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 مثبتبچه  
 یباسمه تعال

 
 !هوی -

 چته؟ ادب، بی کوفت-

 .اومدش ِملی، بدو. اومد طرف -

 .کن تماشا و بشین حاضرم، که من ایول،-

و وحشییی  موهای  هی که جا اون از ولی فرسییتادم مقنع  زیر فشییار با ر
شون تافت و ژل عالمه و ستق صراطی هیچ به بودم کرده خالی ر  ی م
نابرین خوردن، نمی ج  جاشییون از و نبودن  و حجاب خیال بی ب
 .ت برگش بود، قدمی  یک تو حاال که اون سمت به و شدم حرفا این

و صدام  :گفت  و کردم معمول حد از تر کلفت کمی ر

 .برادر علیک  سالم -

شتر نه ثانیه یک فقط و خورد جا و نگاهش بی شمام به ر  و دوخت چ
و مشکیش خیلی چشمای تونست  من  همیشه معمول طبق. ببین  ر

و نگاهش و سییالم  جواب و دوخت هاش کفش به ر  خیلی و داد ر
 :گفت مودب

 داشتید؟ فرمایشی -

ور از که صدایی با  :گفت  بود اول  لحن از بلندتر کمی خنده ز
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 می منو ات که چیه کفشاتون و من شباهت بدون  خواست  می بله، -
 کنید؟ می نگاه اونا یه بینید

 کن  نگاهشییون که این بدون. شیید بلند دوسییتام ی خنده صییدای
ست  و د شونه به ر ست با و بردم باال سکوت ی ن سیر وت که دیگ  د  م
 :گفت  و کردم بشکن زدن به شروع بودم، داده قرار برادرمون نگاه

و نگاهت کن سییعی دسییت  حرکت با ببین -  هتب تا بیاری باال ر
 .کجام دقیقا بدم نشون

ستغفر" لب زیر و سرش. گفت..." ا ا  دست حرکت با نه البته آورد باال ر
 به نگاهش جهت بلکه داشییت، قرار صییورت  جلوی دقیقا که من

س  تون  می که بود سمتی  اون زا ه  مونث مگس یه حتی بخورم ق
 .شد نمی رد جا

 :گفت  و کشیدم پوفی

 ناییبی متخصص یه پیش حتما. نمیشه طوری این من، داداش نه -
 .کنی پیدام نتونستی صوت  با بار این چون برو شنوایی یکی  و

 .زدم ای دیگه بشکن و

و فرمایشتون -  .نگفتید ر

 دناوم کش ی آستانه در پوزم صبرش و متانت همه این از که حالی در
 :گفت  بود،
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ست  می دیگه، همین - ستتون خوا  سالی دو نای از بعد ببین  کن  ت
 انگار دیدم که کرده پیدا بهبود بیناییتون بودی  همکالسییی ه  با که
 .نداده شفاتون هنوز خدا

 :گفت کنه نگاه  که این بدون ه  باز

 .اجازه با شد، تموم تستتون اگه خب -

و کیفش وی ر شت کنارم از و کرد مرتب شونش ر  ور پام حرص با. گذ
وی  دینچن که سییال دو این تو که کردم فکر این به و کوبیدم زمین ر
 یمثبت ی نتیجه هیچ به داشییت ، طرف کردن ُاسییک  در سییعی بار

 .نرسیدم

 .سرم پس زد محک  یکی

وش، بگیری درد -  !شه قل  دستت کور

 :گفت لبخند با کوروش

و هستش هان؟ خوردی -  .کن تف ر

 :گفت  و کردم نازک چشمی پشت براش

و جوجه -  .جون  کوری شمارن می پاییز آخر ر

و جواب  که این از قب   :تگف جیغوش جیغ صدای با نازنین بده، ر

 .خنده از کشتیمون ملی، بمیری وای -

 دست و میری می خندیدن با تو دونست  می اگه گی؟ می راست وای -
وز هر داری برمی ما سر از و برادرمون ر  .کردی  می تست ر
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مد بهروز نه او له پس بز  عصییبانیت با اون و دادم خالی جا که ام ک
 :گفت ساختگی

 .کن صحبت درست من ناناز با هوی، -

 :گفت  و گرفت  خودم به زدن عق حالت

 !عیق نانازش، -

 .کوفت -

 :گفت و پرید وسط شقایق

 .من مهمون شاپ کافی بری  -

 :گفت بود فعال بودنش مثبت فاز نمه یه که یلدا

 میشه، شروع سهرابی با کالسمون دیگه دقیقه پنج ها، بچه نه وای -
و پدرمون نری  اگه بار این  .درمیاره ر

 :گفت کوروش

ست دیگه این بابا، نترس - سا د و ملی سه می ر سهو باز که ب*و*  ا
 .کنه خرش و کنه بازی فیل  سهرابی

 های بچه. کردی  حرکت شییاپ کافی سییمت به نفرمون شییش هر
 یکنزد شییاپ کافی. گفتن می ها تایی شییش اکیپ ما به دانشییگاه
شگاه شه مث  دان ور به و بود شلوغ همی سه جایی ز ستن وا ش  یداپ ن
و شقایق حسابی و کردی   .زدی  تیغ ر

 ملیسا؟ -

 هوم؟ -
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 .کنه درست دردسر برات متین نکنه -

 جون ؟ کوری خریه کدوم دیگه متین -

وش و نه کوری گفت  بار صیید -  برادرمونه همین متین  خان، کور
 .دیگه

 :گفت پر دهن با یلدا

 .نکن اذیتش دیگه داره، گ*ن*ا*ه -

 بزنی؟ حرف نباید پر دهن با نفهمیدی هنوز َاه، َاه -

و و وش به ر  :دادم ادامه کور

ست اینا و دادن لو اه  برادرمون بابا، نترس -  دردسر به بناش اگه. نی
و کار این حاال تا پیش سال دو بود، کردن درست  .کرد می ر

 :گفت بهروز

 .ره می خیلی حراست تو خرش شنیدم من بابا، آره -

 :گفت شه بلند داشت قصد که شقایق

قاییه پسر خیلی خدایی -  .آ

و  :گفت  حرص با شقایق به ر

 پسندیدیش؟ نکنه چیه؟ -

 .نالخالقی احسن... ا فتبارک متین، و شقایق کن تصور اوالال، -

و رین می که بیرون بپا شییقی - بدر کفشییت ر و وت تا بزنی ضییر  با ر
شون که دخترایی شا شتن شبیه کف شتباه کف  خونه از تماالاح. نگیره ا
 .کنه نگات نر مورچه یه مبادا نمیای بیرون ه 
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 :گفت همیشگیش خیالی بی با شقایق

ر ک  - و استاد خوای می چطور ببین  پاشو. بزن ز  نی؟ک راضی امروز ر

و  :گفت  شقایق به ر

ر خودت -  متین میشییه حسییودیت تو چیه؟ دونی می. زنی می ز
 .تو نه کنه می نگاه من کفشای به فقط جونت

 :گفت شقایق

و تو تحت ما داره که فعال - ونه می ر  .سوز

 بچه این کن  می اعالم جا همین چیه؟ دونی می اصییال! ادب بی -
و مثبت  .کن  می اضافه پسرام دوست کلکسیون به ه  ر

 .بندم می شرط باهات من ملی، تونی نمی -

گه. تون  می خوب  تون ، می - و اون من ا ید پسییرا کردم، خر ر  با
و خوشییگلشییون موهای  چادر با هفته یک ه  دخترا و بزنن ته از ر
 .دانشگاه بیان

 :گفت سرخوشی با شقایق

 جیگر؟ چی باختی تو اگه -

 ... من من، -

 :گفت کوروش

 .بکنی هفته یه مدت به گفتی  ما کاری هر -

باره تو - و دو  شدی؟ پرر

 چه؟ من به منحرفه ذهنت تو -
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 :گفت یلدا

 های بچه تمام جلوی باید ملیسییا. ده نمی حال طوری اون نه، -
 .کنه عشق ابراز متین به کالس

 :گفتن ه  با همگی

 .قبوله -

باره چرا که کردم فکر این به من و  بسییت ؟ شییرط و شییدم جوگیر دو
 .رفت می آبروم باخت  می اگه وای،

 :گفت و زد مخالف ساز باز جدی  من دید که کوروش

سا - و تو ملی  این ه بف داره، فرق بقیه با متین. شو خیال بی خدا ر
و  .ر

 به نه یلدا، این جون به نه، تو جون به جون ، کوری نزن جوش -
تاییتون، جون قا که کن  می کاری دو وی تو متین آ  ور جلوم همه ر
 تجف تو کفشییام جای به و شییدم عاشییقت من ملیسییا بگه بگیره
ل چشام  .بزنه ز

 :گفت فریاد با یلدا

 .بذار مایه خودت جون از شو، خفه -

و مانتوم و شدم یلدا به دادن جواب خیال بی سمت از ر ستین ق  رج آ
و خوشییگل  قرمز کیف و دادم وی ر و انداخت  بعد و مالیدم زمین ر  ر
 قرمز کمی که سفیدم لپای تو زدم ه  کوچولو سیلی چندتا و شون 
 .بشه
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 :گفت نازنین

 .بده شفات خدا شدی؟ دیوونه وا؟ -

 .بیاید دنبال  همتون خفه، -

 :گفت شقایق

و استاد خواد می باز این آهان، -  .کنه رنگ ر

فرین آهان، -  .بچه این عق  به آ

 :گفت حرص با شقایق

 .ترم بزرگ سال یه تو از من سرت، تو خاک -

 که  عق تری بزرگ سیینی و هیکلی نظر از فقط تو گل ، دون  می -
 .نداری بهزادم این حد در حتی

 :گفت یلدا بدن، جواب اومدن شقایق و بهزاد تا

ستینش االن که مانتو این ملی وای - و آ  ستنی همونی کردی، پاره ر
و بدبخت من ساعت چهار خاطرش به و خریدی دیروز که  پاساژ تو ر
 دادی؟ تاب

 .آبجی همونه آره -

و شقایق  :گفت ها بچه به ر

 !عقلی بی و دردیه بی و پولداریه -

نه رسیییدی ، کالس در پشییت به و جوابش وگر  پنجره از. دادم می ر
وی کوچیک  مشییغول اسییتاد انداخت ، کالس داخ  به نگاهی در ر
 .بود دادن درس
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 :گفت کلفتش صدای اون با سهرابی. شدم منتظر و زدم در

 .بفرمایید -

خ ها سیلی از هنوز پوست  که حالی در و در بود، سر  :فت گ و کردم باز ر

 استاد؟ هست اجازه -

و بردش وایت ماژیک در که حالی در اسییتاد  با بسییت، می محک  ر
و عصبانیت  :گفت من به ر

ستاتون و شما احمدی خان  - سیدید دیر باز دو  دداری توقع حتما. ر
 بدم؟ راهتون باز تاخیر همه این با که

 :گفت  کردم می گریه تصنعی که حالی در

 سر داشت  من عزیزن، خیلی برام که دوستام همین جون به استاد -
شگاه اومدم می موقع سره یه که دان ضی ی پ  هب بعد و شد مزاحم  عو
ستین  شاره آ و کیف  و و کردم ا بهض اون به بار چند و گرفت  جلوم ر  ر
 نارمک که بیچاره شقایق و شد خاک و گرد شدن بلند باعث که زدم

و اون، خیال بی. افتاد سرفه به بود ایستاده  :گفت  استاد به ر

و خدا باز - و کاراته فنون من شکر ر  .بودم بلد ر

 :گفت بود گرفته قرار هام اشک تاثیر تحت که استاد

 چی؟ دوستاتون موجه، شما دلی  خب خیلی -

 :گفت  کردم می نگاه بهروز خندون چهره به که حالی در

 ... یا پارکی یا بودن شاپ کافی یا معمول طبق -

 :گفت محک  استاد
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 .انداختی  دادن درس از بشینن، احمدی خان  بیرون، بقیه -

وم از بشگونی شقایق  :گفت گوش  در و گرفت باز

 .نامردی خیلی -

و کالس در که حالی در وشون به ر  :کردم زمزمه بست  می ر

و نازنین  مانتوی من همتون، شییین گ  -  بیاید شییما که دادم جر ر
 .باشید داشته عم  ابتکار ک  یه خواستید می کالس؟ سر

و در و  .بست  ر

 خالی جای یه اوالال،. برگشت  ها بچه سمت به کالس در شدن بسته با
ست وی که شیطانی لبخند با. بود جون  متین کنار در ستن لب  ر  ش

و کیفش. کردم حرکت سییمتش به وی از ر  من و برداشییت صییندلی ر
وی تقریبا  :گفت  پهنی لبخند با و شدم ولو صندلی ر

 .سالم -

و جواب  و درس و ش  خفه یعنی که شد خیره استاد به و داد لبی زیر ر  ر
 .کن  گوش

وی استاد که مطالبی داشت یاد برای مثبت بچه  بود وشتهن برد وایت ر
و جزوش  به شروع زن، ه  به حال و مرتب های آدم مث  و کرد باز ر
 نگر چهار که بود این همه از بدتر و کرد نکته به نکته برداری جزوه
ستاش توی خودکار صی منظور برای کدوم هر از و بود د ستفاده خا  ا
 .نوشتن تیتر واسه قرمز مثال کرد، می
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ستفاده خودکار رنگ چهار از بار یه فقط عمرم توی  یزمان اون  کردم، ا
 ات شییش ما. بود ای گزینه چهار و داشییتی  ترم میان امتحان که بود
 به ود،ب بهتر درس  همشون از که من شد قرار و نشستی  ه  کنار رفیق
 بلند هک گذاشییتی  قرار برداشییت  خودکار رنگ چهار. بدم تقلب بقیه
 بز،سیی خودکار دو گزینه صییحیحه، اول گزینه یعنی آبی خودکار کردن
 هی ترتیب این به و مشییکی خودکار چهار و قرمز خودکار سییه گزینه
 .شد هفده هممون ی نمره و دادی  توپ امتحان

 ودب مشخص کامال و بودم خیره متین ی جزوه به کالس مدت تموم
 بز مث  که این از ه  و کنارش حضورم از ه  شده، معذب متین که
ل ستاد. جزوش به بودم زده ز سته: "گفت ا شید خ  نم باالخره و" نبا

و نگاه   اب. کرد غیاب و حضور به شروع ه  اون و دوخت  استاد به ر
 مث  اشییکال رفع برای دانشییجوها از نفر چند کالس از اسییتاد خروج
 .افتادن راه استاد دنبال اردک جوجه

وش اگه  ."شدن ج  باز اینا: "گفت می بود، جا این االن کور

و  بود میمیشص دوست البته که دستیش بغ  پسر برای که متین به ر
ی  به و چه نمکش بی چهره دل برنج اون به ها ب  ،گفتن می شیییر

و ای مسئله  :گفت  کرد می ح  ر

 جون؟ متین -
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و افته می صییندلی با االن گفت  که خورد جا چنان لحظه یه . ینزم ر
وی زیاده خیلی انگار سرم، تو خاک و دهن  آب. بودم کرده ر  قورت ر
 :گفت  و دادم

و جزوتون امروز من میشه محمدی آقای -  خونه؟ ببرم ر

و دفتر  :فتگ و گرفت سمت  به کنه نگاه  که این بدون و بست ر

 .بفرمایید -

و و شد بلند جا از سریع برنج به ر  :گفت شیر

 بری ؟ -

برنج هادی  د،بو من گفتن جان متین کف تو هنوز انگار که شیییر
و مشییکوکش نگاه  و گردوند سییاعت پاندول مث  متین و من بین ر
 :گفت

 .بری  -

 .شد بلند جاش از و

ستش و متین هنوز شده خارج کالس از دو  شتپ و شقایق که بودن ن
و شقایق. شدن ور حمله کالس به ها بچه ی بقیه سرش  و نم به ر
 :گفت بقیه حضور به توجه بی

و اشییهدت ملی، کشییمت می - و، ی دختره. بخون ر  پی ما حاال پرر
ونیمون زه حال در تو و بودی  خوشگذر  خیالیت؟ مزاح  با مبار

وی سریع و کشیدم جیغ. دوید سمت  به  :گفت  و ایستادم صندلی  ر

و این یکی -  .کن صبر اوه،. ندارم قرمز ی پارچه من بگیره، ر



                
 

 

15 

 مثبتبچه 

و قرمزم کیف شت  ر بازهای مث  و بردا سپانیایی گاو  دادم ونتک کنارم ا
شی گاو عین ه  شقایق و  جون به و شد ور حمله سمت  به ها وح

 تینم به نگام آن یه دار و گیر این در. کشیدشون محک  و افتاد موهام
 یم نگاه  تمسییخر و تعجب با و بود ایسییتاده کالس در دم که افتاد
و نگاهش سییریع دید منو نگاه تا. کرد و و دزدید ر  با که هادی به ر
 :گفت جدی و محک  کرد، می نگاهمون باز دهان

 .بری  -

سخر و. بود بدتر برام فحش تا هزار از نگاهش تم  لحنی با شقایق به ر
 :گفت  جدی

 .دیگه بسه َاه، -

و متین دفتر  تو که غضیییب با بقیه به توجه بی و انداخت  کیف  توی ر
 .شدم خارج کالس از بود کرده گیر گلوم

