفروشر ای  در بی 

 گفت: 
ً
ن فورا  نستی

ی جا!  –  ِا... حایم نگه دار همی 
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َل کَل هایمان به پایان رسیده بود و کیم بعدش هر دو در  ک

ی های زیادی در حال  ه به جاده ای بودیم که ماشی  سکوت خت 

 تردد از آن بودند. 

 خی شده؟ –

ی بار دست خایل برم پیش   – گیتی جون. بنظرم نیم خوام برای اولی 

 جون از چه گل هانی 
م خییل خوبه. تو یم دونی گیتی گل بگت 

 خوشش یم آد؟ 

ژینوس در طول آشنائیتمان حتی با وجود این که مادرم را هم دیده  

 بود اما چندان باب میل رفتار نیم کرد. حتی یاد ندارم  

سد. فقط و فقط    هم که با هم بودیم، از حال مادرم بتی
زمانی

کت بود و این که بتواند جایگاه ویژه تالشش ب یشتی خریدن سهام شر

کت باز کند. اما با توجه به موقعیتم نیم   ای برای خودش در شر



 

توانستم ریسک کنم! مجبور بودم مدت زیادی برای شناخت 

 ژینوس و پدرش وقت بگذرانم!  
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ی تغیت  کرد و   ام همه چت 
ی

ن به زندگ من  اما از زمان آمدن نستی

حقایفی از ژینوس و هدف و رفتارهایش را که پشت گوش یم  

انداختم و ششی یم گرفتمشان، برایم واضح تر شد. اینکه با  

ن همان تلنگر   چشم بازتری ببینم در اطرافم چه ختی است؟ نستی

 بود! 

زن ها همه مدل گیل دوست دارن به نظرم! گل باشه هرخی یم   –

 خواد باشه! مگه نه! 

ی را متوقف کردم. کیم جلوتر از    گل فروشر ماشی 

 باشن یا نه! اما من از   –
ی

بقیه زن ها رو نیم دونم این طور که تو یم گ

همون که تو   .میدن همه ی گل ها خوشم یم آد و بهم حس خونی 

 !  گفتی

ی پیاده شودم.   کمربند ایمتی ام را باز کردم تا از ماشی 

ِ که من فکرش رو یم   –
ت همونی ی ی آفرین به تو که همه چت  کنم. بشی 

 االن یم آم. 

 قرار بود خودم بخرم، نه تو.  –



 

ی را باز کردم و یک پایم را به روی خیابان آسفالت شده   در ماشی 

 گذاشتم. 

این بار دیگه هردومون با هم داریم یم ریم و یه دسته گل از طرف   –

م حله؟شش را به چپ و راست تکان داد.   جفتمون یم گت 

 آره حله.  –

 زود یم آم.  –

ی خا رج شدم و خودم را به گل فروشر رساندم. کیم چشم از ماشی 

ی سبد گل های زیبا با وجود این که    چرخاندم و از بی 

انتخاب سختی بود، یگ شان را که بنظرم زیباتر بود را انتخاب  

 کردم. سبدی زیبا و بزرگ و پر از گل های طبییع و خوش عطر. 

ی پا تند کردم. در سم ت بعد از حساب کردنش به سمت ماشی 

ن را باز کردم و سبد گل را بدستش دادم.   نستی

ی را دور زدم و بعد از سوار  منتظر تعریف و تشکرش نماندم. ماشی 

دم و بالفاصله پایم را   شدنم در رابستم و دکمه استارت را فرسر

دم.   روی پدال گاز فرسر

 خییل قشنگه.  –

 به خوشگیل تو که نیم رسن! یم رسن؟ –

 نگاهش هم چنان به رویم بود.  

 خودش رو داره. هر  –
ی

ی قشنگ ی  چت 



 

ی دیگه ای !  –  آره ویل تو یه چت 

کنار جناب محتی روی مبل دونفره جاگت  شده بودم و در مورد یک  

هفته ای به گپ و گفتگو پرداخته بودیم که قرار بود جای من در 

کت باشند.    شر
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کت اعتماد داشتم اما به جناب محتی بیشتی و خیالم   به معاون شر

 هم آسوده بود که بخونی یم تواند از پس کارها بربیاید.  

ن در کنار مادرش و مادرم نشسته بود و در مورد خانه مهر و  نس تی

بچه ها با ذوق تعریف یم کرد. بیش از آن که حواسم به صحبت  

ن و با آب و تاب تعریف کردن  های جناب محتی باشد، به نستی

 هایش بود. 

 دوستش داری حایم؟ –

با صدای جناب محتی تکان سختی در جایم یم خورم و به چهره اش 

ه یم مانم. " خی " ای ناباور از میان لب  با بهت هایم خارج خت 

 میشود  

...  

ی دیدم که چگونه خوشحال است! از اعماق وجودش! چشمانش م

 برق خایص داشتند! همچو دوستاره ای درخشان! 



 

 را که پر از اسباب بازی ها  
ی

کیم بعد با کمک هم مشماهای بزرگ

ی و صندوق عقب جای  دادیم. سوار شدیم و بودند را داخل ماشی 

ی به سمت خانه مهر حرکت کردم.   من با شعت بیشتی

ن بیشتی وقت بگذرانم تا   ، در کنار نستی ی یم خواستم قبل از رفیی

آن یک هفته بتوانم نی وجودش دوام بیاورم، هرچندکه سخت  

 بود! خییل سخت! 

  
ی را متوقف کردم. بوفی در مقابل در بزرگ و آهتی خانه مهر ماشی 

 که زدم تا ن 
ی

ن هم به تابلوی بزرگ گهبان در را باز کند. دیدم که نستی

 در ش در آن قرار گرفته بود نگاه یم کند. 

 اینجا چقدر بزرگ حایم! من فکر یم کردم یه خونه کوچیکه!  –

 کرد که! این جا   –
ی

توخونه کوچیک که نیم شه کیل بچه رو رسیدگ

اژش بزرگه و اتاق های مجزانی داره، به اضافه  
کیل مرنی های  متی

 مجرب و دوره دیده. 

در باز شد و نگهبان با دیدنم دستش را به روی سینه اش گذاشت و 

ی کنار رفت.   در حایل که سالم یم داد کیم خم شد و از مقابل ماشی 

ی کشیدم.   کیم که داخل شدم شیشه را پایی 

 مرد... خونی الحمد  –
 ؟  سالم مش رجب. خسته نباشر



 

ی بود که از خدا گرفته بود. با این که چهره تکیده اش نشان از عمر 

د اما این روزهایش را در خانه به   ی بگت 
رایصی بودم تا حقوق بیشتی

دازد، رایصی نبود و خواسته بود که نگهبانی کند. تا پویل  احت بتی استی

که بدستش یم رسد حالل باشد، هر چند که گفته بودم همانند  

نی که داشت  قبول کن اما غت 
ی

این اجازه را به او   حقوق بازنشستگ

 نیم داد! 

–  . ی ی زود رفیی  سالم پرسم... خوش اومدی باباجان... خانم نیسیی

 لبخندی به روی مهربانش زدم. 

... مشکیل که نداری؟  –  یم دونم مشتی

ت بده با وجود تو چه مشکیل باباجان؟ –  نه پرسم خدا خت 

. با اجازت ما بریم یه ش به بچه ها بزنیم.  –  لطف داری مشتی

ت بده و اموالت رو دو برابر کنه که کمتی  برو  – باباجان. خدا خت 

 مردی مثل تو دیدم. 

ن به اطراف با دقت نگاه   ی را داخل حیاط بزرگ بردم. نستی ماشی 

یم کرد و لبخند یم زد. گرچه غروب در حال اتمام بود و هوا روبه  

ی ها و نقاشر های   ی تاریگ یم رفت، اما فضای شاد باغ با رنگ آمت 

 ه، به لبان هرکیس خنده یم آورد.  کودکان



 

ی  ن از ماشی 
ی را خاموش کردم و به همراه نستی مقابل ساختمان ماشی 

ی مشماهای اسباب بازی ها به داخل   پیاده شدیم و بعد از برداشیی

 ساختمان رفتیم. 

با ورودمان دو نگهبانی که مخصوص خود نگهبانی از ساختمان 

ل پرش کردند که بعد از  بودند، با دیدنمان به گریم سالم و احوا

ن به جلوتر قدم برداشتیم.   جواب دادنشان، با نستی

 یم گم االن گیتی جون دست تنها مونده.  –

 جوابش ببینم، را مربیان  از یکی  تا زدم  می  دید را  اطرافم که حالی  در

 . دادم هم را
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یتی جون االن در حال تدارک و دست تنها هم نیست دو تا خانم گ –

 . ی ی که بهش کمک یم کیی  دیگه هسیی

خب پس اسباب بازی ها رو بدیم و زود بریم پیشش باز هم شاید   –

 کاری بود. تنها نمونه. 

گفتم که تنها نیست دوتا از خانم هانی که همیشه موقع کار زیاد و   –

. البته فکر کنم دیگه   ی مهمونی ها یم آن، االن هم اونجا هسیی

 ا باشن. جناب محتی و مادرت و سارا هم اونج
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 مادرم و سارا با استاد محتی یم رن؟ 

 آره دیگه.  –

ن رفته. یم  یم دانستم جناب محتی به خواستگاری مادر نستی

ن به نی اطالیع زده بودم و  
دانستم اما خودم را در مقابل نستی

منتظر بودم خودش اگر مایل بود ماجرا را بازگو کند. حتی اگر برایش 

سخت یم آمد این مسئله، با بازگو کردنش خودش را سبک کند. اما 



 

ی مشخص نبود و گویا قصد نداشت این   ن هیچ چت 
از چهره نستی

 موضوع را عنوان کند. 

 ابروهایش کیم درهم شد اما سیع کردخودش را از تک و تا نیندازد. 

ی بچه ها پخش   – خب االن باید کدوم قسمت بریم تا اینارو بی 

کنیم؟همانطور که قدم هایم را به سمت اتاق مربیان بر یم داشتم 

 گفتم: 

بیا االن مرنی ها رو ببینیم اونا خودشون یم گن اینارو به کدوم  –

یم.   قسمت بتی

ن رصف پخش کردن اسباب بازی ها  مدت زمان نیم ساعتی را نستی

 بچه ها کرد. بچه هانی که با شوق و ذوفی وصف ناپذیر از  
ی بی 

 جدید در میان دستانشان غرق لذت یم شدند، اما از بودن شیت  

ن بود!   آن ها بیشتی نستی

ن از انجام این کار یم برد به گونه ای بود که صورتش   لذنی که نستی

ه  فریاد یم زد. هربار در گوشه ای از اتاق یم ایستادم و با لذت خت 

 به آن ها یم شدم... 

ن  ِدل کندن از آن ها  کارمان که به اتمام رسید، با این که نستی

برایش سخت یم آمد، با چشمانی اشگ خداحافظی کرد و قول  

 داد که اگر بتواند باز هم خییل زود به آن ها ش بزند. 



 

ن یم دیدم، بیشتی از قبل از   هربار که رفتار جدیدی از نستی

تصمییم که برای آینده مان گرفته بودم، برای انجام دادنش 

تصمیم درستی گرفتم و با انتخاب   مصمم تر یم شدم. از این که

 نکردن ژینوس برای آینده، خودم را به دردش نینداختم. 

 همان
ً
ن دقیقا  نستی

ی دست و پا یم زد! از طرفی به عید نزدیک یم شدیم و از طرفی  

کت و کارمندانش، هم وقت   به کل حساب و کتاب های شر
ی

رسیدگ

کت را.  با این که حایم به حایم را پر کرده بود و هم حسابدارهای شر

آن ها اعتماد زیادی داشت اما حتی از رصف چک کردن مجدد  

  
ی

 رسیدگ
ً
حساب ها ش باز نیم زد و خودش هم در آخر کار شخصا

ی پایمال شود.   یم کرد تا مبادا حق کیس در این بی 

خییل از کارمندان هم به تکاپو افتاده بودند تا برای آبدارخی های  

کت پول جمع کنند و به نویع عیدی های   بخش های مختلف شر

 خودشان شوسامانی 
ی

آن ها را زودتر بدهند تا بتوانند به زندگ

 دهند. هر چند که حایم آن ها را از یاد نیم برد. 

با حایم قرار گذاشته بودیم عرص به خانه مهر برویم. خانه مهری  

ی بار بود که به   که گیتی جون مدیریتش را برعهده داشت. اولی 



 

ی  ی که گیتی جون در آنجا بود، باعث  چنی   یم رفتم اما همی 
مکانی

سم هم یم شد. این که او با تمام مهربانی هایش مادر حایم  استی

ست و اگر روزی بفهمد که من به پرسش عالقه دارم چه واکنیسر  

نشان خواهد داد؟یا اگر روزی بفهمد میان من و حایم صمیمیت  

ی برقرار شده چه یم گوید؟   بیشتی

حایم در کنارم به گونه ای نیست که بخواهم آن را پدرانه   رفتار 

 برداشت کنم! هربار فکر یم کنم اما کمتی به نتیجه یم رسم! 

ی نبود و من حتی نیم دانم  کت ختی از حضور ژینوس هم که در شر

کت حرفی نیم زد!   ی آن دو گذشته و کیس هم که در شر چه بی 

کت حضور نداشته!   در این شر
ً
 گونی اصال

، هوفی کشیدم و آن را کالفه تر از بار  با  صدای مجدد زنگ گوشر

 قبل برداشتم. 

 بفرمایید؟  –

کت   – سالم خانم خواستم بدونم وقت دارین در رکاب مدیر شر

؟چشم هایم را چرخیسر دادم و از لحن حایم لبخندی.  ی  باشی 

کت هستیم! اما االن مناسبتش  – ما که همیشه در رکاب مدیر شر

 برای چیه؟ 



 

ن خانم! حقوقت زودتر ریخته شده خودت رو به ا – ون راه نزن نستی

ی حقوقت رو که گرفتی یه   به حسابت و قرارمون این بوداولی 

یتی هم به من بدی درسته؟   شت 

اما من نیم دانستم گ حقوق گرفته ام که خودم ختی ندارم؟ من 

 شان پول هانی بود که گاه و نی 
ی

هرچه در حسابم پول بود، همگ

کرد و من بغت  از پول تاکیس خرج دیگری نکرده    گاه حایم واریز یم

بودم. و به هر آنچه که در کمدم بود و توسط سفارشات حایم 

 خریداری شده بود، بسنده کرده بودم. 

 اما من که ختی ندارم!  –

 گوشیت رو یه چک کن متوجه یم شر خانیم!  –

باشه ای گفتم و گوشر ام را از داخل کیفم درآوردم. حتی باوجود 

چندهفته باز هم چندان خودم را شگرم گوشر نیم کردم. به این 

 آن را نداشتم. 
ً
 گونه ای بود که گونی اصال
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پیام درون گوشر را که از بانک ارسال شده بود را دیدم. بازش کردم 

و مبلغ واریز شده را خواندم. خییل فراتر از آنی بود که انتظارش را  

 داشتم! 



 

 این همه زیاد حایم؟ اما... اما چرا  –

ی باید یجوری باشه که   – برای این که حقوق اول رو که یم گت 

یتی و مزه خاصش تا ابد تو ذهنت بمونه! اگه بیشتی هم که   شت 

یتی دادن    این بار از زیر شت 
! ویل بگم نیم تونی باشه که  چه بهتی

! خب، حاال مهمون خی هستم؟هر شب پول غذاها را  فرار کتی

کرد، اینبار من یم خواستم در کنار هم باشیم و  حایم حساب یم  

 من حساب کنم. 

خب امشب با هم که بریم گردیم بریم یه رستوران خوب و   –

 حسابش با من. خوبه؟ 

نوخی کرد و صدای نفس کشیدِن باهیجانش را شنیدم! 

ی بود که باعِث تند نفس کشیدنش یم شد.  ی نه    –گونی چت 

ن... امشب مهمون شام که زحمتش افتاده با گیتی جونتو 

ی دیگه یم خوام!   اونجاییم. من یه چت 

؟ کیک؟ چه یم دونم از این جور   – ؟ بستتی یتی اوممم... خب... شت 

ا خوبه؟بالفاصله جواب قاطعش را شنیدم.  ی  چت 

 نه!  –

کت رو اشغال کردیم حواست   – ؟ حایم گوشر شر خب پس خی

 هست؟ شاید یگ کار واجب داشت! 



 

ی از شر  – کت وقت داریم که فکر کتی ببیتی  بهونه نیار! تا موقع رفیی

ی   ی خی خوبه و خی به دِل من خوش یم شینه! در ضمن زیاد ناپرهت 

 نکن که فقط فردا هم هست ها! 

با یادآوری فردا که جواب آزمون ها یم آمد، مجدد تپش قلبم اوج  

 گرفت. 

 بنظرت خی یم شه جواب؟ اون سطچ که یم خوام هست؟  –

 هست نگران نباش! نبود هم 
ً
ی و از دست نیم دی و  حتما ی تو چت 

کت رو اشغال  ندادی! در ضمن خانم سماوانی این همه تلفن شر

 نگه ندارید! 

ق کوچگ که نشان از آن بود که حایم گوشر را قطع 
َ
و صدای ت

کرده است. من هم گوشر را قطع کردم و پوف خسته و کالفه ام  

 را رها. 

 آمد یا نه؟ یا  یم دانم که در مهمانی امشب گیتی جون، مادرم هم یم

. اما این طور که هویدا بود، آن ها هم یم آمدند چون  استاد محتی

ی مهمانی ایست که گیتی جون تدارک دیده و از ما هم دعوت  اولی 

 کرده است. 
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با وجود این چند روز، هربار که از مادرم سؤال پرسیدم تا بدانم 

ی عایدم نشد  ی . نیم دانستم  جوابش چیست، اما جزء سکوت چت 

؟  این سکوت را باید چه معنا کنم این که رایصی ست یا نارایصی

فکرهایش را کرده یا نکرده؟ در هر صورت نیم توانستم چندان 

 دخالت کنم چون بیشتی باعث اذیتش یم شد. 

م   ی یک ساعت بعد را با همان  رایانه و برگه های پرونده روی مت 

و گفت که آماده باشم تا  گذراندم تا این که به گوشر ام پیام داد 

 زودتر برویم. 

چون اگر عجله نیم کردیم نه به خانه مهر یم رسیدیم و نه به  

 مهمانی گیتی جون. 

وسایل هایم را جمع و جور کردم و بعد از مرتب کردن برگه های  

، از روی صندیل بلند   ی پرونده مقابلم و گذاشتنش در قفسه کنار مت 

ون آمد  . کت و شلواری طوش رنگ به تن شدم که حایم از اتاق بت 

؛ اما امروز موهایش را   ی زیتونی اهتی به رنگ ستی داشت به همراه پت 

ژل نزده بود و همان هم باعث شده بود مداوم آن بخش جلونی  

موهایش را که با ژل به سمت باال شانه یم زد، به روی پیشانی اش،  



 

بلکه   پریشان شود. اما درهر حالت هیچ از جذابیتش کم نکرده و 

 بیشتی هم شده بود.  

حایم به گونه ای بود که اگر در روز حتی سه چهار بار متوایل هم یم 

دیدیش، باز هم از جذابیت چهره مردانه اش لبخندی به روی  

لبانت مهمان یم شد. برعکس آن اهورا که همانند زن ها، ابروهایش 

ی کرده بود، حایم  ابروهای را حالت داده و زیر و رویشان را تمت 

پرپشت و ُپری داشت. طوری که اگر اخم یم کرد، کامل به چشم  

بهتش را بیشتی یم کرد! 
ُ
 هایش نزدیک یم شد و ا

 بریم؟  –

در حایل که لبخندم با تکان دادن شم هم سوق شد، جوابش را  

 دادم. 

 بریم.  –

س داشتم از  ی به سمت خانه مهر در حرکت بودیم. استی در ماشی 

ی   این که نیم دانستم قرار  ی  با چه چت 
ً
 است درآنجا دقیقا

رودررو شوم؟ بچه های نی خانمان یا آن هانی که ناتوانی جسیم  

داشتند. در هر صورت تفاوت چندانی برایم نداشتند چون بچه ها  

 نی 

ی بودند...   گناه ترین موجودات کره زمی 
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ی گم حایم یم شه یه جا که فروشگاه اسباب بازی باشه نگه  م –

 داری؟فهمیده تر از آنی بود که متوجه منظور و هدفم نشود! 

 چرا که نه!  –
ً
 اره حتما

 راستی حایم این سفر خارجت چند روز طول یم کشه؟  –

 نیم نگایه سمتم انداخت و با شیطنت چشمگ زد. 

 نگو که دلت تنگ یم شه!  –

ی حال که حایم در   پیش یم رفت! حتی همی 
ی

دلم فراتر از دلتنگ

کنارم بود اما باز هم دلم در دلش سنجاق شدن را کنارم بود! در  

 یم خواست! 

 بنظرت کار بدِی؟ –

انی همانند   انی ست! تغیت  نیم رخ صورتش را دیدم که در حال تغیت 

 لذت بردن و خنده و آخ از شیطنت! 

کار بد رو که زماِن خودش انجام یم دن! البته گایه اوقات هم   –

 کاِر 
ی

  یدفعه ای یم طلبه! این که دلتنگ
ً
بدی باشه، نه نیست! اتفاقا

 یه کاِر خوِب که اگه به مقصد برسه، دیگه یم شه همون کار بِد! 

نیم دانم نگاه هاج و واج و مبهوتم را به روی خودش چگونه دید که  

 دستش را به لپم رساند و آن را محکم کشید! 

م!  –  یم خوام بتی
 یعتی فقط خوِد خدا یم دونه من چه لذنی



 

 

ی ندانستنم گَزیک به  نظورش را از حرف م هایش نیم فهمیدم و همی 

دست حایم داده بود تا به نفع خود استفاده کند و هر آن طور که  

د!   خودش دوست داشت از وضعیتم بهره بتی

قبول نیست حایم! تو داری یجوری حرف ها رو یم زنی که من تو   –

 منظورت چیه؟ بقول خودت این  
ً
دو رایه بمونم که نفهمم دقیقا

ِه نام
َ
 ردِی! ت

 حایم 

ن خوددار عمل کنم و نخندم!   نتوانستم در مقابل حرف نستی

ی    ماشی 
ً
نتوانستم خنده ام را رها نکنم! در حایل که یم خندیدم فورا

ن  را به کنار خیابان هدایت کردم و متوقف کردم و به سمت نستی

 چرخیدم. 

مالکیتی  با همان لحن آرامم، با همان ته مایه خنده، با همان حس 

ن احساس یم کردم، با همان حس عشفی که در وجودم  که بر نستی

 به غلیان افتاده بود، کنار گوشش لب زدم: 

 نی منظور حرف هام رو حساب  –
ً
ی طور بمون! اصال همیشه همی 

 کن! تو همون دورایه بمون! 



 

ن از خود نی خود یم شدم. 
 عجیب در مقابل نستی

 وقتی که گفتم: به پیکره صدایم رعشه ای افتاده بود 

ی   – ی جور بمون. همیشه همی  . همیشه همی  حق نداری تغیت  کتی

ی قدر تو دل برو بافی   جور من رو حایم صدا کن. همیشه همی 

 بمون! همیشه! 

هیچ نیم گفت گونی این لحظات را باور نیم کرد! اما حقیفی تر از  

 آن بودند که بشود نادیده شان گرفت... 

*** 

طوره؟ یم گم حایم این پازل ها چ

 بنظرت بچه ها خوششون یم آد؟ 

را به پازل هانی دادم که هرکدام  نگاهم

 طرح مختلفی داشتند. 

–  !
ً
 اره خوبن اتفاقا

شی تکان داد و چند مدل دیگر را هم برداشت. به شاغ قفسه  

 های کتاب داستان های کودکانه رفت و از آن ها هم برداشت. 

بقدری با شوق خرید یم کرد که من فقط در آن وسط فروشگاه  

ه مانده بودم. هر وسیله ای که   ن خت 
مانده بودم و به حرکات نستی

 اسباب بازی   بر یم داشت را داخل سبد چرخ دار یم
ً
ا ریخت و اکتر

 هانی که بر یم داشت هوشر بودند. 
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ن با چرخی بزرگ که پر بود از اسباب بازی های  کیم بعد با نستی

مختلف، رایه صندوق شد. به کنارش رفتم و تا خواستم آن ها را  

 روبه رویم ایستاد. 
ً
 حساب کنم، برگشت. دقیقا

 یم گم دوستش داری؟ –

 خی رو؟  –

دستش را به روی تکیه گاه مبل گذاشت و دست دیگرش را روی  یک

 پایش قرار داد. 

 خی رو نه! گ رو!  –

یم عمیق داشتم.  از این که به راحتی دست دلم برای او رو شود، شر

م داشتم! از این که گمان  از این که در موردم فکرهانی ناجور کند شر

ن   کند من فرصت طلب هستم و خواستم از موقعیت نستی

م داشتم. س  وءاستفاده کنم، شر

 االن این سکوتت یعتی کتمان حرفم یا تأیید حرفم؟  –
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نفس محبوسم را رها کردم و دستی به موهایم کشیدم. یک دور به 

 دزدیدم. 
ً
ن نگاه کردم و فورا  نستی



 

 دوسش دارم.  –

 

 حالت  بشدت  شه؟صدایمان  می  چی  ژینوس حاال خب ! مشخص   –

 ... بود گرفته نجواگونه

هم پدرش رو یک جا با سود زیادی که بهش پیشنهاد کردم، یم  س –

کت اونم تو بهبوهه   دم. هرچند دنبال بیشتی خریدن سهام شر

کت خارخی دارم. یجوری دندون ِگردی و  قراردادِی که من با شر

  
ً
فرصت طلتی و حریص خوایه داشت. در مورد تفکراتمونم که کال

عث شد خییل خوب بشناسمش  فرق داریم. این مدت آشنائیت با

 راهمون یگ نیست. 
ً
 و بدونم که اصال

ن یم تونه همونی باشه که   – و... خی شد تو مدت کم فکر کتی نستی

 یم خوای؟

سخت بود این که بخواهم حرف دلم را به زبان بیاورم. اما خب  

اف کنم و   ابانی هم نداشتم از این که در مقابل جناب محتی اعتی

ن بردارم!  پرده از عالقه ام به  نستی

ن خودم رو یم بینم... گذشتم رو. مثل یه آینه ست...   – خب با نستی

ه  یم شم انگاری حل یم شم تو وجودش. وقتی  وقتی بهش خت 



 

کنارِم خوشحالم از ته دل؛ کمتی فکر یم کنم و بیشتی یم خوام  

 باهاش وقت بگذرونم. 

یجور  دیگه اون حایِم مغرور و جدی رو کمتی یم بینم. نیم دونم   –

حِس مالکیت روش دارم. دلم نیم خواد کنار مرد دیگه ای 

ببینمش. یم خوام تا یم شه کنارم باشه و کنارش باشم... من 

 باهاش آرومم... آرامش دارم... 

 

یم دانم که او هم دوستم دارد! یم دانم که عالقه اش به من پدر و  

ی نیست!   دختی

ِ انکاراین عالقه است. اما یم   یم دانم که او هم همانند من در نی

 خواهم خودش اغراق کند! 

گرچه با خودم اتمام حجت کرده ام که اگر این کار را نکرد، دل را به 

 دریا زده و این کار را یم کنم! 

 قدیم نزدیک تر یم شود! 

 گوید  چشمانش می 

ی حرفش مانده  ی و نگفیی هر دو همدیگر را یم خواهیم و فقط در گفیی

 ایم! 

در حایل که قدم هایم را به سمت در اتاق بر یم دارم، میانه راه بریم 

 گردم و به حایم ای که با چشمانی شخ شده به من نگاه یم کند،  



 

دلم شنیدن دوستت دارم از زبانش را یم خواهد! من فقط نیم  

خواهم عالقه اش به من را از روی کارهایش بفهمم! من همان  

خودش یم خواهم و بس! این که گوش   شنیدن دو کلمه را از زبان

 هایم بشنود و قلبم از شنیدن دوستت دارمش به تپش بیفتد! 
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ی دوست دارمش، حافظه ام از کار   دلم یم خواهد در زمان گفیی

بیفتد و او مداوم تکرار کند! نی آن که خسته شود! و من ش ذوق 

 بمانم و ِکیفم کوک شود! 

صدقه اش بروم و هزاران بار برای داشتنش از این که در دلم قربان 

 خدا تشکر کنم! 

 

اما فردا روز مهم دیگری هم هست. روزی که مادرم با استاد محتی  

عقد یم کند. وقتی دیشب بعد از برگشت از خانه گیتی جون به من 

گفت که جواب مثبتش را به استاد محتی اعالم کرده، شوِک شدم.  

حالِت مبهوتم را نگاه دارم! این اتفاق یم  اما تا ابد هم نیم توانستم 

 افتاد چه من یم خواستم و چه نیم خواستم! 



 

دیگر نیم خواستم منتظر حایم و مهمانی رفتنش باشم. هرچند که  

 حال نی تاب!  
ی  حایم هم دو روز دیگرعازم است و من از همی 

از همان آرایشگایه که گیتی جون گفته بود، امروز صبح وقت  

گرفتم تا دیگر از موهای صورتم خالیص یابم. موهای صورنی که به  

 ین که چهره ام پرسانه بافی بماند!  نویع ابزار کارم شده بودند برای ا

به حایم هم همان صبح اطالع داده بودم که امشب با او همراه  

نیستم تا مانند این چند شب با هم باشیم. گرچه دلیلش را  

سیده بود و من چقدر از او ممنون بودم!   نتی

 خودم را با کارها شگرم کردم تا زمان برسعت بگذرد و من بروم.  

ی نشد و یم  اما با گذشت ه مان چند ساعت دیگر از حایم هم ختی

ی است و به همان چند   دانم که با خودش در حال کلنجار رفیی

 دقیقه پر تب و تاب فکر خواهد کرد! 

کت افتاد، برسعت وسایل هایم را  وقتی نگاهم به ساعت دیواری شر

جمع و جور کردم و پیایم هم به حایم ارسال کردم و رفتنم را اطالع 

 جوانی هم از او نگرفتم!  دادم که

از نگهبانی خواسته بودم تا برایم آژانیس ختی کنند. که وقتی به  

کت دیدم، از آن ها تشکری   ی رفتم و تاکیس را مقابل شر طبقه پایی 



 

کرده و بعد از خارج شدنم سوار تاکیس شدم و آدرس را به راننده  

 گفتم. 

ی پیاده  بعد از رسیدنم و تسویه کردن کرایه ام با راننده از  ماشی 

شدم و مقابل ساختمانی ایستادم که چندین طبقه بود و بشدت  

نمانی زیبا داشت. اما خدا یم دانست که در این منطقه از شهر  

 چه غوغانی یم کرد! 
ی  پول داشیی

با توجه به آدرش که در دست داشتم نگایه به پالک ساختمان 

دم که زنی  با صدانی  انداختم و در نهایت زنگ طبقه چهارم را فرسر

 آرام و نازگ پرسید: 

 جانم عزیزم؟ –

ن میخکوب شده بود، جواب   همان گونه که نگاهم به نگاه نستی

 جناب محتی را هم دادم. 

آره یم دونم که دوستم داره. اما اون نیم دونه که منم دلم و بهش   –

باختم. درواقع گذاشتم از عالقم زمانی بگم که از سفر برگشتم.  

هانی دارم که به کمک شما هم احتیاج دارم. یم خب یه برنامه 

ین هانی رو که الیقشه تدارک ببینم. 
 خوام براش بهتی

–  !  به اختالف سنیتون فکر کردی؟ یم تونی براش جای برادر باشر



 

، هر دو دستم را به روی صورتم   کالفه از این حرف جناب محتی

 کشیدم. 
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ین یک هفته رو زمان دادم تا دور ره زیاد فکر کردم ویل نیم تونم. اآ –

باشیم از هم. هم اینکه بیشتی فکر کنیم. این چندهفته هم که  

  
ی

ن رو شناختم. این یک هفته دوری یم تونه دلتنگ بخونی نستی

 مون رو هم بسنِج. 
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ناب محتی به سمت جلو متمایل شد و انگشت هایش را درهم  ج

ن و مادرم و مادرش  گره زد و کیم شش را به سمتم چر  خاند. نستی

روبه روی ما نشسته بودند هیچ باب میلم نبود متوجه حرف های 

 ما شوند! 

پس کامل فکرهات رو کردی! اما بهتی نیست در مورد این یک   –

  ،
ی

ن بگ ؟ یم تونی حداقل از عالقت به نستی هفته مجدد فکر کتی

ین باشه، تو  یم تونی  این یک هفته یم تونه تبدیل به یه انتظار شت 

بعد از برگشتت از سفر اون سورپرایز که داری و انجام بدی.  

ن هم دلش گرم تر و قرص تر یم شه. اینجور بهتی نیست؟   نستی



 

ایط کاری ام را  با حرف های جناب محتی موافق بودم. اما باید شر

در آن ور انسجام یم بخشیدم. باید قرارداد را سفت و محکم یم  

کت و یک عمر زحمتم به باد فنا نرود. آن موقع با   بستم تا آینده شر

خیال آسوده یم توانستم مابفی کارها را انجام دهم. دوست نداشتم 

ن را چشم انتظار بگذارم. هر چند در این حالت هم چشم   نستی

 انتظار یم ماند اما نه وابسته تر و دلبسته تر. 

ز  حرف های شما درست اما باید اون ور کارم رو دقیق انجام بدم. ا –

اون ور که خیالم راحت بشه، دست و بال خودمم بازتره و یم  

 دونم که خی کار کنم با صتی و حوصله. 

 که هر خی صالحتون هست همون یم شه.    ان شاءا –

–  . ی . شما همیشه به من لطف داشتی   ممنون جناب محتی

 اختیار داری حایم جان هر کاری کنم کمه.  –

ن  نستی

ی و زیبا بود و   خانه گیتی جون بیش از آنچه که فکر یم کردم دل نشی 

چندان تجمالنی نبود. فضای صمییم ای که بینمان در جریان بود،  

باعث شده بود که به راحتی با یکدیگر برخورد کنیم. همانند این که  



 

سالیانی ست یکدیگر را یم شناسیم. وقتی سبد گل را به دستش  

 دادم  

 نار استاد محتی نشسته بود و صحبت یم کردند.  حال هم حایم ک
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کتش را درآورده بود و در این حالت هم دلم از پیش برایش یم  

رفت... طوری برایش ضعف یم کردم که حدودی نداشت... من  

 دلم را باخته بودم آن هم خییل بد... 

در کنار مادرم و گیتی جون در حال صحبت بودیم و سارا هم  

را با، بازی های تبلتی که استاد محتی برایش خریده بود،   خودش

 شگرم کرده بود. 

 جون نی هوا و یکباره گفت که  
گرم صحبت از عید بودیم که گیتی

چرا صورتم را اصالح نیم کنم؟! حرفش ساده بود اما من گُر گرفتم. 

هیچ در این فکر و خیال ها نبودم که بخواهم به صورتم دست بزنم 

ی  مگر بوقتش . اما تعریف هایش از کار آرایشگر بقدری وسوسه آمت 

ی شده ببینم. مادرم هم که   بود که دلم خواست صورتم را تمت 

مخالفتی نداشت و از پیشنهاد گیتی جون استقبال هم کرد. با 

پیشنهاد آن ها قبول کردم اما گیتی جون گفت که دست نگه دارم 

داشته باشد و برای  برای روزی که حایم قرار است نیمه شبش پرواز 



 

د، شام تدارک ببیند تا همه   مهمانی ای که یم خواست برای او بگت 

در کنار هم باشیم. همان روز به آرایشگاه بروم و صورتم را به دست  

 آرایشگر بسپارم. 

@Romanbook_ir 

 ام  
ی

ین شب نشیتی های زندگ شتی که گذشت برایم یگ از بهتی

و لذت بخیسر که میانمان  شد. آن هم با وجود صحبت های گرم 

 صورت گرفت. 

حال حایم در مقابل لپ تاپش نشسته بود تا بتواند نتایج آزمون را  

 ببیند. با وجود مشغله های بسیارش، خودش برای یک  

ساعت تمام کارها را کنسل کرده بود و خودش را مشغول دیدن  

س پایم را مدام تکان یم دادم و  اسایم کرده بود. من هم از استی

کت نشسته بودم. لب زیرینم را از   روی مبل داخل اتاقش در شر

دم.   هیجان مدام یم فرسر
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این که حاصل مثبت زحمت هایم را ببینم برایم نفس گت  یم  

آمد! هرقدر که حایم گفت در کنارش بایستم و با هم به اسایم 

 نگاه کنیم نتوانستم! هر چند که اسایم هم کم بود! 



 

گت  یم گذشتند و من هر لحظه در تقالی شنیدن   لحظات، نفس

 اسمم دست و پا یم زدم! استاد محتی مشغله اش در  

دانشگاه زیاد بود و حایم این وظیفه را برعهده گرفته بود. کیم 

نگذشته بود که با صدای حایم در جایم تکانی خوردم و نگاه 

 ترسانم را به او و ابروهای در هم گره خورده اش دادم! 

ن. پاش –  و بیا اینجا نستی

نگاهش به صفحه رایانه بود و دستش را به روی صورتش گذاشته  

ی را باید برداشت یم کردم اما به   بود. نیم دانم از چهره اش چه چت 

ی که یم خواستیم!  ی  گمانم نشد آن چت 

 که بود، از جایم بلند شدم و با قدم هانی ناموزون و  
با هر محنتی

 ندناهماهنگ در حایل که دستم ب 

شاِل آنی رنگم بود، خودم را به او رساندم. کنار صندیل اش  

 ایستادم اما حتی نیم توانستم نیم نگایه به سمت رایانه ِبیندازم! 

ی یک جمله ساده را بر زبان بیاورم!   جان کندم تا همی 

 قبول... ن... نشدم... ن... نه؟... سطحم... کم... بو... بود؟ –

مردمک های چشمانش را چرخاند و به  در همان حالتی که بود فقط 

 روی صورتم نگاه داشت. 

؟  –  خودت خی فکر یم کتی

 نشد!  –



 

دستش را از روی صورتش برداشت صندیِل گردانش را چرخاند و  

 رودر روی من شد. 
ً
 دقیقا

خب گایه اوقات هم کار نشد داره! قرار نیست بخاطر اینکه نشد   –

 برعکس باید اونقدری محکم 
ً
! اتفاقا تر پیش بری که به  جابزنی

 اونی که یم خوای برش! 
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 شکست  هایم مژه پشت  شده جمع اشک   سد   وقتی  نبود خودم دست 

  روان  کوچک جویباری همچو  هایم گونه روی به هایم اشک و 

 . شدند

ی ن  – ؟ اینجوری گفتم که با دلگریم بیشتی ن؟ چرا گریه یم کتی ستی

یتی یم   دی؟جلوتر بری! حاال گ به من شت 

با شنیدن قسمت آخر حرفش، هق هِق در حاِل رها شدنم میان 

گلویم حبس شد. نگاه اشکبارم را باال کشیدم و به چهره خندانش  

ه شدم. چند ثانیه نی آن که حرفی میانمان رد و بدل شود، به   خت 

 هم نگاه کردیم. 

اینطور گفتم که بدونی فاصله شدن و نشدن به اندازه یه گریه و   –

  نشدنت  خنده و یه تار موئه! یم تونستی االن بجای قبول  

همینجور به گریه کردنت ادامه بدی! اما بدون با گریه هیچ دردی  



 

نه دوا شده و نه یم شه! به جزء این که خودت آسیب یم بیتی و  

 روحیت حساس تر یم شه.  

ی از ریزش اشک   ه بودم اما دیگر ختی هنوز هم به چهره اش خت 

 هایم نبود. 

ن! حرفی بزن بگو تو رو به خدا این   – ماتت برد که آخه! ای نستی

اداها خی چیه؟ تو حواست جای دیگست و خودت نیم دونی  

 بخدا! نیم دونی بخدا! 

 که یم خواند تکان یم  
ی

چشم ها و ابروهایش را هم جهت با آهنگ

ه به او و حرکت هایش مانده بودم! داد و   اما من همچنان خت 

ی بگو دیگه   – ی  یم ره دلم! بابا یه چت 
ی

ی بگو حرفی بزن! اگر نگ ی چت 

 آخه! 
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ره خانم گل قبول شدی! اونم با یه سطح آی کیو خوب! دیگه از  آ –

ی دنبالت! نه که اسمت یم ره جزء   فردا اونور آنی ها بفهمن یم افیی

نی که تو کشور از سطح باالنی برخوردارن، دیگه برای  لیست همونا

! هم اونور هم این ور! کیل اتفاق خوب   ی جذب کردنت تقال یم کیی

 دیگه درراهه! اما دمار از روزگار من یم خوای دربیاری یم دونم! 



 

 مکان هانی 
ی ی باری بود که به چنی  دستپاچه شدم چون برای اولی 

ع داده بودم که به آرایشگاه قدم یم گذاشتم! گرچه به مادرم اطال 

 خواهم آمد اما ترش هم در وجودم خودنمانی یم کرد! 

 امم... ببخشید خانم من وقت گرفته بودم.  –

ی چیه گلم؟ –  اسم آرایشگری که ازشون وقت خواستی 

نیم دانم مگر چند آرایشگر در این ساختمان حضور داشت که 

همان وقتم از زنی که  من باید نام یگ شان را یم گفتم؟! اما طبق 

 گرفته بودم، نامش را گفتم: 

 از سحر خانم وقت گرفتم.  –

 در با صدای تیگ باز شد. 

 بفرمایید عزیزم.  –

  ، تشکری کردم و بعد از فشاروارد کردن به در قهوه ای چونی

 مشهود بود  
ً
ونی ساختمان کامال داخل ساختمان شدم. از نمای بت 

دان وقتم را تلف نکنم،  که داخلش چه ختی است! برای این که چن

نی خیال دیدن زدِن اطرافم شدم و خودم را به آسانسور رساندم. 

بعد از سوار شدن در طبقه چهارم پیاده شدم. زنِگ تک واحدی 

دم.   را که در پاگرد بود را فرسر



 

ی با موهانی زرد رنگ و کیم که به سفید یم زد،  
در باز شد و دختی

 اش را بخونی به نمایش  با تانی دوبنده که تمام باال تنه 

گذاشته بود با شلوار یل ای کوتاه و پاره پاره مقابلم قد علم کرد.  

نیم دانستم به ش و وضعش نگاه کنم یا به آدامیس که در دهانش 

 بطور اعصاب خوردکتی ای یم جوید! 

 بفرما تو عزیزم.  –

با صدایش دریافتم که همان دختی پشت آیفون بوده. تشکری کردم 

م. در یک نگاه انواع و اقسام وساییل را دیدم که تا بحال و داخل شد

ندیده بودم. ذهنیتی هم چندان از آرایشگاه نداشتم و بنابراین برایم  

 داشت! 
ی

 دیدنشان تازگ

وع کنیم.   اماده شو سالم گلم! شما وقت داشتی درسته؟  –  که شر

 سن و سال  
ً
با صدای زن دیگری شم را چرخاندم و خانیم تقریبا

دیدم. او هم دست کیم از آن دختی قبیل نداشت با این  داری را 

تفاوت که او موهایش کوتاه و به رنگ بادمجان بود و به جای 

شلوار، شلوارگ که تا زانویش بود و تاپش هم که به زور تا نافش یم  

 رسید به تن داشت. 

گنگ و گیج سالیم گفتم. تعللم را که دید اشاره کرد تا لباس هایم را 

و به رختکن آویزان کنم. مانتو و شالم رادرآوردم و کیفم را  دربیارم 



 

هم همراه آن ها آویزان کردم. در آخر گوشر ام را در دستم نگه  

 داشتم تا اگر مادرم تماس گرفت چندان منتظرش نگذارم. 

همان زن آرایشگر که نامش هم سحر بود، گفت که روی صندیل ای 

 بکشم. که به حالت دراز کش درآمده بود، دراز 

چشیم گفتم و در حایل که نگاهم آینه ها بزرگ و قدی را هم یم  

دید، رفتم و روی صندیل دراز کشیدم. او هم بعد از پوشیدن  

ها باال شم آمد. نی آن که   دستکش و روپوشر همانند دکتی

 الرحمن الرحییم گفتم!   بخواهم زیر لب بسم ا

 نگایه کرد. با انگشت شصت و اشاره اش صورتم را گرفت و  

 هفده هجده ساله ای؟ –
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 . دادم صورتش به تعجب  با را چشمانم –

 ه خانم بیست و یک سالمه! ن  –

 از تعجب به خود گرفتند.  –
ی

 ابروهایش و چشمانش برسعت رنگ

–  .  پس بیتی فیس موندی. چقدرم ضعیفی

 در جواب حرفش فقط شی تکان دادم. چه یم گفتم؟

کیم صدایش نامفهوم آمد وقتی که  ماسکش را به صورتش زد.  

 گفت: 

؟ –  تا حاال اصالح داشتی
ً
 اصال



 

در خوابم هم نیم دیدم، چه برسد به واقعیت و انجام این کار آن 

ی بار!   هم برای اولی 

ی بارمه.  –  نه اولی 

–  . ی بذارم که جوش نزنی ی واویال که! سیع یم کنم بعدش ماسگ چت 

ی هم که االن دیگه مرسوم نیست، َوکس ماسک   بجای نخ انداخیی

برات یم زنم. یه کم صورتت رو داغ یم کنه اما خییل بهتی از نِخ.  

 حداقل صورتت چندان جوش نیم زنه. 

با این که از حرف هایش و همان ماسک هانی که یم گفت شدرنیم 

 آوردم، فقط در تأیید کارش شم را تکان دادم. 

یگ ماسک رو  چند دقیقه صتی کن تا مواد رو بذارم گرم بشه و اون  –

 آماده کنم. فقط کار دیگه ای که نداری؟

من که تا اینجا آمده بودم. بدم نیم آمد کیم هم به موهایم برسم و  

 شستنشان عذاب آور شده بود! 
ً
 از قدشان کوتاه کنم چون واقعا

ی موهام کوتاه بشه. نامرتب شده.  –  اگه یم شه یم خوام یکم از پایی 

ِکش موهات رو هم باز کن.    خییل خب از جات بلند شو ببینم.  –

ه  فقط دیگه با کش موهات رو نبند چون هم موخوره یم گت 

ن. سیع کن یا باز نگهشون   یم گت 
ی

موهات، هم حالت شکنندگ

 .  داری یا حداقل کلیپیس به موهات بزنی



 

دستم را به موهایم رساندم که ِگرد باالی شم جمعشان کرده  

رها شدند و تا روی صندیل  بودم. ِکش مویم را درآوردم که موهایم 

ت و کیم خنده و با صدای بلند گفت:   رسیدند. آرایشگر با حت 

ون!  –  اووو... بگو لولو اومدم یم خوام هلو برم بت 

از حرفش هم خنده ام گرفت و هم به غرورم برخورد. اما فقط به  

 شخ شدن گونه هایم بسنده کردم! 

ی رو اون صندیل که اول به موهات ب –  رسم. پاشو بیا بشی 

ی حرفش از جایش بلند شد.   خودش بعد از گفیی

من هم از جایم بلند شدم و خودم را به صندیل ای کوچک رساندم. 

رویش نشستم و منتظر آرایشگر ماندم. دیدم که به همان یگ دختی  

یم گوید که مواد هر دو ماسک را چگونه آماده کند. خودش بعد از 

ی پیشبند و چندشانه و آب پاش به شاغم آمد. پیشبند را به   برداشیی

 دور گردنم بست و گفت: 

 تا باسنت. تا کجا کوتاهش کنم؟  –
ً
 بلندی قِد موهات تقریبا

ی اذیت یم شم.  –  خب... تا کمرم. چونموقع شسیی

باشه عزیزم ویل مدل موهات چون یک دست و سادست، چندان  –

 به دل نیم زنه. برات مدل َپر یم زنم که یم دونم خییل بهت  
ی

چنگ

 آد. تو مشکیل نداری که؟ یم 



 

با این که نیم دانستم مدل پیشنهادی اش چیست اما خودم را به او 

دم.   ستی

 هرجور صالح یم دونید.  –

 اوگ عزیزم.  –
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  جان  به شانه و  قیچی  با و  کرد خیس را موهایم کل پاش آب  با –

 لبانم به  لبخندی شان  سبکی  حس از که جایی  تا. افتاد موهایم

  ام گوشی  که بودم سبکی  حس و   بردن  لذت  حس همان  در. نشست 

 . لرزید

، پیام آمده را باز کردم و با خواندنش  ب  عد از بازکردن گوشر

ی گرفت و گوشه لبم را در میان دندان هایم   لبخندم عمق بیشتی

 است  کردم. 

 یک هیچ به نفع تو!  –

 نی آن که جوانی بدهم، بعد از خواندنش گوشر را قفل کردم. 

 مبارک باشه عزیزم تموم شد.  –

 پیشبند دورم را باز کرد. 

 ممنونم.  –

قابیل نداشت. فقط اول َوکِس صورتت رو یم زنم. بعد موهات رو   –

سشوار یم کشم که هم یک دفعه خودت رو ببیتی هم حالت  



 

موهات خراب نشه. حاال هم دوباره برو بخواب رو همون صندیل  

 قبیل. 

وهایم هم کوتاه شده بود و به  با ذوق از جایم بلند شدم. جلوی م

روی گونه هایم ریخته بود. چشمانم را از دید زدن خودم در آینه  

 تحریم کردم تا خودم را به یکباره تغیت  شده ببینم. 

روی صندیل قبل از این که دراز بکشم، آرایشگر ِکِش پهتی را به  

دور صورتم انداخت و پیشبندی هم به رویم انداخت و با فشار  

 آرام دستش روی صندیل دراز کشیدم. 

، کیم موادی به رنگ سیاه  با کاردگ کوچک و پالستیگ از ظرفی

ون آورد و گفت:   بت 

–   
ً
ی یکم داغه اما نگران نباش پوستت نیم سوزه. فقط اصال ببی 

 تکون نخور. 

 باشه.  –

مواد را تا به روی صورتم گذاشت از حِس دایعی اش برسعت  

 ابروهایم درهم شد! 

 داغه!  وای چقدر  –

 گفتم که عزیزم نگران نباش نیم ساعته تمومه!  –

صورتم را کامل با همان مواد پوشاند و بعد از گذشت یک ربیع وقتی  

دن آن ها کرد که حس یم  
َ
وع به کن کامل سفت شد، آرام آرام شر



 

ده شدن است! مرتب در  
َ
کردم پوست صورتم قلفتی در حال کن

ر دو دستم دست های جایم تکان تکان یم خوردم و گایه هم با ه

 آرایشگر را یم گرفتم تا مانع از انجام کارش شوم. 

اما وقتی باردوم هم آرایشگر این کار را تکرار کرد، کمتی درد کشیدن 

را احساس کردم. وقتی به اتمام رسید ابروهایم را هم برداشت و  

مرتب کرد. جالب بود صورتم هم با احساس کیم سوزش اما 

 احساس سبگ یم
ً
  کردم! شدیدا

ی  – ! خی شدی! بلند شو بشی  اووف... چقدر پشیم بودی تو دختی

 موهاتم سشوار بکشم. 

 رو به همان دختی که با ناز حرف یم زد گفت: 

بیا از اون ترکیب ماست و خیار و تخم مرغ و عسل بزن رو   –

 پوستش تا شوک بشه و جوش نزنه. 

گذارد، از قبل آماده شده بود. گمان یم کردم وقتی به روی صورتم ب 

ه خواهد کرد اما بقدری سفت بود که خییل زود روی صورتم  
ُ شر

 خشک شد. 

سشوار کردن موهایم هم که به اتمام رسید، صورتم را شستم.  

 خسته شده بودم اما به گمانم یم ارزید! 



 

آرایشگر کیم هم آرایش مالییم به روی چهره ام نشاند و من در 

ی موها و صورتم باالخره نهایت بعد از دو ساعت کار نی وقفه به رو 

 آماده شدم! 

ِن یگ دوماه پیش نبودم!   خودم را درآینه برانداز کردم. اما مِن نستی

ی با صورنی ذغایل و پر از مو!   دختی
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نی که موهاِی پر پشِت لبش تا کنار لب هایش کشیده  ی از نستی ختی

ی نبود!   شده و نازک بودند، ختی

بلند برداشته شده بودند و گونی چشمانم کشیده تر ابروهایم پهن و  

 شده بودند! 

 آرایش صورتم کم و محو بود اما کامل تغیت  کرده بودم! 

ی  ِن یگ دوماه پیش تفاوت چشم گت  ِن دروِن آینه با نستی نستی

داشت! وضع مایل اش خوب شده بود و کار داشت. خانه ای بزرگ 

ای نداشت!   داشتند! مادرش دردی نداشت! خواهرش غصه

 خودش فکر و خیایل چندان نداشت! 

 لباس هایش مارک دار و شیک و زیبا بودند! 

ن قبیل که از مردها فراری بود؛ فرق داشت! دیگر  ن با نستی این نستی

 با مردهانی 
ی نگه نیم داشت! حال بیشتی ی برای دفاع از خودش تت 



 

به نشست و برخاست و صحبت یم پرداخت که تحصیالتشان 

بود. ادب از کالم و حرف هایشان هویدا و جاری بود! او  دانشگایه

ام با او حرف یم زدند!   را خانم سماوانی خطاب یم کردند و با احتی

ن عاشق هم شده بود!   ایِن نستی

 عاشق مردی که حایم اش شد! 

 دلش را باخته بود. بدهم باخته بود! 

دیگر حرف های کوچه بازاری به دهانش نیم آمد و بقول مادرش 

 مانی شده بود که آرزویش را داشت! ه

انه رفتار یم کرد.  ِ خانم و محجوب که دختی
 همان دختی

مأخوذ به حیا بود و دیگر تا شب های دیر وقتی در خیابان ها کار 

 نیم کرد. 

ن تغیت  کرده بودم. آن هم فقط بخاطر حمایت های مردی 
مِن نستی

 که برایم اولتیماتوم یم داد! 

بعد از جمع کردن موهایم چون کلیپیس   نگاه از آینه گرفتم و 

نداشتم با همان کش مو بستم تا بوقتش بخرم. لباس هایم را به  

ون  تن زدم و کیفم را در دست گرفتم. کارتم را از کیف پولم بت 

کشیدم و به دست آرایشگر دادم. تشکری کرد و بعد از پرسیدن 

 اند. رمزش و کشیدن کارت، مبلغ را وارد کرد و کارت را برگرد



 

تشکری کردم و از سالن خارج شدم. خودم را به  

خیابان رساندم، احساس یم کردم حاال که تغیت  کربا  

 انگشت اشاره اش به صورتم دست یم کشید. 

 آخی این چیه زدی به صورتت؟  –

دستش را پس زدم و سیع کردم با زبان نی زبانی بفهمانمش که کارش  

 نجواگونه کردم. و حرفش درست نیست! صدایم را 

ی خب؟ این کارارو  – سارا زشت آبچی قربونت بشه. دارن نگاه یم کیی

 نکن. 

فهمید که ماجرا از چه قرار است که دستش را کشید و لبش را به  

 گوشم رساند و گفت: 

 آخه آخی خوشگل شدی خب. باشه دیگه نیم گم.  –

یتی و بده به انیس جون.  – ای من به فدات بشم. بیا این جعبه شت 

یتی خوشمزه ها که تو دوست داری برات خریدم. از ا  ین شت 

یتی رفت و در   بوسه ای روی گونه ام کاشت و به شاغ جعبه شت 

 همان حال گفت: 

–  .  مرش آخی

اما برایم جالب بود که حایم کلمه ای حرف نیم زد و فقط نگاهش  

 به من ثابت مانده بود! 



 

ه نگاه کر   دن گفت: حایم اما بعد از چند دقیقه ای سکوت و خت 
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ن جان. ان شاءا موفقیت های بعدی! م – یک یم گم نستی  جدد تتی

یکش بود، اما این بار گونی متفاوت تر و خاص تر  ی تتی با این که دومی 

بنظر یم آمد! به نحوی چشمانش جزء به جزء صورتم را یم کاوید 

که شآخر من کم آوردم و رویم را برگرداندم و به تشکری زیر لتی  

 بسنده کردم.  

یتی ای  با اضافه شدن انیس جون به جمعمان و گرداندن دیس شت 

ی بوجود که، شت   یتی هایش چشمک یم زدند، کیم از جو سنگی 

 آمده کاسته شد. 

یتی موجود بود   کیم بعد سارا با پیش دستی ای که درونش سه شت 

و انگشت اشاره اش را تند و نی وقفه از خامه ای که روی آن  

 آغشته شده بود، ِمک یم زد، آمد. 

 آخی اینا خوشمزست.  –

 لبخندی زدم. 