 :گفت و اومد دنبال  شقایق

 یسا؟مل توام، با ملیسا. نبودی سوسول که تو شد؟ چت ملی هی -

بتی به توجه بی شکده از شقایق بازیای قر  سمت هب و زدم بیرون دان
 هنوز. مشد سوار و رفت  رنگ  مشکی مگان سمت به. رفت  پارکینگ

وش رنگ سفید فورد که بودم نیومده بیرون کام  پارک از و  راه کور  ر
 .کرد سد

 .ندارم حوصله اصال امروز کنار، برو کوروش -

 شده؟ چی مگه اوه، -
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 شیید بهتر که حال  خونه برم من شییو خیال  بی خدایی چی، هر -
 .زن  می زنگ بهت

و گازش سریع من به دادن جواب بدون  .رفت و گرفت ر

 :زدم داد سرش پشت من و

 !دماغ گند -

  خواست می. بودن خدمتکارها فقط معمول طبق شدم که خونه وارد
بوط امور بیشییتر که خان  سییوسیین که ببرم پناه اتاق  به  بر منو هب مر

 .کرد صدام گرفت، می عهده

 جان؟ ملیسا -

 عسلی؟ چش  بله -

 :گفت و زد لبخندی

 .غذاتون -

 .خوردم چیزی یه بیرون ها بچه با خوام، نمی -

 دوره مهمونی باشید آماده هفت ساعت واسه که فرمودن مامانتون -
 ... ای

باره َاه، - شون. شد شروع دو ستی، آ. نمیام من بفرمایید به  همگ را
 باشه؟ کیش هفته یه نبود قرار

 اعصییاب فقط و نداره فایده اصییرار دونید می خودتون  نمیشییه، -
 .خونن راه تو و برگشتن االن مامانتون. ریزه می ه  به خودتون

 هست؟ کجا مهمونی حاال اوکی، اوکی -
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 .خانوم مهلقا ی خونه -

و زدن عق ادای  :گفت  و درآوردم ر

 بود؟ قحط آدم -

 ملیسا؟ -

 منزل کردید؟ گ  راه طرفا؟ این از. جان  از عزیزتر مادر سییالم اوه -
 .کردید منور را حقیر این

 منظور؟ -

 زیزتونع دوستای با کیشتون سفر هنوز شاید گفت  ندارم، منظوری -
 .نشده تموم

 .اومدم مهلقا مهمونی خاطر به آره، -

 :گفت  حرص با

 .زدم می حدس -

و هاش ناخن سوهان که حالی در  :گفت انداخت می کیفش تو ر

 .شو آماده عصر واسه -

 .نمیام ندارم، لباس -

 .نازن خیلی خریدم، واست کیش از -

 .داره ه  دوزی سنگ عالمه یه که مجلسی لباس حتما -

 .ماهه خیلی  البته، -

و لباسا این من -  .بای ب*و*س،. پوش  نمی ر

 .کن  می صحبت باهات دارم کجا؟ -
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 .شدم مستفیض کافی قدر به -

سا - و ملی صاب  ر شی آماده هفت ساعت باید. نرو راه اع  در دم و با
 ینم که تو کن ؟ حالیت ای دیگه جور یا شیید فه  شیییر. منتظرم
قا عباس با خوای  دانشگاه؟ بری آ

قا عباس  .خودم کمون ابرو خان  سوسن شوهر و بود رانندمون آ

 استراحت؟ برم فرمایید می اجازه حاال. آمادم هفت باشه، -

 مامت و رفت  اتاق  به عصییبانیت با من  و برم کرد اشییاره دسییت با
و حرص   .کردم خالی اتاق در سر ر

سن که بود شش حدود ساعت  بادوم ی کره ساندویچ یک با سو
و عالق  مورد عصرانه. اومد اتاق  به عس  و زمینی  دوش یه و خوردم ر
 .گرفت  سریع

وی لباسیی  وی که حالی در مامان و بود آماده تخت ر  راحتی مب  ر
 ور هاش ناخن باز کذایی سوهان اون با و بود داده ل  تخت  کنار های
 :گفت و انداخت من به نگاهی نی  کرد، می مانیکور

 میاد؟ خوشت لباس این از ببین -

و موهام و رفت  آینه سمت به لباس به توجه بی شوار با ر ش س  کخ
ون از. کردم ست حاال کردم، نگاهش آینه در سته سینه به د ش  و ودب ن
 .داشت نظر زیر منو حرکات تمام

 ندیدی؟ خوشگ  مامان؟ چیه -

و هاش شونه و دریا و شد بلند جا از و انداخت باال ر  .زد صدا ر
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شگر دریا و مامان  چندبار ماهی که بود مامان مخصوص آرای  می تیغ ر
 .نداشت حرف و بود عالی کارش ولی زد،

 :گفت  حرص با

 .ندارم احتیاج خانوم دریا به من -

و اونش -  .کن  می تعیین من ر

 .بقیه مث  مهمونیه یه این  خبره؟ چه امشب مگه مامان -

  ؟برس بهش تا گذشت  می مسافرت از من بود بقیه مث  اگه -

 .سوال جای بود شده واس  همین نخیر، -

 .بپرس خب -

و؟ چی -  ر

و؟ سوالت -  ر

 اتاق وارد ای تقه زدن با خان  دریا زدن حرف از قب  و کشیییدم پوفی
و اون و رفت لباس سمت به دیدنش با مامان. شد  . کرد بلند ر

شت ای جلوه چنان فراوون دوزی سنگ با رنگ طالیی لباس  هک دا
و ای فرشته ذهنت تو  .کردی می تصور توش ر

 چیه؟ نظرت -

 .میشه رقیب بی مجلس اون تو ملیسا جون، الینا عالیه -

 :گفت  و افتادم مهمونی یاد تازه دریا تعریف با

و این من مامان وای، -  .پوش  نمی ر

و من حرف به توجه بی مامان  :گفت دریا به ر
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و موهاش از تیکه یه -  ش؟آوردی اصال راستی رنگ، طالیی اسپری با ر

 .آره -

 .کنی می چه ببین  کن شروع سریع خوبه، -

ستاد سرم باالی ه  خودش ستش خالف کاری مبادا که ای  انجام خوا
شه و لباس ساعت یک از بعد. ب شیدم ر ون دختر به و پو  نگاه آینه در
و  مشکی موهای دریا. آدم یک تا شدم عروسکا شبیه بیشتر. کردم  با ر
 صیید لباس ی جلوه کار این با و بود کرده موقت مش خاصییی نظ 
و رنگ  طالیی شن . شد برابر  پله از ورز به ها صندل اون با و پوشیدم ر
 .بود ایستاده آماده پایین بابا. رفت  پایین ها

 .سالم -

ود! عجب چه خان ، سالم -  .شد دیر باشید ز

وابط   با وقت هیچ. شیید می خالصییه حد همین در مادرم و پدر با ر
 تعداد شییاید کردی  می برخورد رسییمی ه  با و نبودی  صییمیمی ه 

وزهایی شتی  نفره سه جمع که ر  ستد انگشتان از دارم یاد به من و دا
و خودش تجاری سفرهای همیشه که بابا. نکنه ت*ج*ا*و*ز ه   ر

 نشست  ماشین داخ . مهمانی یا بود مسافرت یا ه  مامان و داشت
و سرم و  .چسبوندم شیشه به ر

*** 

و گوشات خوب ملیسا - و شیطنتات تمام امشب کن، باز ر  می ارکن ر
 .کنی می رفتار متین و سنگین و ذاری
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و افکارم سییریع اما افتادم؛ متین یاد مامان حرف این با  و زدم پس ر
 :گفت 

 چی؟ واسه -

سه چی یعنی - سالمتی چی؟ وا ست دیگه ماه سه نا شه سالت بی . می
 .هاست بچه مث  رفتارت ملیسا

 ... و وضع  و سر به رسیدگی همه این چیه؟ قضیه مامان -

و مهلقا پسرخواهر. باشه باشه، - و آرشام یادته؟ ر  .گ  می ر

 خاله میگه همش مهلقا که همونی. یادمه چیزایی یه آره، خب -
بونش  !بله و اله که کنه می تعریف ازش فقط و بره قر

 هست ای تههف یه داره، تکنولوژی بیو دکترای سالشه، پنج و بیست -
 .اومده کانادا از که

و خیرش چه؟ من به خب -  .ببینه خالش ر

و تو داد پیشینهاد مهلقا. دختر باش مودب -  هی کن ، آشینا باهاش ر
 .میشه ماهی سه دو

 بشه؟ چی که -

رنگی به دیگه اونش -  !داره بستگی تو ز

و تو مامان وای - صال. سالمه بیست تازه من! خدا ر ست می اگه ا   دون
 صیید بود، واسیی  شییوهر کردن پیدا مهمونی این به آوردن  از هدفتون
 .اومدم نمی باهاتون سال

 !باشه آتوساش و افسانه چنگ مفت آرشام  باشه،-
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توسا اس  شنیدن با  :گفت  تنفر با و رفت ه  در اخمام آ

توسا -  س؟ کاره چی وسط این آ

 !نرمیه و چرب لقمه آرشام -

 !بوفالو نکنه، گیر گلوش تو وقت یه بابا؟ نه اوه -

 :فتگ کرد می رانندگی هنوز و بود بیرون به نگاهش که حالی در بابا

بون به گذره می کلت تو چی هر ملیسا -  .نیار ز

 !عروس پدر از کلوم دو این  بیا،

 .بابا چش -

سا، پیرامون افکارم تمام اما شدم ساکت تو سانه، دختر آ  هدخترخال اف
 و بودم بیزار ازش دنیا تمام ی اندازه که دختری. گشییت می مامان  ی
  ،ه به کلفت حرف کردن بار بدون که بود نشییده ه  بار یک حتی

و همدیگه و ضییعف  نقطه خوب ه  مامان این. ببینی  ر  فهمیده ر
و آتوسییا حال گرفت  تصییمی  لحظه همون. بود  ه  مورد این تو ر

 .بگیرم

 موقعیت و قیافش و تیپ و آرشییام از مهلقا ی خونه خود تا مامان
 هک اشیییایی و افراد تمام از من که این از غاف  گفت، و گفت مالیش
سند مورد شه مامان پ  تمام .بودم بیزار عالیقش تمام از چون بیزارم، با
قا این پیچوندن لحظه اون در فکرم  بوفالو اون طرف تا بود آرشییام آ
ویا از یریجلوگ برای و بود آرشام خود نفع به بیشتر کار این البته. نره  ر

 ما زا جلوتر بابا رفتی ، که سییاختمان داخ . بود الزم بوفالو پردازی



                
 

 

23 

 مثبتبچه 

قای به ما و رفت تا  هب دسییتی یه اول مامان. رفتی  لباس تعویض ا
وی تا که هایالیتش و مصری مدل موهای سید می شونش ر . دکشی ر
 برازنده اواقع بود، شده تزیین طاووس پرهای با که رنگش سبز ماکسی
 که ن ک اعتراف دل  در اختیار بی شیید باعث و بود مانکنش هیک  ی

و طالیی  شن  من. س العاده فوق ه  هنوز مامان   برای و درآوردم ر
 متانت و بودن سیینگین بر مبنی مامان های سییفارش به بار آخرین
 .شدم سالن وارد حوصله بی و کردم گوش

 !جان الینا وای -

 سییمتش به بود، کالغ قارقار شییبیه بیشییتر که مهلقا فریاد صییدای با
 دنیای حتی که واقعا. گرفت جای آغوشییش در ه  مامان و برگشییت 
ستیای ستی اول شرط مامان برای. بود متفاوت مامان و من دو  دو
 و مزد پوزخندی فکر این با. صفا و مرام من برای و بود پول و اصالت
 استاند یاد رنگارنگش و پولک از پر لباس اون در. شدم خیره مهلقا به

 نوم مهلقا شیید، تر عمیق پوزخندم و افتادم طاووس لباس در کالغی
 :کرد زمزمه گوش  در و فشرد آغوشش در ه 

 .شدی ناز چقدر -

 ... ه  شما ممنون،-

و حرف  مه ر  مث  ه  شییما بگ  که بود این مقصییودم. ندادم ادا
 ازن ه  شییما که کرد برداشییت طور این بیچاره ولی شییدید، بوقلمون
 .زد نما دندون لبخندی و شدید
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 سالم نفر دشونص با و ایستاد بار صد بود نشسته بابا که میزی تا مامان
 کل عین و بودم افتاده راه دنبالش خیال بی من و کرد احوالپرسییی و

و سییرم لک بون  و کردم می پایین باال ر و ز کبند ر .  داشییت می نگه آ
سا باالخره تو و جون  آ سر یه کنار دیدم، ر شتیپ پ سته خو ش  و ودب ن
پیشییه یاد دیدمش که همین  به  ه پسییره. افتادم ایتالیایی های هنر
شت سمت   نه ارانگ اومد، کنارمون و شد بلند جاش از دیدن  با و برگ
 دو داشییت کوتاهش ی دکلته لباس اون با بیچاره آتوسییای که انگار
 :گفت دیدنش با مامان. زد می فک براش ساعت

 خاله؟ خوبی جان، آرشام وای -

ستثنائا اینه؟ آرشام پس ُا، اُ   لیقشس قیافه و تیپ مورد در بار یه مامان ا
شحالی با مامان. شد یکی من با و اون خو  من و گرفت می تحوی  ر

. شیید می منفجر حرص از داشییت که بودم آتوسییا زدن دید مشییغول
وش به پوزخندی و و زدم ر  :گفت  مامان به ر

 .تنهاست بابا، پیش رفت  من مامان -

و و رفت وا ماسییت عین مامان  که کرد عمیقا اخ  اون از من به ر
سیدی  که خونه: "بود این معنیش ستت ر و پو  با ه  فردا و کن  می ر
قا عباس شگاه ری می آ و این آ، آ." دان شتباه ر شن که فردا. اومد ا  بهپنج
 ورتر لهشع مامان آتیش که شد باز نیش  فکر این با. ندارم کالس و س
 :گفت حرص با و شد

قا ایشون جان، ملیسا -  ... پسرخواهر آرشامه آ
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و گندی از کمی که این برای  وسییط کن ، مالی ماسییت بودم زده که ر
 :گفت  و پریدم مامان حرف

قا شما وای - شامید؟ آ سرخواهر آر  تعریفتون که واقعا جان؟ مهلقا پ
و  .شنیدم خیلی ر

 لبخند اب. گذشته پوست  کندن خیر از که داد نشان مامان عمیق نفس
 :گفت

 .خان آرشام اجازتون با. بابات پیش رم می من -

و و. رفت و زد نامحسوسی چشمک من به ر  رهخی من به که آرشام به ر
 :گفت  بود شده

 بشه نم خیال بی مامان  این تا کنید تحم  منو دقیقه چند لطفا -
 ... بعد و

 .ش  نمی منظورتون متوجه -

 :گفت  و زدم نازی لبخند

 .بدم توضیح کام  تا بشینی  جا اون بری  -

 جلوی از و اومد همراه . کردم اشاره سالن گوشه ی نفره دو میز به و
 .رسیییدی  نظر مورد میز به و گذشییتی  آتوسییا خشیی  پر های چشیی 
و صندلی  مین خوش  ها بازی سوسول این از اصال. کشید جلو برام ر
و میز همین برای اومد، وی و زدم دور ر ست  مقابلش صندلی ر ش  رد. ن
وی خودش کرد، می نگاه  تعجب با که حالی  .نشییسییت صییندلی ر
و چه اون سریع بون به گذشت می فندقی  مغز در ر  .آوردم ز
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 من ولی دیوون ، کنی می فکر خودت پیش دون  می آرشییام، ببین -
 اشینم در و کشیدن عقب صندلی و لیدی فرست شعارهای این از کال
و  و دخترا بین کن  احسییاس که کاری هر دون  می چه و کردن باز ر
 اوکی؟ نمیاد، خوش  ذاره می فرق پسرا

 :دادم ادامه و نشدم جوابش منتظر

و حرفام راحت تا جا این بیای گفت  بهت این برای اما و -  بهت ر
 نقشییه دوتا ما واسییه مهلقات خاله و من مامان که این مث . بزن 
شون دل امشب خوام نمی دارن، سر در فراوون های شکنه کوچولو . ب
 ،ها بچه قول به و نیسییت  حرفا این و ازدواج اه  من که؟ فهمی می

ستامن، منظورم  سنی که ه  شما ده، می شیر بوی هنوز دهن  دو
 .کنی استفاده مجردیت زندگی از باید فعال نداری،

ند خیلی که این مث  چاره. رفت  ت گاه  باز دهن با بی  رد،ک می ن
ش  ش  انگار. بود شده گردو دوتا مث  چشما بون  بود، خورده موش ز

 و کشیییدم عمیقی نفس. زد نمی حرفی و کرد می نگاه  فقط چون
 :گفت 

 .ک ر ک  یه فقط کنی، می نگاه  طوری این نیست  دیوونه من -

 :گفت و زد لبخندی و دراومد بهت از

 !جالبه ک ؟ یه فقط -

 شتاده و صد سرشون مهمونا اکثر که خندید انقدر. خنده زیر زد بلند و
 :گفت  حرص با. شدند خیره ما به و چرخید درجه
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 گفت ؟ جوک واست مگه! مار زهر -

شک بود خندیده بس از شماش از قطره قطره ا  بریده. چکید می چ
 :گفت بریده

 !ای العاده فوق تو دختر...  خنده از مردم...  خدا وای -

 خنده به که حالی در و اومد کنارمون ه  مهلقا آخر تا خندید انقدر
شام های  بود شده ک  ولومش کمی من بیراهای و بد خاطر به که آر
 :گفت کرد، می نگاه