 نوش جونت عروسکم.  –

یتی ها خوشت یم  ِا سا – م چرا به من نگفتی از این مدل شت 
را دختی

 آد؟ 



 

م یم  با این که در این مدت کم استاد محتی به من و سارا مدام دختی

 
ی

م گفتنش رنگ و بونی دیگر داشت؛ گونی رنگ گفت اما این دختی

 از نوع و جنس پدرانه! 
ی

 بیشتی گرفته بود، رنگ

مادرم دادم که کیم شخ شده چشم چرخاندم و نگاهم را به صورت 

مش بود و اتفافی که قرار بود فردا  بود، شخ شدنی که حاصل از شر

 رخ دهد و حاصلش شود ازدواج مجددش. 

 سارا خودش را به استاد محتی رساند 

 اومم... بازم بگم برام از اینا یم خری؟ –

استاد محتی با لذت و حظی وافر نگاهش را به صورت سارا چرخاند 

 مینان گفت: و با اط

 هرخی که بخوای و دوست داشته باشر یم خریم باهم خوبه؟  –

یتی کیم به چانه و دور   یتی یم خورد و خامه شت  ی اینکه شت  سارا حی 

 دهانش مالیده شده بود، شی تکان داد و اوهویم گفت. 

یتی ها برداشتیم، انیس جون چانی هم تعارف    از شت 
ی

وقتی همگ

خانه شد؛ با حرفی که حایم زد  کرد و شآخر مجدد رایه  ی آشتی

 برای لحظه ای همه ی شها به سمتش چرخید. 

ن جان یم شه یه لحظه همراه من بیای بریم داخل حیاط؟ –  نستی



 

ام و لحتی خواهیسر گفته بود اما این که چه کار مهیم    با احتی
ً
کامال

داشت که در مقابل خانواده هایمان درخواست کرده بود، برایم  

 . سؤال شده بود 

خواهش یم کنیم گفتم و از جایم برخاستم. بقیه خودشان را شگرم 

صحبت کردند و گونی برایشان این حرف حایم چندان تعجب  

یتی اش را  ِ حاوِی شت 
ی نبود. حایم هم برخواست و پیش دستی برانگت 

هم با خود برداشت. در خانه را که باز کردم حایم هم با فاصله کیم 

شدم و حایم هم بدنبالم آمد. در خانه را  پشت شم ایستاد. خارج 

بست و خودش را به کنارم رساند. هردو کفش هایمان را پوشیدیم،  

 نی هیچ حرفی که میانمان رد و بدل شود. 

 چند قدیم برنداشته بودیم که حایم لب گشود. 

–  ! ِ  بیا بریم رو اون تاب، زیر درخت جای باصفانی

دم. نیم دانستم چه  در تأیید حرفش باشه ای گفتم و هم پایش ش

 حرفی دارد و یا قصدش چه خواهد بود. 

حایم ای که ثابت کرده بود در تنهانی هایمان بشدت شیطنت  

 عمل یم کند و نی هیچ تعارفی حرکتی که باب میلش است را  
ی آمت 

 حال و با قیافه جدیدم! 
ً
 انجام یم دهد! مخصوصا
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ستیم و حایم پیش دستی  به تاب که رسیدیم هردویمان روی آن نش

ی گذاشت.   را با فاصله مقابل پایش روی زمی 

تاب به آرایم تکان یم خورد و تصویری از نیم رخ ماه که ابرها  

اطرافش را احاطه کرده بودند، خودنمانی یم کرد. ستاره های  

چشمک زن، سوسوکنان که گونی آذیتی شده بودند برای آسماِن 

 درخشیدند . تاریک و سیاه، خوش یم 

ی متنفرم! معتقدم حرفی رو که   – یم دونی که از تعارف و طفره رفیی

 یم شه رصی    ح و واضح زد، احتیاخی به مقدمه چیتی نداره. 

شم را چرخاندم و حایم ای را دیدم که دست هایش را به آغوش  

 کشیده بود و آرام آرام با حرکت تاب تکان یم خورد. 

 اخالقیت رو شناختم.  آره این چند وقت خییل از خصوصیتای –

ه شد.   او هم شش را به سمتم چرخاند و در چشمانم خت 

 

 

ِک غرِق در خون مقابلم،   باور آنچه را که یم دیدم نداشتم... دختی

ِن من بود؟   نستی

مردهانی که در کنارم بودند، با تکان دادنم از من یم پرسیدند که این 

 دختی را یم شناسم یا نه؟! 



 

یم 

شناختم 

ن  ؟نستی

 د! م بو 

همانی که قیمش  

شده بودم! همانی 

که با هم به شب  

 شعر رفتیم! 

کتم منیسر اش کرده بودم!   همانی که در شر

همانی که برایش خرید یم کردم و خانه ای را که یم دانستم دوست  

 دارد را برایش خریده بودم... 

نم بود!   نستی

 

 همانی که عاشقش شده بودم و دلم را به او باخته بودم... 

نم گرفتم...    صورتم را مقابل صورت غرق خون نستی

 ای صدایش کردم....  با صدای خفه

ن؟   _ نستی



 

چرا واکنیسر انجام نیم داد؟  

ی نیم گفت؟_  ی چرا چت 

نم؟   نستی

هربار او را این گونه صدا یم کردم، چشمانش یم  

درخشیدند، حال چرا چشمانش بسته است؟نفسم  

ی  به شماره افتاده بود و قفسه سینه ام ب شدت سنگی 

 یم امد... 

 نیم خواستم تاری    خ تکرار شود. .. 

نیم خواستم باز هم با یک تصادف 

 عزیز دیگری را از دست بدهم!  
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ن رساندم.... صورتش شد بود، از   یک دستمرا به صورت نستی

دهان و بیتی اش خون جاری شده بود و صورتش زختی و بریده 

 بریده بود... 

 اتفافی افتاد؟ چه 



 

ن صدام رو یم شنوی؟  _ نستی

 االن چه وقت خوابیدِن 

 ؟صدایم بغض داشت... 

 حالم گریه داشت... 

 حالم افسوس خوردن داشت... 

ی   چشم هایم و یم سوخت و چه بسا اماده باریدن بودند، اما گریه

 خون. 

ن چشمات رو باز کن  ن با توام چشمات رو باز کن! نستی _ نستی

باز کن یم خوام بهت بگم! منم یم خوام بهت   المصب... بازکن! 

ن! یم فهیم؟   بگم دوست دارم نستی

صدای آژیر اورژانس یم آمد و من چرا حالم منقلب بود؟ مگر  

ن در حال خندیدن یم بودیم و از اینده پر   نباید حال با نستی

م  ن را به خرید عید بتی
عشقمان حرف یم زدیم؟ مگر قرار نبود نستی

و تمام این یک هفته را به خوش گذراندن بگذرانیم؟ چرا حال  

نم بیدار نیم شد؟دیگر حال خو   دم را نفهمیدم... نستی

 فریاد یم زدم... 



 

 نعره یم زدم... 

ن باید  ی یم کوبیدم... نستی ن بر روی زمی 
مشت هایم را کنار ش نستی

 چشم هایش را باز یم کرد! باید من را حایم صدا یم کرد! 

ن به  _ باتوام! یم گم باز کن اون چشمات رو! یم شنوی یا نه؟ نستی

خودم و نابود یم کنم! باز   خدای احد و واحد چشمات رو باز نکتی 

ن...   کن چشمات و نستی

سوزن کنان،   سوزن  اشک هایم گونی صورتم را  

ام را یط یم کردند... چه  مست  گونه ام تا  چانه

 مصیبتی بر شمان نازل شد؟ 

 اخرین فریادم مصادف شد با آمدن امدادرسان ها باالی شمان... 

ن!   _نستی
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ن را روی برانک داخل آمبوالنس یم  بسرعت ارد گذاشته و نستی

ی به شعت به   گذارند، حایم هم داخل آمبوالنس نشست و ماشی 

 حرکت در آمد. 

ن را در دست گرفته بود و به دقایفی فکر یم کرد که   دست نستی

گمان یم کرد، همان طوری پیش خواهند رفت که برنامه ریزی  



 

ی بر هم  شان کرده بود، اما با یک حرف و عصبانیت همه  چت 

 ریخته بود... 

ی را به انگشت شصت   امداد رسان دستگاه پالس اوکسیمتی

ن  بان قلب ضعیف نستی ن وصل یم کند، در مانیتور رصی نستی

 نمایان یم شود. 

بقدری ضعیف که امداد رسان دستگاه شوک را در کنار دستش یم 

ن انجام دهد.   گذارد تا در صورت ایستادن قلب، آن را روی نستی

ن را رها نیم کند، رنگ   حایم اما یک لحظه هم دست نستی

صورتش بقدری پریده و سفید شده است که با مرده ای تفاونی 

 ندارد! 
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نیم خواهد اما نیم تواند از هفی مردانه که از گلویش خارج یم شود،  

ی کند!    جلوگت 

کت و شلوار مرتبش که حال خایک و چروک شده بودند، برای 

ن جذاب تر بیاید. ا  مشب پوشیده بود تا بیشتی در نظر نستی

حتی آن دستبندی را هم که برای او خریده بود، داخل جیب کتش  

 سنگیتی یم کرد! 



 

ن را صدا یم زند و سد اشک هایش شکسته یم   زیر لب اسم نستی

 شود... 

ن را   بان های قلب و نبض نستی صدای مانیتوری که تعداد رصی

 ناقوش مرگبار برای حایم نواخته یم شود. هشدار یم دهد، مانند  

ن را چک یم کند، با ماسک  امدادرسانی که مدام وضعیت نستی

ن کلنجار یم رود، عادت کرده است اما   ن روی صورت نستی ر اکست 

های مردانه، مرِد کنار دستش، برایش   هق هق برایش شنیدن

 سخت است! 

 _ باگریه مشکیل حل نیم شه، دعا کنید براش! 

ن یم  با حرف  امدادرسان، بیاد حرف خودش یم افتد که به نستی

گفت، " گریه دردی و درمون نیم کنه! فقط ضعیفت یم کنه! " 

 اما نیم تواند! 

ی شده! برایش مهم نیست...   برایش مهم نیست که ترحم برانگت 

 فکر یم کند که حرف هایشان نی دلیل اوج 
مدام به لحظانی

عصبانیتشان شد نبود و سخت  گرفت! اوج گرفت و حاصل 

ن!   نفس کشیدن نستی

 خودش را مقرص یم داند... 



 

ن همپایش شده و با شوخی و شیطنت امشب را   گمان یم کرد نستی

 یم گذراندند اما حال 

 رقم خورد که یگ شان، آسوده و نی ختی از همه جا باشد و  
اتفافی

 دیگری  لهله زنان برای دیدن دیداری دوباره! 

یم گذرند و به بیمارستان یم رسند، حایم فورا   لحظات به سختی 

ون یم کشند، اما  پیاده یم شود و امدادرسان ها برانکارد را بت 

ن بقدری شدید است که حتی ملحفه های سفید   خونریزی نستی

 رویش هم خونی شده اند. 

، باندکیسر به دورش پیچیده شده بود اما باز   شش با حفظ ایمتی

 کرده بود، بیشتی بود. هم خونی که دستمال را رن
ی

 گ

حایم برانکارد را گرفته بود و در برسعت بردن آن، همگام امدادرسان 

 ها شده بود. 

دلسوزیای نگاهشان را به   چه یم بیند که افراد داخل بیمارستان، با 

ن و   ن مهم است.نستی آن ها داه بودند، اما حال فقط برایش نستی

 باز کردن چشمانش! 

ها و پرستارها یم افتد، از حایم یم  زمانی که برانکارد به  دستان دکتی

خواهند که روی صندیل بنشیند تا آن ها تمام خدمات الزم را انجام 

 دهند. 



 

اما حایم درمانده تر و مستاصل تر از هر زمانی در زندگانی اش، به  

 دیوار بیمارستان تکیه یم دهد. 

به  یاد حرف محتی یم افتد که به او گفته بود، تمام حواسش را 

ن بدهد و از او مراقبت کند!    نستی

حال دقیقا چند ساعت از رفتنشان نگذشته و نتوانسته بود از قویل 

 که به محتی داده بود، بخونی عمیل کند! 

 بخونی که نه، اصال نتوانسته بود! 

ن، آغشته و خشک شده بودند را   دست هایش را که به خون نستی

 پوشاند... به صورتش یم رساند و صورتش را یم 

 صدای گریه هایش کل فضای اورژانس را پر یم کند.. . 
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 اشک هانی گرم و سوزناِک مردانه اش! 

ن را   زمان برایش به حد مرگ عذاب آور یم گذرد! یم بیند که نستی

به اتاق عمل یم برند... از جایش بلند یم شود و از پرستاری که 

ی به اتاق عمل اس  ت، یم پرسد: برسعت در حال رفیی

ی حال  _ فقط بهم بگی 

عمومیش 

چطوره؟پرستار 



 

 از غم  
ی

چشمانش رنگ

د....   یم گت 

به شدیدی به شش وارد شده،   _ من هنوز نیم دونم اما چون رصی

 حالش خوب نیست... فقط االن یم تونم بگم براش دعا کنید! 

ی حرفش وارد اتاق عمل یم شود، نیم داند   بعد از گفیی

ه چه کیس ختی بدهد؟اما با هر  این مصیبت را باید ب

سختی ای که برایش به همراه دارد، شماره گیتی را یم  

د و به او ختی یم دهد.   گت 

فقط آدرس بیمارستان را یم گوید و تماس را قطع یم کند، هراس  

ی بدهد! واهمه دارد از این که   دارد از این که به محتی و گلرخ ختی

 ن مصیبت به بار آمده بود! بگوید بر ش یک اتفاق بچگانه، حال ای

نیم داند چند دقیقه یم گذرد اما با صدای گیتی شش را بلند یم  

 کند! 

... خی شده؟... این چه وضعیه؟   _ وای!... حایم؟ خی
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حایم لب یم گزد و ش تکان یم دهد، گیتی روی صندیل فلزی  

الکل و  بیمارستان یم افتد، از دلشوره حالت تهوع گرفته و بوی 

 فضای بیمارستان حال بدش را تشدید یم کنند. 

ی پرسیدن، نفس نفس یم   دستش را به روی قلبش یم گذارد و حی 

 زند. 

_ بگو ببینم چه بالنی به شمون اومده؟ تو مگه نگفتی بهم امشب  

ن  ؟ مگه نگفتی برنامه داری که نستی ؟ پس حاال چرا اینجانی نی با نستی

؟ حاال این  چه وضیع حایم؟ چرا دستا و لباسات رو خواستگاری کتی

ی بگو پرس! نصف عمر شدم!  ی  ان؟ ِد یه چت 
 خونی

حایم اما گریه ش یم دهد! با صدا... بلند... شش را به چپ و  

راست تکان یم دهد و از ماجرا با صدانی گرفته و خش انداخته  

 شده یم گوید: 

_ من خاک بر ش یم خواستم بهش بگم دوسش دارم... اما 

ن  ... نستی

ی درخواستی را    بگوید که چنی 
نی هرکاری یم کند نیم تواند از نستی

 کرده بود... 

ن عقب عقب رفت و... من... من تا اومدم  _ دعوامون شد... نستی

ن زد...  ی به نستی  بجنبم و نذارم، یه ماشی 



 

ی گیتی را یم شنود و بیشتی   ی گفیی هقهق یم کند...    صدای یاحسی 

روی صورتش یم ریزند، قفسه    بیشتی اشک های مردانه اش به

ی یم شود... نفسش بزور دم و بازدم   سینه اش به سختی باال و پایی 

ی رها یم شود و شش را به دیوار پشت شش   یم شوند... روی زمی 

 یم کوبد! 
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_ نیم خوام یبار دیگه... بایه تصادف دیگه... یگ از زندگیم کم  

حایم شد باشم... بسته دیگه خسته  بشه... نیم خوام دیگه اون 

ن نه... دیگه نه...  ی بابا رو دارم... دیگه نستی  ام... هنوز درد رفیی

 اینبار فریاد یم زند، از اعماق و ژرفای قلِب درد گرفته اش! 

 _ دیگه نه!... 

گیتی هراسان از جایش بلند یم شود و ش حایم را در آغوش یم  

د، مادر و پرس اشک یم ریزند و ن ان در گت  ی حارصی گاه ترحم انگت 

 بیمارستان بیشتی به رویشان سنگیتی یم کند... 

_ اروم باش حایم... اروم باش... خدا خودش کمکمون یم کنه...  

 اروم باش... 



 

نیم تواند ارام باشد! هربارکه بیاد لحظات قبل یم افتد، دلش یم  

 خواهد دست در سینه اش انداخته و قلبش را از جای در بیاورد. 

، حایم را به حال خودش رها یم کند، یم داند که نیم شود  گی تی

ی نیست که بشود مخفی اش  گلرخ را نی ختی بگذارد! این اتفاق ختی

 کرد! 

هر چند که حال آن ها به مسافرت رفته اند، و ناچارا برگردند و این 

 سفر به مقصد نرسیده برایشان تلخ تر از هر تلچی ای یم شد! 

د. گوشر اش را  ون یم کشد و با محتی تماس یم گت   بت 

* 

ون یم زن  هر بار که پرستاری از اتاق عمل بت 

 م رفتیم یم خوام براشون خرید کنم... 

 از جایش بلند یم شود و به فضای مقابلش نگایه دیگر یم اندازد... 

وع یم کردی، از وقتی اسمت تو  _ االن باید ترم جدیدت رو شر

سایت رفته، کیل از اونور آب با ایمییل که  لیسِت نخبه های برتر تو 

جناب محتی برات درست کرده بود، خواهان داری! کیل دعوت  

! االن اگه بودی، داشتی   نامه برای ثبت نام تو دانشگاه های معتتی



 

فکر یم کردی بری اونور یا نه! کیل شت شلوغ یم شد، کیل هم  

س گرفته بودی! اما کاش بودی...    استی

 دن... باهم این روزها رو دوتانی یم گذروندیم...  چشمات باز بو 

نفس عمیفی یم کشد، بر یم گردد و پشت به فضای ناراحت کننده  

این روزهایش یم ایستد، هر دو دستش را داخل جیب های 

شلوارش یم کند و بغضش را سخت به همراه بزاق دهانش قورت  

 یم دهد. 

ن... این روزا نیستی اما منم  خودمو تو کار  _ باید برم نستی

خفه کردم... دیگه حوصله هیچی رو ندارم... بعد از  

ی حرفش، رهسپار کارهای گفته اش یم شود.   گفیی

................ 
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ن،اسباب بازی هانی را 
داخل فروشگاه چشم یم چرخاند و بیاد نستی

ن در همان سبک برای بچه ها خرید یم کرد...   بر یم دارد که نستی

ا بازی هوش بودند...   بازی هانی که اکتر



 

ی و خانه سازی گرفته تا انواع و اقسام کتاب های  از پازل و جورچی 

 داستان و دومینو و دیگر وسایل... 

ن  اون نه!  _ نستی

با صدانی که یم شنود و اسیم که این روزهایش مدام ِورِد زبان و  

ذهنش است، ش یم چرخاند و دختی کوچگ را یم بیند که اسباب  

 بازی ای در آغوش گرفته و ابروهایش اما در هم تنیده شده اند. 

ین دختی بچه و حالت ناراحِت میمک   نیم خواهد اما چهره شت 

یم کند تا در همان پوزیشن بافی بماند و بداند  صورتش، او را وادار 

 ماجرا از چه قرار است! 

_ بهت یم گم اون نه! چیه هر خی دم دستت یم آد رو بر یم  

داری؟ چه قویل بهم دادی تو خونه؟ ها؟ مگه نگفتی مامان جون  

هر خی خودت خریدی؟ حاال اومدی اینجا دم به دیقه هر کدوم  

رمیداری؟زن، کیم صدایش را آرام رنگش بیشتی به دلت یم شینه ب

 تر یم کند و با آرامش یم غرد! 
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_ هیچ اصال فکر پولش رو کردی؟ منه بدبخت از  

؟حایم   کجا بیارم که تو یه خون به دلم یم کتی

نیم تواند خوددار بماند! الاقل با دیدن این 

 صحنه! 

ی نیست که بتواند براحتی از آن  ی عبور کند و  این پیشامد برایش چت 

د!   ندیده اش بگت 

صتی یم کند تا آن زن و دختی به سمت صندوق بروند، وقتی که  

ل رسید، با فاصله کیم از آن زن و دختی   ی ش هم به شانجام متی صتی

یم ایستد اما بگونه ای که آن ها چندان متوجه نشوند، برای  

اب صندوقدار ایما و اشاره ای یم آید و به او یم فهماند که پول اسب

د تا خودش حساب کند، صندوقدار شی تکان  بازی را از آن ها نگت 

داده و به زن که منتظر ایستاده تا قیمت اسباب بازی را بشنود، یم  

 گوید که: 

_ بفرمایید خانم، این اسباب بازی قیمت نداره و ما اون مدل  

 اسباب بازی رو رایگان گذاشتیم. 



 

وع به باال  بچه با شنیدن این حرف، شر ی پریدن یم دختی  و پایی 

کند و کلمه " آخجون " را مدام بر زبانش یم آورد، زن متعجب  

ی یم شود،   یم ماند اما وقتی از لحن قاطع فروشنده مطمی 

ون یم زند.   تشکری یم کند و از فروشگاه بت 

حایم چند مدل اسباب بازی دیگر را هم بالفاصله در پاکت یم ریزد  

 و بدنبال دختی بچه یم رود. 

ی یم بیند، قدم هایش را  وقتی  آن ها را در کنار خیابان و منتظر ماشی 

ی بر یم دارد و با حفظ لبخند به روی لبانش به   با شعت بیشتی

 نزدیگ آنها که یم رسد، توقفی یم کند. 

بچه را یم گوید اما با حرست و قلتی که درد گرفته!   اسم دختی

ن؟   _ نستی
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مادرش واکنش نشان داده و به سمت صدای دختی بچه زودتر از 

 حایم بر یم گردد. 

 زن هم بر یم گردد. 

 _ بفرمایید اقا؟ 



 

تون انقدر برام  منده خانم قصد مزاحمت نداشتم... اما دختی _ شر

ین اومد که حتی اسمش منو یاد یه عزیزی انداخت واسم...  شت 

قصد جسارت ندارم اما میشه این اسباب بازی ها رو بدم به  

تون؟  دختی

زن که از کالم حایم و عجز در صدایش، متاثر شده، با تردید شی  

ش با ترس چند قدیم را به سمت حایم تکان یم دهد و همراه دخ تی

بریم دارند که این چند قدم حاصل کشیدن دست زن توسط  

ش است وقتی که متوجه شده حایم قرار است به او اسباب  دختی

 بازی بدهد! 

حایم روی دو پایش خم یم شود و نگاهش تماما دختی را یم پوشاند. 

 مشمای پر از اسباب بازی را مقابل خودش یم گذارد. 

ن خانم... اینا واسه توئه!   _ بیا نستی

دختی بچه در حایل که لب زیرینش را به داخل دهانش یم کشد و  

نگاه پرشیطنتش به حایم و مشمای پر از اسباب بازی در رفت و  

آمد است، دستش را دراز یم کند و مشما را لمس یم کند، حایم 

 لبخندی یم زند که زن با شدرگیم یم گوید: 



 

... ممنونم از شما... ویل شاید بچه هاتون ناراحت _ خب... اومم

بشن از این که اسباب بازی هانی که برای اونا خریدین رو به یگ  

 دیگه دادین! 

حایم بلند یم شود، یم داند که موهایش حال که کیم بیشتی سفید  

شده اند، غلط انداز شده، یک دستش را داخل جیب شلوارش 

 فرو یم کند. 

د.  دست آزادش هم مشت  شده کنار پایش قرار یم گت 

چشمانش رنگ و طرخ از فصل  

ند و صدایش از   ی یم گت  پایت 

حجمتواماِن بغض های فروخورده 

 اش، خش دار یم شود. 

یم چرخد و یم خواهد نی خیال جواب دادن به زن شود اما در 

 همان پوزیشن بافی یم ماند و با حرسنی فراوان یم گوید: 

_ بچه های نداشتم ناراحت نیم شن خانم... برای بچه های دیگه  

 بود که مثل بچه های خودمن، دوباره براشون یم خرم...  



 

ی که تو این   ی فقط خندیدن و ذوق بچه ها، برام مهمه و آخرین چت 

 دنیا یم خوام... 
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یم گوید و با چند قدم بلند مجدد داخل فروشگاه یم شود، و " خدا 

ت بده ای " که زن بدرقه راهش یم کند و حایم ای که نیم   خت 

 شنود. 

ی اسباب بازی های دیگری را انتخاب کرده و یم   با شعت بیشتی

خرد، به همراه پول اسباب بازی های دیگر حساب یم کند و از  

 فروشگاه خارج یم شود. 

................ 

 که به خانه مهر یم رسد، نی آن که داخل سال
ن شود، اسباب وقتی

بازی ها را بدست نگهبان آنجا یم دهد تا به دست مربیان برساند،  

حتی این که دقایفی را به پیش گیتی برود و زمانی را با او رصف کند را 

 در خود نیم بیند، از آنجا خارج یم شود. 
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ن یم بود و با دست های خودش،   دلش یم خواست تا نستی

ن  اسباب بازی ها را به بچه ها یم داد و خودش هم نظاره گر نستی

 و ذوق و شوق فراوان او یم ماند.. 

ی مقصد یم  ی در راه است، یم داند که به کدامی  حال که با ماشی 

ن نگذشته بود،   خواهد برود، چند ساعت از حرف زدنش با نستی

 از هم دلتنگ او شده است! اما ب

کالفه است، درمانده و شدرگم! از این که احساس تیه بودن یم  

کند! نویع پوخی که مانند خوره ای شده و جانش را مورد آماج  

 حمالت خود قرار داده اند! 

ن همان نیمه گمشده  ن کامل یم دید و نستی این که خودش را با نستی

 اش بود. 

نی که او را تلنگر  ی یم دانست که یادآور خودش در همان نستی

 گذشته و سختی ها و مصائب کشیده، در آن زمان ها بود. 

 

ی را پارک یم کند و از    که به مکان مورد نظرش یم رسد، ماشی 
زمانی

 آن پیاده یم شود، درهایش را با ریموت قفل یم کند،  



 

ی  ی از آن کت و شلوار شیک و اتو کشیده اش ختی دیگر ختی

اهن و  اهنش، همان نیست، پت  ی های پت  شلواری پوشیده و آستی 

 طور که ساعانی پیش تا ساق تایشان زده بود، بافی مانده اند. 

ی که در این سه ماه چه  مست  را به خونی حفظ شده است، مست 

 روزها و چه شب ها، آن را یط کرده است. 

 آراَمش عادت کرده است؛ 
ً
به بوها و ش و صدای موجود و گاها

عزیزش در این مکان آرام خوابیده و از هیاهو و غوغای این که 

ون و اطرافش فارغ است.   بت 

 _ آقای یزدان پناه بازم این موقع شب؟ 

به ایستگاه پرستاری که یم رسد، با دیدن پرستار که دختی  

جوانیست، لبخند نیم بند و خسته ای یم زند. دیگر تمام کادر  

 درمانی و خدمه او را شناخته اند. 

 شده تا حاال قلبت یه جا باشه و جسمت جای دیگه، جدا از هم؟ _ 

پرستار کیم با صدا یم خندد و دستش را داخل جیب لباس  

فرمش یم کند و با دست دیگرش گوشر معاینه را روی  

 پیشخوان قرار یم دهد. 



 

 _ معلومه که نه!  

 حایم با درد ش تکان یم دهد. 

ن _ خب من االن قلبم، تمام زندگیم، روی او 

تخت افتاده و من فقط یه جسِم نی قلبم!  

 پرستار شی از روی تاسف تکان یم دهد. 

ایط بیمارهای بیمارستان یک طرف و درک   _ بله درک شر

همراهاشون هم یک طرف، اما آقای یزدان پناه نیم تونید مدام  

 اونم 
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یم  روزی چند بار به داخل اتاق آی ش یو برید! این کار ممنوعه! 

ون از اتاق بمونید اما اون هم نی فایدست و فقط خودتون   تونید بت 

ی بشه بیمارستان اطالع یم ده، شما   ! هر ختی ی خسته یم شی 

بعدازظهر اومدین و چند دقیقه ای هم بودین اما االن چه بهونه  

 ای؟

 حایم شش را به زیر یم اندازد. 



 

 گفتم... _ به همون بهونه ای که چند دقیقه پیش  

ه نگاه یم کند و در نهایت با لحتی   پرستار حایم را چند دقیقه خت 

 متاثر یم گوید: 

_ این بارم چند دقیقه بهتون اجازه یم دم اما خواهش یم کنم شی    ع 

ون چون مسئولیت داره.   بیاین بت 

 _ حتما و ممنونم! 

 حایم چند قدیم برنداشته که پرستار مجدد یم گوید: 

ی آقای یزدان پناه، چند ساعت پیش _ فقط لباس مخصوص  بپوشی 

 نپوشیده بودین! 

حایم به تکان دادن مخترص شش اکتفا یم کند و  

قدم هایش را به سمت اتاق بر یم دارد. لباس گان  

 را یم پوشد و بعد وارد اتاق یم شود. 

ن را یم بیند، با ولع، گونی که او را تابحال 
در همان نگاه اول نستی

ن را دید یم زند.   ندیده، وجب به وجب  نستی

نی که در میان انبویه سیم و دستگاه ها احاطه اش کرده اند.  نستی

شش با باند همچنان بسته است و جای زخم هایش هم هنوز روی 

 صورتش بافی ست. 



 

ن یم رساند.    در اتاق را به آرایم یم بندد و خودش را به تخت نستی

ه به   ن یم کند و همان گونه خت 
نگایه به چشم های بسته نستی

ن، به روی صندیل کنار تختش یم نشیند.   نستی

ی کنار تخت را بر یم دارد و بعد از باز کردنش،  پنبه الگ روی مت 

ن یم کند.  وع به مالیدن روی دست نستی  شر

م   _  دستت انقدر الجون و ضعیف شده که یم ترسم دستم بگت 

ن، خسته نشدی این همه خوابیدی؟ خسته نشدی انقدر   نستی

 یگ داره از نبودت به حد  
ی

؟ نیم گ چشمات رو بسته نگه داشتی

مرگ خسته یم شه؟از روی صندیل بلند شده و تخت را دور یم زند 

ن را هم ضدعفونی یم کند.   و آنیگ دست نستی

اگه اون موقع از دستم فرار نکرده بودی، االن حال و روزمون _ 

ن! االن این موقع شب تو خونه خودمون بودیم و   این نبود نستی

 داشتیم حرف یم زدیم... یا غذا یم خوردیم و هزارتا یای دیگه! 

هوف کالفه ای یم کشد، این روزها بیش از حد گلویش را بغض به  

 ترصف خود در یم اورد. 

 ا بیش از حد چشمانش به اشک یم نشینند! این روزه



 

 این روزها، حایم همان حایم سابق نیست! 

 _ 
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ی   هیچ یم دونی بعد از اون یک هفته ای که منم تو بیمارستان بستی

ن؟  بودم، نتونستم تو روی جناب محتی و مادرت نگاه کنم نستی

! اونم   متی که... هیچی بدتر از این نیست که جلو یگ بدقول بیسر

ن، اون قدر درمونده شدم که به حالم همه   همه خی شدم نستی

ن!  کت دیگه تو نظرم نیست نستی ! شر ی  ترحم یم کیی

 نفیس تازه یم کند و مجدد متکلم یم شود. 

ش اون سفر خارجه برای خی بود؟ و خی شد؟ نیم  _ نیم خوای بتی

؟ یا از راننده ای که با ماشینش  اونجور بهت  خوای از ژینوس بدونی

 زد؟ 

 پنبه الکیل را به سطل زباله گوشه سه کنج دیوار اتاق یم اندازد.  

خسته است، بقدری خسته که دلش تا مدت های مدیدی خوانی پر 

 از آرامش و نی دغدغه را یم خواهد. 



 

ن را میان هر دو   مجدد روی صندیل یم نشیند و دست نستی

د و ش خودش را هم روی دستانش و  به روی تخت  دستش یم گت 

 یم گذارد. 

ن اینگونه یم گوید، اما بجای  چشم هایش را یم بندد و برای نستی

ن، صدای آالرم دستگاه هانی را یم  
شنیدن نفس های آرام نستی

ن را هشدار یم دهند.   شنود که عالئم حیانی نستی

کت فرهودی فرستادم، خواستم اون بجام  _ بجای خودم معاون شر

ا من بمونم و ازت خواستگاری کنم اما نشد...  بره و قرارداد ببنده ت

برنامه چیده بودم بعد از این که عقد کردیم، بریم شمال و بعدش  

یم از هم، اما بازم نشد... با  هم قشم، همه جا با هم بریم و لذت بتی

ژینوس اتمام حجت کردم چون تو رو برای خودم و مابفی زندگیم یم 

 خواستم، اما بازم نشد... حتی با  

ش راحت باشم!   دندون گردی ژینوس کنار اومدم تا زودتر از شر

ی بودیم و قرار شد بریم خرید که ژینوس بهم    یادته تو ماشی 

کت و اون  زنگ زد؟ از من پول بیشتی یم خواست، یم گفت سود شر

ی نیست که بخواد براحتی ازش کنار بکشه!   ی قرارداد خارج چت 

، اما اونقدری بد از چ شمام افتاده بود که نیم  دعوامون شد لفظی

خواستم یک ثانیه بیشتی از اسمش تو زندگیم باشه، قبول کردم ... 



 

ر میلیاردی قبول کردم فقط برای اینکه نباشه و تو باشر ... اون  رصی

قرارداد بسته شد و سهم پدر ژینوس رو ازش خریدم، دقیقا یک  

هفته بعد از این که از بیمارستان و ش ش یو مرخص شدم، 

وس هم رفت برای همیشه و از زندگیم خط خورد... اما حاال ژین

فقط مونده یه نفر و شکایت و شکایت بازی ازش که همچنان ادامه  

ف و دیونر که تو رو   داره، یم دونی گ رو یم گم؟ اهورا! همون بیرسر

ی اهورا بود... االن  ن، اون راننده ماشی 
به این روز انداخت! آره نستی

 ت ما ازش پابرجا... هم تو زندان و شکای

ن یم کند، چشمانش   وع به نوازش دست نستی با انگشت هایش شر

 کم کم گرم خواب یم شوند... 

ی یه جور دیگه   ن کنار تو آرومم... خی یم شد اگه همه چت  _ نستی

رقم یم خورد؟ این دوری حکمتش خی بود؟ من که تو رو یم  

کردم... خی شد  خواستم... من که هر ثانیه واسه خواستنت تالش  

ن؟   پس؟ خی یم شد االن تو خونه خودمون بودیم؟ خی یم شد نستی

 

یم داند چه زمانی چشمانش گرم خواب یم شوند اما با تکان ن 

ی میان دست هایش، چشماِن به تازه گرِم  ی خوردن های چت 



 

خوابش را از هم باز یم کند، گمان یم کند باز هم پرستارها هستند  

ن آمده اند و حاال قصد دارند دست  که برای چک کردن نستی 

ون بکشند.  ن را از دستش بت   نستی

کیم بیشتی به خودش فشار یم آورد که ابروهایش در هم تنیده یم  

 شوند، چشمانش را مجدد باز و بسته یم کند. 
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صدای ریز ناله هانی را یم شنود، هنوز گیج و منگ است و نیم داند 

ب باز یم شود  که چه اتفافی افتاده،  تا بخودش بیاید، در اتاق با رصی

ی به همراه دو پرستار وارد اتاق یم شوند.    و دکتی

ون باشید لطفا!   _ آقای یزدان پناه بت 

یکباریه دکتی و پرستارها تعجب کند یا از    نیم داند از حضور به  

حرف پرستار! چند بار مداوم پلک یم زند تا بتواند خودش را از  

 نجات دهد.  حالت شدرگیم

اما بخودش نیامده، ِرزیدنِت دیگری وارد اتاق شده و حایم را از اتاق  

 خارج یم کند. 

 حایم با بهت یم گوید: 

... شده؟  ... خی ه؟ خی  _ چه... ختی



 

اما سوالش نی جواب یم ماند و در اتاق به رویش بسته یم شود؛ به  

 خودش آمده و به سمت پنجره هجوم یم برد. 

ن  از پشت   پنجره یم بیند که دکتی مدام در حال چک کردن نستی

است و پرستارها هم با دستگاه ها کلنجار یم روند و زیر لب حرف 

 یم زنند. 

 قرمز  Icuبا کف دستش به شیشه ای یم کوبد که آرم 
ی

رویش با رنگ

 نوشته شده و سوال های قبلش را تکرار یم کند! 

ش هجوم یم آورند،  هر لحظه از فکر و خیال و اوهایم که بر ش 

 تت  یم کشد. 
 قلبش بیشتی

 درد قلتی که امانش را یم برد! 

هراس دارد از این که ختی ناگواری را بشنود! دقایق برایش بسختی  

ون یم اید.   بت 
 یم گذرند اما در نهایت در اتاق باز یم شود و دکتی

سد!   تواند زبان در دهان بچرخاند و سوال بتی

 هراس دارد! 

ی نشنوند! واهمه دارد!  ی  حارصی است گوش هایش را بپوشاند تا چت 

دکتی با دیدن رنگ پریده حایم و چشمان درشت شده اش، لبخندی 

یم زند و خودش را به مقابل حایم یم رساند؛ دستش را به روی  

 شانه حایم یم گذارد و در نهایت با آرامش لب یم زند. 



 

_ همیشه راست یم گن که بعد از توکلت به خدا، معجزه عشق هم 

غوغا یم کنه! شب زنده داری هات، روز و شب اومدنات و با  

ی که برای  ی نت برگشته! چت  ن حرف زدنات جواب داد! نستی نستی

 
ی

به، شکستگ ، با اون رصی ی علم پزشگ محال بود! با اون عمل سنگی 

ن، خونریزی بعد  جمجمه، خونریزی داخیل، جسم ضعیفه نستی 

عمل، رک بگم! هیچ امیدی به زنده بودنش نبود! هیچ! خدا هم تو 

 دوباره  
ی

رو خییل دوست داشت و هم پدر و مادرش رو که زندگ

 بهش بخشید. فعال نیم تونی اما  

، تا نرمال شدن تمام عالئم حیاتیش باید  فردا یم تونی بهش ش بزنی

، این از کما برگشتنش یم   تونه عکس العمل حرفای تو صتی کتی

باشه، یا یه ری اکشتی از برگشت  دوبارهش، در هر صورت باید  

! مبارکت باشه!   چند ساعت صتی کتی

ی حرفش، یم رود و حایم را با دنیانی از حس های  بعد از گفیی

 گوناگون تنها یم گذارد... 

 

.................. 
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ن چطور شدم؟  _نستی

حایم ای چشم یم دوزد که در کت و شلواری  یم چرخد و به 

ی حرفش  ی گفیی .نفتی به تن دارد، لبخندی عمیق یم زند و حی  آنی

 چشم و ابرونی یم اندازد. 

 _ خییل خوب شدی! 

ن  د و با چند قدم خودش را به نستی حایم از آینه قدی فاصله یم گت 

ن یم گذارد و   یم رساند. انگشت اشاره اش را به زیر  چانه ی نستی

ی چشم ها و لب  ش   او را کیم رو به باال متمایل یم کند. نگاهش بی 

ن در نوسان است.   های نستی

_ اونقدر واسه شنیدن اسمم از دهن تو حریص شدم، که هربار یم  

 حایم، دلم نی قرار یم شه!  
ی

همیه اون سختی ها به کنار، اون   گ

سه مایه که نفسم رفته بود، این دو مایه هم که گذشت تا تو کامل 

، ش جمع پنج ماه گذشته و من هر بار چشم یم بندم،   شپا بیسر



 

فقط یم گم خدایا شکرت که تموم شد! شکر که اون روزای سخت 

 تموم شدن! 

ن کف دستش را به روی صورت حایم که حاال ختی  ی از آن نستی

 ریش و سیبیل ها نیست،یم گذارد. 

_ آره واقعا شکر که تموم شدن، خییل سخت بود اما حاال به  

ینیش یم ارزه!   شت 

د، دستی که حاال  ن را یم گت 
حایم با دست آزادش، دست دیگر نستی

 آن دستبند ظرف و زیبا به دورش بسته شده. 

_ واسه ماجراهای آیندمون 

ن   ن؟نستی آماده ای نستی

را از روی صورت  دستش

 حایم بر یم دارد. 

 _ خییل زودتر از این ها آماده بودم! 



 

ن بر یم دارد و به روی لب های او   حایم انگشتش را از زیر چانه نستی

ن است، به آرایم یم   یم کشد، در حایل که زوم به لب های نستی

 گوید: 

 _ تمام دار و ندارم بنامت... اما فقط خودت رو ازم دری    غ نکن! 

ن تا یم خواهد لب باز کرده و جواب حایم را بدهد، مرد   نستی

 فروشنده با صدایش آن ها را از ان خلسه عاشقانه دور یم سازد! 

 _ اندازتون بود جناب؟ 

ن   حایم با صدای مرد فروشنده، انگشتش را از روی لب های نستی

بر یم دارد، یم چرخد و رو به او که از پشت پیشخوان نظاره گر آن  

ها بوده، یم ایستد. کیم ابرو در هم یم کشد و جواب او را یم  

 دهد. 

@Romanbook_ir 

 

 _ بله اندازست. 

ن یم گوید:  ی حرفش رو به نستی  بعد از گفیی

 قه صتی کن تا من لباسام رو عوض کنم بیام. _ چند دقی



 

ن شی تکان یم دهد و از مقابل در اتاق پرو کنار یم رود.   نستی

 _ باشه فقط زود بیا. 

حایم داخل اتاق پرو شده و بعد از گذشت دقایفی در حایل که کت 

ون یم آید.    و شلوار را به روی ساق دستش انداخته،بت 

 . ون یم زنندکیم بعد با خرید از آن بوتیک بت  

ن یم خندد و برای لحظه ای به دو هفته پیش فکر یم کند که   نستی

ن گفته بود که   حایم و گیتی به خواستگاری اش رفته بودند و نستی

ند که همه از   یم خواهد مدنی را نامزد بمانند و بعد عروش بگت 

 پیشنهادش استقبال کرده بودند بغت  از حایم!  

اصله ای میان خودش حایم ای که حتی حارصی نبود یه لحظه هم ف

ن باشد.   و نستی

ن کنار امده بود.   اما در نهایت با خواسته نستی

، از زمانی که حایم را در بیمارستان و در کنار خود دیده بود، حایم  

ه اش بود و زیر لب نامش را صدا یم   ای که با دو چشم خیس خت 

کرد، با خود عهد بسته بود که فقط و فقط به حایم فکر کند و  

ی او و خودش شود، عهد  نگذا رد افکار مزاحیم مانع از خوشر بی 



 

بسته بود نگذارد میان خودش و حایم اتفاقانی باعث ِکدر و تاریک  

 و سیاه شدن رابطه شان شود. 

 که در کما بوده، گونی حرف های حایم را از دور دست 
تمام مدنی

ها یم شنید، یم شنید و نیم توانست پاسچی به آن ها بدهد، اما 

 از واقعیت گرفته بودند!  زم
ی

 ان دیدن حایم آن حرف ها برایش رنگ

گرچه یک ماه تمام طول کشید تا کامل جای زخم هایش حتی  

ی برود، اما حایم را هر لحظه و ثانیه در کنار خود  ردشان از بی 

 داشت! 

چه مواقیع که حایم شب و روز به او ش یم زد و چه مواقیع که با  

ن در  تلفن تا دقایفی با او ص حبت یم کرد. آن یک مایه که نستی

خانه به دستور پزشک باید کامل تحت مراقبت یم بود. حایم حتی  

 بیشتی از قبل با او وقت یم گذراند. 

 !  _ حاال نوبت توئه که بریم لباس انتخاب کتی

نگایه به بوتیک های در مست  دیدش یم اندازد، به دنبال لباش یم 

 ایم بیایید. گردد که به رنگ کت و شلوار ح

لباش تقریبا پوشیده که قرار است هم در محرصی بپوشد و هم در 

 مهمانی کوچگ که در خانه شان برگزار یم شود. 



 

ن بعد از آن  که مادرش را دیده   خانه ای برای محتی بود و نستی

بود، از رضایتش گفته و خواسته بود که در خانه محتی با هم  

را محفوظ نگه داشته باشد  باشند و حایم ای هم که همان خانه

 شان را آغاز کنند. 
ی

ن زندگ  تا با نستی

انی را در نظر گرفته   هر چند که برای دکوراسیون داخل خانه تغیت 

 بود. 

_ حایم یم خوام یه لباش بخرم که به رنگ لباس توام بیاد، یه لباس 

 پوشیده. 

مدنظرِت، باشه _ موافقم منم، بیا یکم بریم جلوتر باید لباش که 

 حتما تو این بوتیک ها. 
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چند قدیم بریم دارند و چندین بوتیک را رد یم کنند تا در نهایت  

ین نگایه به لباس های درون آن   به بوتیگ یم رسند و از پشت ویتی

 یم اندازند. 

وزه ای دارد و     فت 
ی

ن نگاهش به کت و شلواری یم افتد، رنگ نستی

ی کاری یقه های کت که   هفتی شکل بود تا انتهای کت نگی 

ه پر   شده و دور کمر لباس هم تا به جلو سنگ کاری شده و با دو گت 

، دو طرف کت به هم وصل شده بودند،بلندی کت تا کیم  ی از نگی 



 

باالتر از زانوها بود و در کل نمانی شیک و زیبا داشت.تانی هم از زیر 

 ه دوزی شده بود. کت مشخص بود که یقه گردش، یک ردیف ملیل

 انگشت اشاره اش را باال یم آورد و لباس را نشان حایم یم دهد. 

 _ حایم این لباس چطور بنظرت؟ 

 _ بریم تو پرو کن تو تنت ببینم نظر بدم . 

ی سایز و مدل، فروشنده  هر دو داخل بوتیک یم شوند و بعد از گفیی

 لباس را از داخل رگال در یم اورد. 

اتاق پرو بغل دستت، کلید چراغش هم داخل قرار _ بفرما عزیزم، 

 داره، مشکیل بود صدام کن. 

ن تشکری زیر لب یم کند و به سمت اتافی که فروشنده زن  نستی

ی در چشمک حایم را  گفته بود یم رود. داخل یم شود و هنگام بسیی

 یم بیند و لب یم گزد. 

لباس هایش را برسعت تعویض یم کند و بخودش درون آینه قدی 

 نگایه یم اندازد. 

ی خوب است اما قسمتی از شش که در عمل مجبور به   همه چت 

تراشیدن موهایش کرده بودند، حال با گذشت پنج ماه کیم رشد 

کرده و نسبت به بقیه شش که حجم انبویه از موها را شاهد  



 

است، در چشم یم زند. با دستش کیم از موهای بلندش را به آن  

 یم پوشاند. قسمت سوق یم دهد و کیم 

ن پوشیدی؟   _ نستی

با تقه ای  کهبه در یم خورد و پشت بند آن صدای حایم، نگاه از 

د. در را کیم باز یم کند و حایم با فشاری   خوِد درون آینه  یم گت 

ن را یم   کوچک به در،میان درگاه آن یم ایستد و نگاهش تماما نستی

 کاود و بس! 

 _ االن خی بگم؟ 

ن در مقابل ح رف حایم، ِگرد شدن چشمانش است و واکنش نستی

 حرفی که با بهت به زبان یم اورد. 

 حایم؟
ی

 _ واقعا نیم دونی خی بگ

 _ چرا! گفتنش و که یم دونم اما خب برات کمه! 

؟   _ یعتی خی

 حایم بعد از کیم مکث یم گوید: 
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 _ یعتی این که هر خی از قشنگیت بگم، کم گفتم! 

حایم، لبخندی ژکوند تحویلش دادم و در اتاق پرو در مقابل حرف 

ون   را به رویش بستم. لباس هایم را فورا تعویض کردم و از اتاق بت 

 زدم . لباس را روی پیشخوان گذاشتم. 

ی خوب بود.   _ ممنونم خانم همی 

 _ باشه عزیزم... بسالمتی مبارکت باشه. 

تشکری کردم و حایم بعد از  

پرداختش، از بوتیک بید اما  

حالت عادی چهره اش را  

 حفظ کرد و گفت: 

_ منظوری نداشتم حاال اگه یم خوای خودت با منظور حساب 

 کن... یم خوای شام بخریم بریم خونه بخوریم دور هم. 

با این که یم دانستم منظور حرف اولش چه بوده، اما آن را تکذیب 

دای فریاد در نیامده من را خاموش کند. اما با حرف  کرد تا ص



 

بعدی اش موافق بودم، خوردن شام در کنار خانواده ام لذت  

بخش بود. هم تمام مدنی که در نبودنم و کسالتم، مغموم بودند  

 رفع یم شد و هم من بیشتی از وجودشان لذت یم بردم.  

آماده نکنه،  _ اره موافقم... پس من به مامانم ختی یم دم که شام 

فقط کاش گیتی جون هم بود. اینجوری بهتی یم شد. تنها نیم موند 

 تو خونه. 

 حایم شی تکان داد. 

_ پس تو به مامان گلرخ یه ختی بده منم به مادرم یه زنگ یم زنم که 

ه بیاد اونجا و شبش هم با هم بریم گردیم.   آژانس بگت 
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کیفم دراوردم. شماره خانه را گرفتم و  باشه ای گفتم و گوشر ام را از  

 حایم هم با گوشر اش مشغول صحبت با گیتی جون شد. 

................... 



 

حال که روی تختم دراز کشیده ام، امشتی که خیالم پر از رویاهای  

؟ از این که   خونی هاست، خوشحالم... خوشحالم و چه از این بهتی

 داشت! فردانی بهتی از امروز خواهم 

 نی تانی های گذشته ام را با خیال حایم و حضورش تاب آوردم... 

؟   مرهم ترین مرهم این روزهایم... تسالنی از این بهتی

حتی خورشید هم در این روزهایم، رقیتی به شمار نیم آید... شاید 

دیگر نیم داند که حایم بعد از خدا، نی همتا و روشنانی بخش  

 از خودش...  روزگارم شده  اند، درخشانتی 

صدای خنده هایمان... خنده هانی که از عمق وجودمان بر یم  

 خاست... 
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صدای کف زدن ها برای خرید حلقه ها و لباس هایمان که با ذوق و 

 شادمانی نگاهش کرده بودند؛ 

آرزوی خوشبختی مان و اشک های از ش شوق مادرم، همه و  

و لعانی دیگر داشتند... فضای زرد و   گبرایم رنهمه و این روزها  

 ام عبور کرده بود و حال من همه
ی

ی زندگ ی  ام را پر از   پایت 
ی

ی زندگ

ی یم دیدم.   اتفاقات ستی

گرچه بهار امسال هم روی خودش را با خوشر به من نشان نداد،  

ی ننشستم و دعای حول حالنا را  گرچه بر ش سفره ی هفت سی 



 

ِ بعد 
ی

ی  نخواندم، اما خدا زندگ  ستی
ی

از خواب و بیداری ام را به رنگ

 جال داد. 

مقلب القلوب قلب های ناراحتمان شد و نشان داد بعد از  

 در جریان است و  
ی

زمستان، فصیل هم هست به نام بهار... زندگ

ین   خودش، گاه تلخ و گاه شت 
ی

همه رخدادها به خواست و بزرگ

 اتفاق یم افتند... 

لشان   امشب هم گذشت و تمام شد... حایم و  ی گیتی جون به متی

 رفتند... 

قرار بر این شد حایم فردا صبح بدنبالم بیاید تا من را به آرایشگاه 

ی آماده و محیا بود برای یک آرامش ابدی...   برساند، همه چت 

 برای یک پرواِز نی سقوط به سمت خوشر ها... 

ی روی خِط مداری یط یم شد که یم دانم انتهایش آرامش و   همهچت 

 و بس.... عشق است 

 

.............. 

مه برای بار سوم عرض یم کنم، بنده وکیلم شما را   ه محتی ی _ دوشت 

ی شده، به عقد دائم آقای حایم یزدان پناه در بیاورم؟  با مهریه معی 



 

صدای سابیدن دو کله قند کوچک را باالی شمان یم شنوم، قرآن 

صلوانی یم  را بوسه ای یم زنم و در میان دستانم کیم یم فشارم و 

 فرستم، به روی سفره عقد یم گذارم. 

ی پرشده که حتی وجودش  ی ی و رستاخت  قلبم ماالمال از عشق بالخت 

ی    هم در کنارم برای پر تالطم تپیدن قلبم   کافیست. دیگر ختی

ه به نگاه   از خنده هانی مصنویع نیست...  بغض را یم خندم و خت 

ه شد   ه اند... هانی یم شوم که به وصال من و حایم خت 

نگاهم را یک به یک یم چرخانم، پدرم را طور دیگری یم بینم اما... 

 پدری که نیست و حضورش را احساس یم کنم. 

ه ام شده، یم دانم منتظر   درخشان خت 
استاد محتی با چشمانی

 چیست... یم دانم منتظر کدام کلمه است... 

با کالم    سارای زیبایم دست های کوچکش را آماده بر هم چسبانده تا 

 من، محکم بر هم بکوباندشان. 

 مادرم... 
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مادرم اما انگشت اشاره اش را به زیر چشمانش یم کشد... دانه  

های مرواریدش را یک به یک یم چیند و من لبخند ملیچ یم زنم،  

نگاه های دو عمو و زن عموهای حایم هم به همراه فرزندانشان به 



 

عموهای حایم که باالش ما قند یم سمت ما گره خورده و دختی 

 سابند... 

 جون اما به سمتم یم آید، قانی را که در آن طال آرام گرفته را 
گیتی

 به دستانم یم دهد 

_ هیچ کس بغت  از تو نیم تونه حایم من رو خوشبخت کنه. تو الیق 

ی هستی که به کل عمرم دیدم...   ترین دختی

 را بوسه ای یم زنم. در آغوشش فرو یم روم و روی شانه اش 

... خوشحالم که شما رو دارم.   _ ممنونم مامان گیتی
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بوتیک دیگر را هم از نظر گذراندیم و بعد از آن هر دو کفش   چند

هانی متناسب با لباس هایمان را خریدیم. زمانی که خریدلباس  

هایمان به انتها رسید، به سمت طالفروشر ای رفتیم و ِست حلقه  

 ای را سفارش دادیم. بقدری مدل های 



 

مختلف و زیبانی وجود داشت که نیم دانستم کدام مدل را 

نتخاب کنم. حایم انتخاب را به عهده خودم گذاشته بود و  ا

ی امر کیم شدرگمم کرده بود.   همی 

 _ حایم من نیم دونم! همشون یجوری قشنگن! توام یه نظر بده. 

حایم یک دستش را داخل جیب شلوارش فرو برد و نگاهش را به  

 حلقه ها داد. 

_ ِست برداریم یا تو یم خوای از 

 برداری؟ این یگ مدل ها 

ه!   _ نه ِست باشه قشنگتی

_ خب پس... این ستی که مردونش یه ردیف  

ی داره و زنونش چهار ردیف   نگی 

چطوره؟چشمانم برفی زد و فورا تاییدشان 

 کردم. 

 .  _ آره خییل خوبن... خب زودتر یم گفتی



 

حلقه ها را بدستمان یم کنیم، برای حایم اندازه است و اما برای من 

 یم کند که طالفروش برایم درون انگشتم بازی 

کوچکش یم کند؛ حایم یک شویس و چند النگونی هم به  

خارج  آنجاانتخاب خودش خرید و بعد از تسویه پولش هر دو از 

ی شدیم.   و سوار ماشی 

؟  _ فردا ساعت چند وقت آرایشگاه گرفتی

 _ ساعت ده، که تا دو آماده بشم. کار خایص ندارم. 

ن! خدا _ ویل من دلم یم  خواست تو لباس سفید یم دیدمت نستی

ط رو نیم ذاشتی فردا عروسیمون  بگم چیکارت نکنه! اگه اون شر

 بود! 

 تک خنده ای با لذت زدم. 

_ ویل من دلم یم خواد یمدت نامزد بمونیم. ویل با این اوصاف 

 داری یکار یم کتی بگم شش ماه بجا یک ماه نامزد بمونیم! 

کسالعمل نشان داد و شش را به  ع  برسعت در مقابل حرفم 

سمتم چرخاند و نگاه غضبنایک به سمتم روانه کرد. طوری ابرو  

درهم کشید که لبخندم به خظ صاف به روی لب هایم نقش  

 بست! 
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ن اصال از این پیشنهادا ندی ها! من یم خوام تو خونه   _ نستی

نیم خوام بیشتی از خودمون باشیم! به اندازه کافی عذاب کشیدیم 

این بینمون فاصله باشه! یم خوام شبا زنم کنارم باشه! در ضمن  

 من سنم داره یم گذره! بچه یم خوام اونم دوتا یا سه تا! 
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چشم هایم دیگر توانی نداشتند که بعد از شنیدن حرف حایم،  

 از آن گرد شوند. حایم تا چه جاهانی به افکارش و خیاالتش
  بیشتی

 وسعت داده بود! 