 .بدید نشون خودی یه ملیسا با شید پا جان خاله -

 .کرد اشاره ر*ق*ص پیست به و

بون آخ . داد حسابی و درست پیشنهاد یه عمرش تو دفعه یه دهنت قر
 که فوکولی جوجه این دوما و بودم ر*ق*ص عاشییق خیلی من اوال

و اشکاش دستمال با داشت   ه. شد می قطع خندش کرد می پاک ر
ست سمت به و شدی  بلند جا از ه  با زمان ش زیر. رفتی  پی  شگو
 :گفت 

 .خوشیا الکی واقعا -

 :گفت اون 

 !نشکسته کوچولوشون دل تا بری  بیا -

باره و  :گفت  حرص با. کرد هرهر دو

و! سرخوش -  !بخندی آب ر
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و مهرزاد یوی الو آهنگ وسییط رسیییدی  که همین خوب  شییانس  ر
 .کرد پخش

و مهمونی تو امشب" ومی به ر  ر*ق*ص  فاز تو ر

 "ترس  می ازت کن  ماچت بیام خواد می دل 

وش قول به کنه، کنترل منو بیاد یکی حاال! آره  کالس !کنه جم  کور
صای سه مامان که متعددی ر*ق* شتن کالس وا ستاده گذا  مبود فر

 ای حرفه ر*ق*صیینده یه من االن که طوری به بود، خوب خیلی
 که ر*ق*صیمون. کرد می همراهی منو و آورد نمی ک  آرشیام . بودم
و خودش مهلقا شد، تموم  :گفت و وسطمون انداخت ر

 .داشتید تمرین ه  با ها ماه انگار. بود عالی خدا وای -

و آرشام و من بعد  :گفت  لب زیر. رفت و کرد مالی تف ر

 .بده شفاتون خانوادگی خدا -

 !آمین -

 :گفت  و کردم نگاه آرشام خندان ی چهره به

قای خب -  ی دفعه امیدوارم. مامان  پیش رم می دیگه من دکتر، آ
 .کن  می زیارتتون که باشه آخری و اول

 :گفت و خندید باز

 .بینمتون می -

 .هانی بای! نکنه خدا -
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 هی با صییحبت مشییغول که مامان. رفت  بابا و مامان میز سییمت به
 لمشغو خان  مهلقا شوهر با معمول طبق ه  بابا و بود تپ  خان 
شون از زدن الف به  کیی اومدم، من یعنی که کردم سالمی. بود تجارتا
و جاش من شه بلند شین ؛ صندلی ر  یه ت رف من . انگار نه انگار اما ب

ستای از. بیارم صندلی ش یک. بودم متنفر مرگ حد تا مامان  دو  تم
ستای از ه  مامان عوض در و ای افاده تجملگرای آدم  جز به من دو

وش زید می تنش به سییرش مامان قول به که کور  خونواده یه مال و ار
ضا از و بود پولدار ی ست مامان  با مامانش ق  با گها. بود متنفر بود، دو

ستام وز دو تا کن، بار باقالی و بیار خر دیدم می دو  زهر ام ک به زندگی ر
شق من اما شد، می ستام عا ضا ه  مامان  و بودم دو  همین در. ای
و خودش معمول طبق سییروش که بودم فکرا  و کرد آشییی هر نخود ر
 :گفت و اومد کنارم

 مرده؟ سروشت مگه خوشگله، نشستی تنها نبین  -

 :گفت  هیجان با یهو

 !واقعا -

 چی؟ -

 .مرده سروش که همین-

و اخماش  :گفت و کشید ه  تو ر

بونت این هنوز -  ماره؟ نیش مث  ز

باره خوای می هانی، آره -  بزن ؟ نیشت دو
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زو وقتا گاهی دونی، می - ل که کن  می آر  نای با وقت اون. بشییی ال
 .تری خواستنی چهره

زو. خوبه خوبه -  .نیست عیب جوانان بر آر

 .رفت و شد جدا من از حرص با سروش

 !کنه -

 شده؟ چی باز -

وش وای - مدی کی کنی؟ می چه جا این تو جون  کور  من او
 ندیدمت؟

سیدم االن من که این اول. بری  ه  با شو پیاده اوه -  هک این دوم. ر
شه مگه شه؟ من مامان که بره مهمونی یه مامانت می  که این سوم نبا
وش شدم شده چی  جونت؟ کور

بون آ، -  تلفظش تر راحت من ه . بهتره کوری همون! دهنت قر
 ... گوشت و داری آشنایی باهاش تو ه  کن ، می

 یگهد ملیسییای یه گفت  کردم تعجب وقت اون. بابا خب خیلی -
 .لیاقتتی بی خود شدم مطمئن حاال ای،

 .زنه می جوش پوستت عزیزم، نزن جوش-

 خوای می کردی؟ خوشگ  همه این امشب چرا نگفتی. خیال بی-
 بدی؟ مردم پسرای دل دست کار

 .داد پیچ سه گیر مامان . خوشه دلت بابا برو-

 .بترکونی  ه  با بری  بیا خیال، بی-
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باره همراهش مت به دو  به شییروع ه  با و رفت  پیسیییت سیی
یدن نگ با وقتی ر*ق*ص توی. کردی  ر*ق*صیی خ یه آه  چر

سا خوردم، و آتو شام با که دیدم ر شغول آر  جوری و بود ر*ق*ص م
و آرشییام  منو ازهت آرشییام  انگار. گرفته دزد انگار که بود گرفته بغ  تو ر
و آتوسییا دل باز و کرد نگاه  اخ  با. بود دیده  سییمت  به و شییکوند ر
 :گفت رسید که من به. اومد

 کنی؟ نمی معرفی جان ملیسا -

وش به سر با و  .کرد اشاره کور

 :گفت 

 کوروش. هسییتند بنده دوسییت و کالس ه  جان کورش ایشییون -
قا ایشون   .هستند خان  مهلقا پسرخواهر آرشام آ

و دستش کورش  :گفت و داد فشار دوستانه ر

 .خوشبخت  آشناییتون از -

سا تو و خودش کنه، نگاه من به که این بدون آ سط انداخت ر  و ما و
 :گفت

 ... به بری  بیا ر*ق*صه جای جا این عزیزم آرشام، -

 :گفت حرفاش بقیه به توجه بدون آرشام

 بشینی ؟ بری  میاید -

توسا بیشتر شدن ضایع برای  :گفت  آ

 .البته -
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تو تعجب  کمال در. رفتی  سالن ته میزهای سمت به سه هر و  از ساآ
و  .اومد ما همراه و نرفت ر

 سعک بر دقیق شد، می صمیمی همه با سریع که بود آدمی کوروش
 هک اومد براش پیامک یه موقع همون و شد رفیق آرشام با سریع. من
ضوع یه باز ستش گیری معرکه برای جدید مو و پیامش. داد د  ریعس ر

 :گفت و خوند

شام وای - ستید دختر یک،. بودن مذکر مزیت. "کن گوش آر  دو، .نی
 ماش فقط سه،." کنید نمی آرایش مدل صد" هستید خودتون همیشه
ید می ید می شییما فقط چهار،. بشییید جمهور رییس تون  دبری تون

زشگاه  داداش یا بابا به کردن دعوا برای پنج،. ببینید فوتبال و آزادی ور
 بیشییتری جای اتوب*و*س توی شیییش،. ندارید احتیاج تر بزرگ

 وشد تونید می دقیقه ده از کمتر در هفت،. دارید دخترا به نسییبت
شت،. بگیرید شید می لباس کنید حال که جور هر ه  کمتر در نه،. پو

شید می لباس دقیقه دو از  نای همه از تر مه  ده،. شید می آماده و پو
 ."ترشید نمی وقت هیچ شما که

 خیلی  پسرا شما چیه، دونی می. نبود جالب اصال مار، زهر! هر هر -
و خودشون دخترا. باشید ماها مث  بخواد دلتون  د،کن می خوشگ  ر
 !اوناست مغز از تر یافته تکام  پسرا چش  که فهمیدن خوب چون

 !بفهم  بزن حرف دیپل  زیر اوه، اوه -

 .بودی نفه  همیشه تو نیست، مه  -
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 .ترم عاق  تو از ولی مرسی؛ -

باره تو پسرم جون، کوری -  !زنیا می جوش آوردی؟ جوش دو

 :تی گف و برگشتی  سمتش به دو هر. خندید می ما حرفای به آرشام

 گی ؟ می جوک داری  مگه چته؟ -

 .باحالی خیلی تو ملیسا ولی نه، -

 :گفت حرص با کوروش

پریده این با و خوندم براش جوک من! مار زهر -  دهن به دهن ور
 .شد باحال ملیسا وقت اون گذاشت ،

سا تو و خودش جلوی خیلی موقع اون تا که آ  زنه،ن حرفی بود گرفته ر
 :گفت و شد بلند جاش از

 .تنهاست مامان ، کنار برم من جان آرشام -

توسا و داد تکان سری آرشام  .شد دور من به خفن نگاهی با آ

بون خاله برو آره - و حوصلت. قدت قر  .ندارم یکی من ر

 :گفت آرشام

 .رکی خیلی که واقعا -

 :گفت خنده با کوروش

جاش تازه - و ک یدی ر ث  نظیره، بی خود نوع در ملی! د  یه م
 .نباشه راه راه که گورخری
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. هسییتی ده می کالغ صییدای که االغی یه مث  ه  تو. عزیزم خفه -
 در" االغش خود سییر تو زد مالقه با کالغه کوری" معروف شییعر اصییال
 !نظیرم بی بود تو وصف

و آرشام وش به ر  :گفت داشت مرا به دادن جواب قصد که کور

سه - و تو ب شینی  جا این صبح  تا خدا، ر  می  ک ک  ه  با شما ب
 .کنید

 :گفت کوروش

و حالمون ملی امروز - و حالش جوری یه باید گرفته، ر  .بگیرم ر

و استاد زدن دور و امروز کالس ی قضیه و  در امآرش. کرد تعریف برایش ر
ستش از من که قدری به زد، قهقهه فقط مدت تمام صی د  شدم حر
 .رفت  مامان پیش و

*** 

. دکر بیدار منو تهدید با جون سوسن. بودم خواب ظهر دو ساعت تا
و صیبحون  و ناهار شیدم، بیدار که همین  بعد و خوردم الزانیا جا یه ر
 شده که ارمب یه برای فقط خواست  می سرم خیر. برگشت  اتاق  به اون
شگاه  و درس به س  دان و کیف  که همین. بر  تینم دفتر کردم، باز ر
و  و" وا نام به: "بود نوشییته بزرگ اول صییفخه تو. کردم بازش و دیدم ر

 پیش های ترم مث  ترم  این خدایا: "بود نوشییته ریز خط با زیرش
 شاگرد ترم هر چرا بگو پس اوه اوه." کمکت  محتاج من کن، کمک 
 صییفحات. بکن ه  ما به کمکا این از جون خدا خب. میشییه اول
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شته مرتب و تمیز خیلی و بود جزوه همه بعدی  ریعس. بود شده نو
و جزوش همه باره و گرفت  کپی ر  ششفرامو تا گذاشت  کیف  داخ  دو
شیدن وقت حاال. نکن  شه یه ک ست نق سر قاآ این برای حسابی و در  پ
 .بود

و و شد اتاق  وارد زدن در بدون مامان  .ایستاد من به ر

 مامان ؟ جون  -

 .زد زنگ االن مهلقا -

 چه؟ من به بزنه، خب -

 و اومده خوشییش خیلی تو از آرشییام گفت. باش مودب ملیسییا -
 .بشه آشنا باهات بیشتر خواسته

 من کرده فکر داره، افسییردگی پسییره. ها خوشییه دلت من مامان -
 .بخندونمش تون  می فقط و دلقک 

 شناآ بیشتر باهات خواد می ازدواج بحث برای اون. نگو چرت بسه -
 .بشه

 .فیلمشه اینا -

 :زد داد شد کفری حسابی من دادن جواب طرز این از که مامان

 .گی می دیگه چیز یه تو گ  می من چی هر. بسه َاه، -

 !چیز گفتی، ای جمله عجب -

 نم کنی، بازی آرشام جلوی من آبروی با بخوای اگه خدا به ملیسا -
 .تو و دون  می
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شه اوه، - خ انقدر چرا بابا، با ست کی انگار حاال شدی؟ سر  این ه
 دارم؟ کار چی شما آبروی به من اصال. خان آرشام

 .گفت  که همین -

و در و رفت بیرون اتاق  از  .بست محک  ر

*** 

ستادم منتظرش کالس در دم  ینسنگ و سر کمی شقایق با هنوز. ای
ما بودم؛ و مثبت بچه کردن تور عملیات باید امروز از حال هر به ا  ر
و این. دادم می انجام ست  می خوب ر سرای همه با متین که دون  ورد پ
 دیگه نخ یه یا موبای  شییماره یه دادن با شیید نمی. داره فرق برم و

 .باش  ازش واکنش منتظر

 .سالم -

و جواب  بیاره باال را سرش که این بدون متین  .داد ر

قا - شت ، مشک  جزوتون جای چند من متین آ  راهنمایی  میشه دا
 کنید؟

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی

بع بعدی کالس از بعد -  .دارم اضافه وقت ساعت ر

 من،. کنه می تعیین زمان من واسییه. کن  خفش خواسییت می دل 
سرا که منی سه پ شون مالقات قرار لحظه یه دادن وا شون باها  ور خود
 .کن  کنترل را خشم  تا کشیدم عمیقی نفس. کشن می

 .بینمتون می کالس از بعد خب خیلی -
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 شروع اداست و شد شروع کالس. نشست  یلدا کنار و رفت  کالس داخ 
 گاهی و بودم دوخته چشیی  دهانش به فقط من و کردن ور ور به کرد
شت خط سه دو ه  شت ، برمی یاددا سه اون  دا ستاد که این وا  شک ا
ستاد. نکنه سته گفتن با ا شید خ  بدون من و شد خارج کالس از نبا
 هک متین زیراکسییی جزوه با و شییدم بلند جا از یلدا حرفای به توجه
 وسنس قول به و بودم کرده مطالعش قشنگ امروز نقشه برای دیشب
 خوندن درس مشییغول اتاق  تو من که بود هفتگانه عجایب از خان 
ش ، و سرش لحظه یه فقط. رفت  متین سمت به با  من و آورد باال ر
و چشماش جذاب رنگ تونست   .ببین  ر

 .بشینید جا این بفرمایید -

 گینسین نگاه زیر و نشیسیت  کنارش. کرد اشیاره کناریش صیندلی به
سی و جزوه بود، شیطنت با گاهی و تعجب با گاهی که هام همکال  ر

و اشکاالت  یک به یک و کردم باز و همه طمانینه با متین. پرسیدم ر  ر
و قسییمتا اون تموم کامال من و داد توضیییح . شییدم می متوجه ر

 این ردک می تاکید اون و بود ه  استاد از تر کام  بسا چه توضیحاتش
و  :گفت و انداخت نگاهی ساعتش به. خوندم کتاب فالن از ر

 .اجازه با. میشه شروع االن بعدی  کالس. شد ساعت نی  وای -

و وقتتون که ممنون -  .دادید قرار اختیارم در ر

 حرفا؟ این و من غلطا، چه اوه اوه

 .اجازه با. کن  می خواهش -
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  مث. احسییاسییی یه نه لبخندی یه نه احسییاسییش، بی سییر تو خاک
سر، این مونه می مجسمه  از متین خروج با. کن  می آدمش من ولی پ
 .شدن کالس وارد ها بچه گرفت، صورت عجله با خیلی که کالس

و مخش شد؟ چی مارمولک -  زدی؟ ر

 .س پاستوریزه خیلی این بابا، نه -

*** 

 اه بچه که طوری به بود، شییده متین کردن رام درگیر بدجور ذهن 
وز هر بودم مجبور ه  طرفی از بودن، شییده سییکوت  متوجه ه   ر
شام و مامان و آر شغول شاب کافی تو. بپیچون  ر  شکالت زدن ه  م
 .زد پهلوم توی آرنجش با محک  یلدا که بودم داغ 

 وحشی؟ چته هان؟ -

 یستی،ن دنیا این تو اصال زنی  می حرف باهات داری  ساعته دو ملی -
 کنی؟ می سیر کجا هست معلوم

 .درگیره فکرم ک  یه جا، هیچ -

و خان  ملی ذهن چی ُا، اُ  -  کرده؟ درگیر ر

وش سمت به نگاه   :گفت  و کشیدم آهی. شد کشیده کور

شام این باید همه از اول - و آر  پیله بدجوری مامان. کن  باز سرم از ر
 .کرده

 :گفت و خندید کوروش
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ور به نگو - سا. کن  نمی باور که بده شوهرت خواد می ز  ش چ و ملی
 !مامانش؟ و بابا به گفتن

و نیشت اون ببند -  ... و شدی پسره اون فابریک رفیق که تو. ر

ل اوه اوه. باحاله انقدر. زیاده سرت  از کن باور ملی -  که ه  زاده حال
 .هست

و گوشیش و وی از ر  :گفت و برداشت میز ر

 !خان آرشام به، به -

- ... 

 .ممنون -

- ... 

 االن؟ کجایی -

- ... 

 واقعا؟ -

- ... 

 .خیابون آخر شاپ کافی بیا پس -

-... 

 .منتظرت  -

و گوشی وی ر  :گفت و گذاشت میز ر

 .میاد االن -
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و خودت یا خری واقعا کوروش -  از گ  می من زنی؟ می خریت به ر
 ... تو نمیاد، خوش  پسره این

 این اول. کردم دعوتش تو خاطر به من. نیار جوش بابا، دون  می -
و که وی به ر  ام جمع تو بیاد وقتی که این دوم و بود دانشییگاهمون ر
 .خوری نمی ازدواج درد به حاالها حاال و ای بچه تو چقدر فهمه می

 :گفت نازنین

 ه  تو و کشییه می کنار خودش دیگه جوری اون. میگه راسییت -
 .بشی درگیر خونوادت با موضوع این خاطر به نیستی مجبور

ود با  :گفت و کشید ای آهسته سوت شقایق آرشام ور

 !ایه تیکه عجب اوالال، -

 :گفت  حرص با

 !تابلو! مار زهر -

شام به کوروش شاره آر ش سمت  به تعجب با شقایق و کرد ا  و تبرگ
 :گفت

 .ملی لیاقتت بی سر تو خاک آرشامه؟ این -

شام بدم جواب اومدم تا سید ما میز به آر سی همه با و ر  گرمی احوالپر
و همه کورش و کرد  :گفت آخرم در و کرد معرفی او به ر

 .ما خانوم ملیسا این  -

 ... امسال دوست پارسال. خان  ملیسا سالم به، -
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شت  شه تموم حرفش نذا وش به ای غره چش  که حالی در و ب  یم کور
 :گفت  رفت 

 خوبه؟ مهلقا خاله خوبن؟ خانواده شما؟ حال سالم، -

 .شما احوالپرسیای از خوبن، همه -

وش و نشست بهروز کنار و گارسون ه  کور  .زد صدا ر

 جان؟ آرشام خوری می چی -

 .اسپرسو قهوه -

شام دیدن با شقایق و زدم محک . شد آویزون لوچش و لب از آب آر  ر
 و اومد دسییتش کار حسییاب که رفت  بهش ای غره چشیی  و پاش

و خودش شتن ی بهونه به باالخره. کرد جور و جمع کمی ر  کالس دا
و آرشام  .کردی  دک ر

*** 

 نظر از اواقع متین. نرسیدم ای نتیجه به ه  باز کردن فکر همه این با
شناخته العاده فوق من سی. بود نا سرهای تمام با که ک  فرق اطراف  پ
ست  نمی مسخره بندی شرط این توی. کرد می  ستشک نباید و خوا
 متین و من و بود جهانی المپیک بندی شییرط این انگار. خوردم می
وحشیی  حتی متین، بیچاره. هاش کننده شییرکت تنها  وجود از ر
 می شییکسییت اگه که این همه از بدتر. نداشییت خبر شییرطی چنین
 یم ها بچه تمام جلوی بلکه دوسییتان ، جلوی تنها نه آبروم خوردم
صور وای. رفت ست  متین جلوی که این ت شقش بگ  و بای  دمش عا
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و مسییخرش پوزخند مطمئن . کنه می دیوون   بدون و میاره لب به ر
 .گذره می کنارم از حرفی هیچ

و  دسییت. زد داد گوشیی  توی بلند نازنین که بودم فکرا همین توی  ر
وی  .کردم نگاهش عصبانیت با و گرفت  گوش  ر

 می نتیجه این به ک  ک  دارم کنی؟ می نگاه طوری این چرا چیه؟ -
 .شدی عاشق که رس 

 خرن؟ بهروز و تو مث  همه مگه. خوشه دلت بابا برو -

 :گفت و خندید کوروش

 !خر جون از دور -

وش به محکمی گردنی پس یه بهروز  :گفت و زد کور

باره تو - ر دو  زدی؟ ز

 .رسید شقایق که بودن ه  با ک  ک  مشغول ها بچه هنوز

و اردو برنامه ها بچه -  دیدید؟ ر

و دسییتش دو و بود شییده خ  که اون به وی ر  و بود گذاشییته زانوش ر
 :گفت  و کردم نگاه زد می نفس نفس

 چطوری؟ تو خوبی ، ه  ما ممنون. سالم علیک -

 :گفت بعد و گفت ایشی شقایق

و شما حال که دامپزشک  مگه -  بپرس ؟ ر

و تو حال باید و دامپزشکی  ما فقط گی می راست -  .بپرسی  ر
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فت ملی َاه، - و حرف  بذار بگیری کو عه. بزن  ر  برنمون می جم
 .اسکی پیست توچال

 .رفتی  بیشتر بارم ده که ما بود؟ کجا هیجانش همه این خب -

 خواد یم و شده نویسی نام نماینده کی بزنید حدس بار این ِد، نه دِ  -
 بیاد؟ همراهمون

 .علمی انجمن های بچه معلومه، خب -

فرین -  کدومشون؟ اما شی می چیزی یه نخوری ترشی یلدا، آ

 ... یا ریاحی دون  می چه -

قا مثبتمون بچه بابا، نه -  ... آ

 :گفت  هیجان با

 متین؟ -

 .دیگه آره -

 .کن  نام ثبت رفت  که من نشستید؟ چرا پس -

 سرش که طور همون متین. رفتی  انجمن سمت به ه  با همگی
شغول بود، پایین سی نام م  دون  ینم. بود گروه دخترای از تا چند نوی
و حواسیی  تمام اختیار بی چرا  به نمتی ببین  که این به بودم داده ر
 ایبر گروه ک  امکانات از براش ای عشییوه پر لحن با داشییت که فرناز
 حق" گفتن با تعجب  کمال در اما. نه یا کنه می نگاه گفت می اردوها
ست، با شی  بهتر کنی  می سعی بار این شما و فرناز." با  کرد، دک ر

 همین .بندازه آرایشش در غرق صورت به نگاه یک حتی که این بدون
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وش گفتن جون صدای شد، رد کنارمون از فرناز که و کور  و شنیدم ر
 من برای ها این البته. شیید خیره بهش آن یک که فرناز پهن لبخند
س  شقایق. بود مهیج و تازه که بود متین رفتار و بود عادی و مهه ا  ر
شت و اردو های هزینه تا زد تیغ منو معمول طبق و نو  من مهمون ر
شن  قدم یک اردو این تو شاید که بود این مه  نبود، مه  برام اینا. با
 .ش  نزدیک متین به

گاه رنگ  بژ تیپ به  هیچ. زدم چشییمک خودم به آینه در و کردم ن
 زا متین بودم برده پی مدت این در چون نکردم، گونه رژ جز آرایشییی
شش کارها این قا عباس. نمیاد خو شگاهمان در تا منو آ سوند دان  و ر
بین  و تنقالت از پر کیف. رفت و دور وی ر  به و کردم جا به جا شون  ر

. بود ایمنی موارد توضیییح مشییغول متین. افتادم راه ها بچه سییمت
و نگاهش وی منظور بدون ر  جدی خیلی و گردوند می ها بچه تمام ر
شغول ضیح م سری در. بود تو شته و افتاد من به نگاهش ثانیه از ک  ر
و نگاهش سریع. رفت در دستش از کالم  :گفت و گرفت من از ر

 نداره؟ سوالی کسی خب -

 :گفت فراوون عشوه با فرناز

و موبایلتون شماره میشه -  .بشه الزم ممکنه بدید؟ ر

و شییمارش و کشییید پوفی متین  نم و گفت بود ه  رند قضییا از که ر
" شیییدب اتوب*و*سییا سییوار بفرمایید،" گفتن با. کردم نگاهش فقط

 دبلن قد کردم، اندازش بر سر پشت از. شد راهی همه از جلوتر خودش
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شونه و صد نه و نود احتمال به و چهار شکار در ز  افکارم در هنوز. بود ور
 .سرم پس زد محک  یکی که زدم می پا و دست

 !آخ -

 و کردم نگاه ودب چسبیده نازنین به کنه مث  باز که بهروز به و برگشت 
 :گفت 

و مخ  که بشکنه دستت الهی -  .کردی ناکار ر

 .بود داغون طوریش  همین تو مخ -

شت ادامه بهروز و من ک  ک  سیدن ما به ه  ها بچه بقیه تا دا  و ر
 کامال لحن با شقایق. شدی  دوم اتوب*و*س سوار ه  با همگی
 :گفت جدی

 .نازی انقدر آرایش  بدون که ملی بمیری ای -

 :گفت خنده با کوروش

 دادی؟ فحشش یا کردی تعریف ازش دقیقا االن -

 !دو هر -

وش و شقایق و نشستی  ه  کنار یلدا و من  روزبه و جلومون ه  کور
ود با. سییرمون پشییت ه  نازنین و  همه اتوب*و*س به متین ور

ستی. کردی  نگاهش و شدی  ساکت و لی  و آورد االب بود دستش در که ر
شغول سامی خواندن م سخره و متلک با همه. شد ا  جواب بازی م
ضور و غیابش ح س  به دادن ر سید که من ا  ار سرش که این بدون ر
و نام  کند بلند  من که بود طوری این و شد پاسخ  منتظر و خوند ر
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 حتی که ن ک باز مثبتمون بچه قلب تو جایی نتونسیت  هنوز فهمیدم
باره. نشییده ه  من حضییور متوجه و نام  دو  با بار این و خوند ر
وی خودکار سم  ر و ا شید خط ر  کار خیلی هنوز که فهمیدم من و ک
وی باید  .بدم انجام او ر

 حاضرم؟ گی نمی چرا بمیری، ای -

وبدم یلدا جواب که این بدون  لد در و شییدم خیره متین به اخ  با ر
 ."ببین حاال کن ، می آدمت: "گفت 

*** 

ور به یلدا و من کنار بود کرده قهر بهروز با که نازنین و خودش ز  اج ر
ون شدن له با مصادف کارش این که داد  اب بهروز. بود پاهامون های ر

سش های حرف شت نازنین کردن رام در سعی لو  که این از غاف  دا
 ازن بدتر همه از و کرد می اضیافه یلدا و من تهوع حالت به لحظه هر

 گهدی" گفت می ها بچه دختر مث  مرتب که بود نازنین های کردن
ستت  کورش موبای  هندزفری سر که ه  کورش و شقایق." ندارم دو
سیدم انفجار نقطه به دیگه واقعا. زدن می ه  مغز و سر توی  لندب و ر
 :زدم داد

 !ساکت -

 یلدای نگاه دارتر خنده همه از و چرخید سییمت  به ها نگاه ی همه
و دسییتش ورقلمبیدش چشییمای اون با همراه که بود بیچاره  ه  ر
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وی  هرشچ دیدن از. کشییید می نفس تند تند و بود گذاشییته قلبش ر
 :گفت  و گرفت خندم

 شدی؟ چی -

 :گفت حرص با

 تمبونمو زدی داد همچین مانندت خرس صییدای اون با زهرمار، -
 .کردم خیس

 ... ه  تو خوبه -

 :گفت بهروز

یدل َامریکن تو کردی فکر لحظه یه وکیلی خدا ملی -  و هسییتی ا
و صدات  دادی؟ ول ر

سبتا آقای نخیرم - شی منت خاطر به محترم، ن ص و ادا و شما ک  ولا
عا. شییدم طوری این بانوتون  یه چرا اصییال نداری؟ غرور تو! که واق
 کنی؟ کشی منت بخوای بعدش که گی می بهش چیزی

 :گفت لودگی با بهروز

فت؟ چی ملی کردی کیف نازی -  نازی خان ؟ نازی هان؟ گ
 جون ؟

 .کشیدی  پوفی یلدا و من و گفت ایشی نازنین

 .ملی بری  بیا کردن، شروع باز -

 ایدب نازی که بهت مگه گفت  چی من بهروز آ،. جون  یلدا باشییه -
 کنه؟ کیف
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و نازی ناز دارم وقتی من که همین -  ات آیدل َامریکن برم کشیی  می ر
 .بشه شکوفا مردم جوونای صدای

 :گفت  و سرش تو زدم کول  با

 عمرا بودم نازی جای اگه که من! زن ه  به حال سرت، تو خاک -
 ... توی با

 :گفت ناز با نازی

 .بخواد دلت  ملی وا، -

 .رگشتب کنارش باز نازنین و کردن ه  به عمیقی نگاه نازنین و بهروز

 .نیست آدم مث  آشتیتون  و قهر که سرتون تو خاک -

و خدا  هرشییت چی هر وگرنه نبود اتوب*و*س این توی متین شییکر ر
گار گ  می همچین حاال اوه،. بود شییده پنبه بودم  کشییته طرف ان
 .َاه دارم، درگیری ه  خودم با که سرم تو خاک. ُمردمه

شیدم عمیقی نفس اتوب*و*س از شدنمون پیاده با  ردس هوای و ک
و وش. فرستادم های  ریه به ر  راه ه  رکنا و بود داده گیر فرناز به باز کور
 هقههق بار یک لحظه چند هر دلی ، با یا دلی  بی فرناز و رفتن می
ودتر ه  بهروز و نازی. داد می سر ای مسخره های  .زدن جی  ز

 :گفت یلدا

 چیه؟ تصمیمت حاال ملی -

 مورد؟ در -

 .اینا و بندی شرط همین دون ، می چه -
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 .دون  نمی -

 :گفت هیجان با شقایق

 کتکم شه مجبور اون تا بخور لیز و سرش پشت برو. دون  می من -
و قرارت بی نگاه بعدم کنه،  ... چشماش تو ر

یق، - ی  یادز هندی فیل  یا تو! کردنت فکر این با سرت تو خاک ع
 .عاشقانه زن ه  به حال رمانای این به دادی گیر بازم یا بینی می

 .ده می جواب راه این مطمئن  من احساس، بی گمشو -

و این بغ  تو و برم کامیون زیر حاضییرم من گل  خیال بی -  رم،ن یار
 بیارم؟ کجام از قرار بی نگاه ضمنا

 :گفت خنده با یلدا

 می هرز داره اسیتعداداش بچ  بره؟ شیقایق تو جای به خوای می -
 .ره

و خودت -  .کن مسخره ر

 .نداری شوخی  جنبه اخالق، بد بابا باشه -

 با و شدی  تویوپ سوار کردی  می ک  ک  شقایق با که طور همین
 شیییدهک جیغ بس از رسیییدی  که پایین. خوردی  سییر پایین به جیغ
 .زدی  می نفس نفس بودی 

 .افتاد کار به دماسنجت که باز ملی، گورت تو خاک -

 دماسنج؟ -

و بینی   :گفت و داد فشار ر
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 .شده قرمز دلقکا عین بینیته، نوک منظورم -

شه کال تو بینی اما سرخه، سرما از االن من بینی -  لقکاد عین همی
 .داره خنده

بونت مار - و ز  .بزنه ر

و ازش و کردم نگاهش خش  با  .برگردوندم ر

یاد من ه  ز ما نبودم، کردن قهر ا تار شییقایق ها تازگی ا  جالبی رف
شت  نهامو شوخی کنار از قب  مث  نتون  شد می باعث این و ندا
 :گفت بشنوم من که طوری بلند، شقایق. بگذرم

 .درمیاره بازی ننه بچه خیلی واقعا دیگه کرد قهر خان  باز َاه، -

 .برگشت  باال طرف به یلدا، به اون های حرف به توجه بی

سکی  چوب اتوب*و*س داخ  از و ا سال که ر  سوئیس از مامان پار
شت  بود آورده برام ست  می. بردا ستام که دون  من حرتب کدوم هیچ دو
و اسییکی تو  کالس های بچه. کردم شییروع تنها همین برای ندارن، ر
شه یک که  به من" یوهوی" صدای شنیدن با بودن شده جمع گو

 سیدنر با. دادم مسیر تغییر ها اون سمت به ه  من. برگشتن سمت 
 هاشییون تعریف مقاب  در من و گفتن چیزی کدوم هر ها اون به

 .کردم تشکر فقط

برنج فرهاد  :گفت نکرش صدای با شیر

 .یدبرس متین پای به اسکی تو که نکن  فکر ولی بود، عالی -

 .موند باز دهن  که کردم تعجب انقدر
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 .جالب چه! واقعا؟ -

برنج به ای غره چش  متین  :گفت و رفت شیر

 .کنه می اغراق فرهاد -

 :گفت کالس ی محجبه دخترای از یکی مری 

قا مسابقه ها بچه جون آخ -  .دیدنیه جون ملیسا و متین آ

 نای جالب. کردن تشیویق به شیروع بدی  جواب ما که این از قب  و
و متین دخترا اکثر که بود  جز پسییرا ی همه و کردن می تشییویق ر

برنج  .منو ه  شیر

و  :گفت  متین به ر

 .کن  می سوسکت -

 :گفت و زد پوزخند کنه نگاه  که این بدون

 .آمادم من باشه، -

و کالهش و  .کشید تر پایین ر

صد یک حتی لعنتی  سکیا تو انقدر طرف که دادم نمی احتمال ه  در
 به بچ  مگه ببین ، کن صبر. نرس  ه  پاش گرد به من که باشه وارد
 می انجام ه  ای دیگه کار اینا و مذهبی کتابای خوندن و درس جز
گه حتی نه، داده؟ ید ه  مردم می ا با  و داد صیییدای. آوردم می ک  ن