 تو؟ 
ی

 _ خی یم گ

ی حرفش، ریلکس رفتار یم کرد که گونی   اما حایم بقدری بعد از گفیی

ی بدی   حرفی که گفته قرار است به زودی ها اتفاق نی افتد! _ چت 

نگفتم خداشاهده! فقط گفتم دلم یم خواد زود بچه دار بشیم!  

 یم کنم! تو جوون یم مونی بعد اون 
ی

اینجوری حداقل با بچم بچگ

 شمها!   وقت من پت  یم  



 

 خنده ای با بهت زدم. تک 

_ من خودم هنوز سنم کمه بعد بخوام بچه بیارم؟ حالت خوبه  

 واقعا حایم؟ من یم خوام درسم رو ادامه بدم! 
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 شانه ای باال انداخت. 

_ خب درست رو بخون گ با درس خوندنت مشکل داره؟ ویل باید 

 واسه من بچه بیاری! 

 ول دیدن خیابان ها شدم. دست هایم را به آغوش کشیدم و مشغ

_ همون که گفتم حایم! در مورد این موضوع فعال حرفی نزن. خییل  

 زوده. 

ی را به سمت کنار  ی را کم کرد و آرام آرام ماشی  اما حایم شعت ماشی 

ی خایص  ه شدم که هیچ چت  جاده کشید. متعجب به چهرهاش خت 

 از آن خوانده نیم شد. 

ی را بعد از متوقف کردنش   خاموش کرد. ماشی 

ه ماند. من  به سمت من متمایل شد و در  چهرهام عمیق و نافذ خت 

 به حایم و حایم به من.  

کم را به آرایم با دستش 
َ
به معتی " چیه " شی تکان دادم که ف

 گرفت. 



 

ن برای من خط و نشون نکش، پشیمون یم شر ها!   _ یم گم نستی

 شتم. چشمانم را تانی دادم و دستم را به روی دستش گذا 

 _ تهدید نکن حایم! 

 از  آنها بیداد یم کرد، با نجوانی شبیه  
ی با لحتی که عشق و خواسیی

 به زمزمه گفت: 

 خودم رو یم  
ی

ن! فقط خسته شدم. زندگ _ تهدید نیست نستی

  .  ای که تو، تو هر لحظش  و همه جاش دیده بیسر
ی

خوام. زندگ

اونم  خدا یم دونه که این یک ماه هم بزور یم خوام تحمل کنم! 

فقط برای این که تورو خوشحال ببینم و حرسنی نذارم تو دلت  

 بمونه! 
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 ..._ دیگه نیم شه  این یک ماه رو کال باید بمونم خونمون

 وگرنه هیچ کاری از تو بعید نیست!   

ی از خنده های  شلیک  خندهاش رها شد و فضای ماشی 

 از خنده گرفتند. 
ی

 بلندحایم پر شد و لب های من هم رنگ



 

ون بخوریم یا تو خونه؟  ن شام بریم بت 
 _ یم گم نستی

 _ منظورت کدوم خونست؟ 

 کرددیدم که گوشه لبش انحنانی پیدا  

یم کنم، تا جانی که نفس بکشم... تا جانی که بتونم   خوشبختت 

 رویاهاتو واقیع کنم... 

 هاِی نی پایان، و... 
 لبخندی یم زنم به وسعِت بیکراِن خوشر

و نگاه یم چرخانم به آدم های دوست داشتتی زندگانی ام، روی دو  

 نفر ثابت نگاهشان یم دارم... 

 _ با اجازه مادرم و... 

مکث یم کنم و تمام نگاهم را به مردی یم دهم که قامتش برای یک 

  کافیست.... خیاِل راحتی 

 _ و پدرم... بله. 

یکات به سمتم یم آید، سخت مرا در   در میان دست زدن ها و تتی

 گیردآغوش یم 

م! ممنونم ازت که من رو الیق پدر صدا   _ خوشبخت بیسر دختی

 ...  زدن دونستی

م.   دست مردانه اش را میان دو دستم یم گت 
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ی و من و  _ من باید از شما ممنون باشم که از  همه خی گذشتی 

مادرم و سارا رو به زندگیتون راه دادین... لطفی که شما در حقمون 

 کردین... کمتی کیس یم کنه. 
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ی جوابش،   عاقد از حایم هم جوابش را پرسید و حایم بعد از گفیی

 جون نقل و سکه هانی را به روی شمان پاشید... 
 گیتی

عموهای حایم با کل کشید ن و دست زدن ها، به فضای پر از  دختی

ی پاشیدند...   عشق موجود در محرصی رنگ بیشتی

ی عروس عمو...  ی پرسعمو،خوشبخت بشی   _ خوشبخت بشی 

یکاتشان را با حایم دادیم. بعد از آن حایم ای   یک به یک جواب تتی

که ظرف صدف شکیل را از درون سفره عقد برداشت و حلقه را از  

 به سمتم گرفت... درونش درآورد و آن را 

 انگشتت رو بده ببینم خانمم. 

از شنیدن "م" آخر کالمش، مییم که نشان از مالکیت دارد،  

 ابدیست، غرق خوشر یم شوم.  مالکیتی که 
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د، هنگام  م، لطیف آن را در بر یم گت  دستم را به سمت حایم یم گت 

ی حلقه به انگشتم، به آرایم برایم یم خواند   : انداخیی

هاییست که آدم یم تواند ببیند و    _ چشم های تو، زیباترین چشم

نگاهت  همیه آفتاب های یک کهکشان است، سپیده دم همه  

ستاره هاست، لبان تو، اآیینه ای است که از ظرافت روحت حرف  

 یم زند و روحت، روِح وقار و متانت است... 

 #شاملو

 حلقه در انگشتم خوش یم درخشد و  

ایم را بر یم دارم و دست مردانه اش را در دست یم  من هم حلقه ح

ی حلقه و   ی گرفته ام و نگاهم بی  م و در حایل که شم را به پایی  گت 

ی شلویعی و بگو و بخندهای افراد  دستش در نوسان است، در بی 

، برای حایم ای که حایم ام شد، مرد زندگانی ام  حارصی در محرصی

 شد، 

.......... 

شود و همه را یم دانم که به یادگار یم ماند برای عکس ها گرفته یم 

ی وصایل را برایمان یادآور باشند...   روزهانی که چنی 

صدای چیلیک چیلیک دوربیتی که در میان هیاهوهای خنده 

 هایمان گم شده.... 



 

 به سمت خانه ما  
ی

کارمان که در محرصی به اتمام یم رسد، همگ

 حرکت یم کنیم.  

ی پدرم و عموهایش  حایم موسیفی شادی را گذ ی ماشی  اشته و در بی 

 به آرایم حرکت یم کند. 

مهمانان دیگری هم داریم که ساعتی دیگر به جمع و بزم شادمان  

 ملحق یم شوند. 

موهای لخت شده ام را به روی یک شانه ام یم ریزم و شالم را  

 مرتب یم کنم. 

 _ باالخره مال خودم شدی! 

 همان یم شود... لبخندی از حرف حایم به روی لب هایم م 
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 _ اره باالخره مال هم شدیم! 

... انتظار... یاس و ناامیدی...   _ بعد اون همه سختی

یتی االنش یم ارزه! این که حاال کنار همیم و برای هم!   _ ویل به شت 

 مونده خانمم! شتی که دیگه یم شیم دو  
یتی بزرگتی _ یه لذت و شت 

 روح تو یه بدن... 



 

شمست یم شوم از آن کلمه خانمم! چه حس   باز هم 

خوشایندیست که وقتی از لب های یک مرد باصالبت، حرف میم 

 مالکیتی را یم شنوی که یم دانی تماما برای خودت است! 

ویل خوف یم کنم نه از حایم، از شتی که قرار است خییل زود ش  

 برسد... 

 از شتی که حایم نی پروا از آن سخن یم گوید... 

یم کنم از این که نتوانم تمام خواسته های حایم را براورده خوف 

 کنم. 

یم ترسم چون حایم  مردیست مانند مردهای دیگر... با تمام  

 احتیاجات و غرائض.. 

یم دانم که سخت تحمل یم کند این یک ماه و ُسنتی که در این یک 

 ماهه بینمان فاصله یم اندازد... 

 ه... _ حاال کو تا اون شب... خییل موند

نم... شگرم عوض کردن دکور   خونه _ یم گذره نستی

ی   ون رفیی  های یم شیم، شگرم خرید، شگرم کار، شگرم تفریحو بت 

 ... نامزدی

 کیم با صدا یم خندم که حایم پر لذت یم گوید: 



 

ی مِن فلک زده از تصورش خی یم   _ جووون خوشت اومد آره؟ ببی 

 کشم! باید هم خوشت بیاد! 

با صدای بلند تری خنده مان را رها یم کنیم. آزاد... اینبار هر دو 

 رها... نی قید از تمام مشغله هاوفکرهای آزار دهنده... 

_ یم گم حایم بنظرت این روتختی چطوره؟ به رنگ کاغذ دیواری 

 اتاق خوابمون هم یم خوره. 

ن یم اندازد. روتختی ای که   حایم نگایه به مورد پیشنهادی نستی

 نفش ست  و طالنی دارد. ترکیتی از رنگ ب 

ن. ویل رنگش خوب و مالیِم.   _ من چندان ش در نمیارم نستی

_ اوهوم منم از همینش خوشم میاد، یجور آرامش داره و زود دلت 

 رو نیم زنه. 

حایم شی تکان یم دهد و دستش را که برای لمس پارچه رو تختی  

 دراز کرده بود، پس یم کشد. 

ی شد.   _ باشه پس همی 

............... 

 

@Romanbook_ir 



 

ون یم زنند. تمایم خریدها را در دو هفته  کیم بعد هر دو از پاساژ بت 

ی   ای که گذشته انجام داده اند، دکور خانه تغیت  کرده و همه چت 

 دونفره آماده و محیاست. تنها انتخاب لباس های 
ی

برای یک زندگ

 روز  عروسیشان  باقیمانده. 

ی اقوام پخش کرده بو  دند و  کارت های عروش را دیروز در بی 

 روزهای آنی را برای  دونفرههای نامزدی کنار گذاشته بودند.  

دونفرههانی که از نظر حایم در این دو هفته اتفاق نیفتاده بود و   

مدام در تکاپو بوده و نتوانسته بودند آنطور که قول و قرارش را  

ند!   گذاشته بودند، بهره بتی

ی  پایهای؟ ن فردا با یه سینما رفیی  _ نستی

ی را یم چرخاند و از دور برگردان دور یم  بعد از  حرفش فرمان ماشی 

ی یم افزاید.   زند و کیم برسعت ماشی 

 بریم دارد و چندتارمونی را که  
ن دستش را از روی کمربند ایمتی نستی

ون زده را مرتب یم کند. چند تار مونی که بعد از   از شالش بت 

 بلند شده اند. تصادف و بعد از آن تراشیدن در عمل، حال کیم 

_ ویل هنوز لباس هامون رو انتخاب نکردیم حایم! تو این وضع  

کت هم که وقت کم میاریم. از طرفی درسای من که کال  بلبشوی شر

 ریخته بهم و خییل عقب افتادم. 



 

کیم ابرو درهم یم کشد و عیل رغم میل  باطنیاش ادامه حرفش را  

 نی رغبت عنوان یم کند. 

م برای بیشتی نامزد موندنمون پیشنهاد یم  _ باید یه ماه دیگه ه

 دادم! اون وقت به گمونم فرصت انجام خییل از کارها رو داشتیم. 

ن نیم کند!   حایم اما استقبال خونی از حرف نستی

! کاری نداریم که! االن یم ریم لباس هامونم انتخاب یم کنیم  _ نخت 

 و تموم یم شه یم ره، هنوز هوا هم تاریک نشده،  

کت... نیم دونم چرا   نهایتا  ه! اما در مورد شر دو سه ساعت زمان بتی

یارو اون طرف آب داره بازی در میاره! طبق قرارداد باید یک ماه 

پیش تمام کارها تموم یم شد! هر بار هم که ایمیل یم دم و ختی یم  

م، ش یم دونن! اینطور پیش بره احتماال باید فسخ قرارداد   گت 

کتی که این همه برو داره و کیل   کنم! هر چند خییل برام عجیبه شر

 ! ی کت ما یم کیی  رزومه کاری موفق، حاال چرا این کار و با شر

ن متحت  به سمت حایم یم چرخد. 
 نستی

ر و زیانش خی یم شه حایم؟ اگر بخوای فسخ بزنی اونم از  _ اما رصی

  ! ی فت یم کیی
ُ
کت و کارخونه ا  سمت تو، کیل شر
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نیم خواهد به زبان بیاورد اما این فکر که حایم با پول همان  

ان زیادی بخرد،   ی قرارداد توانسته بود، سهام پدر ژینوس را به مت 

 مدام در جانش خوره ای یم شد.  

آن مقدار پول، آن هم فقط برای دور کردن ژینوس، مبلغ هنگفتی  

، بود که حایم پرداختش کرده بود. اما حال با حرف های حایم

دلشوره ای به دلش شازیر یم شود. از این که پایان این ماجرا چه  

 خواهد شد؟

 پشت چراغ قرمز، حایم به آرایم پدال ترمز را یم فشارد.  
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_ فعال باید ببینیم اون فرهودی چطور قرارداد بسته که حاال به  

ی رو بهم   روغن سوزی افتادیم. نبودن خودم اون طرف همه چت 

ت. یم دونستم نیم تونه چندان از پسش بر بیاد! قاطع جلو ریخ

 نرفته صد در صد! برعکس تمام اون سفارش هام عمل کرده. 

ن چشمانش را یم چرخاند و به ثانیه شماری نگاه یم کند که  نستی

عدد ش و چهار را نشان یم دهد. فکرهانی که به ذهنش خطور یم  

 آالریم از منفی گری یم دهند 
ی

. نیم خواهد حدس و  کنند، همگ



 

 حایم  
ی

 بیشتی و آشفتگ
ی

گمان هایش را بر زبان بیاورد و باعث کالفگ

شود. نگفته همچو دفینه ای در سینه اش مدفون یم کند و صاف 

 روی صندیل یم نشیند. 

ن در یم آید، به نویع یم   اما حایم درصدد توضیح بیشتی برای نستی

ی بار، مر  احل یط شده را بازیانی خواهد با این کار برای چند هزارمی 

 کند! 

_ وقتی اون قرارداد برام ایمیل شد، همه خی طبق همونی بود که  

قرار گذاشته بودیم، حتی وقتی فرهودی برگشت ایران، بعد از دو  

هفته من کاغذهای دو طرفه قرارداد رو چک کردم! ایرادی نبود! اما  

 حاال یا اون طرف داره دندون گردی یم کنه و  

کت دیگه رو پیدا کرده که بیشتی از ما براش سود داره، یا یم  یه  شر

خواد با بازی دادن ما و با بیشتی کردن پول این قرارداد، تحت  

فشارمون بذاره که در هر دو صورت کنار بکشیم! این وسط  

یهست که قشنگ چوب الی چرخ شده! حاال خی  ی مطمئنم یه چت 

 خدا یم دونه! 
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ن نوخی  اند. حایم مستقیما به   نستی یم کند و نیم دونیم زیر لب  مت 

ی را هدایت یم کند که بتوانند آخرین خریدها   سمت پاساژی، ماشی 

 را هم انجام بدهند. 

................ 

 .  _ صتی کن چراغ خونه رو روشن کنم، پات گت  یم کنه جانی یم افتی

ن در حایل که جعبه لباس عروس در دستانش  است، با لحتی  نستی

 توام با خنده،حرفش را ادا یم کند. 

_ دیگه این خونه رو من از بر شدم. حواسم هست، تا تو روشن  

 کتی من رو مبل نشستم! 

_ نی انصاف این همه وسیله دستمه، معلومه همونی یم شه که تو  

 !
ی

 یم گ

ن یم خندد و ثانیه ای بعد، خانه در روشنانی دلچسب، غرق  
نستی

 یم شود. 

 روشن!  ی خونه  م از  _ این
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 که در دست دارد 
ی

ی حرفش، جعبه های کوچک و بزرگ بعد از گفیی

ی یم  ن روی آن نشسته، یم برد و روی زمی 
را به سمت مبیل که نستی

 گذارد. 

 _ حاال پاشو لباست رو بپوش  

ن دیر یم شه مامان گلرخ،دل نگران یم شه!   بدو نستی

 _ پاشو ببینم! 

ن با   و با سرتقی میگوید  خنده شی تکان یم دهدنستی

 _ اگه بلند نشم؟ 

ی یم آورد و با   ن، دستش را پایی  ی های نستی حایم نی طاقت از دلتی

ن بر یم دارد، باعث جیغ شخوش او  ی کوتایه که به سمت نستی خت 

 یم شود

یادت باشه که فردا سینما قرار بریم. فیلمش رو هم مدنظر  نسترن 

 پ! دارم یه عاشقانه تو 

ن لبخند جذانی یم زند. 
 نستی

_ ایول فقط یادت باشه من خورایک زیاد یم خوام ها! کال لذنی داره  

 موقع فیلم دیدن خورایک خوردن! 



 

 حایم تخس یم خندد و با لحتی خبیثانه یم گوید: 

_ فقط خورایک؟ یعتی اگه خواستیم خونه خودمون فیلم نگاه  

 کنیم، نیم شه کار دیگه ای کرد؟ 

ن با ترسر نام حایم را صدا یم زند و حایم هم با صدا به واکنش  نستی

ن یم خندد.   نستی

................... 

 

تمام تمرکزش را به روی پرونده هانی گذاشته که بتواند زودتر آن ها  

ی کند. تا برای یک هفته ای که قرار است برای ماه را دسته بند

ی منظم شده باشد تا هنگام برگشت   عسل به قشم بروند، همه چت 

دردش چندانی برای برگه های انبوه داخل پرونده ها نداشته باشد. 

کت، فرهودی، نیم گذارد آن طور   اما صدای بلند حایم و معاون شر

 که یم خواهد متمرکز باشد! 

وردن های حایم بقدری واضح است که  صدای حرص خ

ی برای شنیدن حرف های آن دو نیم   احتیاخی به دقت گذاشیی

 خواهد. 
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ی کرده و    یم داند که همان بحث  قبلیست که حایم را آتشی 

فرهودیای که سیع یم کند با دلیل و برهان آوردن،کار خود را  

 توضیح و توجیه دهد.  

 خونرسد نیست! اما حایم همان حایم 

ری که قرار است به   پای میلیاردها تومن پول در میان است و رصی

کت تحمیل شود!   شر

ون یم زند و    بعد در اتاق با صدا باز یم شود و فرهودی بت 
لحظانی

موهای مواجش بهم ریخته شده و روی پیشانی اش   در را یم کوبد! 

 ریخته و صورتش از عصبانیت بیش از حدش بیداد یم کند.  
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ه او، تالفی یم کند.   ن یم اندازد که با نگاه خت 
نیم نگایه سمت نستی

د.    یم کشد و مست  اتاق خودش را در پیش یم گت 
 هوفی

ون آمده و به   ی هر کدام از اتاق هایشان بت  کارمندان دیگر نت 

  وضعیت موجود نگایه یم اندازند و هر کدام اظهار نظری کرده و  

 اتاقشان باز یم گردند. پچپچ کنان به 



 

ن گوشه لبش را یم گزد. یک دستش را به کمرش زده و کف  نستی

 دست دیگرش را به روی گونه اش یم گذارد. 

هیچ دوست نداشت این روزهانی که به  عروسیاش با حایم نزدیک  

و نزدیک تر یم شود، پر از اتفاقات بد و فکر مشغویل برای حایم 

 باشد! 

خودش را به آبدار خانه یم رساند. سوال دست یم جنباند و 

 را نی جواب یم گذارد و دست بکار یم شود و برای حایم از  
رحمتی

 آب شدکن، لیوانی آب پر یم کند. 

 بدون در زدن وارد اتاق حایم یم شود و در را به آرایم یم بندد.  

حایم را در حایل یم بیند که هر دو دستش درون جیب های 

ه است.به شلوارش است و   ون از پشت پنجره خت  به منظره بت 

 آرایم و محتاطانه نام حایم را صدا یم زند. 

 _ حایم؟

تنها عکس العمل حایم این است که ش یم چرخاند و از ورای شانه 

ن یم کند.   اش نگایه به نستی

ن.   _ بگو نستی
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ن با شنیدن صدای گرفته و خش برداشته حایم، محزون یم   نستی

ود و خودش را به کنار دست حایم یم رساند و لیوان آب را مقابل ش

د.   دیدگان او یم گت 

_ بیا از این آب بخور، انقدر حرص و جوش خوردی که صدات 

 گرفته. 

ن گرفته و  جرعه ای نوشیده و ننوشیده،  حایم لیوان آب را از نستی

ن یم دهد.   لیوان را بدست نستی

ن! خییل بدتر. _ اوضاع بدتر از اونیه که فکر یم   کردم نستی

ی عسیل یم گذارد،   ن یم چرخد و لیوان آب را به روی مت 
نستی

د آن هم در حایل که کنار مبل  انگشت هایش را به بازی یم گت 

 ایستاده. 

چیه حایم؟ هر خی یم خواد باشه فقط جون  شچاره _ خب راه 

ن انقدر حرص نخور!   نستی

حایم دستی به موهایش یم کشد و کیم مکث یم کند. بقدری این  

 ِگز یم افتد. گز  کار را محکم انجام یم دهد که پوست شش به



 

_ دیگه هیچ وقت جون خودت رو قسم نده! اما من با هزار و یک  

کت رو شپا کردم!  نیم تونم بذارم حاال با یه اشتباه یا بدبختی این شر

چه یم دونم دسیسه و هزارتا کوفت دیگه همه خی از دستم بره! با  

بدبختی پول اون مرتیکه رو جور کردم و سهام رو خریدم که فقط  

کت خودم باشم! حاال همه خی داره بر یم گرده  سهامدار اصیل شر

 ش پله اول! شاید بدتر از اون!  

 اما... 

ن یم کند و به سمتش قدم بر یم دارد... به  یم چرخد،  نگاه به نستی

 مقابلش که یم رسد، توقف یم کند،

 !  _ تو این همه مشغولیت تو یدونه واسم نعمتی

ِی فانوش کوچک را در وجودش احساس یم کند.   شعله  . فروِغ  

هر دو در سکونی سهیم شده اند که هیچ کدام قصد شکستنش را  

 ندارند.  

وی مبل یم گذارد و هر دو دستش را زیر  چانهاش  گوشر را به ر 

قفل یم کتد. به هر جای خانه که چشم یم چرخاند حایم را یم  

بیند. حایم و خودش را! در هر جای جای خانه، نشانی از خودشان  

ن را دلتنگ تر یم کند. دلتنگ از نبود حایم.   است و این نستی



 

گونی دوای دردش، مرحِم دِل نی قرارش را ش ساعت مرصف  

 نکرده که حال پریشانی شاغش آمده . 

 

 کشد نفس عمیق تری یم 

یز از عطر و  یم شود که گونی در حوایِل خانه   حامی ای  وجودش لتی

 به جا مانده. عطری که هوش و حواسش را به یغما یم برد. 

ند. برکه وجودش آنی  اما لحظه ای بعد، وجودش در شانی یم ما

 ندارد و بدوِن حایم خشک و خایل. 

کشان، دلش غنج یم رود.   از تدایع و تکرار خاطراِت مشتی

 

از جایش بلند یم شود و به شاغ تلویزیون یم رود. سیدِی فیلم  

ون یم کشد و بعد از قراردادنش  ی تلویزیون بت  عروش را از ِکشوی مت 

ل داخل دستگاه، مجدد به جای قبلش ب ر یم گردد و فیلم را با کنتی

 در دستش ِپیل یم کند. چشم به صفحه تلویزیون یم دوزد. 

وع یم شود.   ی گل  زده را وارش   یحامی افیلم از حایم شر که ماشی 

 یم کند و بعد سوار شده و به سمت آرایشگاه حرکت یم کند. 

فیلم کیم روی دسته گل و شاخه گل کوچگ که روی جیب کوچک 

ِ کت حایم ست، مانور یم دهد. قسمت باال  نی



 

نی را نشان یم دهد که در لباش سپید، لباش   دقایفی بعد فیلم نستی

که به زیبانی در تنش یم درخشد، در حال قدم زدن در سالن بزرگ 

 آرایشگاه است. 

ِ روی فیلم، جذابیت آن را دو  
ی ِ نی کالم و دل نشی 

موسیفی

ن غرق فکر در آن روز ا ست. آن  چندان کرده، نستی

 لحظانی که دلش برای دیدن حایم تیه یم گشت.  

دقیقهای بعد حایم با دسته گل وارد آرایشگاه یم شود. هر دو به   

دار از ثبت لحظه ها   گونه ای غرق همدیگر شده اند که فیلمتی

 شخوش شده بود! 

ن یم رسد و   ، پیشانیشدسته گل به دستان نستی

 مهمان لب های گرم و نمناک حایم!  

ن نی طاقت گوشر را چنگ یم زند و  
که حایم به او    شمارهی نستی

د. بقدری قلبش مملو  داده بود تا تماسشان آسوده تر باشد را یم گت 

از عشق  حامیست که حتی زمان را به باد فراموشر یم سپارد. بوق  

ی از پاسخگونی حایم نیست.  های متوایل در نی هم یم دوند اما ختی

ی یم آورد و گوشه لبش را یم گزد. نگایه به   گوشر را مایوس پایی 

 اعت که باالی تلویزیون س



 

به دیوار قاب گرفته شده، نگایه یم اندازد. ساعت به یک بامداد کم 

ن گمان یم کند که شاید بد موقع با حایم تماس گرفته  مانده و نستی

احت باشد یا   و حال او با همان چند ساعت اختالف در حال استی

  .  در جلسه و قرار مالقانی
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تلویزیون را شکار یم کند. عکس های   نگاهش مجدد صفحه

دونفریشان با حایم به همراه موزیگ عاشقانه در حال نشان دادن  

است. کف دستش را به روی بازوِی برهنه ان یگ دستش یم گذارد 

ی یم کند. با این که فضای خانه گرم است اما  و کیم باال و پایی 

 احساس شما یم کند. 

ی را   احساس یم کند.  آنقدری که بوی آمدن پایت 

_ آقای فرهودی شما از حایم ختی ندارین؟ دیشب هم باهاش  

تماس گرفتم اما جواب نداده تا به امروز که عرص شده و با هم  

 حایم جواب نیم ده! هتل هم که نیست! 

نی   فرهودی یک دستش را داخل جیب شلوارش یم کند و به نستی

ه و گوشر در نگاه یم کند که در میان درگاه اتاق حایم ایستاد

 دستانش. 



 

دست دیگرش را هم با کیم مکث به داخل جیب شلوارش هدایت  

 یم کند. 

ی یا شگرم بحث با   ن خانم! احتماال جانی رفیی
_ نگرانی نداره نستی

کت که نیم تونن پاسخگوتون باشن، باالخره  مدیریت همون شر

ِ اونه!   یم خواست و حایم هم صددرصد درگت 
ی

 این کار دوندگ

ن از خونرسدی مرد مقابلش حرص یم خورد. این که او تا بدین  نستی

حد نی خیال است برایش آزاردهنده یم آید. در حایل که خودش هم 

 نشنیدن صدای حایم کالفه و عصبانی شده و 
ی

یم داند از دلتنگ

ی و زمان گت  بدهد!_ هر قدر هم شگرم کار  دلش یم خواهد به زمی 

برای من کنار یم ذاره! اما این دلیل نیم    باشه، باز هم یه تاییم رو 

ین. هر  ی از روند کاری حایم نگت  کت،ختی شه شما بعنوان معاون شر

  ! ی ی و اون قرارداد رو بستی  خی باشه شما شی قبل به اونجا رفتی 

؟  ِ ین تا بدونید چه ختی ی بگت   حاال نباید یه ختی

ن یم نگرد.   فرهودی با نگایه نی حالت و خنتر به صورت نستی

ن تزدیک یم   زبانش را به روی لب زیرینش یم کشد و قدیم به نستی

 شود. نگایه به اطرافش یم اندازد و در نهایت یم گوید: 

کت که هستم، منتیه این که   _ اره معاون شر



 

معاونی به حساب یم ام که رئیسش چندان به کاراش اطمینانی 

ن مشکل نداره! مدام خودش پشت شم راه یم افته! حاال این بار ای

پیش اومد تا بیشتی به چشم حایم خراب بشم! اونم از بدشانیس!  