ور به که بود شییده دور قدر اون ها بچه های تشییویق  می گوش به ز
سید، ست یه تو. بود تمارض وقت پس ر  خشپ صورت با ناگهانی، ای
 .شدم زمین
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 .ببین و بیا که درآوردم بازی کولی و

 ... خدا وای...  شکست دست  وای...  ُمردم...  خدا آی -

 شدید؟ چی -

سی می تو وقت اون شدم داغون من که، واقعا شدم؟ چی -  چی پر
 شدم؟

 :گفت و زد زانو کنارم

 شد؟ طوری دستتون -

 کی؟ دست -

و سرش و سیاهش نگاه و آورد باال آن یک ر  اما کرد، صورت  ی حواله ر
 :گفت و برگشت قب  حالت به سریع

 ... دست دستت، -

ست آهان - ستتون گفتی آخه گی؟ می منو د  کیی و من کردم فکر د
 ... و دیگه

 :گفت و پرید پا جفت گفت  می که پرتایی و چرت وسط

 چطوره؟ اوضاعش حاال خوب، خیلی -

و آستین   :گفت  و زدم باال آرنج تا ر

 .داره درد -

و نگاهش  :گفت و گرفت عریان  آرنج تا دست از ر

 ...ا اال... ا ال -

 :گفت  طلبکاری لحن با. شد بلند جاش از
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 کجا؟ -

 :گفت بود ای دیگه طرف به نگاهش که درحالی

 .بیارم کمک برم -

 .برو کنی، می کاری خوب-

 هام چوب سریع. شد مهیا بردم ی زمینه من، از متین شدن دور با
و  دست دهبرن عنوان به رسیدم که ها بچه به. رفتی  که برو و کردم پا ر
و هام  صییورتش. رسییید ه  متین دقیقه دو یکی از بعد و بردم باال ر
 .بود دیدنی

و نگاهش  چنان و دوخت هام چشی  به ثانیه هفت یا شیش برای ر
و خودم که رفت ای غره چش   بچ  چقدر مامان، وای. کردم خیس ر
 !داشت جذبه

شت ب بهروز سمت به خورد پهلوم به محک  که برفی ی گلوله با . رگ
و ابروهاش  :گفت و انداخت پایین و باال بار چند ر

و گیری نشونه -  کردی؟ حال ر

 پرت نازی صییورت سییمت به و کردم درسییت برفی ای گلوله سییریع
 گلوله کردن پرت و ها بچه ریختن وسییط و همانا نازی جیغ. کردم
شت  می متین دنبال دار و گیر این در. همانا ه  به ها  ارهد دیدم که گ
وم وم آر ست خروجی سمت به آر سبتا گلوله سریع. ره می پی  زرگیب ن

 ما سییمت به و کرد ایسییت آن یک. سییرش پس زدم و کردم درسییت
شت ست . برگ و د شتام حرکت با و بردم باال ر شون انگ  من ارک دادم ن
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 عصییبانیت از من و داد ادامه راهش به کنه جبران که این بدون. بوده
 ودمب اومده سییرم خیر. افتادم راه به دنبالش حرص با و کشیییدم پوفی
و مثبت بچه این شییده طور هر امروز که  هی حتی متین اما کن ، تور ر
 .بود نکرده تغییر ه  ذره

 ."کن  می آدمت لعنتی"

قا من، برادر داداش، -  .لحظه یه...  متین آ

 های کفش به نگاهش ه  باز اما برگشییت، سییمت  به و ایسییتاد-
 .بود لعنتیش

 ... چرا تو -

 ملیسا؟ -

 :برگشت  صدا سمت به تعجب با

 ... نه خدا وای -

 آروم متین. شیید خارج دهان  از آرشییام دیدن با اختیار بی جمله این
 :گفت

 افتاده؟ اتفاقی -

 تیح کرد، می نگاه متین و من به مشکوک که آرشام شدن نزدیک با
و جوابش نتونست   .بدم ر

 طرفا؟ این از آشنا، امسال دوست پارسال جون، ملیسا به به -

 :گفت  حرص با
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 مامان  احتماال و اومدی اینجا تصییادفا امروز بگی خوای می یعنی -
 .نگفته چیزی بهت

ویی با  :گفت پرر

 زدی؟ حدس درست قدر این کجا از دقیقا، -

 ... خیلی که واقعا -

 چی؟ خیلی -

 :گفت  و برگشت  کرد می نگاه آرشام به متفکر که متین سمت به

قا ایشون جان متین -  .ما خانوادگی دوست هستن، آرشام آ

و و  :گفت  ه  آرشام به ر

 .هستن بنده همکالسی ه  ایشون -

 .کردم اشاره متین به و

شام با که این از متین  صمیمی، اون با و زدم حرف سنگین و سر آر
وم. بود خورده جا کامال  :گفت آر

 .خوشبخت  آشناییتون از -

 به هک دسییتش و متین به ای کننده تحقیر پا تا سییر نگاه آرشییام اما و
شان ست ن ستش که حالی در و انداخت بود دراز جلوش دادن د و د  ر
ون  :گفت گذاشت می متین دست در

 نه؟ ملیسا، جالبه خیلی -

 جالبه؟ چی -

 .بشی دوست آدما تیپ این با تو که این -
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و دستش متین  :گفت و کشید بیرون آرشام دست از ر

 .هستی  همکالسی ه  با فقط ما -

و به نگاهی آرشام  :گفت و انداخت برش دور

 ... و طرف این اومدید تنها که این مشخصه کامال -

و همه که این چیه؟ تو مشک  دونی می. آرشام بسه -  خود کیش به ر
 .پنداری

 .گید می درست شما خان ، ملیسا بله -

 .رفت و گفت ای اجازه با متین

و اون نگاه  با شام سمت به بعد و کردم دنبال ر   نگاه اخ  با که آر
 :گفت  و برگشت  کرد می

 کردی؟ ضایع منو اون جلوی اومد جا حالت چیه؟ -

 بود؟ مه  واست واقعا اون یعنی! ملیسا که واقعا -

 .تو مخصوصا نیست، مه  من واسه پسری هیچ -

و انگشتش  :گفت و آورد باال تهدید ی نشونه به ر

و چیزی هر من نه؟ یا گفت  بهت - ست  حاال تا که ر س به خوا  تد
و تو آوردم،  .میارم ه  دستت به و خوام می ه  ر

 .باشه خیر دیدی خواب هه، -

 .دید خواهی  -

ست حالیت چرا چیه؟ دونی می - ستت من نی صال ندارم؟ دو  من ا
 .ندارم ازدواج قصد حاالها حاال
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 .باش من بعدی حرکت منتظر. هانی بای -

و رفتنش حرص با وانی احمق کردم، نگاه ر  .ر

قت همون و گوشییی  و مان با و درآوردم پالتوم جیب از ر  تماس ما
 .گرفت 

 الو؟ -

 ملیسا جان مهلقا ؟ گذره می خوش چطوری؟. جان ملیسا سالم-
 .رسونه می سالم بهت

و حال  شد چطور گفت  -  خوش به  که شد مه  برات و پرسیدی ر
 کنی؟ می سازی ظاهر داری و دوستاتی پیش پس نه، یا گذره می

 .گل  بگو مامان؟ جان  -

و خدا - و زدنت حرف طور این و نمردی  شکر ر  اوکی. شنیدی  ه  ر
یاد من قت مزاح  ز هاتون گران و شییریف و  می فقط شیی ، نمی ب

ست  و پات بگ  بهت خوا  من یزندگ تو و بیرون بکش من کفش از ر
و آرشام دیگه بار یه اگه. نکن دخالت  به و ینیب می بد ببین  برم و دور ر
 .ره می جونت مهلقا جلوی آبروت خودت قول

ست تونه نمی بود مشخص کامال که مامان  یه  مث و کنه صحبت در
 :گفت خاموشه آتشفشان

 .بای کنی ، می صحبت موردش در بعدا باشه، -
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و جوابش نشیید منتظر حتی  که سییردردی با من و کرد قطع و بدم ر
 ات کردم حرکت اتوب*و*س تو کول  سمت به اومد سراغ  ناگهانی

 .بخورم نوافن قرص یه

 یه و رفت  کیف  سیمت راسیت یه شیدم اتوب*و*س وارد که همین
کس توی چای با و باال انداخت  نوافن  یرمسیی در. دادم قورت یلدا فال
 بود شستهن شاپ کافی داخ  که متین دیدن با ها، بچه پیش برگشت
 :گفت  مؤدب دخترای مث  و شدم وارد

 بشین ؟ جا این هست اجازه -

و خودش کمی بود شیده من حضیور متوجه تازه که متین  و جمع ر
 :گفت و کرد جور

 .بفرمایید -

 یرهخ مقابلش فنجون به که او به و نشییسییت  مقابلش صییندلی روی
 :گفت سرش کردن بلند بدون. انداخت  نگاهی بود شده

 بدم؟ سفارش واستون که نوشید می چی -

 .لطفا داغ شکالت -

و گارسون و من سفارش و زد صدا ر  .گفت ر

شت سکوت در ای دقیقه دو یکی  شد، آماده ه  من سفارش تا گذ
و سکوت. بودی  شده خیره هامون فنجون به دو هر حاال  شکست  ر
 :گفت  و

 .خوام می معذرت ازتون آرشام رفتار بابت من -
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نه بدی فکر من به راجع اون خواسیییت می دل  چرا دون  نمی  نک
 :دادم ادامه سریع بنابراین

 .خبره چه جا این دونه نمی هنوز اومده، آب ور اون از تازه -

 .نشدم ناراحت من نیست، مه  -

و العملش عکس که این برای  و دمشیی خیره اون به مسییتقی  ببین  ر
 :گفت 

 .موافقن جور بد خانوادم  خواستگارمه، -

و فنجونش خاصی العم  عکس هیچ بدون  زا جرعه یک و برداشت ر
و قهوش  .خورد ر

 .باشه مبارک خب -

ل ای صب یه اخمی، یه الاق ! پرم تو زد چطور ببین بمونی، ال  انیتی،ع
 .نیست آدمیزاد شبیه هیچیت که بزنن گندت

 ... من...  من باشه؟ مبارک چی -

شتاق تا دادم طول ک  یه شه شنیدن م  دم،ش موفق که این مث . ب
و نگاهش چون  .گرفت سریع و دوخت چشمام به لحظه یه ر

 .ندارم دوستش من -

 .برسین دارین دوستش که کسی به امیدوارم خب -

و تو نه اکشناش ، ری این مرده کشته من که وای  !خدا ر

و حساب صورت تا کرد اشاره گارسون به  ومنیت ده چندتا بعدم بیاره ر
وی  :گفت و گذاشت میز ر
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 .بقیه پیش بری  بهتره خب، -

 :گفت  فقط افتادم، راه دنبالش و شدم بلند حرفی هیچ بی

 .ممنون داغ شکالت بابت -

و سرش فقط  .کنن نزاکتت بی سر بر خاک. همین داد، تکون ر

 با و جلو اومد اینا مامان  ِاوا پسییر یک که بودم نشییده خارج در از هنوز
 :گفت چندشی لحن

 کجا؟ خانوم خوشگ  ِاوا -

ومی شوی خفه لب زیر و در که متین سمت به و گفت  آر  نگه ازب برام ر
 .رفت  بود داشته

 .شمارم این  رامتین ، من ادب، با خوشگ  ببین -

 و شیییدمک دسییتش از بعد و کردم نگاهی بود گرفته جلوم که کارتی به
 .صورتش تو کردم پرت

و شمارت -  .عمت به بده ر

 :گفت زنش ه  به حال لحن با

 .دم می اون  به -

 اومده؟ پیش مشکلی -

 : گفت و کردم نگاه کرد می نگاه رامتین به اخ  با که متین به

 .گرده می مامانش دنبال داره کوچولو این عزیزم، نه -

 :گفت و انداخت متین به متعجبی نگاه رامتین

 ه؟ن ارشاده، گشت مال افت بی که این مث  پلیسه، خان  خب -
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 :گفت و آورد جوش متین

 .بیام من تا بیرون برو ملیسا -

 باز دهان با! بابا نه ملیسییا، گفت کردم هنگ خدا وای، شیید؟ چی
 :گفت بلندی نسبتا صدای با که کردم نگاهش

 نیست ؟ تو با مگه -

 چی؟ هان؟ -

باره بود نزدیک اخمش دیدن با و خودم دو  همین برای کن ، خیس ر
و سرم  .بیرون رفت  سریع و پایین انداخت  ر

شت  دم  با ست  می گردو دا سم  طرف پس. شک و ا  نی،یع. دونه می ر
 دشیی بلند شییاپ کافی تو از که بیدادی و داد صییدای با... .  من یعنی
 .رفت در دست  از افکارم رشته

وم پسر کن  باور یعنی شد؟ چی ببین ، کن صبر  دانشگاه زیر به سر و آر
سید نمی ه  مورچه یه به آزارش که ستاش و سوسول بچه اون با ر  دو

تاده  متین خدا، وای همن؟ از ها اون کردن جدا پی در مردم و دراف
 .دونست  نمی من و بود قلدری عجب

ضایت باالخره ودتر و داد ر سوال اون از ز  و اومد بیرون شاپ کافی از سو
 :گفت

ود -  .بیفت راه ز

 باهاش حسییابی من  وگرنه بودم زدنش حرف کف تو هنوز که حیف
 دیدم که افتادی  راه ه  کنار. نده دسییتور من به دیگه تا افتادم می در
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شه می عمیق نفس چندتا داره وم کمی انگار. ک سفانه و شد آر  هب متا
وال  .برگشت قب  ر

 خوبه؟ حالتون شما-

 شما؟ و بله -

 ...!ا اال... ا ال...  بی اون حال باید. خوب  -

 آوردی؟ جوش که گفتن چی -

 .نگفتن چی بگو -

 :گفت و برگشت من سمت به یهو

 .بودید مقصر ه  شما البته -

 :گفت  تعجب با

 من؟ -

و اجازه این پوششتون نوع با شما بله، -  راجع هک دین می بقیه به ر
 .کنن قضاوت نیست شما شان خور در که جوری شما به

ور هب که صدایی با و انداخت  پام تا سر به نگاهی عصبانیت با شت  ز  دا
 :گفت  نباشه، بلند تا کردم می کنترلش

شه وقت اون - شه؟ من تیپ بگین می  شما هب نکن  فکر ضمنا چ
بوط  کمهد کردی؟ نگاه خودت تیپ به حاال تا اصال...  اصال. باشه مر
و لباسییت باالی ی  نهک می نگاهت وقتی آدم که بسییتی همچین ر

 ... مث ...  مث  ریشات یا کنه، می خفگی احساس
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 پیدا اون برای مثالی تا کردم نگاه پشییتش ک  و مرتب های ریش به
وندن فسفر همه این با اما کن ،  با ینهم برای موندم، نتیجه بی سوز

 و کرد صییبوری فقط همیشییه مث  اون و کردم ترکش عصییبانیت
و پاسخ   !بندیه شرط و شرط چی هر به لعنت. نداد ر

*** 

 همراه. بود العاده فوق بود کرده درسییت یلدا مادر که ای الویه سییاالد
 آوردی  درمی عزا از شکمی و بودی  نشسته بهروز و نازی و یلدا و شقایق
وش به اخ  با. اومدن آرشییام با کورش که گاه کور  بهش و کردم ن

و آرشام که فهموندم وش اما نندازه، راه خودش دنبال ر  شونه فقط کور
و هاش  که بود خرد متین دسییت از اعصییاب  قدر اون. انداخت باال ر
 جور قعیتشمو هنوز ولی کن ، خالی کسی سر گشت  می بهونه یه دنبال
 کوروش و آرشییام جلوی سییاندویچ چندتا لبخند با یلدا. بود نشییده
 :گفت و گذاشت

 .نکنید تعارف بخورید، -

 .هبرگشت بخت ساندویچ جون به افتاد و گفت ممنونی ه  آرشام

 ور خودت چرا تو زد، تعارفی یه این حاال" بگ  بهش خواست می دل 
ما" کنی؟ می خفه  خانومی بودم، خانوم خیلی من که جایی اون از ا
. خوره می ه  به ه  فکرام از حال  عییییق،. کردم سییکوت و کردم

وش  :گفت زد می ساندویچش به بزرگی گاز که حالی در کور

 بود؟ دمغ قدر این که پسره این پر تو زدی چطور ملی -
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 پسره؟ کدوم -

 .جان متین مثبته، بچه همین -

 .خیال بی هیچی، -

و سریع کوروش  :گفت آرشام به ر

 داری؟ خبر بندی شرط ی قضیه از راستی، -

 :گفت آرشام

 .نه -

وش که این از قب  شه، خارج لقش دهن اون از حرفی کور  حرص با ب
 :گفت 

 ... و خودمونه بین قضیه اون کوروش -

 :گفت و حرف  وسط پرید کوروش

 .خودمونه از آرشام  نگیر، سخت بابا -

 شرط ماجرای گفتن به کرد شروع من َتخ  و اخ  به توجه بدون و
 .بندی

 :گفت  لب زیر

ل ای - وش بمیری ال  !کور

و بندی شرط جریان تمام کوروش شام برای مو به مو ر  ردک تعریف آر
 :گفت ه  آخر و

سا که این مث  دونی؟ می ولی -  باخته که کنه اعتراف ک  ک  باید ملی
 ... و
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صبانی مرگ حد در دیگه صابی با. بودم ع ص ساندویچ داغون اع  فهن
و نیم   نای کردن تموم برای موقع بهترین حاال شییاید. کردم پرت ر
 :گفت . بود کن خرد اعصاب ی مسخره شرط