کت که   حایم هم اونقدری حساسیت به خرج یم کنه برای شر

ِد حساسیتش در اومد. 
َ
 باالخره یجا گن

ن در سکوت تکان خوردن های لب های فرهودی را یم بیند،   نستی

 این که چطور با حریص نهفته سخن یم گوید. 

شما اطمینان داشت. که   _ اما حایم به

اگه نداشت شما رو نیم فرستاد. 

 فرهودی پوزخندی یم زند. 

_ حایم بعد خودش فقط به جناب محتی که پدر شما باشه 

کت اطمینان داشت! که اونم تو همون    به شر
ی

برای رسیدگ

عروسیتون فهمیدیم جناب محتی پدرتونه و شما هم با روابط و  

 ضوابط شدین منیسر مخصوصش! 



 

ن فقط و فقط و در حال حارصی حایم برام مهم و بس! یم  _ اال

ی شده باشه و بالنی به شش اومده باشه! لطف کنید   ترسم درگت 

کت و جویا بشید از حایم!  ید با همون شر  یه تماس بگت 

ی حرفش یم چرخد، پا به داخل اتاق نگذاشته که با   بعد از گفیی

 صدای فرهودی متوقف یم شود. 

م اما  ؟ _ تماس یم گت   اگه جوابگو نبودن خی
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ن ابرو درهم یم کشد. مجدد یم چرخد و با   پر سوال به   یقیافه انستی

 فرهودی نگاه یم کند. 

_ منظورتون چیه؟ باالخره حایم رفته اونجا که مشکل رو حل کنه! 

حاال یم گم نصف روز رو هم برای خودش اختصاص داده، اما 

حایم هیچ وقت من رو منتظر  جواب ندادنش برای چیه؟ 

کت یا هر کس دیگه ای تو اون  نگذاشته! مگه یم شه مدیر اون شر

کت ختی نداشته باشه؟ حرف هاتون هم تو لفافه نزنید!   شر

 فرهودی با دستش به داخل اتاق اشاره یم کند. 

_ بفرما بریم داخل اتاق صحبت کنیم. اینجا االن هزار تا گوش  

 هست واسه شنیدن حرفا! 



 

ن با تردید داخل اتاق یم شود. فرهودی هم داخل شده و در را نستی 

 یم بندد. با دستش اشاره ای به مبل های داخل اتاق یم کند. 

 . ی  _ لطفا بشی 

ی افتاده روی مبل تک نفره یم نشیند و منتظر  ن با شی پایی  نستی

صحبت های فرهودی یم ماند. فرهودی اما شپا یم ماند. پشت  

یم ایستد و ساق دست هایش را روی ان یم  مبل تک نفره دیگری 

ن   ن نگایه یم اندازد. نستی گذارد. کیم خم شده و به شتاپای نستی

 نگاه باال کشیده و منتظر صحبت فرهودی یم ماند. 

 _ خب؟ 

وع یم کند.   فرهودی بدون مقدمه چیتی صحبت را شر

کت االن رو هواست!   _ خییل ُرک حرف هام رو یم زنم! این شر

مدیری که معلوم نیست کجاست و چک هانی با رقم باالنی که  

برای خرید مواد اولیه به فروشنده ها داده! قول و قرارهانی که به  

 خریدارها داده تا ش موعد جنس ها از کارخونه 

ر  که قرار بیفته    تحویلشون داده بشه! یه رقم بزرگ میلیاردی رصی

ی هم ازش نیست! به   کت! حایم از پریشب رفته و ختی گردن شر



 

خط شخصیش زنگ یم زنی نیست! حاال با این تفاست  خی به  

 ذهنت یم رسه؟ 

ن هر تکه از حرف های فرهودی را کنار هم یم چیند. افکار نی 
نستی

ش و ته زیادی به شش هجوم یم آورند. اما یک مورد بیش از همه  

 جلوه یم کند!  پررنگ
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کت بودم نتونستم  ؟ متی که معاون شر _ حایم رو چقدر یم شناختی

اونقدری از کاراش ش در بیارم. ژینوس رو فرستاد رفت. اونم دقیقا  

سال قبل با یه مبلغ هنگفت! اصال یم دونستی اون کشوری که االن 

ی حایم رفته، ژینوس هم همونجا اقامت داره؟ قرار بود بر  ای بسیی

اون قرارداد ژینوس همراه حایم باشه، و یرسی مسائل شخیِص  

 دیگه، اما همه خی عوض شد!  

ی قرارداد با اون همه پویل که به حسابش تو اون  ژینوس بعد از بسیی

کشور داشت ریخته شد و با خیال راحت جیم شد! اما حایم دقیقا 

کت لنگ در هوا موند و کیل چک و اگه ا ون موقیع رفت که شر

کت کال نابود شده!  کت هم بفهمه حایم نیست، دیگه هیچ و شر شر

 ! کت هم ش زده باشه برای رد گم کتی  هر چند که حایم به اون شر
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وی یم کند و   موج حرف های فرهودی هر بار بیشتی از قبل پیرسر

ن هر ثانیه بیشتی از قبل صورتش رنگ یم بازد! مدام یک   نستی

یم پرسد! چرا حایم تا بدین حد از ماجرا را برایش  سوال را از خود 

 بازگو نکرده؟  

ی مبل را یم فشارد و آب دهانش را به سختی فرو   دسته  دستش، 

 یم خورد. احساس یم کند شمای بیش از حدی را تجربه یم کند. 

کت شت تو اون پرونده ها و   منده این رو یم گم ویل تو شر _ شر

دعواهای من و حایم رو یم شنیدی اما از  کتاب هات بود و شاید 

اصل قضییه با ختی نبودی! نیم خوام فعال قضاوت کنم! تمام اون 

ی که بود رو گفتم. تموم اون اتفاقانی که افتاده! نیم گم حایم   ی چت 

ی نیست که بشه ساده ردش کتی و   ی مرد بدِی، اما پول لعنتی چت 

ت دیگه! کم و بیش باید بری! بدیه باال، چند تا قرارداد و هزارتا کوف

در جریان این اختالس ها باشر که داره مدام اتفاق یم افته، فرار  

! حاال متوجه   مدیرها و چه های دیگه که یم دونم که یم دونی

 منظورم شدی؟

 



 

ن را یم   فرهودی قامتش را صاف یم کند. رنگ و روی پریده نستی

، لیو  ی انی از آب را پر یم بیند. مبل را دور یم زند و از پارچ آب روی مت 

 کند. 

ن یم ایستد و لیوان را مقابل صورت   با دو قدم کوتاه مقابل نستی

ن نگه یم دارد.   نستی

 _ این آب رو بخور... رنگ و روت پریده . 

ی ندارم و   ی االنش هم پای رفیی ن! همی 
_ تردید ننداز به جونم نستی

ه  مجبورم! اگر سفر کاری نبود دو تانی یم رفتیم و مثل همون ما

عسلمون یک لحظه هم از وجودت غافل نیم موندم! اما یم 

 دونم که این قراِر کاری به جزء اعصاب خورد کتی  

ی برام نیم ذاره! نیم خوام اوقات تو هم تلخ بشه! من برای تو  ی چت 

فقط و فقط شادی یم خوام و بس! ویل قول یم دم خییل زود  

مت هرجانی که تو یم خوای! فقط بگو که به من  اعتماد داری بتی

 من غت  از این از تو هیچی نیم خوام! قول یم دی؟

چشمانش همچو سدی که مدت ها بوده، به خود آنی ندیده، با  

 حرف حایم پر آب یم شود. لحظه دوری و خداحافظی از 



 

حایم برایش آنقدر سخت است که نفسش یگ در میان در یم آید.  

کمش را ندارند. گونی قلبش ساز ناکوک یم زند و پاهایش تحمل وزِن  

در نی هوانی و  خالءای به ش یم برد که ناتوانش  کردهاند. اما با  

 تمایم حال بدی که دارد، جواب حایم را قرص و محکم یم دهد. 

 _ قول یم دم! فقط زود برگردی ها! 

 _ زود بر یم گردم! 

............... 

?can you tell... toring 

me when... gets back _ 

لطفا  موقیع که برگشت بهش  

 ok mr.بگید به من زنگ بزنه؟ 

yazdanpanah _ . بله آقای

 یزدان پناه 

 _ok dont torget to 

keep in touch, 



 

by باشه، یادت نره که با.

  ، من در تماس باشر

خدانگهدار.تماس را نی آن  

که خداحافظی منیسر  

کت را بشنود، قطع یم   شر

کند. صبح پروازش به  

فرودگاه نشسته بود و از  

همان ابتدا از هوای ابری  

این شهر، دلگت  شده بود.  

ساعت ها از زمان آمدنش 

گذشته بود اما زمانی که به  

کت رجوع ک رده  همان شر



 

ی از معاون و رئیس   بود، ختی

کت نبود.    شر

ند اما   به منیسر اعالم کرده بود زمان امدنشان با او تماس بگت 

ی از تماس منیسر نبود. حال  چند ساعت تلف شده و ختی

 
ی

مجدد خودش تماس گرفته و از عدم حضور ان دو، کالفگ

 اش به اوج رسیده بود! 

مان شهری که برایش  روی تخت دراز کشیده و از پنجره هتل به آس

ه شده.   بوی غربت دارد، خت 

ن همان صبح بود که رسیدنش را اطالع داده   تنها تماسش با نستی

ن را بیاد یم آورد، لبانش به   بود. اما حال هر بار که چهره نستی

د.   رنگ یم گت 
ی

 لبخندی از نوع دلتنگ

نی که در شِب عروسِیشان برایش همانند  فرشته ای  چهره نستی

 کوچک ِنمود و جلوه کرده بود. 

ی کوچک که در لباش سپید قاب گرفته شده بود،  ا فرشته 

هاش   در سالن آرایشگاه  خت 
بقدری زیبا و نفس گت  که تا لحظانی

 مانده بود. 



 

ن در دفتی خاطراِت زندگِیشان،   شتی پر از خاطره و عشق که با نستی

 رقم زده بودند. 

ی مهمانانی  که به رویشان مداوم تا انتهای   نگاه های پر تحسی 

ی روی شن های   ن از راه رفیی مجلس ادامه داشت... لذت نستی

 بازیاش با امواج بازیگوش دریا...   ساحل و 

ن دور شده اما گونی ماه هاست که از او  
یک روز نشده که از نستی

اِب ناب و    ن دارد، همانند شر فاصله گرفته. عشفی که به نستی

 یم کند.  مدهوششیش از حد ای است که ب کهنه

هوفی یم کشد و دست هایش را از زیر شش بر یم دارد. یم خواهد  

به پهلو بچرخد و خودش را به خوانی چند دقیقه ای مهمان، که  

تلفن داخل اتاق زنگ یم خورد. متعجب دستش را دراز یم کند و  

 گوشر را بر یم دارد. 

................... 

از درس هام رو بخونم، تنهانی نیم ترسم   _ نه مامان یم خوام یکم

 خیالت راحت. 

! حایم هم که خونه نیست و حوصلت ش یم  _ لجبازی نکن دختی

 ره. پاشو بیا اینجا این یک هفته رو. 



 

ن عایص از ارصارهای بیش از حد گلرخ، گوشر تلفن را کیم از   نستی

گوشش فاصله یم دهد و نفسش را رها یم کند. انگشت میانی و  

 شصتش را به روی  پیشانیاش یم گذارد و کیم مالش یم دهد. 

نباش. گفتم که بیام اونجا فکرم هزارتا یم شه. حایم  نگران _ مامان 

که اومد دوتانی با هم یم یایم پیشتون. فقط االن باور کن که نیم 

 تونم، هم خسته ام، هم کیل کار دارم. 

ی و _ من موندم عروِس دو هفته چقدر کار داره آخه؟  یه گردگت 

ی کردِن، که اونم قربونش برم صبح تا شب با حایم تو   خونه تمت 

ون! دیگه چه   ی و خورد و خوراکتون هم غذای رستورانای بت  کتی  شر

کاری؟ یخچالتم که یم دونم االن پر وسیلست و انقدر تنبلیت میاد  

! پس بهونه نیار پاشو بیا!   که یه لقمه برای خودت غذا درست کتی
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ن در حایل که  حالتی گریان و درمانده گرفته، روی  چهره اشنستی

 مبل یم نشیند و کیم از مویش را یم کشد. 

؟ وقتی نیم شه، نیم شه دیگه! بخدا   _ مامان یم شه ارصار نکتی

حوصلم نیم کشه! یم خوام بشینم ببینم یم تونم درس هام رو  

 مرور کنم یا نه؟  



 

 که من یم شناسم همیشه صبور بوده!   یحامی ا _ 

 به آرایم لب یم زند:   حامی 

ن.   _ اگه یه جاهانی کم آوردم مثل االن، تو آروم و قرارم شو نستی

ی چشمان ن نگاهش را بی   حایم به گردش در یم آورد  نستی

........... 

 

 حایم  یم گوید: 

 _  بریم؟ 

ن ابرو در هم یم کشد   : نستی

ی روی شن  _ کجا بریم؟ انقدر  خسته ام که نگو! پا برهنه راه رفیی

های ساحل، خستم کرده حایم! االن فقط دلم یه خواِب عمیق  

 یم خواد... 

ن نجوا یم کند:   حایم در گوِش نستی

 .. تا خوابت ببره . _ خودم همه جوره در خدمتتم خانمم



 

............ 

! اونم   سفر_ حایم نیم شد حاال منم همراهت بیام؟ آخه این  تنهانی

 یه کشور دیگه! دلم نی قرارت یم مونه... 

اش را هم درون چمدان کوچکش یم گذارد  حایم آخرین  وسیله

و زیپش را یم بندد. قامتش را صاف یم کند. هر دو دستش را 

ن یم گذارد و بعد از بوسیدن عمیق   روی  شانه های نستی

ن، یم گوید:  ِ نستی
 پیشانی

ن! منم یک هفته ای یم رم و بر یم گردم. اونم فقط برای  _ نه نستی

کت کنم، تا بفهمم   این که خودم شخصا یه صحبت با اون مدیر شر

کت دیگه ای  موضوع از چه قراِر! هر چند حدس یم زنم احتماال شر

 کرده!   وسوسشون با یه پیشنهاد باالتر 

_ اما اخه این یک هفته  

 من بدون تو خی کار کنم؟
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یه خانم خوب یم شیتی درس های عقب  افتادهت رو  _ شما مثل 

کت یم دی، چون در نبود من   مرور یم کتی و حواست رو هم به شر

! هر مشکیل هم که بود با یه تماس تصویری   همه کاِر اونجا تونی

 حله! 

 

 با صدانی که ارتعاش دارد، آرام یم پرسد: 

؟ ی  _ ژینوس رو چقدر یم شناختی 

ی بر یم گرداند و روی مبیل که مقابل  فرهودی لیوان را به روی  مت 

ن با فاصله قرار دارد، یم نشیند. پاهایش را کیم از هم باز یم   نستی

 کند و ساق دست هایش را روی آن ها یم گذارد. 

کت   _ پدر ژینوس بعِد خوِد حایم، یگ از سهامدارای اصیل شر

کت به سهامدار احتیاج داشت،  محسوب یم شد. اون زمانی که شر

کت رنگ و رو بده.  پدر  ژینوس به چهل درصد سهام تونست به شر

کت تو بد     بود، نه ابدا!   یمخمصه انه این که بگم شر

فت بیشتی احتیاج داشت. پدر ژینوس  کمکم کنار کشید  اما برای پیرسر

 و ژینوس رو بجای خودش برای کارهای مربوطه  



 

ن  از جایگزین کرد. خب این رو هم یم دونی که سهامدار یم شه جز

، همون   کت و از امور کارها باختی  هیئت مدیره شر

ی حایم و ژینوس رنگ  دیگه ای به   دوران بود که کم کم رابطه بی 

خودش گرفت. خییل از وقت ها رو با هم بودن مخصوصا 

پنجشنبه ها و محفل شعر که منم دعوت یم دادن اما چون عالقه 

عروش اون دو ای نداشتم نیم رفتم. هر لحظه منتظر ختی شنیدن 

ی همکارها این موضوع که قراِر  تا بودیم. حتی دیگه همه جا و بی 

 حایم و ژینوس به یه سفر خارج برن تا  

ن،   ی و بعد برگردن ایران و عروش بگت  اونور کاراشون رو ردیف کیی

ی گرفت! اما نیم دونم خی بینشون گذشت!    اوج بیشتی

رای خرید سهامش،  اون قرارداد و پویل که حایم به ژینوس داد ب

اونقدری زیاد بود که مخ سوت یم کشید! حاال خییل از بچه های 

  ! ی کت یم گن که نقشه بوده! یه نقشه حساب شده و تر و تمت  شر

 نقشه ای که حایم و ژینوس کشیدن! پول 

ی   قراردادها رو بردارن و ژینوس خارج رفت و حایم هم تو همی 

و و ازدواج حایم با تو یه بحبوحه رفت. نیم دونم اما یم گن وجود ت

پوشش بوده برای این که کیس شک نکنه و چه کیس بهتی از دختی  

؟ اون جشن عروش و معرفی تو بعنوان زنش، یجورانی  جناب محتی



 

کت و کیل آدم که باید   همه رو شوِک کرد! حاال تو موندی و این شر

 !  پاسخگوشون باشر

ن انگشت میانی و شصتش را دو طرف   پیشانیاش قرار یم دهد نستی

 و یم فشارد. 

 _ نیم شه رفت اونور؟ 

_ فعال صتی کن به کسانی که یم شناسم یه زنگ بزنم بعد، فکر  

نیم کردم حایم بخواد از تو سواستفاده کنه! یا از اعتبار جناب  

! زنگ زدم ختی بهت یم دم، فقط اگر الزم شد بریم،   محتی

 پاسپورت داری؟ 

روی لبانش یم نشیند،از چشمان فرهودی  پوزخندی که نی اراده به

ی   دور نیم ماند. با یادآوری روزی که همراه با حایم برای گرفیی

ی یم   پاسپورت اقدام کرده بودند، یم افتد و پوزخندش عمق بیشتی

د.   گت 

_ اره دارم. اما یم خوام خودم تنهانی برم دنبال حایم! نیم خوام 

کت متوجه بشه! به بهونه کس  الت یک هفته یم رم! کیس از تو شر
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 فرهودی از جایش بلند یم شود. 

منده این رو یم گم ویل، نیم تونم بذارم تنها بری! هر چقدر   _ شر

هم بنظرم حایم کلگ تو کارش بوده باشه، اما باز هم چند سال 

مداوم با هم بودیم و نون و نمک هم رو خوردیم. تو تنها بری نیم  

ی، پس متی که رفتم و یم شناسم دونی باید کجا  شاغش رو بگت 

 بهتی یم دونم. 

کت رو به گ بسپاریم؟   _ شر

_ جناب محتی پدرتون! ایشون قبال هم اینجا بودن. خییل خوب و  

کت   ِی که این روزها شر ی ی و این همون چت 
ریلکس برخورد یم کیی

یم داره!   بهش احتیاج متی

 

ن هم از جایش بلند یم شود.   نستی

ظاهرا  چارهای جز این ندارم! اما ختی از شما! تماس با هر جانی _ 

ی  ی گرفت! بعد از اون هم گرفیی که فکر یم کنید از حایم یم شه ختی

 بلیط. 



 

 به رخسار فرهودی نگاه یم کند و سوایل یم پرسد: 

 _ اصال یم شه این موقع بلیط گرفت برای اونجا؟ 

ی ش تکان یم دهد. این اطمینان  در کالمش هم پرسه  فرهودی مطمی 

 یم زند. 

 صتی کنیم  
! اما قاعدتا باید بیشتی _ اره پیدا یم شه، با پول بیشتی

 حایم، اما تا جانی که بتونم ختی یم  
ی ی یا نگرفیی برای تماس گرفیی

م. هر چند خییل فکرهای دیگه هم یم شه کرد!   گت 

_ مبلغ بلیط رو برام پیامک کنید کارت به کارت یم کنم اما من  

که حایم نه اهِل دروِغ و نه خیانت! دلم گواه بد یم ده و یم   مطمئنم

 خوام هر طور شده ببینمش! 

کت هم کار خایص نیست.  _ فعال پول و این ها مهم نیست! تو شر

ی  ِ به جناب محتی اطالع بدی تا آخر شب اگر از حایم ختی
تو بهتی

م نیومد، بهت زنگ یم زنم. بلیط ها رو اوگ یم کنم. فقط   هر  گت 

ی که مورد احتیاجت هست رو بردار و اماده بذار!  ی  چت 

ی    سهمگی 
ن نی حرف از اتاق حایم خارج یم شود. در سکونی

نستی

ی جمع یم کند و در سکونی پر    وسایلش را از روی مت 



 

کت خارج یم شود. حرف های فرهودی بقدری  حرف تر از شر

ی  آمدهاند که بساِن برگ پژمرده و  افتادیه بع د از  برایش سنگی 

 هرس یم باشد!  

 باورش را ندارد که حایم فرار کرده باشد! 

یا با ژینوس نقشه ای کشیده باشند! هیچ باورش را ندارد و هر  

لحظه این فرضیه را که حایم از او سواستفاده کرده باشد را کتمان 

 یم کند. 
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ما به  پیاده خیابان را گز یم کند و اتفاقات اخت  را مرور یم کند. ا

هریک از آن ها که شک یم کشد، حایم را در حالت حمایتش یم  

بیند. در حال عشق ورزیدن و عاشقانه خرج کردن. دلش یم  

 خواهد حال حایم یم بود و مانند همیشه ت 

که خودش حال دردی برای او شده. به   یحامی اسکینش یم شد!  

ه یم شود و چشمانش پر یم شوند.    آسمان خت 

حرف های فرهودی ِست  یم کند، از این که در دو رایه در ناباوری 

که نه، در چند رایه  ای گت  کرده که خودش را قوی نیم بیند برای 

 انتخاب مست  درست. 



 

کت   نیم خواهد فقط به حدس و گمان های فرهودی و کارمندان شر

اکتفا کند! آنقدری حایم را از بر شده که  ثانیهای تجسم فکر و  

 وچ را از او نیم تواند کند و پر و بال بدهد.  خیاِل وایه و پ

ون یم کشد و شماره مورد نظرش  گوشر اش را از جیب  مانتواش بت 

د و گوشر را به گوشش یم چسباند.   را یم گت 

 _ الو بابا؟ 

 نی  
_ سالم دختی

معرفت من... 

؟بزاق دهانش   خونی

را سخت قورت یم  

 دهد. 

 خونهاین؟  _ 

ن ابرو درهم یم کشد. محتی از لحن و گفتار   نستی

ن؟ ی شده نستی ی  _ چت 



 

هرچه یم کند نیم تواند مانع از بزرگ شدن بغض خفته و نهان در 

 گلویش شود! 

ی که مامان متوجه نشه؟ اگر یم تونید   _ یم شه یجوری حرف بزنی 

 یجانی حرف بزنید که مامان و سارا نباشن. 

و بعد صدای نفس های بلند محتی را یم شنود. حدس این که در  

ی است برایش سخت نیست.    حال راه رفیی

 _ خب بگو ببینم خی شده؟

لب یم گزد اما نیم تواند از اشگ که از گوشه چشمش یم چکد،  

ممانعت کند. یم گوید. تمام انچه را که فرهودی گفته بود، یم گوید 

گوید اما چشمانش دو چشمه در حال اما لحنش بغض دارد. یم  

جوشیدن هستند. یم گوید اما در دل، خودش برای خودش دل یم  

 سوزاند. برای خودش که عروس یک ماِه است! 

 _ پس حواستون هست بابا؟ 

 محتی دم و بازدم عمیفی انجام یم دهد و دستی به شش یم کشد.  

م، دل نگرونی به دلت راه نده ابدا! من حایم  رو  _ باشه دختی

بیشتی از خودش یم شناسم! فرهودی هم فقط حدس های 



 

ی کاری کنه!   خودش رو گفته. محال ممکِن که حایم بخواد همچی 

ی مردی نیست!   حایم همچی 

_ یم دونم بابا! فقط دلگت  شدم ازش که چرا همه خی رو به من  

 نگفته که حاال متی که زنشم باید از دهن یه غریبه بشنوم!  

اد واسه خودش هرخی که به ذهنش اومده رو  که اون غریبه بخو 

 بگه و این وسط جولون بده! 

_ در این مورد بهت حق یم دم، اما مطمئنم حایم این کار رو کرده  

که فکرت مشغول نباشه و به دلت غیم نباشه. خودت هم یم  

دونی حایم اونقدر عاشقت هست که نخواد حتی به فکر خیانت  

؟  باشه! االن کجانی

ابا. اما دلم گواه خونی نیم ده! یه چند دقیقهای یم شه  _ یم دونم ب

ون زدم.  کت بت   که از شر

_ نمیای اینجا  

 پیش ما؟ 



 

شی   نسترن 

 تکان یم دهد. 

_  نهنه! یم ترسم بیام و مامان پیگت  حال و روزم بشه. نیم خوام  

ناراحتش کنم با حاِل َبدم. یم رم خونه و منتظر یم مونم ببینم  

 چه ختی یم شه. 

ه به آسماِن  محتی نفی عمیفی یم کشد و با صدا رهایش یم کند. خت 

ن با آرامش یم گوید:   تاریک شده، برای نستی

 اونقدری اتفاقات سخت توش یم  
ی

م اما! گایه زندگ _ باشه دختی

ی برای چه   افته که حتی اگر پنجاه تا ریش سفید هم اظار نظر کیی

غرق آرامش و   کنم چه کنم کارش، بازم نیم شه! گایه اونقدری

خوشر یم شر که دری    غ یم شر از اتفاقات بد که در حال رشد 

 یم شر که از خودت غافل 
ی

کردنن! گایه هم اونقدری درگت  زندگ

ی داره که   اونقدر سختی و باال و پایی 
ی

ن، بابا! زندگ . نستی یم مونی

! اما موقیع یم تونی راه درست رو پیدا   گایه تو هزارتوش یم مونی

!   کتی که قوی  باشر



 

کت همیشه همراه داشته  ِ مشتی
ی

اطمینان و اعتماد رو توکوله زندگ

 اگر یه جاهانی کم آوردی و خسته شدی، به عشفی که  
باش! حتی

تو دلت داری یم تونی ازش یه فانوس بسازی تو شِب تاریک و تو  

  ! ی و راه رو برای خودت آسون کتی  دستت بگت 
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و تو قلب عاشقت راه ندی که بعدا یم  یادت باشه هیچ تردیدی ر 

 شه باعث بوجود اومدِن روزنه خییل از احساسات نافرجام! 

مثل کینه، مثل حسد! یادت باشه یه چتی حمایت همیشه باالشت  

 ! ِ
ی

 داری. یه چتی حمایت که همیشگ

 

ن در حایل لبخند یم زند که دست دیگرش را به آغوش کشیده  نستی

 عشق حایم وصله یم زند.   و روح عاشقش را به اعجازِ 

 یم داند که حال از همه جهت پنایه را دارد! 

ی دارد.   یک نیست و غمگساری نت   در خوردن غمش به تنهانی شر

پناهگایه که در این شهر بزرگ و شلوغ دارد و او حال به او پناه 

 را یادش یم دهد. 
ی

 برده. اونی که باخت و برد و قمار زندگ

حرفاتون کیل آروم شدم، چقدر خوبه که شمارو  _ ممنونم بابا. با 

دارم، چقدر خوبه که برام پناه شدین. چقدر خوبه که دلتون مثِل یه  

 دریاست و خوشبحال مامانم که مردی مثل شما تو طالعش بوده. 



 

وع به    داخل حیاط یم   ن قدم زدمحتی لبخندی یم زند و آرام شر

 کند. 

@Romanbook_ir 

 

م پر بود، اما از این بابت خوشحالم _ امشب هرچند که دِل  دختی

که تونستم کیم آرومت کنم، اینکه حرف دلت رو گفتی و تونستم  

کیم راهنماییت کنم. حاال هم اگر برات سخته خودم بیام دنبالت،  

 اگر نه یه تاکیس بگت  و برو خونه. 

م یم رم خونه.   _ چشم بابا. تاکیس یم گت 

ر موقع از امشب که شد من _ فقط یادت نره به منم ختی بدی، ه

کت هم اصال نگران نباش.   بیدارم. در مورد شر

. ممنونم ازتون، خدانگهدار.  ی  _ حتما مراقب خودتون باشی 

م.   _ خدانگهدار دختی

ن نفس   آسوده ای میکشد تماس قطع یم شود و نستی

را یم بیند و بعد از سوار شدن، خودش را به خانه یم   یتاکسی ا 

 رساند. 