 ... من -

 ور از متین صدای که بود نشده خارج دهن  از ای دیگه ی کلمه هنوز
وم به  .کرد خف  ر

و وقتتون لحظه یه میشه احمدی خانوم -  بگیرم؟ ر

صبی نفس شیدم ع س ل مورد در که افتاد یادم دیدنش با تازه. ک  چی با
 .بود گفته

و نگاه  ناراحتی با  زا کدوم هر واقع در که ها بچه به و گرفت  اون از ر
 کنزدی. شدم خیره بودن، زده خفیف ی سکته بار دو یکی تعجب
 وروشک به لبی زیر. خنده زیر بزن  پقی هاشییون قیافه دیدن با بود
 :گفت 

و دهنت -  .دیدم المعدت  لوز َاه ببند، ر

شت  متین سمت به بعد باره که حالی در و برگ  خ ا چهرم حالت دو
 :گفت  بود، شده آلود

قا، ببیند - و حرفاتون پیش ی دقیقه چند شییما آ  کن ن فکر زدین، ر
 .باشه مونده باقی ای دیگه حرف

 :گفت بود هاش کفش به نگاهش هنوز که حالی در متین

و وقتتون دقیقه دو از بیشتر -  .گیرم نمی ر
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ضوع ببین، - ست، دقیقه دو دقیقه یه مو  رفت گ بدی سردرد من نی
 .دیگه وقت یه واسه بذارین. خونمون برگردم سریع خوام می و

و سییرش متین  و دشیی خیره چشییمام به ثانیه چند برای و کرد بلند ر
و شرمساری من  .خوندم نگاهش تو ر

 .اجازه با ش ، می مزاحمتون دیگه وقت یه من پس -

فت سییریع اون و ندادم بهش جوابی نه با. ر ماس خو  هب و گرفت  ت
سن و شوهرش گفت  سو سته ر  دیب درد سر واقعا چون دنبال ، بفر
 :گفت آرشام. داشت 

 .بزن  جون  الینا به سری یه خوام می برمت، می خودم -

 :گفت  و کردم نگاهش حرص با

 می داری هنوز ه  تو و جانته خاله پیش مامان  دونی نمی تو یعنی -
ویی عجب جا؟ این اومدی تصادفا گی  .داری ر

 :گفت بهروز. شدن می خارج بهت از یکی یکی تازه ها بچه

سره! ملی سرت تو خاک - و پ  توق همه این بعد تازه پروندی، که ر
وی  .بود داده نشونت خوش ر

 :داد ادامه یلدا

 ... که گفته بهت چی نبودی  که ما ناقال، -

باره  گفت  بهش مسییتقی  غیر طور به که انگار نه انگار که آرشییام به دو
و شرش شغول و کنه ک  ر  و کردم نگاهی بود، شقایق با صحبت م
 :گفت 
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 مونرانند تا پایین رم می ک  ک  من خب، خیلی. نبود مهمی چیز -
 .شده بدتر سردردم دنبال ، بیاد

شام  و خدا آر  ها اتوب*و*س سمت به من و نداد گیر دیگه شکر ر
 .افتادم راه

و کول   خداحافظی دیدمشییون که ها بچه از چندتا با برداشییت  که ر
قا عباس که پارکینگ سمت به و کردم  .رفت  بود جا اون آ

 .سالم -

 برید؟ می تشریف کجا. خان  سالم -

 .دیگه خونه -

 .خانوم مهلقا خونه برید گفتن مادرتون ولی بله، -

 .خونه رم می من بگه، -

 :فتگ و کرد بودم گرفته که تهاجمیی حالت و من به نگاهی آینه از

 .چش  -

بون که سوسن برعکس  بنچس شوهرش بود، داشتنی دوست و مهر
سمی و و این اما بود، ر ست می خوب ر و که دون  هبذار پا نباید من دم ر

و پاچش سییگ مث  وقت اون چون  بودم فکرا همین تو. گیرم می ر
شی  که شی  سریع مامان ی شماره دیدن با و خورد زنگ گو و گو  ر

 .بگه خواد می چی بود مشخص کامال چون کردم، خاموش

 :گفت و شد ظاهر جلوم سوسن رسیدم خونه به تا

 خوردی؟ ناهار گذشت؟ خوش. عزیزم سالم -
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 خوام می فقط خوردم، ناهارم ممنون، آره. جون سییوسیین سییالم -
 .کنه می درد سرم بخواب ،

 کردی؟ یخ نکنه چرا؟ -

ست از بس از بابا، نه - س و گرفتنش لقمه اون با خان  مهلقا این د  ا
 .نور علی نور دیگه که مامانم  خوردم، حرص

 :گفت و داد تکان سری

 بیارم؟ واست قرص -

 .گفت " نوچی" رفت  می اتاق  سمت به که حالی در

 ردنک سییایلنت و پریز از اتاق  تلفن کشیییدن کردم که ه  کاری تنها
شت ، کردن  عوض لباس حال. بود موبایل   کاله و پالتو اون با اما ندا
شت  ک  ک  شمزه کباب یه به دا  لندب مجبوری. شدم می تبدی  خو

و هام لباس خواسییت  و شییدم بیارم ر  و افتادم متین حرف یاد که در
 .دوخت  چش  خودم به دقت با و رفت  آینه جلوی

ما بود، زانوهام باالی تا پالتوم ناز هک پالتویی به نسییبت خدایی ا  فر
 .بود حجاب با خیلی خیلی بود پوشیده

قه قه فقط ه  رنگ  کرم اسییکی ی  اون  بود، معلوم پالتو زیر از اش ی
ست  نمی که این برای شخص گردن  خوا شه، م .. . . که ه  کاله  با
هان، ما آ های همین منظورش حت مه مو  جلوش از که خوشییگل
 .زده بیرون
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و هام لباس همه و کشیییدم پوفی  مشییغول که حالی در و درآوردم ر
 ی رهپسیی که جهن  به: "گفت  خودم با بودم راحتی لباس پوشیییدن
شش احمق صال. نیومد خو شت ادعا انقدر که این ببین ، ا صال دا  به ا
وال طبق کنه، نمی نگاه  ماها و هام چکمه فقط باید همیشییه ر  ر
 چقدر ... پس تیپ  گفت که اون خدا، وای...  پس...  پس باشه دیده
 که هبود نگاه یه فقط ه  باشییه دیده اگه. کن  می فکر پرت و چرت
له اون   این رد قیافش تصییور از...!" اسییتغفرا گفته بعدش حتما و حال

 یهثان به و زدم شیییرجه تخت  سییمت به و خنده زیر زدم پقی وضییع
 .کردم غش که نکشید

*** 

 می سرم باالی بعد و رفت می طرف اون و طرف این شمر مث  مامان
 .زد می غر فقط و ایستاد

 یستپ از وقتی از پسره این که کردی کار چی بدون  خوام می من نه -
 وای" گفت می و کرد می خندیدن به شروع اومد می تو اس  تا برگشت
 ؟."دارید ای مزه با دختر که واقعا جون الینا

صال بدم؟ پس باید جواب من خنده، می اون چه؟ من به ِا، - و ا  یار
 کارطلب شییما از من که این جای به بعدم. خنده می الکی که منگوله
و پسره اون چرا که باش  و پیش دست شما انداختید، راه من دنبال ر  ر
 نیفتید؟ پس گرفتید

وی به که این بدون  :گفت و نشست کنارم بیاره خودش ر
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سا - و صالحت من ملی شام. خوام می ر  تونه می. تمومه چیز همه آر
شبختت ش بابات  از نداره سنی هنوز که این با اون. کنه خو  پول تربی

 .داره

 برای و ناکامل  من تموم، چیز همه شییما قول به و کام  اون اوال -
وده، ازدواج من  .ندارم بشر این به ای عالقه هیچ من بعدش  ز

سی االن همین گ  می من مگه مغز، بی دختره آخه -  وبر و کن عرو
 تو تا بشییید نامزد گ  می دارم بیار؟ بچه ه  دیگه سییال تا و خونش
شی آماده ستت از خوب  کیس این و ب  حرفا این و عالقه بعدم. نپره د
 .کشکه همش

 کسییی  هر و گیرم می تصییمی  خودم  خودمه، زندگی من، مامان-
 .نیست آرشام مطمئنا شخص  اون و کن  می انتخاب بخواد دل 

 :گفت و کشید پوفی مامان

 .احمقی که واقعا -

 احمق این سر از دست لطفا ک ، عق  ه  شما و احمق من آره -
 .بردارید

صبانیت با مامان و در و رفت اتاقش سمت به ع ست محک  ر  یب. ب
 مقاب  آوردن ک  هنگام در مامان همیشییگی العم  عکس به توجه
شپزخونه سمت به من، . ش ن خوشگل  شک  شرمنده تا افتادم راه آ

 :گفت و زد لبخندی دیدن  با. بود شام پختن مشغول سوسن

 .گذاشتی دهن به دهن مامانت با که باز -



                
 

 

71 

 مثبتبچه 

 .نیست کن ول کرد پیله چیزی یه به اگه دیگه، الیناست -

 :گفت و کرد تصنعی اخمی سوسن

 .کن صحبت درست مامانت به راجع -

 :گفت  لبخند با

نا حاال. معل  خان  چشیی  - و ای  من شییک  فکر به خیال، بی ر
. ذارهب فلک به سر قورش و قار صدای دیگه که االناس باش، بدبخت
 .هانی بدو

مان باره ما له دو وی کرد پی با. ازدواج  ر  زد، نمی حرفی هیچ ه  با
شه مث   خان  دایل یعنی گروه، متفکر مغز فکری ه  با باالخره. همی

 ازش و کن  صییحبت مردونه و مرد آرشییام خود با که گرفت  تصییمی 
و یکی من دور بخوام شه خط ر ودم با. بک  شروع مامان باز خونه به ور
صیحت به کرد شت  دیگه. موعظه و ن شان مث  دا شف وو آت  ایتالیا وت وز
 :گفت  و کشیدم عمیقی نفس. رسیدم می انفجار نقطه به

و تو مامان، بسه -  .بگی تو چی هر باشه،. بسه خدا ر

 :گفت و کرد نگام تعجب با مامان

 واقعا؟ -

وز چند تا باشه؟ بردار، سرم از دست خدا را تو ولی آره -  ارمک به کاری ر
 .باش نداشته

و چشماش مامان  .شد خیره من به و کرد ریز ر

 کنی؟ می نگام طوری این چرا چیه؟ -
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 بدوونی؟ سر منو خوای نمی بدون  کجا از -

 اصیال. ندارم ها عرضییه این از من دونی می خوب خودت من مادر-
 ه؟خوب خونشون، برم ذارم می قرار فردا واسه آرشام به زن  می زنگ امروز

 :گفت و زد عمیقی لبخند مامان

 .عالیه -

 قرار رداشف واسه و گرفت تماس آرشام مادر با که نکشید ثانیه به مامان
 هک گیره می حرصیی  آی. زیرش بزن  فردا تا بود ترسیییده. گذاشییت
رنگ سریع موارد این تو فقط خانوم مامان شه ز   ه تلفن از بعد. می
و  :گفت من به ر

 .خرید بری  سریع شو حاضر -

 چی؟ واسه خرید -

 .دیگه فردا واسه -

 اماخم. فکری  چه تو من و کنه می فکر چیزایی چه به من مامان وای
و  :گفت  و کشیدم ه  تو ر

و لباس دسییت صیید اون. نمیام من نکرده، الزم -  می کردی ول ر
 بخری؟ لباس برام بری خوای

 .هباش مناسب فردا واسه که داری چی ببین  بری  خب خیلی -

و لباسییا مامان  که مدتی تمام  اه نگ آینه توی از و گرفت می جلوم ر
 بایل پوست جون به دندونام با و بودم ایستاده مجسمه مث  کرد، می

 ظرمن پرسیدن حتی و من به توجه بی ه  مامان. بودم افتاده بیچارم
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و خودش کار  وسییط این ه  بیچاره من که انگار نه انگار و کرد می ر
ون بخیر خودت خدایا. آدم   !بگذر

*** 

و امروز قرار و زد زنگ مامان باری ده که بودم دانشییگاه توی  یادآوری ر
عد که این. کرد و خودم تا خونه برم سییریع کالسیی  ب  دیدن برای ر

ویاهام، شاهزاده شام ر ضیه. کن  آماده مامان  دید از البته آر و ق  فقط ر
لدا واسیییه وم کالس سییر ی وم آر  کار این از ه  اون و کردم تعریف آر
 پشت از سیک که خونه برم سریع خواست  می کالس بعد. کرد استقبال

 .زد صدام سر

 .دارم کار باهاتون کنید؟ صبر لطفا لحظه یه احمدی، خان  -

 :کردم زمزمه لب زیر و کشیدم پوفی متین دیدن با و برگشت 

و تو -  بذارم؟ دل  کجای دیگه ر

و خودش  .کرد سالم زیر به سر و رسوند من به ر

 .سالم علیک -

ودتر خواسییت  می من ببخشییید -  اما ؛کن  صییحبت باهاتون بیام ز
وزه چند دیدم  .نش  مزاح  گفت  خودتونید تو ر

و متین اصییال. کردم هنگ که من! شیید؟ چی اوالال،  ک  طور به ر
شام درگیر ذهن  بس از. بودم کرده فراموش  شده مامان غرغرای و آر
 وردنآ یاد به با. بود پریده سرم از بود بندی شرط و شرط چی هر بود،
و اخمام متین حرفای و پوشش  قضیه  :گفت  و کشیدم ه  تو ر
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 .محترم اصطالح به آقای ندارم صحبتی شما با من -

و سرش حرف  این شنیدن با متین ستقی  و آورد باال ر ش به م  مامچ
 :گفت و شد خیره

وزم اون حرفای بابت من - . خوام می معذرت شما از شاپ کافی تو ر
 می یچ نفهمیدم که بودم عصبانی پسره اون دست از قدر اون راستش
ست؛ با حق ضمنا و گ  شش نوع شما بط من به شما پو  نداره، ر
بطی کس هیچ به خودتون جز به یعنی  و باهوش دختر شما. نداره ر
و خودتون کار صالح مسلما و هستید عاقلی  کسی هر زا بیشتر خیلی ر
 و ف متاسی واقعا شیدم ناراحتیتون باعث که این بابت من. دونید می

 .ببخشید منو بتونید امیدوارم

و نگاهش  :گفت و گرفت چشمام از ر

 .خدانگهدار -

و شدم حبس نفس. رفت و ور به ر  :گفت  و دادم بیرون ز

 !داره چشمایی عجب سوخته پدر -

 حاال تا که بود رنگی ترین جذاب چشیماش سییاه رنگ! گاد مای اوه
ست بیخود. بودم دیده سی به که نی ستقی  ک  با آخه. نهک نمی نگاه م
و نفس داره این که چشمایی این و یار  خودم هکل پس یکی. میاره بند ر
 هن ذ تمام و رفت  می خونه سییمت به. بیرون بیام فکرا این از تا زدم
 ودشخ که حالی در. داشت عجیبی سیاست. بود شده حرفاش درگیر
و و خودش داد، می نشییان متاسییف ر  این مدام. کرد می تبرئه ه  ر
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 و هسییتید عاقلی و باهوش دختر شییما" پیچید می ذهن  در جملش
و خودتون کار صییالح مسییلما ." ددونی می کسییی هر از بیشییتر خیلی ر
و اعصییاب  جمله این گفتن با راحت چه خدایا  با. کرد متشیینج ر
و فکرهام تمام خونه در به رسیدن  .شدم داخ  و گذاشت  در پشت ر

 سوسنی؟ خان ؟ سوسن -

 از مامان اون از قب  ولی اومد؛ بیرون آشییپزخونه از عجله با سییوسیین
و خودش سریع ها پله باالی  :گفت و رسوند من به ر

 .کن  آمادت تا بگیر دوش یه بدو تو؟ کجایی -

 .گشنمه خیلی االن . گرفت  دوش دیروز مامان، خیال بی -

 :گفت حرص با مامان

 !خوردی ناهار دیروزم -

 !وا؟ -

و خودت بدو! واال -  .نکن لوس ر

 .بش  راحت دستتون از بمیرم من الهی آی -

ود -  آرزوت به و نکشییتمت وسییط این خودم تا بگیر دوش برو ز
 .نرسوندمت

صبانیت با. برنمیام که مامان پس از شیدم پوفی ع  تا رفت  اق ات به و ک
و فرمایشاتشون  .بدم انجام ر

*** 
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بون آی. شدم جیگری عجب خدا آی  شدم ناناز چقدر برم، خودم قر
 ... چقدر و

 کنی؟ می کار چی آینه این جلوی ساعت دو معلومه -

 کن ؟ خلوت خودم با دقیقه دو ندارم حق من مادر -

بون لبخند مامان و کمیابش مهر  :گفت و زد ر

 ... شدی خوب خیلی -

 :گفت و برگشت همیشگیش حالت به سریع

قا عباس بدو -  .منتظره در دم آ

 .رفت  می خودم ِا؟ -

 .بدو نباشه، حرف -

وی دندون بودم، گرسیینه که این با  رد سییمت به و گذاشییت  جیگرم ر
صیحت مامان باز شدن  خارج از قب  اما رفت ؛ شگیش های ن  همی
و و آبروش و باش  خان  که کرد تکرار ر  فت گ بلند چش  یه من  نبرم، ر
و قضیه قال و  .کندم ر