................ 



 

 _ یعتی خی که ختی ندارن؟ مگه حایم اونجا نرفته؟ 

_ چرا رفته! حوایل شب هم مجدد به منیسر زنگ زده و گفته اگر  

ن. اما گویا هیچ   کت اومدن، باهاش تماس بگت  مدیر و معاون شر

 حایم هم تو هتل منتظر مونده، چون  کدوم نیومده بودن. احتماال 

با هتلش هم تماس گرفتم و مشخصاتش رو که دادم، بعد پرسیدن 

ی که سه تا مرد میان هتل و   میگن که با    از همکارهاشون گفیی

ن و حایم هم     حایم کار دارن. اونا هم با اتاق حایم تماس  میگت 

ه  میاد تو النی و اونارو  میبینه و گویا بعد دقایفی هم همراهشون  مت 

ون و دیگه هم تا االن ازش    بت 

ی نشده! قضییه بودار بنظر یم رسه! من بلیط هارو اوگ کردم  ختی

ی دو تا جای خایل   اون هم بزور و با هزار و یگ رفیق و آشنا تا تونسیی

برای پرواز سه ساعت دیگه بهمون بدن. فقط تا یک ساعت دیگه  

 و بیای فرودگاه.  وقت داری وسایلت رو جمع و جور کتی 

 _ باشه... باشه... االن... فقط به پدرم یه ختی بدم... 

ی حد بگو که داری یم ری   ... فقط در همی 
_ هرکاری یم کتی شیعتی

کت بره.   فرودگاه و حتما به شر



 

ن بعد قطع تماسش با فرهودی، شاسیمه با محتی تماس   نستی

 گرفته و اطالع یم دهد. 

ِکشان با حایم یم رود و هر آنچه را که   به اتاق خواِب  مشتی

جایجای اتاق  . اما نگاهش هم در بر میدارداحتیاج دارد را  

 !  چرخ یم خورد و روی تخت بیشتی

 

سیع یم کند افکار سمیای را که همانند قارخی سیم و خودرو رشد  

د.    یم کنند را بگت 

اما آنقدر اضطراب و واهمه دارد  کهنیم تواند شپوشر برای حال 

بدش بگذارد. گوشیاش را در همان حال و احوالش از روی تخت   

د. باز هم  بوقبر  های نی    میدارد و شماره حایم را مجدد یم گت 

 صیبش یم شود. درنی ن

است که برای   زمزمه ایی سکونی که دارد همان عاشقانه ترین  

ِ حایم دارد. در احواالنی که او را ندارد و با سکوتش  
ی دوست داشیی

 ... ی دنچی از وجودش در  گوشه
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وسایل هایش را جمع کرده و نکرده، داخل سایک کوچک یم ریزد و  

ازیر  میشود و در همان کش و قوِس  زیپش را  میبندد. از پله ها ش 



 

ی یم  عجله با   د و درخواست ماشی  اش ، شماره آژانس را یم گت 

 کند. 

یه یاد چندین ماه قبل  میافتد، همان شتی که برای دیدار حایم رفته  

اش را با آن پیشنهاد به حایم گفته بود. لبخندی که به   و ابراز عالقه

نِج  عشقیست که  روی لبانش نقش  میبندد، این بار حا صِل دستی

حایم نصیبش کرده. لبخند تلچی که نشان از این دارد که حایم را 

 بدست آورد.  

بعد از آن همه اتفاقات و سختی ها! حال اما واهمه دارد از  اینکه  

 اتفاق ناگواری رخ داده باشد.  شا حایم  مبادا برای 

 میداند که هیچگاه حایم به او خیانت نکرده و  نمیکند.   

اما  حرفهای امشب فرهودی که گفته بود، سه مرد در هتل  

بدنبالش آمده اند، جواب ندادن های حایم، همه و همه   

یکِیشان   دست بهدست هم داده تا نتواند افکارش را به روِی  

 متمرکز کند و انسجایم ببخشد. 

ی زنگ آیفون بصدا در    لباس هایش را به تن یم زند، در همان حی 

ور است که با صدای آن   غوطه  میآید. بقدری در فکر و خیال 

د و دستش را به روی    میگذارد.   ش ا سینه از جا  میتی



 

میدارد. نگایه اجمایل همراه با    پا تند یم کند و ساکش را  بر 

  روبه خانه  میاندازد و دو  
ی

گونه اشگ به روی   قطره ی  دلتنگ

 میچکد.   اش

ند.  چراغه  ی ون  مت   ای خانه را خاموش  میکند و از خانه بت 

 که درختچه کاج درونش است،   
ی

کلیدها را داخل گلداِن بزرگ

 میگذارد. 

ند و بعد از یط کردن  ی حیاط، در را باز کرده و خارج  هایش را پا  مت 

 میشود. سوار تاکیس شده و به سمت فرودگاه حرکت  میکند. 

ون     میکشد و به محتی پیایم با مضمون    گوشیاش را بار دیگر بت 

 اینکه مکان کلیدهای خانه کجاست، یم فرستد. 

دل در دلش نیست و هول شده است.  آنقدری برای دیرن حایم در 

دلشوره و دلهره، دست و پا یم زند که اسم  منجالب هراس و 

 آرامش در این برهه از زندگیاش معنانی ندارد! 

سد، بعد از حساب کردن پول تاکیس از آن   به فرودگاه که مت 

پیاده شده و با ساک در دستش با عجله به داخل سالن فرودگاه  

ود.     مت 

ن تکانی   میخورد.   گوشر درون دستش  میلرزد و نستی

اینکه شاید حایم باشد، ساک از دستش رها یم شود و    به امید 

میاندازد اما نام فرهودی که در حال    نگایه به صفحه گوشر  



 

نمیآید. اما با هر مکافانی   نمایش دادن است، به مزاقش خوش 

 که به جانش اتصایل کرده، تماس را وصل  میکند. 

؟ ی  _ سالم، من االن فرودگاهم شما کجایی 

روی   هانی که  رو به دگاهم، بیا به قسمت  صندیل_ سالم منم فرو 

 کافه فرودگاه قرار دارن، من اونجا منتظرتم. 

میکند. ساکش را مجدد بدست    میگوید و تماس را قطع  ای  باشه

ود.   د و به سمتی که فرهودی گفته بود،  مت   میگت 

میاندازد و در نهایت فرهودی را پشت    تابلوهای کوچک را نگایه 

س و اضطراِب ناشر از جواب ندادن حایم  یگ از  ها  میبیند. استی ی مت 

 و مشکوک بودِن قضییه، 

های بدوِن حایم، نتواند    باعث شده تا در این روزها و  شب

ی امر باعث سوزش    لحظهای  پلکهایش را بروی هم بگذارد و همی 

 چشمهایش  میشود. 

ی هنوز تا پرواز نیم ساعتی مونده.   _ سالم بشی 
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میگوید و روی صندیل مقابل فرهودی یم نشیند. ساکش را   سالیم 

 هم کنار پایش قرار  میدهد. 

 _ خی  میخوری سفارش بدم؟ 



 

 میاندازد.  ای باال   بیتفاوت  شانه 

 _ یه نوشیدنی گرم، حاال هر خی  میخواد باشه، ممنونم. 

سمت  فرهودی شی تکان  میدهد و برای سفارش دادن، به 

ود. کیم بعد بر  میگردد و در جای قبلش    پیشخوان مت 

 مینشیند. 

؟  _ با حایم مجدد تماس گرفتی

_ بله! اما بوق  میخوره و جواب  نمیده! بنظر شما اون سه تا  

 مرد کیا بودن؟ برای خی اومدن دنبال حایم تو هتل؟

 ه صندلیاش تکیه  میدهد ب فرهودی 

  ! نمیخوام تِه دلت رو خایل کنم اما اگر  _ منم مثل تو نی ختی

یم، مجبوریم به سفارت ایران   ی از حایم بگت  خودمون نتونیم ختی

پل ختی بدیم! 
 تو اونجا و یا پلیس اینتی

بان قلبش را احساس    ن نفس کشیدن را فراموش  میکند! رصی نستی

د!  گوشه   نمیکند و    ی چشمش از ترس میتی

؟    _ یعتی خی

 موهایش میکشد. فرهودی کالفه دستی به 

نم! حرفام  ی  که ممکِن رخ بده، حرف  مت 
_ من فقط دارم از اتفاقانی

ان که باید زده بشه!   ممکِن تلخ و گزنده باشن اما تمام  حدس هانی 

سیم ساده بگذریم!   نباید از هیچ فکری که بهش    مت 



 

، زبانش را به روی لبهایش  گلویش خشک شده و زبانش از آن بیشتی

ه  میماند. میکشد و با د    به فرهودی خت 
ی

 رماندگ

 _ اگر... اگر... 

 کرد! به کشوری 
ی

_ اونجا ایران نیست که بشه خییل راحت دوندگ

یم که همه جوره خودشون ایران رو تو تحریم  میذارن!   داریم  مت 

پل به دادمون  حاال خییل شانس بیاریم همون سفارت و پلیس اینتی

پل برای    برسه! اینم باید بگم که پلیس اینتی

رف خییل شاخ  هرکیس پا نمیشه دست به عملیات بزنه! مگر ط

کتش    باشه که حایم هم جزو همون دستست! حایم و شر

کت و چهره تو   ین و برترین شر ! پس احتمال خاورمیانهیگ از بهتی

! شاید خییل زود پیداش کنیم، شاید   هارو در نظر بگت  ی خییل چت 

نمیدونیم که با کیا طرفیم!   خییل دیر! در هر صورت ما دقیقا 

تنها امیدواریم اینه که بریم همون هتل و با وجود پلیس و همکاری  

! حداقل بدونیم حایم   ی ی ها رو چک کیی مدیر هتل بخوایم که دوربی 

با کیا رفته، اما اینم باید بگم که پلیس خییل سخت  اینکار رو  میکنه  

ارم به وجود پلیس و ما خودمون اول باید بدنبالش باشیم! اما امیدو 

 احتیاخی نباشه و  



 

خودمون با  پرسوجو حایم رو پیدا کنیم، خب یه موردی هم  

هست که  نمیشه نگم و از تو مخفی نگه دارم اونم  ایِنکه با ژینوس  

ی گرفتم.   تماس گرفتم و ختی

ی  میکند. ابرو    تت 
ن با شنیدن اسم ژینوس،  گوشهایش را بیشتی نستی

 میگوید:   درهم  میکشد و سوایل  

 _ خب؟  چیشد؟ 

ن را، هم آسوده میکند و هم   فرهودی با یک جمله خیال نستی

 مشوش! 

 _ اونم ختی نداشت! 

ن  نمیداند نفسش را از این آزاد سازد که حایم پیش ژینوس   نستی

ی از حایم ندارد!   نیست و یا حبس سازد از این که ژینوس هم ختی

 میگوید: اما رو به فرهودی حق به جانب   

ی ممکِن ژینوس و حایم تبانی کرده باشن و   _ پس شما که  میگفتی 

از من  بهعنوان پوشش استفاده کردن و این حرفا! پس  چیشد که  

ی از حایم نداره؟   ژینوس هم ختی
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ن را بدهد که   ند.  میخواهد جواب نستی ی فرهودی لبخندی  مت 

ی با  میآورد و بعد ا گارسون  سفارشاِتشان را   ز قرار دادن به روی مت 

 ای  میگوید و دور  میشود.  اجازه

ن را مقابلش قرار میدهد و قهوه خودش   نسکافه نستی فرهودی شت 

ی فنجان بازی    لبه  را هم به مقابلش  میکشد. در حایل که با

 اش را هم  میگوید.  میکند، حرف  نگفته

همیه حدسیات رو گفتم!  همیه     _ گفتم که! من فقط  

کت داره دهن به ی کارمندای شر دهن  میچرخه! تو   حرفهانی که بی 

کت داری اون قدری  ! شر بعنوان زن حایم باید از اینها باختی باشر

ن    ! نستی سخته که حتی  نمیتونی یک ثانیه هم ازش دور بمونی

د و...   دسته ی دو انگشتش  میگت   کوچک فنجان را بی 

ن هم مهمه! شما با  _ باختی بودن خوبه! اما چجوری ختی رسوند

همون حدسیات... البته منم االن دارم حدس خودم رو  میگم!  

میکردی که من فکر کنم تموم این مدت با یه آدِم   داشتی کاری 

روبهرو بودم! هر چند ابدا حایم  اینطور نبوده و    تزویرگر  

ِ این اتفاقات، اون هم  پشت شهم  
نیست! و مطمئنم تالفی

 دسیات شما ِنمود پیدا کنه!  جوری بوده که همون ح



 

آدم دورم جمع بشن و بگن حایم آدم بدِی، باز  جفوج فو دنیا و    دنیا

ی چون هیچ   هم من قبول ندارم! پس جلوی من از حایم بد نگی 

ی نداره!   تاثت 

د و لبخندی پر حفرهودی جفت ابروهایش با  ن باال  میتی
رفهای نستی

ند.  ی  عمق مت 

_ خوشبحاِل حایم که تو رو داره! آدم یگ تو زندگیش مثل تو  

نداره! مطمئنا تا آخر عمر خوشبختی تو  داشته باشه، هیچ غیم

 خون و وجودِش! 

ن کیم از گارِد  گرفته اش در مقابل فرهودی  میکاهد. نیمچه   نستی

ند و جرعه ای از شت  و  نسکافه ی اش را  مینوشد و   لبخندی  مت 

گرمای مطبوع و دلچسب آن را، با لذت گواراِی روح و وجود   

 هایش دور  میسازد. اش میکند. لبه فنجان را از  لب  خسته

_ لطف دارین  

 شما، 

این   _ امیدوارم نی هیچ مشکیل بدونیم حایم کجاست. حداقل  

ن   که  دلنگرونی و دلواپیس براش به ختی خوب منتیه بشه! نستی

نسکافهاش را کناری یم زند. هر   زیرلب امیدواریم میگوید و  شت 



 

حامی میاندیشد که تمام لحظاتش را پر کرده!    ثانیه به  حامیای 

ن تِب دلهره نبوِد او را به جان خریده   یا که پاسخگو نیست و نستی

 است! 

................. 

کت یا هتیل که حایم توش اقامت   _ رسیدیم مستقیما بریم شر

 داشته؟

سیم، اما اگر زمانی رسیدیم که  _ دقیقا  نمیتونم بگم چه ساعتی  مت 

کت بودن، حتما این کار رو میکنیم. اگر احساس  میکتی که   تو شر

ی، چشمات رو ببند و سیع کن  ه یا حالت تهوع  میگت  شت گیج مت 

. اگ  ر هم که قبال سوار شدی و حالتاش رو  میدونی که هیچ. بخوانی

سیع  میکند چشمانش را ببندد. حرفی در قبال حرف فرهودی   

ند. حرفی ندارد که بگوید! هواپیما را از دور هم ندیده بود اما   ی نمت 

ی بار سوار شده و بدنبال حایم حارصی بود تمام    حاال برای دومی 

ه جان بخرد! بار اول پر از های پرواز و کشور غریب را ب سختی 

ی به ماه عسل و بار دوم برایش تلخ  میآمد که   ذوق برای رفیی

 هواپیما بلند نشده احساس شگیجه و حالت تهوع  میکرد. 

.............. 



 

ن خانم؟  ن خانم؟ نستی  _ نستی

گونی صدای فرهودی را در خواب و بیداری میشنود، شش  

ی شده و چشم تمایل شدیدی برای خواب  هایش باز هم  سنگی 

دارند.  پلکهایش را چندباری باز و بسته  میکند. در نهایت کامل 

 بازشان میکند. 
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 _ حالت خوبه؟ 

 شش را به سمت فرهودی  میچرخاند. 

_ بله، خوبم... من 

از گ 

خوابیدم؟فرهودی 

رویش لبخندی به 

ند.    ی  مت 

! دقیقا یک  ِ
ی ساعت بعد از بلند  _ ماشاال خوابت خییل سنگی 

شدن هواپیما خوابت برد! تا االنی که رسیدیم. بیشتی از چند  

ی خوردی؟در حال باز کردن   ی ساعت خوابیدی! آرامبخیسر چت 

 کمربند  میگوید: 



 

_ نه فقط این دو شب گذشته نتونستم بخوابم. از طرفی هم  

س برای حایم، کال خسته شدم.   استی

ی کیف کوچکش از  قسمت تعبیه شده در   فرهودی در حال برداشیی

ن را هم  میدهد.   باالششان، جواب نستی

ی برام سوال شد.  _ دلیل قانع  کننده ای بود. فقط این خواب سنگی 

 چون برای خوردن غذا هم که صدات کردم بیدار نشدی. 

البته غذات رو برات داخل ظرف یکبار مرصف و داخل نایلکس نگه 

 داشتم. 

 _ ممنونم زحمت شد براتون. 

 هایش  میاندازد.  کیف را یک وری به روی یگ از  شانهبند  

 این؟  _ زحمتی نبود،  آماده

 _ بله  آمادهم. 

هر دو بعد از خارج شدن از هواپیما و در نهایت فرودگاه، به سمت  

وند.  کت  مت   شر

کت؟  _  ی تو شر  میگم بنظرتون االن هسیی

نمیدونم اصال با حایم حرف زدن یا   _ به احتمال زیاد باشن!  

نه؟! حایم رفته پیششون یا نه؟! البته تو این مدنی که ما تو پرواز 

بودیم، ممکن حتی تا االن تماس تلفتی هم انجام داده باشن. در هر 

صورت هیچی  نمیدونیم! اما این که نی ختی بریم شاغشون تو  



 

! حداقلش اینه که  ِ
کت بهتی ی و هم  اینکه  پیدا  نمی یبهونه اشر کیی

شون میندازیم.  کت باشن گت   اگر شر

ن در سکوت به تکان دادن مخترص شش اکتفا  میکند. هوای   نستی

شهر و کشوری که در آن است، بوی غریتی  میدهد اما وقتی در  

میکند، خودش هم نفس     هوانی که  حامیاش استشمام  

د. کیم چون هنوز  حایم ندیده!   اش را  میکشد، کیم آرام  میگت 

وار یم چیند. برای    ها را در پستوی ذهنش، قافیه و  ردیف واژه

 اینکه وقتی حایم را دید، تسالی دلش شوند.   

  

ون بریزد که   زمانی  آنها را همچو قصه ای هر شِب از دهانش بت 

نِگ  حامیست. غرق نیاز و تماشای او! تا بلکه   ه به نگاِه  شتی خت 

یباواِر دلش کند!  خاطره هارا دوره فر  حرف های  یسوژه هاشوِی  

  برای  زندگانیاش  پلهای  کند و بگوید که همه عمرش  آنها را 

ِ پر از تپششان نشود!  سایه  میکند تا  
ی

 ی شویم باالش زندگ

دلش میخواهد معمای بوجود آمده در  زندگیاش را براحتی همان 

یک و شییم و ریایصی حل کند.   ی  مسائل فیثاغورث و فت 

  ای که با لذت به شاغ  حل چند  مجهویل یمسئله ها همان 

فت!   کردنشان  مت 



 

د و در تکراِر حایم، اشباع شده   دلش  میخواهد زانو به بغل بگت 

 شقشان از دل و جانش بگذرد و  عمل نکند. پاِی پیماِن ع

ِ  شبهایش بود چشم بر    عشق بورزد  همان حایم ای که همدم تنهانی

نازِک دلش نبندد و حتی با وجود حایم باز هم در خیالش او    پنجریه

  را صدها هزاربار دوره کند. نه از روی ناچاری! از روی لذِت عشق

 حایم را بخواهد.  رمستانه ت

ِ حایم، ایستاده است و تمام وجودش او را 
ی میاِن بودن و خواسیی

نند.   ی     اینکه حال به خاطر او نفس    صدا  مت 
ی

میکشد و زندگ

میکند. در کنارش دنیا برایش زیباتر جلوه  میکند و این    

ی همان آرزو و رویاهای    بودند که زمانی   شبانه اشخواسیی
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ِ عاشفی همچو گمان  میکرد اشتباه اس ت و مال او نیست! اما تت 

شان و  زندگیشان همچو دریا و   های عاشقانه زورفی شد در اندیشه

 ... هانی پر از نوید آرزو و خوشبختی  ساحیل. با  دل

 دلش همان روزها 

هانی که با یک نظر، میثاِق  بیِنشان  میخواهد و بس! از همان را 

 نظربازِی عاشقانه  میشد... 



 

یکِیشان نیست! پاِی نبوِد  یکِیشان، آذین بندِی بزم عاشقانه حال  

 شان را خاموش کرده و دیگری به انتظاِر از نو روشن شدن!  شبانه

سند، فرهودی کرایه را حساب  میکند و هر  کت که  مت  به مقابل شر

نند.   ی ون  مت  روهای هر دو طرف خیابان  پیاده  دو از تاکیس بت 

کت با وجود سه نگهبان شلوغ است و فقط مقابل د رب ورودی شر

اند، کیم خلوت است. هر دو به آن   سیاه پوست که  ایستاده

کت  میشوند. فرهودی خییل   سمت قدم  بر میدارند و وارد شر

ن   خوب مست  را  میشناسد و سیع  میکند با دستش راهنمای نستی

اینکه با آسانسور به طبقه مورد نظرشان     هم شود. بعد از  

سند، فرهودی با دیدن منیسر که برایش از شی قبل آشنا    مت 

ن  برمیدارد. مقابل منیسر  میآمد،  قدم های بلندتری نسبت به نستی

سد،  میایستد و سالیم  میگوید.    که  مت 

ه  میشود و در   به چهره او خت 
منیسر با دیدن فرهودی کیم بیشتی

ی او از جایش بلند  میشود و دستش را به نشانه   نهایت با شناخیی

ام برای فرهودی دراز میکند. فرهودی مخترص دستی   ادب و احتی

سد که آیا مدیر و یا معاون در  میدهد و بدون فوت وقت از او  میتی

کت حضور دارند یا نه؟  ی خودش را به کنار فرهودی   شر ن نت 
نستی



 

ن  میافتد، رو به فرهودی   ساند. منیسر که نگاهش به نستی   مت 

ن هم همراه او است یا نه؟ که فرهودی جوابش  سد که آیا نستی میتی

ن را زن    را   میدهد و نستی

آمدگونی  میکند و چون   خوش  حایم معرفی  میکند. منیسر  

بیل در حایل که  میگوید هر  فرهودی را  میشناخته بدون وقت ق

کت و اتاق هستند، روبه فرهودی  میگوید تا   دوی  آنها داخل شر

 کیم صتی کند تا حضورش را به  آنها اعالم کند. 

سد:  ن نی طاقت روبه فرهودی  میتی
 نستی

 میگه؟   چیشد  خی  _ 

ن نگایه  میاندازد.   فرهودی به چهره دلنگران نستی

 _ متوجه نشدی؟ 

ن   میاندازد.   ای باال   شانه نستی

 _ یکم جسته و گریخته اما نه کامل. 

ی جا بمون تا  . هم مدیر و هم معاون. بنظرم تو همی  ی
_ تو اتاق هسیی

 من برم و بیام. 

ن  بیحرف  نیم ند و روی یگ از  مبل نستی ی ی    چرخی مت  های مقابل مت 

 منیسر  مینشیند. 

 _ منتظر  میمونم اما خواهشا زود برگردین. 



 

ی شی تکان  میدهد و منیسر هم بعد قطع تماس، رو به  فرهود

 میتواند داخل شود.  فرهودی اعالم  میکند که  

ن کشنده  میگذرند.  آنقدری که نمیتواند از تکان  لحظات برای نستی

  دادن پایش دست بکشد. ناخن انگشت شصتش را میان  دندان

ی در اتاق و منیسر که زیر چشیم نگاه ش  هایش گرفته و نگاهش بی 

انی    و حت 
ی

میکند، در رفت و آمد است.  به گونهای در شگشتگ

ند که در ظاهرش هم هویدا شده.  ی  دست و پا  مت 

زمان بسختی  میگذرد اما در نهایت انتظار به پایان یم رسد و  

ند و در را پشت شش   ی ون  مت    فرهودی از اتاق بت 

 میبندد.  

ای زیر لب  میگوید   برای منیسر شی تکان  میدهد و  خداحافظی 

نی که از روی صندیل بلند شده و  بیتاب است،    و به شاغ نستی

ود.   مت 
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سد: قبل از این ن بالفاصله  میتی
 که فرهودی دهان باز کند، نستی

 چیشد از حایم ختی دارن؟ _ 



 

ن نشان یم   کت را به نستی فرهودی با دستش مست  خروج از شر

ن را   دهد و در همان حال هم سیع  میکند با آرامش جواب نستی

 بدهد تا بیش از این هول نشود! 

ون تا بگم.   _ فعال بیا بریم بت 

ی از  حامیست، این اما برای  نی که در تب و تاب شنیدن ختی نستی

 حرف فرهودی را قانع کننده  نمیداند! 

؟ ی ! از حایم ختی داشیی ی ی حاال بهم بگی   _ نه! لطفا همی 

ی مکث  میکند، سپس قدم لحظه فرهودی   هایش را   ای در راه رفیی

 با بالتکلیفی  بر میدارد! 

که یموقع فکر نکتی  _ پرسیده بودم قبل پرواز، االن هم اومدیم  

جون حایم برای من ارزش نداره! ِمن و ِمن کردن اما بازم نه! ختی  

 ! ی  نداشیی

، از ُبهت! 
ی

ن دهانش نیمه باز  میماند، از درماندگ  نستی

؟ یعتی خی که ختی ندارن؟ حایم اومده بود با همینا   _ یعتی خی

 صحبت کنه!  

ن ندارد. خ ییل زود  فرهودی جوانی برای  سوالهای  بیامان نستی

لحنش عصتی و کالفه  میشود . از  اینکه  نمیداند دقیقا باید حایم  

 را کجا پیدا کنند! 



 

! نیم دونم  چه ی ی نگفیی ی   _ ای بابا!  نمیدونن دیگه! بدونن هم چت 

ه! بیا بریم فعال هتیل که حایم توش اقامت داشته. این جور که   ختی

 معلومه خودمون باید بیفتیم دنبالش! 

کت خارج  میشوند و هر دو در افکارشان غوطههر دو از  ور! اما   شر

ن با  قلمموِی خیاِل حایم،  یادگاریای    میکشد بر    نستی

ذهنش. حال که حایم نیست قفیس  میکشد   خاطرهای دفتی ثبت  

هایش به رقص   و بارانی از بغض که پشِت  پلک  مرغ عشقبا یک  

ی را  در  ی ن چت 
کم دارد.  بعد از سوار    میآید. حایم نیست و گونی نستی

قدمهانی  شدنشان در تاکیس و رسیدن به هتل مورد نظر، هر دو با  

وند.    بلند به داخل آن  مت 

 

ن   نستی

شهر و کشور خارخی  یجذابیت هابقدری درگت  حامیست که حتی   

ی بار پا به کشوری   برایش اهمیتی ندارد و حتی ذوق  اینکه برای اولی 

 ارد.  غریب گذاشته را هم ند

فرهودی خودش زودتر دست بکار شده و از  البیَم نها که در پشت 

وع به پرس و جو میکند.  پیشخوان قرار  گرفته  اند، شر
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ی به  آنها ارائه   ی نت  در همان حال هم سیع  میکند مدرک معتتی

ن و فرهودی  کند که برایشان قابل قبول باشد. دقایفی بعد نستی

داخل اتاق مدیریت هستند و با کیم گفت  وگو  آنها را به اتاق  

ند.   حایم  میتی

ن با دیدن   اش که روی پاتختی   گوشر  حایم و   یوسایل هانستی

میدارد. در همان حال    پا تند میکند و آن را بر کنار تخت است،  

 سیع  میکند اشکهای مزاحمش را از روی صورتش پس بزند.  

ن برسعت  از شارژ گوشر فقط چند درصد  باقیمانده و نستی

،  گوشر را چک میکند اما بجز  تماس های خودش، محتی

ی دیگری عایدش نمیشود.  ، چت   فرهودی و گیتی

میفشارد و آن را به قفسه    گوشر را محکم میان دستش  

اش  میچسباند. میچرخد و روبه فرهودی که به خودش   سینه

ه است، با ُحزن و اشک شش را به چپ و راست تکان   خت 

 میدهد. 

................ 