*** 

و وی به ر شام ی خونه ر ستادی  آر قا عباس. ای  و دز کوتاه بوق چندتا آ
پشییت ابروهای اون با اونا خدمتکار و در اخموش ی قیافه و پر  باز ر

قا عباس از دل  تو بار صد اون ی قیافه دیدن با. کرد  شاییفح بابت آ
ودم با. کردم عذرخواهی دادم می اخموش ی قیافه به دل  تو که  هب ور

شام ساختمان، ستقبال برای مادرش و آر  تعارفات با و اومدن من از ا
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وی کن خرد اعصییاب  از شییدم موفق باالخره. زدن قدم اعصییاب  ر
وی و برم در دستشون  .بدم ل  مبالشون از یکی ر

 نیومدن؟ چرا مامان. اومدی خوش خیلی عزیزم، خب -

 دو. ذارن نمی اینا باشیی ، باوقار و متین خوام می من چی هر خدا آخ
و اینا در دم سییاعت باره پرسیییده، ر وز دو وزی نو از ر  یکی اصییال. نو از ر
و تو بگه بهش نیست شام با اومدم من سننه؟ ر و سنگام آر  کن ،ب وا ر
سط این تو  بودم، خان  خیلی من که جایی اون از اما ای؟ کاره چی و

 :فت گ و کردم چاشنیش ژکوندم لبخند یه و کشیدم عمیقی نفس

 تو... انشییاا کن  عرض خدمتتون گفتن و خواسییتن عذر مامان -
 .شن می مزاحمتون بهتری فرصت

یه؟ چه عزیزم وای - مت حرف مه، مزاح نه جا این کدو  ی خو
 ... مث  ه  تو. خودتونه

 :گفت  و پریدم حرفش وسط

 .دارید لطف شما -

شام به ابرو و چش  با بعدم و زمینی سیب مث  که آر و مب  ر وی هب ر  ر
سته من ش شاره کرد، می نگام لبخند با و بود ن ودتر کردم ا  این از منو ز
وی از آرشام. بده نجات جو  :گفت و شد بلند مب  ر

و باال ی طبقه بری  پاشو جان ملیسا -  .بدم نشون بهت ر

سیدن با. شدم همراه باهاش و پذیرفت  می  کمال با  باال طبقه به ر
و شدم حبس نفس  :گفت  و دادم بیرون ر
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 جبع ولی نشیا؛ ناراحت وقت یه آرشام. شدم می خفه داشت  آخی، -
 یلیخ که دبیرسییتانمون مدیر یاد بینمش می که همین. داری مامانی
 .افت  می بردم می حساب ازش

 .دیدنیه که واقعا -

 :گفت  و کردم نگاه خندانش چهره به

 چی؟ -

 .بری می حساب ازش تو که کسی همون معلومه، خب -

 .برد منو اخراج  مرز تا دفعه چند نیار، یادم اوه اوه-

 :گفت و خندید غش غش آرشام

 چه ی،بسیی کشییور یه برای داری تو که شیییطنتی همه این با خدایی -
 .مدرسه یه به برسه

و کوفت، -  !بخندی آب ر

و خندش ک  ک   :گفت و کرد نگاه  جدی و کرد جمع ر

 ببینی؟ منو خواستی می خب -

به آخ -  امروز من. کردم می فراموش داشییت  پاک آوردی، یادم خو
 ... بگ  بهت که اومدم

قا -  ببخشید؟ آ

 :گفت آرشام و برگشتی  خدمتکار سمت به حرص با دو هر

 چیه؟ -

قا، - توسا آ و شما خواند می و آوردن تشریف خان  آ  .ببینن ر
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 !میشه سبز لونش دم میاد، بدش پونه از مار َاه،

 :گفت  آرشام به عصبانیت با

 .شدم نمی مزاحمت بیاد مهمون برات قراره گفتی می اگه -

 ... خودم  من حرفیه؟ چه این نه، -

 .سالم -

توسا سمت به بار این دو هر  .برگشتی  آ

شر این دیدن با که بود قحط آدم انقدر یعنی خدایا وزم ب  شه؟ب شب ر
شام و سالمش جواب آر ستادم دیوار مث  من  و داد ر  کردم نگاهش و ای
و حرفش تا ود و بزنه ر و گورش ز  .کنه گ  ر

توسا جان  -  داشتی؟ کاری جان؟ آ

 .شدم نمی مزاحمت داری مهمون دونست  می اگه هانی اوه -

 فندگوسیی خوان می که قصییابا یاد که انداخت من به نگاهی یه بعد و
 .افتادم بکشن

و کارتون مهمونشیی ، و جام این من دیدی که حاال خب -  و بگو ر
ود  .برو ز

ست  می اگه من ایش، - و پام عمرا جایی این تو که دون شت می ر  تو  ذا
 .خونه این

 .من مث  دقیقا -

 ... که تو -

 :گفت و پرید ما ک  ک  وسط آرشام
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توسا. لطفا بسه-  داری؟ کار من با آ

ست دل . نه شلوغه انقدر سرت که االن - س بود، شده تنگ وا  هوا
 .اومدم همین

و  :گفت  آرشام به ر

 می حرف باهات بعدم موضییوع  اون به راجع. رم می دیگه من -
 .زن 

 :گفت آشام

و تکلیف  بود قرار امروز ری؟ می کجا - وشن ر  .کنی ر

توسا به نگاهی  :گفت  و انداخت  آ

 .بعد تا بای فعال -

توسا آرشام و آ و. اومد من دنبال و زد پس ر  :گفت  خدمتکار به ر

 کجان؟ خان  -

 .کنن استراحت رفتن -

 .کنین خداحافظی ازشون من طرف از پس -

 :گفت و کشید را دست  آرشام. شدم خارج که ساختمان در از

 کنی؟ می رفتار ها بچه مث  چرا ملیسا؟ ری می کجا -

شاره خوبی ی نکته به آهان -  سطو زدی دقیقا چیه؟ نکته. کردی ا
 قصیید وجه  هیچ به و ام بچه هنوز من همینه، موضییوع. خال
مده امروز. ندارم ازدواج هت بودم او و همین ب  آرشیییام، ببین. بگ  ر
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 خشیییدبب واقعا بعدم کن ، نمی ازدواج نگیرم دکترام  وقتی تا حداق 
 .ندارم بهت حسی هیچ اصال اما رک ؛ انقدر که

. نتات شیط و بچگی همین عاشق من دوما. نیستی بچه تو که اوال -
 درس مانع وقت  هیچ و مون  می منتظرت بخوای وقت هر تا سییوما

 می که دارم دوسییت قدر اون اینا همه از تر مه  و شیی  نمی خوندنت
 .بکنمت خودم عاشق تون 

مت، نمی من! بدوش گی می تو نره گ  می من پوف، -  می خوا
ست من فهمی؟ شق ازدواج  از قب  دارم دو ش ، عا  بگ  خوام نمی ب
 .ندارم عالقه ه  کوچولو یه حتی تو به اما رمانتیک خیلی

و سعی  تمام من -  .کن  عاشقت تا کن  می ر

 .تونی نمی -

 .تون  می -

 .تونی نمی -

 .تون  می -

ما بکن؛ خوای می تالشییی هر! جهن  به -  اینا بگ  بهت حاال از ا
ور همش یه زدن ز تاه من چون الک یام، کو نا نم  مهمونت  ضییم
 .منتظرته

 اون با .بازجویی به کرد شروع مامان که بود نرسیده خونه به پام هنوز
وی های بیگودی پ  مادام شبیه دقیقا سرش ر  .بود شده مار
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و آبروم گفتی؟ چی شد؟ چی - صال نبردی؟ که ر ود چقدر ا  .اومدی ز
 ... اگه ملیسا خدا خداوندی به نرفتی؟ اصال نکنه وای

 رفت  .بزن حرف ه  سر پشت بعد بگیر نفس یه. مامان بسه وای -
شون و ه  بدی  وقت ه  به شد قرار. کردی  صحبت ه  با خون  ر
 شد می رس شما می  مطابق داشت چیز همه ضمنا بشناسی ، بیشتر
توسا که  .رسیدن خان  آ

 بی ی دختره این از ک  یه ملیسییا، سییرت تو خاک آتوسییا؟ چی؟ -
و تو خوشییگلی از ک  یه. بگیر یاد ریخت  نیاد یه عوضییش در نداره، ر
 .داره سیاست

ضر سال صد من. کنین بس مامان َاه - ست  حا سه نی  هیچ ی وا
و خودم پسری  ح م آرشام بگ  باید توجهتون قاب . کن  کوچیک ر
 .نذاشت بهش سگ 

شام - سری هر آر س  ده ی آینده تونه می اون خره، نیست پ  دت بع ن
 بازیات بچه این با تو اما ذاره؛ نمی آتوسییا به مح  حاال. کنه فراه 
 .کنی می نزدیک ه  به را دوتا این

وی تو اما!" جهن  به: "گفت  دل  تو  :گفت  و کردم اخ  مامان ر

 این به که نیسییت خر ه  قدرا اون آرشییام مامان ولی. کرده غلط -
 کوفت چیزی یه خوام می ه  حاال. کنه خودنمایی تا بده پا دختره
 .بدید اجازه اگه کن 
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و جواب  که این بدون مامان  مخود من  و رفت تلفن سمت به بده ر
و و بیچارم شک  تا رسوندم آشپزخونه به ر  .کن  پر ر

*** 

 میشگی ه تیپ. دانشگاه برم و بش  آماده سریع تا ایستادم آینه جلوی
و و مقنع  تا و زدم ر و زدم تافت موهای و کردم سییر ر . ریخت  بیرون ر
یا. افتادم متین حرف یاد و ذهن  انقدر پسییر این حرفای چرا خدا  ر

 صویرت که بش  رد آینه جلوی از و بش  خیال بی اومدم کرده؟ مشغول
شمای شمام جلوی متین چ شماش چقدر واقعا. گرفت جون چ  چ
صوم ست و مع شتنیه دو شیدم پوفی حرص با. دا  که مکرد سعی و ک
و افکارم  :گفت  لب زیر شد؟ می مگه اما بزن ، پس ر

 .چشمات و زدنت حرف به لعنت بهت، لعنت -

و موهام و مقنع  و زدم تو محک  ر . شیید این آهان،. کشیییدم جلو ر
 ینمت به بتون  شییاید طوری این: "گفت  ه  خودم کردن قانع برای
و شرط و بش  تر نزدیک وش ده می حالی چه خدا آخ." ببرم ر  اون کور
و خوشگش و بلند موهای  اطرخ به احتماال بگو، بهروز وای. بتراشه ر
 یلدا و شییقی و نازنین. ماله می ژل کچلشیی  کله کف کرده که عادتی
باره. خنده زیر زدم پقی تصییورش از! چادر با ه   نهآی تو قیاف  به دو
 :گفت  و کردم نگاه

 میشه؟ یعنی -
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." شد وندیرت تر، سریع ک  یه لطفا خان : "گفت که سوسن صدای با
مدم خودم به لدی و او و خودم توقف بدون و پایین رفت  ج  به ر

 .رفتی  که برو دِ  و رسوندم ماشین 

. کالس وت رفت  سریع. بود شده دیر باز معمول طبق. دانشگاه رسیدم
و سییرم  لحظه چند برای. شییدم کالس وارد و زدم در و زیر انداخت  ر
و. کرد اوهومی سهرابی و شد برقرار کالس تو مطلق سکوت  ستادا به ر
و جواب  سریع سهرابی. کردم سالم  :گفت و داد ر

 حراسیت که پیداسییت امر ظواهر از. کنی تعریف چیزی خواد نمی -
گاه ماال دانشیی تت امروز احت و وق  کالس به موقع سییر تو و گرفتن ر
 .نشه تکرار دیگه اما بشین؛. نرسیدی

تا یعنی حراسییت؟ گفت؟ چی جان ؟  می بیرون که مویی تار چهار
 هنوز که دایل کنار نشست  و شدم خیال بی بوده؟ چش  تو انقدر ذاشت 
شت  ستادا به کن  نگاهش که این بدون. کرد می نگاه  تعجب با دا
ستاد خروج با. درنیومد جیک  کالس آخر تا و شدم خیره  کالس، از ا
و وسییایل  سییریع من  لدا که بزن  جی  تا کردم جمع ر وم ی و باز  ر

 .چسبید

 ... دیگه تو. هستی چیزی عجب ناکس -

 متین به نگاه  تمام من اما شییدن؛ جمع دورم ه  بقیه و کوروش
وش. شد خارج کالس از زیر به سر و آرام که بود و چون  کور  و گرفت ر
و سرم  :گفت و برد باال ر
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 .شدی مظلوم چقدر خدا، وای. ببینمت -

 :گفت شقایق

ود - و موهات ز و حال  کن درست ر  .زدی ه  به ر

 :گفت یلدا آخر و گفتن چیزی یه کدوم هر

 تحراسیی رییس گفتی که تو داد؟ گیر بهت حراسییت واقعا نکنه -
 .باباته دوست

 :گفت  و شدم بلند جام از

 .نیست  قبلی آدم اون دیگه شدم، عوض من ها بچه -

 :گفتن بود زده بیرون وزغ عین که چشمایی با همشون

 چی؟ -

 یه؟چ بدبختی  دونید می اما نیست ؛ قبلی آدم اون من درسته، آره -

و خندم. کردن نگاه  پرسشگر اونا  :ت گف جدیت با و کردم کنترل ر

 !نیست  بعدی  آدم که اینه بدبختی  -

 ه  یلدا و خنده زیر زدم پقی خودم . شیید منفجر خنده از کوروش
 .خورد تاب درجه نود مغزم که سرم پس زد چنان

 :گفت بهروز

و ما چطور وجبی نی  ببین -  .گذاشته کار سر ر

 :گفت نازنین

و خودت سهرابی واسه یعنی -  کردی؟ شکلی این ر

و ابروم  :گفت  و انداخت  باال ر
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قا خاطر واسه نچ، -  .متین آ

 :گفت خنده با کوروش

 .هستی مارمولکی چه دیگه تو -

 :گفت شقایق 

ور بیخود -  .کنه نمی نگاهت  حتی اون نزن، ز

 .دید خواهی  -

*** 

وش با که حالی در  می هرهر ه  ها بچه بقیه و کردم می ک  ک  کور
شگی میز سر. شدی  شاپ کافی وارد خندیدن ستی  همی ش  من و ن
شی  بهروز مهمون شد قرار. دادم همه برای داغ شکالت سفارش . با

شی لرزش حس با ون گو شتی دو جیب  در شی  انگ و گو  یب ج تو از ر
 .کشیدم پوفی آرشام شماره دیدن با و درآوردم

 :گفت یلدا

 ؟س سیریشه پسر این نکنه شدی؟ عصبانی انقدر چرا چیه؟ -

 :گفت شقایق

و آرشام -  گی؟ می ر

شی  و کردم تایید سر با و گو وی ر شت  میز ر صال. گذا صلش ا  ور حو
 .ندارم

 :گفت نازی

 .نانازه خیلی که طرف میاد؟ دلت وای -
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 :گفت و کرد اوهومی بهروز

 دیگه؟ چغندرم برگ جا این من ضعیفه، -

 :گفت و خندید نازی

 !گل  بمیر خفه -

و شقایق  :گفت من به ر

و جا اون ملی؟ ملی؟ -  .ر

ودی در سمت به شاره شقایق که ور شت  بود کرده ا شمام و برگ  زا چ
و صحنه دیدن وم به ر  :گفت  لب زیر. شد نعلبکی یه اندازه ر

 شد؟ چی -

 :گفت و خندید کورش

رد تو کالسمون؛ مثبت بچه از این  بیا، -  !دراومد آب از ز

 :گفت یلدا

وش؟ گی می چی - گاه کور عد بکن دختره حجاب و چادر به ن  ب
 .بزن الکی حرف

 :گفت حرص با شقایق

 .چادریاست دور دور که فعال -

 نگاه همراهش دختر و متین به خیره و بود شده چش  وجودم تمام
شستن میز سر زیر به سر دو هر. کردم می  ه  هب حتی که این بدون. ن

وی دستمال با بازی مشغول که متین. بندازن ه  نگاهی  و ودب میز ر



wWw.JustRoman.iR  88 

 

 

و چادرش بانمکش صورت اون با که ه  دختره  ابروهایش نزدیکی تا ر
 .مشد بلند جا از. بود شده خیره متین دستای به و بود کشیده

 :گفت یلدا

 کجا؟ -

 .خبره چه ببین  رم می -

و دست   :گفت و کشید ر

بوطه؟ چه تو به آخه -  مر

و دست  حرفاش به توجه بی  :گفت  و کشیدم دستش از محک  ر

 !کن  می آدمش -

 ناای متین میز سییمت به سییریع ای دیگه العم  عکس هر از قب  و
 .رفت 

شون به که این از قب  س  میز  آخه" .کردم غلطی چه فهمیدم تازه بر
و چی چی چه؟ من به و ی پسییره چه؟ من به ر  ایراد من تیپ از پرر
 "چه؟ من به َاه،...  خودش وقت اون کنه می نصیحت  و گیره می