 



 

_ فقط دو س                 ه ت   ا دیگ   ه بیم   ارس               ت   ان مون   ده. اون   ا رو هم بگردیم،  

بگردیم اگر پیدا نکردیم، بعد    ش       خیص        که تو س       فارت هس       ت گفته

ی به کارمون  میآد!   بهمون کمک  میکنه! در حال حارصی فقط گش            یی

خودت هم که دیدی، پلیس هاش     ون رغبت چندانی نش     ون ندادن تا  

! یجورانی از شش  ون باز کردن! تو خس  ته ش  دی برو  
ی بهمون کمک کیی

ی شد بهت  میگم.  احت کن. هر ختی  هتل استی

پریده، هم زیر چش        مات گود افتاده! حایم با   از  بیخوانی هم رنگت

میآد یه مش ت حواله ص ورت من   این وض ع تو رو ببینه اول از همه  

میکنه که چرا تو رو دنبال خودم کش         وندم. هیچی هم  نمیخوری و 

 این دیگه بدتر! 

ن پوزخندی  گوش   ه ی لبش مینش   یند و ص   ورتش را میان دس   ت  نس   تی

 هایش پنهان  میکند. 

ی از حایم _ داره یک ر    میش               ه که اینجا اومدیم و ختی
وز و نص               فی

و   پیشرررررفرت ان نیس                ت! مگ ه  نمیگن کش               ورای اروپ انی فالن ق در  

ادعاش       ون گوش فلک رو پر میکنه، پس چرا واس       ه جون آدما ارزش 

فتی که جون  ؟ به چه درد  میخوره پیرسر ی  قائل نیسیی

آدما واس         ش         ون مهم نیس         ت؟ پس چرا پای انس         انیت که یم رس         ه 

وس   ط جای خایل نش   ون  میدن؟ اص   ال براش   ون مهم نیس   ت! اون از 



 

پلیس               اش               ون، اونم از مردم عادیش               ون! همون مدیر و معاونی که  

ِ من! ح   ایم من االن 
ی

معلوم نیس                 ت چ   ه مرگش               ون   ه! اینم از زن   دگ

 کجاست؟ 

اه ایش قرار می ده د و  فرهودی آرنج دس               ته ایش را ب ه روی ران پ 

س  اند. _ جوانی برای  انگش  تهای هر دو دس  تش را به موهایش  مت 

حرف ات ن دارم چون خودم مون دم! اگر  میخوای ب ازم دنب الم بی ای 

 پس پاشو. اون سه تا بیمارستان رو هم بگردیم و تموم بشه! 

اگر تو این ش   هر نباش   ه و ش   هرهای دیگه این کش   ور بخواد باش   ه،  

 مده! پاشو! کارمون در او 

ن وانی زیر لب  میگوید و از روی  صندلیای که در  پیادهرو قرار 
نستی

قدمهانی خس            ته و پر از یاس   میشود. هر دو با   گرفته بود بلند 

ون د ت ا بلک ه نش                انی از ح ایم پی دا    دیگر  مت 
ب ه س               وی بیم ارس               ت انی

ند و از او  میخواهد  ی ن مدام در دل نام خدا را ص      دا مت 
 میکنند. نس      تی

وع ش ده  تازه شر
ی

اش را به او   که حایم را بار دیگر به او ببخش د. زندگ

 هاش را برای او تلخ نکند.  این  چندوقت یخوشی هازیاد نبیند و  

ن د ح اص               لش  میش               ود پر ش                دن ک اس                ه ه ای    حرف  ی ه انی ک ه مت 

 میشوند!  هایش شازیر   شکهانی که به روی  گونهاچشمانش و 

یزد...    بیصدا اشک  مت 
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ی     هایش ص ورتش را   بیص دا اما پر از حرف! به عادت قبل با  آس تی 

پاک  میکند. حتی چش        مانش هم دیگر نا و توانی برایش        ان نمانده! 

 اند!  بقدری که از نبوِد حایم و ندیدِن روی او، باریده

................... 

پ     ارک دراز کش               ی     ده و هر دو  ه     ای مرطوب    فرهودی روی  چمن

ن اما  ه اس       ت. نس       تی دس       تش را زیر شش گذاش       ته و به آس       مان خت 

 پاهایش را به آغوش کشیده و  دستهایش را به دور  آنها قفل. 

شش را به روی زانوهایش گذاش           ته و به این فکر میکند که چرا خدا 

 اش را اجابت صدایش را نیم شنود و  خواسته

را هم پرس و جو کردن د و ب از هم از ح ایم  نمیکن د؟ دو بیم ارس               ت ان   

ی نبود! گونی هیچ اثری از او در این شهر نیست و حال    ختی

هردویش            ان،  امیدهایش            ان به ناامیدی مبدل گش            ته و علنا یاس و  

ند. هر دو خس ته و هر دو نگران! از  ی ناامیدی در وجودش ان پرس ه  مت 

ی در ش             هر بود زمانی که  آمده ند، اما هرچه  اند مدام در حال گش             یی

سند!   به نتیجه  مت 
 بیشتی  میگردند، کمتی



 

، هر   ن به جز محتی
ند و نس          تی ، گلرخ و گیتی مدام تماس  میگت  محتی

از   شهم   حرفهانی که سمبل و دو مادر را با  آن ه        ا را  م ی ک ن        د، 

شش ب از  میکن د ام ا  نمی دان د اگر اینب ار تم اس گرفتن د، چ ه پ اس               چی 

 فقط مونده یه بیمارستان. دارد که به  آنها بدهد؟_ 

ی  ی حرفش،  نیمخت  میش  ود و یک پایش را   فرهودی بعد از گفیی

از زانو خم  میکند و در حایل که یک دس    تش س    تون بدنش ش    ده،  

میگ   ذارد و چش               م   انش را برای   آنیگ دستش را به روی زانویش 

 میچرخاند.   دیدن  اطرافشان،  

_ هوا تاریک ش    ده، چند س    اعت دیگه ص    بح  میش    ه. بیا بریم من تو 

بیم  ارس               ت  ان هم  رو برس               ونم  ت هت  ل و خودم  برمیگردم از آخرین  

پرس   میکنم. حداقل  یکیمون جون تو بدنش بمونه واسه    سوال  

 وجوهای بعدی! 
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ی به پا کرده که   ی حایم از همان ابتدا کفیس           ر آهنی  گونی برای یافیی

نمیتواند  بیخیاِل پیداکردِن حایم ش              ود. با  اینکه از چش              مانش  

 ارد. برمید  امیدی سوسو  نمیکند اما چند قدیم 



 

 _ نه! من

ک                             ه میآم. خسته شدم اما نه برای حایم!  خستهام از   ای                             ن 

 نمیدونم چرا من و این پاها تو شنوشتمون گز کردِن خیابوناست!  

  ِ
ی

ی کردن ش    هر! چه غریب و چه آش    نا! دیگه تو قص    ه زندگ باال و پایی 

م! راه برم تا برس            م به اون 
و
منم  اینطور نوش            ته ش            ده که باید بدوا

ی   ی ی چت  که  میخوام! حاال که این آخرین بیمارس   تاِن، دیگه از راه رفیی

سم!  و نیمه ول کردن خسته  نمیشم! یا  سم به آخرش، یا  نمت   مت 

ن را که حال مقابلش قرار گرفته برانداز  میکند.   فرهودی کیم نستی

 خ  ایص دارد!  حرفه  ایش گونی پر از راز و 
ی

اینک  ه این دختی پیچی  دگ

کس       انی س       خن  میگوید که  موهایش       ان را در   رمز اس       ت و همانند 

 آسیاب سپید کردهاند.  

هوفی خس       ته از دهانش خارج  میش       ود و از جایش بلند یم ش       ود. 

ت  ع  ج        ب     ساِق پاهای خودش که بشدت درد  در  و  گ  رف  ت  ه        ان        د 

ن حتی آخی  نمیگوید از این که مدام همپای  اس             ت که چرا نس             تی

 خودش به  اینطرف و  آنطرف دوییده! 

س               ن د، فرهودی ب ا لحتی ک ه دیگر حتی   ک ه ب ه بیم ارس               ت ان  مت 
زم انی

 نشانی از امید نیست، نام حایم را  میگوید. 



 

ونی ک ه روی  ج ابج ا  میکن د و چن دت ارم  بینیشزن عینکش را کیم روی  

پیش انیاش ریخته را پش ت گوش ش  میفرس تد. نایم که فرهودی گفته  

ن منتظر  را در رای ان ه مق ابلش ِشچ میکن د. هم فرهودی و هم نس               تی

ای    هس               تن  د؛ ام  ا  لحظ  ه》. مت  اس               فمsorry《ش               نی  دِن  کلمیه 

نمیگ ذرد ک ه زن ن ام ح ایم را ت ایی د  میکن د و  میگوی د ک ه ح ایم در این 

ی است.  icuبخش  مراقبتهای ویژه  بیمارستان و در   بستی

 که  ش      نیده
ن از حرفی ی نیس      تند.   فرهودی و نس      تی اند، چندان مطمی 

 هر دو مبهوت و در حالتی سکوت به یکدیگر نگاه  میکنند! 

ن دس   تش را به روی پیش   خوان گذاش   ته و بار دیگر از زن س   وال   نس   تی

 میکند که او هم جوابش را با اطمینان  میدهد. 

س         ند و برس         عت خودش         ان را به طبقه   طبقه بخش مربوطه را میتی

س    انند. با هزاران تمنا و خواهش و  اینکه از آش    ناهای  مورد نظر  مت 

میخواهن د ک ه حتی   حایم هستند، روبه پرستاران ایستگاه پرستاری 

برای دق  ایفی کوت  اه ح  ایم را ببینن  د! در کم  ال تعج  ب هر  دویش                 ان  

یفی این اج ازه را  می ده د ک ه از پش                ت  س               وپروایزر بخش برای دق ا

 شیشه حایم را ببینند! 

ن  بیخیال درد پاهایش یم ش       ود! طوری به س       مت حایم پرواز  نس       تی

 نفسهایش یگ در میان در  میآیند. پشت  میکند که 



 

شیشه  میایستد و کف دستش را به روی آن  میگذارد، اما با دیدن  

ا تعجب و چشمانی زنی که با لباس مخصوص باالِش  حامیست، ب

 ِگرد شده، زیر لب  میگوید: 

 _ ژینوس!؟ 

باور  آنچه را که دیده ندارد، چندباری چشم برهم  میبندد و باز    

ی  را  میبیند که روی تخت   یحامی ا  تر  میآید و   میکند. نگاهش  پایی 

 دراز کشیده و چشمانش به صورت ژینوس دوخته شده

حرف در دهان فرهودی میماسد و  من  ....  _ میگم اول تو برو بعد  

او هم مست  دیدش حایم و  ژینوسیست، که با هم در حال  گفت  

وگو هستند. هر دو شوِک شدهاند، شوِک از اینکه ژینوس گفته بود 

ندارد و حال خودش باالش حایم بود! آن ها قریب از حایم اطالیع 

به دو روز چندین بیمارستان را به امید پیدا کردن حایم گشته بودند!  

س و ناراحتی به جان خریده بودند و حال!...   کیل استی
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ن که  اشک روی صورتش در حال یط کردن   هایش زودتر از نستی

ی چشم تا    را دارند، به خودش  میآید و   چانه شمسافت بی 



 

اش چندین بار محکم به شیشه میکوبد.   با نوک انگشت  اشاره

طوری که ژینوس و حایم بالفاصله نگاهشان را باال کشیده و هر  

ن و فرهودی که تعجبش جایش را به   دوی آن ها هم همانند نستی

ن نگاهش به صورت زخیم و   عصبانیت داده،  میدهند. اما نستی

لب زخیم حایم دوخته شده.  جای  زخمهای عمیفی روی  کبود و  

به چاقو! این    اش خودنمانی  میکنند.  زخم سینه هانی همانند رصی

 زخمها را خییل خوب  میشناسد. 

با دیدن چشمان حایم که به چشمانش گره خورده، سیل اشک 

ند.   ی هایش بیشتی  میشود و زیر لب نام حایم را ناباور صدا  مت 

شیشه ُش  میخورد. پاهایش توانی ندارند و   دستش از روی

ی  میافتد.  ن به روی زمی 
 نستی

اش در سالن خلوت   نمیگذرد که صدای بلند  گریه  یثانیه اچند  

میپوشانند. دیدن   رها  میشود و هر دو دستش، صورتش را  

حایِم همیشه مقتدرش در آن وضعیت و زخمهای صورت و  

 اش وصل کرده بودند،   ههای مختلفی که به سین  بدنش،  سیم

دو پرستاری بالفاصله نزدیک  میشوند که فرهودی توضیچ   

ود  ن  مت 
میدهد و بعد با بطری آنی که در دست دارد، به کنار نستی



 

ن اما   و سیع  میکند او را وادار کند تا  جرعه ای آب بخورد. نستی

 مدام تصویر حایم مقابل چشمانش و حتی پلکهای  بستهاش نقش 

ی حایم  میخو   رد. از این ناراحت نیست که چرا ژینوس را بر بالی 

دیده، دِل کوچک و قلب عاشقش، طاقت دیدن حایم در آن  

 وضعیت را نداشته! نگاه حایم،  

چشمهای حایم برایش آرامش و تسکیتی داشتند که حال با دیدن   

های خوِن درون سفیدی  آنها، شانه های ضعیفش تاب و  آن  لکه

ی به آن خورده باشد،    توان نیاوردند و قلبش گونی که تت 

 قطرهقطره از چشم هایش چکیدند.  

نمیکرد   نمیشنید و توجیه هم به  آن ها های فرهودی را   دلداری 

 ا پشت بند صدای فرهودی، صدای متعجب ژینوس را شنید. ام

 _ شما... شما... گ اومدین؟ گ... به شما ختی داد؟ 

ی حایم بود اما فرهودی به  ن که فقط در تمنای خواسیی نستی

 و  
ی

جای او هم عصبانی شد و تمام ناراحتی و خستگ

 عصبانیتش را بر ش ژینوس  خایل کرد! 

؟ زنیکه ما  _ پس تو که از حایم ختی ندا ؟ چیشده حاال اینجانی
شتی

از اون ش دنیا کوبیدیم اومیدیم  اینجا دنبال حایم و تو  میدونستی  



 

میدونی چندنفر االن چشم انتظار شنیدِن   و ش دوندی؟ هیچ 

ی چه حایل داره!   صدای  حایم  ان؟ زنش رو ببی 

 میمردی ختی  میدادی؟ روده راست تو شکمت داری نامسلمون؟  

ی  قبل از  اینکه ژینوس بتواند دفایع از اتهامات وارد شده در همی 

ن با هر زور و زحمتی که    چندثانیه، ازخودش کند، نستی

هست از جایش بلند  میشود. هر دوی  آنها را کناری یم زند و وارد  

ادی ندارد و  نمیتواند بیشتی از  اتاق  میشود. یم داند که وقت زی

 چنددقیقه در کنار حایم باشد. 

ساند.   میکند و خودش را به حایم   از فرصت استفاده   مت 

ن، دستش را که کیم آسیب دیده را  ی دست نستی حایم برای گرفیی

ن  هقهقش را رها  میکند.  بلند    میکند، نستی

نم؟   _ نستی

صدای ضعیف حایم چنگایل شده بر قلب هزار تکه شده اش!  

میسوزاند. صدای    دایعی بر دلش  میگذارد که همه وجودش را 

ی حایم بیشتی   نم گفیی ن فقط   گریه   نستی   اش را در میآورد و نستی

فقط  میخواهد   اش سینه  میخواهد وجود حایم را نفس بکشد. 

  نفسهاِی حایم را   حایم را فرا بخواند. دلش فقط نبض هاِی 

 میخواهد... 



 

 _ حایم... 

؟   _ جون حایم؟ تو اینجا 
ی

 چیکار  میکتی زندگ

ی    ... من و ببی  ی ! حالم خوبه! من و ببی  اینجوری گریه  میکتی

ن...   نستی
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ای از   ای که هست شش را بلند  میکند و در  هاله سختی با هر  

 پلکهای  میبیند. دو قطره اشک پشت  اشک، حایم را

اش باز هم آماده باریدن هستند که حایم نوک انگشتش   مشگ 

د.  ی نیفتاده،  میگت  ساند و  آنها را پایی  ن  مت 
 را به چشمان نستی

 _ تو چرا اینجانی حایم؟ این چه حال و روزِی؟ چرا  اینجور شدی؟ 

یکدم اتصال  چشمهایشان قطع  نمیشود، گونی پیوندی ناگسستتی    

 بینشان ُمهر و موم شده! حرف زدن با لب زخیم و بخیه  

نش نه! سیع    زده شده برای حایم کیم سخت است،  اما برای نستی

ن را بدهد.   میکند لبخندی به روی  لبهایش بنشاند و جواب نستی

م آوردن خانیم! آ  ش و الش شدم رو آوردن  _ نامردا تنها گت 

سونمتون. فقط تونستم   بیمارستان.  نمیخواستم زنگ بزنم و بتی

کت رو بدم.   شماره همون مدیر شر

 _ من رو غریبه دونستی حایم؟ 



 

! من فقط به مدیر   _ نه عشق! نه نفس! تو که همه عمر و جونی

کت که شمارش همون لحظه که داشتم با مرگ دست و   اون شر

تو ذهنم اومد! اونم چون قبلش با اون تماس  میکردم   پنجه نرم  

ی که  اینجا باشه، اما    گرفته بودم و اونا هم کیس رو  میخواسیی

کت هم از ترسش به ژینوس زنگ زده،  میدونسته که   مدیر شر

کت من بوده و از طرفی هم ژینوس یگ از   ژینوس قبال تو شر

کتشون شده! خییل خر تو خر شده عمر حایم! ب عدا  سهامدارای شر

 مفصل بهت توضیح  میدم. 

_ ویل نصف عمرم کردی حایم! االنم با این وضعیت... فرهودی 

حتی به ژینوس زنگ زد و پرسید ازش که از تو ختی داره یا نه که،  

کت!   گفته بود نه و ختی ندارم. حتی همون مدیر شر

ی کتی با خودت! نفسم   ن دیگه نبینم همچی 
_ ای بابا... ویل نستی

... این  سیمرفت وقتی  ی های  لعنتیام که   دیدم  اونجور افتادی زمی 

ی نگه،    ی وصل شدن... من از ژینوس خواستم به کیس چت 

کت هم که از ترسش  . مدیر شر ی نمیخواستم  اونور دلواپس بشی 

ی نگفته!  ی  چت 

ن دستی به صورت رنگ پریده  اش میکشد.  نستی

 _ قلبت درد گرفته بازم؟ 



 

 ِ ی  _ غلط  میکنه درد بگت  نه! همچی  ی قلتی که فقط بخاطر تو  مت 

یکم زیادی با کیسه بوکس اشتبایه گرفتنش اینم یه نموره دل نازک  

 شد! 

_ آخه اونا گ بودن حایم؟ چرا تو رو به این حال و روز  

کت باید ترسیده باشه؟  ؟ چرا مدیر اون شر ی  انداخیی

ن.   _ گوشت رو بیار جلو نستی

ه به حایم  میم ن متعجب کیم خت  اند و در نهایت کاری که نستی

ن ِپچ    حایم گفته بود را انجام  میدهد. حایم به آرایم دم گوِش نستی

ند:  ی  مت 

ش! چون دیگه وقتی برگردیم ایران  _ ایتی که  میگم، قرار نیست بتی

ی شدست. خیالت هم راحت باشه.    امنیتمون تضمیی 

ی خیالت هم نباشه!   فقط قول بده عی 

کت که رو بورسن و قراِر _ مافیا! آدمانی که  نمیخو  ی دوتا شر ان ببییی

ی و خودشون رو باال بکشن!   اکت کیل سود کیی  با یه شر

ژینوس باشه اما نبود  فقط این رو بگم که من فکر  میکردم شاید کار

کت رو هم تهدید کرده  و اون  آدمها حتی مدیر و معاون اون شر

بودن. تنها لطفشون به اون دو تا این بود که چون جزو اروپانی ها  

ن  ی و ادعای قدرت برتر، بدون کتک  راهیشون کردن! نستی هسیی

نمیتونم توضیح بدم! فقط بدون که نی شوصدا   بیشتی از این دیگه  

یم و تولیدات رو انجام بدیم، تا   قرار  شد همون قرارداد رو پیش بتی



 

ی که باید    کارا شیعتی  ی   تموم بشه بره.  همیه اون چت 

 میدونستی رو بهت گفتم و دیگه در این مورد سوایل نکن! 

ن سیع  میکند به روی خودش نیاورد که از حایم چه    نستی

 ! حرفهانی را شنیده! هر چند که برایش سخت  میآید 

 چطور با این فرهودی پاشدی 
ی

_  بعدش هم باید به من بگ

تم داره  مورمور  میشه!  ی غت   اومدی  اینجا؟ همچی 

ند، شش را کیم  ی ن لبخندی  مت 
میچرخاند. گرچه از حرفهای   نستی

 حایم خوف در دلش النه کرده اما با شیطنت به حایم  میگوید: 

یه کشور که   _ بقول خودت بمونه واسه بعد توضیح دادنش! ویل 

فتی بازم میاومدم دنبالت!   سهله! کره ماه هم  مت 
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 پنج ماه بعد... 

 ها!   _ چشمات رو باز  نکتی 

 _ حایم نیفتم! 

ی  _ نه حواسم هست فقط   فرمون برو جلو!  همی 

ی   ی برایم تدارک دیده؛ اما هر چه که    را نمیدانم حایم چه چت 

میدانم امروز تولدم است، اما برایم هیجان    هست با این که  



 

که از صبح در خانه    یحامی ااینکه بدانم    دارد. هیجان دارم از 

کت نیامده، چه کارهانی را انجام داده! متی را که  مانده و به شر

رنگ مونی  بزور و به خواست خودش به آرایشگاه فرستاده بود تا 

را که دوست دارد روی موهایم بگذارم. موهانی که حاال هایالیت  

 دیگر گرفتهاند.  های اند و ترکیتی از  رنگهای طالنی و  رنگ شده

ی  از همان مقابل در چشمانم را بسته بود و خواسته بود دومی 

د، فقط خودم باشم و او...   تولدی که برایم  میگت 

ی انداز شده.   صدای موزیک آرام و دلنشیتی در   فضای خانه طنی 

اند اما یک سایل که گذشت را بیاد یم آورم، یکسایل  چشمانم  بسته

دند...  ی  اصغر سیاه صدا  مت 
ن، دختی  که من را، نستی

میگذاشتم و اهورانی که برایم خط و نشان    با ممد  دهان به دهان 

 میکشید... 

 
ی

م پاک  ا حال ممد  که خییل وقت است دیگر از صفحه قصه  زندگ

 شده... 

اهورانی که در قصه  زندگیام همچنان در زندان است و جناب محتی  

 ام را حتی خییل بیشتی پر   که برایم جای پدر  نداشته

ای دیگر قصه  زندگیام که هر کدام در نی کار   کرده و  آدمه

خودشان رفتند. ژینوش که در همان کشور اقامت گزیده و من از او  

در نبود من، به حایم ش زده و او را در آن حال سپاسگذار شدم که 

 نی به عمق کارش 
م، ممنونش    و وضع، تنها نگذاشته. وقتی میتی



 

بودم. ژینوش که به گفته خودش همان زمانی که از ایران رفت،  

 
ی

  اش دیده بود و وظیفه   حایم را به چشم فردی نی نسبت در  زندگ

کت   کند.  فرهودیمیدید که به حایم کمک  اش  انسانی  ای که در شر

 حال بیشتی کمک حال حایم شده و بود. 
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سارای کوچکم که حال اول دبستان است و با آن مانتو و شلوار 

 صورنی رنگ و مقنعه سفید، زیباتر از همیشه بود. 

مادرم که لبخند بر لب دارد و رنگ صورتش به شادانی و طراوت   

ند...  ی  مت 

های خانه مهر   ماما خودش را وقف و شگرم  بچهگیتی جونی که ت

 کرده... و حایم! 

حایم، مردی که قیمم شد؛ مردی که تمام  زندگیاش را پای من  

گذاشت و حال شوهرم است. همرسی که وجودم به وجودش بند 

است. عاشق شدن را با او آموختم و نی دام و دانه، در توِر عشقش 

لحظه داشتنش را  میخواهد، از  است  که نه! دلداده شدم. دلم هر 

ی  همان های معمویل و   هانی که همیشه باشد، از همان  داشیی

معمویل. از همان گاه    مغرورانه و   یلج بازیهاغت 

  کمصبرانهغرزدنهای   
ی
های گاه و نی گاهش... دلم  و  نی حوصلگ

هر لحظه خواستنش را هوس میکند. هوس  میکند که در کنارم  



 

رم است، تمام زندگیام در او خالصه میشود و  باشد و چون در کنا

 میخواهد!   من باز هم دلم بهانه داشتنش را  

_ خب حاال وایسا! دستمال رو از روی چشمات باز  میکنم و تا سه 

 که شمردم، چشمات رو باز کن باشه؟ 
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نم و  باشهای  میگویم.  ی لبخندی پر عمق به شور و هیجان حایم  مت 

وع    ود و حایم شمارش را شر دستمال از روی چشمانم کنار  مت 

 میکند... 

 _ یک... 

 دو... 

 سه.. 
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چشمانم را باز  میکنم و در یک نگاه، سالن خانه  را  میبینم که با   

 های بزرگ و   هانی قرمز رنگ و طالنی پر شده،  شمع بادکنک

ی عسیل بزرگ   کوچک بسیاری روی  پارکت ها چیده شده و روی مت 

  مقابل مبل، کیگ متوسط به شکل قلب قرار دارد. از جانی که 

گ مایستاده ا  ،  گلتی ی های گل رز پرپر شده اند و به فاصله   تا سمت مت 

گ های گل درست   چند قدم از پاهایم، شکل قلتی بزرگ را با  گلتی



 

 قرار 
ی

داده. فضانی  کرده است و اطرافش را  شمعهای کوچک و رنگ

که بشدت عاشقانه است و چشمانم با دیدن این صحنه زیبا گونی 

 که  آذین بندیاش  کردهاند... 

 _ و 

 ای حایم خییل قشنگ شده... 

 به سمت همان قلب بزرگ هدایت  میکند.  مآرام آرا من را   

_ تولدت مبارک عش       ق حایم! تولد بیس       ت و دو س       الگیت مبارک... 

ی   ای بودم نفِس حایم!  لحظه خییل وقت بود منتظر همچی 

 _  نمیدونم خی بگم! خییل خییل دوست دارم حایم! 

 

 _ منم دوست دارم... خوشحالم که بازهم خوشحال  میبینمت... 

 و من خداراشکر میکنم برای دادن ارمغانی بزرگ همچو حایم برایم. 

با عشق برآورده  میکند.    یک مردی که آمال و آرزوهایم را  یک به

 است...  محامی امردی که  

 

 _ امسال هدیه تولدت ویل فرق داره! 

 چشمانم را نرم باز میکنم. 

؟   _ مثال خی



 

میبینم. جدیت   تاریک و روشنای خانه، برق چشمانش را  در 

 اش را میبینم، عشق و  را  میبینم...  چهره

ن! مهم نیست اومدنش   _ من امشب ازت هدیه  میخوام نستی

چقدر طول  میکشه اما دیگه  نمیخوام مانیع واسه بوجود 

 اومدنش باشه!   
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میخوام بهم یه فرشته بدی! یه فرشته کوچولو از عشق خودم و 

ازت  میخوام امشب این هدیه رو بهم بدی میخوام خودت... من 

ه.  خونمون رنگ و خنده ای که حاصل عشِق!   بچه  ی بچه بگت 

ن؟   بهم  میدی نستی

میلرزند، چشمانم هم به  نِم اشِک عشق ُشمه  میکشند.   لبهایم  

، از فرط خوشحایل! از  اینکه  بچه ی حاصِل عشق   نه از ناراحتی

م و از   یه وجودم به دهانش شازیر کنم.   را در آغوش بگت   شت 

دلم   منم میتوانم مخالفت کنم وقتی خودم هم خواستاِر آنم؟ مگر 

 . تونی که همه جوِن متی و   بچه
ای رو  میخواد که تو پدرش باشر

 عشقم... 

د وقتی که  میگوید:   از شادی  میگت 
ی

 خوشحال میشود. لحنش رنگ



 

ن!   _ عاشقتم نستی

 

 ...اون کیک بهت بدم بخور_  بیا بریم از 

فریادم از هیجان که به آسمان بلند    و  میخندم و شی تکان میدهم 

 میشود. 

 حااااامی  _ 

_ جون حایم؟ مراقبت هستم تا آخرین ثانیه عمرم. پیشاپیش سه  

 نفری شدنمون مبارک... 

 پایان. 

 التوفیق.  ا...و من 

۱۳۹۹/۷/۲۵ 

_عبدی.  ی  #مهی 
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