و شسر متین یهو که بشین  جام سر برگردم آدم ی بچه مث  اومدم  ر
 .شد بلند جاش از و برگردوند سمت  به

 .سالم -

و نگاه  باره که اون از ر  هب و گرفت  بود شییده خیره کفشییاش به دو
و دختر وش به ر گاه ر  هب نگاهی بانمک لبخند یه با دختره. کردم ن
 .کرد سالم و کرد پام تا سر
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 .سالم علیک -

 .بود طلبکار لحن  اختیار بی

 :گفت  و عاری بی طب  به زدم

ست  می دیدمتون شد خوب. جایید این که ه  شما -  ازتون خوا
و امروز ی جزوه  .بگیرم ر

 .بشینید بفرمایید حتما، بله -

و گند که من جهن  به  !وجب صد چه وجب یه چه زدم، ر

 .اجازه با چش ، -

و متین  :گفت دختره به ر

شون - س  ه  احمدی، خان  ای ستن کال شون  و ه  دایی ، دختر ای
 .جان مائده

 طرف! بندیت شرط این با ملی سرت تو خاک جان؟ مائده جان؟"
 ."داره نامزد

 .خرسندم شما با آشنایی از -

 .گفتی تو که همون من 

 .همچنین و -

 و بازی کلمه واقعی معنای به مائده. کردم نگاه طرف صییورت به تازه
 .پیوستش ه  به ابروهای اون با مخصوصا بود، خواستنی

و جزوه کیفش توی از متین  سیفارش تا اومد گارسیون که برداشیت ر
 .بگیره
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 دارید؟ می  چی شما -

 وفتک مشییغول سییینما رفتن که کسییایی مث  که ها بچه سییمت به
 :گفت  و کردم نگاهی بودن، ما میز زدن دید و داغ شکالت کردن

 .داغ شکالت -

 :گفت متین

 چی؟ شما جان مائده داغ، شکالت تا دو -

 :گفت و زد لبخندی مائده

 .گرسن  خیلی آخه خوام، می کیک  من -

 ... و داغ شکالت تا سه پس -

و و کرد من به نگاهی  :داد ادامه گارسون به ر

 .سیب پای تا سه و -

 .ممنون -

و قابلتون-  .امروز ی جزوه این  بفرمایید،. نداره ر

و جزوه باره و گرفت  ر ئده به چشییمی زیر دو گاه ما لت. کردم ن  حا
و خاصی آرامش که بود جوری چهرش  ،آدم البته داد، می آدم قلب به ر

 .فرشت  پا یه خودم که من من، نه

 :داد جواب هیجان با اون و خورد زنگ مائده موبای 

 .مامان سالم وای، -

- ... 

 خوبید؟ -
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- ... 

 .ممنون -

- ... 

 .خونمون رم می دیگه نه -

- ... 

 .متین  با آره -

- ... 

 .مون  نمی گرسنه نباشید نگران

- ... 

 .خداحافظ من از چش ، -

و و گوشی متین به ر  :گفت و گرفت ر

 .مامانه -

 .مامان سالم -

 تو خاک من؟ سر تو خاک چرا اصال نامزدشه؟ دیدی! سرم تو خاک"
 چهب من وگرنه کردن، بندی شرط این به مجبور منو که ها بچه سر
ومی این به  ."آر

 و نم ته و سییر بی افکار وسییط پرید نانازش لبخند اون با باز مائده
 :گفت

ومید؟ انقدر همیشه شما -  آر

وم نیست  که چیزی تنها بابا، نه من؟ -  .بودنه آر
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 :گفت و خندید

 .باشید شیطونا بچه اون از خوره می چهرتون  به -

 :گفت  و خندیدم

 .دارید لطف شما -

 ."فضولی از میرم می دارم"

قا گ ، می تبریک نامزدیتون  راسییتی آخ -  دادهن بروز چیزی متین آ
 .بودن

 بخواد هک زنه می حرف  تو با مگه متین بگه من به نیسییت یکی آخه
 خندیلب! بندیتون شرط این با همتون بمیرید ای بده؟ بروز چیزی
سون بده جواب اومد تا و زد سید گار شا و ر و سفار وی ر  و چید میز ر

و مکالمش متین   .کرد تموم ر

 :گفت مائده

 .هستی  رضایی برادر خواهر متین و من عزیزم، نه -

 ن ک فکر. بفهم  من  زد می حرف دیپل  زیر کاش میگه؟ چی هان؟
 امانشم چون که داد توضیییح برام اون . نفهمیدم که بود تابلو قیاف 
و  شبه متین مادر یعنی عمش داده، دست از اومدنش دنیا به هنگام ر
 .محرمن ه  به دوتا این حاال همین  برای و داده شیر

 !متاسف  واقعا مادرتون فوت بابت اوه، -

 .عزیزم ممنون -
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و نفسیی ! الهی  نوزه که اینه توجیهش خب دادم، بیرون آسییودگی با ر
 .جاست بر پا بندی شرط

 .کنید می  بفرمائید -

 .کردم خوردن به شروع و کردم تشکر باز

شاره و زد می بال بال که یلدا دیدن با شون، برم کرد می ا ش  بروهاما پی
و  ستشد بعدم و برن خوان می یعنی کرد، بای بای یلدا. انداخت  باال ر
و ند ر عدم سییرت، تو خاک یعنی برد، پایین و باال بار چ  و کیف ب

و موبایل  شون ر و ئو نامحسوس طور به انگشت  با. داد ن شون ر  دادم ن
 .بیام من تا جاتون سر بتمرگید دقیقه دو یعنی که

شحال دیدنت از خیلی جان، مائده خب -  شد می کاش شدم، خو
 .شدم می آشنا باهات بیشتر

 :گفت و خندید

 زن ب متین به سییری یه میام خون ، می فلسییفه دانشییگاه تو من -
 .عزیزم میام ه  تو سراغ

 .ش  می خوشحال ممنون، -

 :گفت  و برگشت  متین سمت به

و جزوتون فردا. ممنون چیز همه بابت -  .میارم ر

 :گفت و کرد نگام لحظه یه فقط

شه جزوه. جان نوش کن ، می خواهش - شتون، با شنبه تا پی  چهار
 .ندارم احتیاج
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 و کردم خداحافظی متین از و و دادم دست مائده با و شدم بلند جا از
 .رفتی  که برو د

*** 

ویی چه ملیسا، وای -  .دختر داری ر

 بود؟ متین کی دختره حاال ملی -

 اومدی؟ نمی کردم می اشاره بهت چی هر چرا -

 :گفت  و برگشت  ها بچه سمت به

 دختره، پرسییید؟ می سییوال ه  سییر پشییت هی خبرتونه چه -
 .بود دخترداییش

 :گفت یلدا

 .بود نامزدش  حتما -

 هر به متین مامان چون جوارایی، یه برادرن و خواهر ه  با بابا، نه -
 .داده شیر دوشون

 :گفت و خندید کوروش

 این مامان وقت اون بده، شیییر نیومده دلش من  به من مامان -
و نفر دو زمان ه  پسره  .کرده می ساپورت ر

 .برگشتی  دانشکده به بازی مسخره و شوخی با خالصه

و ما تا و کشییید می کشیییک کالس دم فرناز و جیبیش ی آینه دید ر  ر
 .اومد و کیفش تو کرد شوت

 .بزن  حرف باهات باید کوروش -



                
 

 

95 

 مثبتبچه 

وش از جوابی منتظر حتی که این بدون و و اون دسییت باشییه، کور  ر
 .کشید و گرفت

وم یلدا  :گفت آر

 .متنفرم دختره این از -

و اون حرف سر با ه  نازی و شقایق وم بهروز. کردن تایید ر  :گفت آر

ضی ی دختره - شوه قدر اون عو  به  تهوع حالت که میاد خرکی ع
وش چرا دون  نمی. ده می دست و بهش انقدر کور  .ده می ر

و چشماش شقایق  :گفت و کرد ریز ر

وش با یعنی -  داره؟ کار چی کور

 .نیومده استاد تا بری  خیال، بی -

 .شدم کالس وارد خودم ه  بعد

وش که بود کالس وسییطای  بهش نگاه اولین با. شیید کالس وارد کور
 .عصبانیه شدیدا شدم متوجه

وم شقایق  :گفت آر

 !گفته بهش چی اکبیری ی دختره نیست معلوم -

 :گفت استاد

 خبره؟ چه ساکت، -

 به دش خارج کالس از استاد که همین و نشستی  ساکت کالس آخر تا
وش طرف  .کردی  حمله کور

 شد؟ چی -
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 داشت؟ کارت چی فرناز -

 .هستما تو با هی، -

و دفترش حوصله با کوروش و زیپش و گذاشت کیفش تو ر  از و ستب ر
 .شد بلند جا

 .بزن  حرف باهات باید ملی -

 شده؟ چی -

و ماشینش کلید کوروش  :گفت و داد بهروز به ر

 .رم می ملی با من باشه، دستت امروز ماشین  -

و کلید خوشحالی با بهروز  :گفت و قاپید ر

 .ددر بری  بزنید ها بچه -

و کورش ه  در های اخ  که ه  شقایق و یلدا  همراه سریع دیدن، ر
ودتر که ه  نازی رفتن، بهروز  کوروش با. شد همراه بهروز با همه از ز
 طول تمام و زد نمی حرفی هیچ. کردی  حرکت ماشییین سییمت به

 .بود فکر تو مسیر

وم شدی ، ماشین سوار که همین  :گفت آر

 .خلوت جای یه برو -

 .کردم حرکت به شروع هدف بی

وش؟ شده چی -  کور

 .کرد جمعش نمیشه جوره هیچ که خوردم کردم غلطی یه ملی -

 کردی؟ کار چی -
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 ... من...  من...  خر من -

 چی؟ تو َاه، -

 .بگ  تا نپر حرف  وسط انقدر زهرمار، -

 :گفت تا گذشت لحظه چند. کردم سکوت

 .س حامله فرناز -

پرایز که این خب -  کن صییبر...  دختری همچین نیسییت، سییور
 ... تو از نکنه ببین ،

عد همون خر من آره، - وزی ظهر از ب چال از که ر  برگشییتی  تو
 اصرار و خونشون برم گفت که خونشون برسونمش خواست  دانشگاه،

بت واس  رفت اون  خب و نبود خونشون کسی . کرد  ... بیاره شر

وش وای - بتی بسییته گوش و چشیی  دخترای مث  نگو کور  ور شییر
 ... و شدی بیهوش و توشه چی دونستی نمی که خوردی

 لباس نوع با فقط اون زدم؟ حرفی همچین کی من دیگه، بسییه -
 .کرد تحریک  هاش عشوه و پوشیدن

 !سرت تو خاک -

 .بدی فحش  که بهت نگفت  -

 کن ؟ کار چی پس -

 ... راهنمایی یه دون ؟ می چه -

 .بگیرش برو -

 گی؟ می چی -
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 کردی؟ تعجب چرا چیه؟ -

 ... من چطور نبود ه  باکره حتی اون -

گه حتی اون. گرفت  درد دل خنده از که نگو خدا، وای -  ه  باکره ا
 .نیستی حرفا این و ازدواج اه  تو بود

 بکن ؟ غلطی چه بگو دونی، می که تو خب -

سپارش - ست، یه احتماال فقط من، به ب ستو میلیونی سی بی  آب ا
 .خوره می

 ترهدخ. کن خالص  شرش از فقط میلیون، صد بگو تو جهن ، به-
گه احمق ی ته تا می گه ی هف هت دی قت ب یای دم می و  ب

 .خواستگاری

 س؟ حامله مطمئنی تو حاال -

 .گفت می طوری این که آزمایشش جواب -

 .نباشه تو مال یا باشه، جعلی شاید -

 که؟ فهمی می بفهمن، چیزی اینام مامان بذارم نباید -

 .داشتی کارم گفت بهاره جون؟ ملیسا -

 :گفت  و شدم خیره آرایشش در غرق ی قیافه به

 نزدیک شییاپ کافی بری  سییری یه ه  با میای جون، فرناز آره -
 دانشگاه؟

و هاش لب و کرد ساعتش به الکی نگاهی  :گفت و کرد غنچه ر

 داری؟ کارم چی بدون  میشه خب اوم، -
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ست می دل  شت خوا و گردنش پ ست با ر س با و بگیرم چپ  د  تد
 دماغ وت بزن  کله با بعدم و صییورتش تو برم گرگی کف دوتا راسییت 
 .خیال بی نه،! خشن چقدر اوه، اوه...  و عملیش

وشه و تو موضوع با رابطه در -  .کور

  ه اسییکار باید زده که گندی این با انگار شیید باز نیشییش همچین
 .داد بهش

و حرفام که من ولی خب، -  .پذیرفته اون  و زدم خودش با ر

 .دانه پنبه بیند خواب در شتر بابا، نه

وش خود. دون  می - فای کرده خواهش ازم کور و آخر حر  باهات ر
 .بزن 

 .بری  باشه، -

 فسن رسیییدی  شییاپ کافی به وقتی که افتاد راه جت مث  همچین
وم دستی دو سر بر خاک. زدم می نفس و باز  نم کن ول  َاه،. چسبید ر
 وت پرت جای یه و شییدی  شییاپ کافی وارد ه  با. کن  نمی فرار که

 .نشستی  دوم ی طبقه

 خب؟ -

 اول ی مرحله سییراغ بری  خب. "کردم نگاه منتظرش صییورت به
شه، ست  می که جایی اون از." شدن مطمئن یعنی نق  چی ره فرناز دون
 :گفت  دید، میشه چشماش  تو گذره می پوکش مغز تو
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شی  مطمئن اول باید ما خب -  همه، از تر مه  و ای حامله تو که ب
وشه مال بچه  .کور

 :گفت ترسی هیچ بدون

 .کوفتا این از و ِای ِان دی دون ؟ می چه. آزمایش ری  می فردا باشه -

وشه مال بچه واقعا پس خب  .بود چینی مقدمه دوم، ی مرحله. کور

وش  خود خب، خیلی -  ... اما اونه، مال بچه که داره قبول کور

 چی؟ اما -

 .کوفتایین بد خانوادش -

 چی؟ یعنی -

وش بیچاره -  دختر با خواد می گفته پدرش به مستقی  غیر دیروز کور
هه دوسییت با گه یکی و نکنه ازدواج با و دی  چه ندیدی خواد، می ر
 .شد پا به قشقرقی

و قوریش بابا چشمای  :گفت و کرد ریز ر

 کنه؟ ازدواج خاصی کس با اون خواد می باباش مگه -

و خودم  :گفت  و دادم نشون زده هیجان ر

ور به خواد می باباش آره، -  ف طر بده، زنش یعنی نه بده، شوهرش ز
 ... که پوالس خر این از

سون سط گار شش که حالی در و پرید حرف  و شش تا نی  بود ازب بناگو
 :گفت

 دین؟ می سفارش چی. خانوم ملی سالم -
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 اسم  کوفتی شاپ کافی این تو بس از کنن، ها بچه این سر تو خاک
و  :ت گف و کردم نگاهش جدی. فهمیده این  کردن صدا بلند بلند ر

 .پرتقال آب دوتا -

سیدم نظر فرنازم از صال، نپر سون. شکمش تو بخوره کارد ا  و ترف گار
باره من  .بندی خالی دور تو رفت  دو

 ا،ه مالیه نکن فکر. باباشییه شییریک دختر دختره. گفت  می آره، -
 .داره ملک و خونه بخواد دلت تا ولی ریخته، بی ه  خیلی

وش  -  داره؟ دوستش کور

وش مگه بابا، نه - و کسی که آدمه کور  فقط اون باشه؟ داشته دوست ر
شه ارث فکر  پولداره ردخت همون محبوبه، با اگه گفته باباش آخه. بابا
وش و نیست خبری مرث ارث از نکنه ازدواج دیگه،  !داییگ بره باید کور

 !بابا نه -

 .شما جون -

 میشه؟ چی بچه این و من تکلیف یعنی چی؟ من پس -

و شد، کباب یکی تو مظلومیت برای جیگرم که نگو آخ"  مرحله !"پرر
 .بود خالص تیر سوم، ی

 بار چند من . جنسییی  ه  ما باشییه چی هر توام، طرف من فرناز -
و تو حاالی موقعیت  .داشت  ر

 ."بکن  هایی غلط همچین اگه خندیدم بابام گور به البته"

 :دادم ادامه
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قت که من نظر به - و ح چه این شییر از خودت  و بگیر ازش ر  ب
 .کن خالص

 :گفت و کرد نگام ناراحتی با

 چطوری؟ -

و بچه تا بده میلیون سییی بگو بهش برو راحتی، به -  و کن  سییقط ر
و بچه برو بعدم  .کن اساسی حال یه پولت  با و بنداز ر

وش من آخه اما - و کور  .دارم دوست ر

سون. زنما می فک دارم ساعته دو سرت، تو خاک ای شا گار و سفار  ر
و لیوان ته تا نفس یه من و آورد  هب فقط ه  فرناز و کشیییدم سییر ر

 .بود شده خیره دستاش

باش وقتی چنده؟ کیلو عاشییقی و عشییق جون، فرناز -  ارث از با
 ریب باید بین  می من که ه  پروری تن پسییر این با کرد، محرومش
 .َنمیری گشنگی از تا کلفتی

وش اگه خدا وای"  ."هکن می خف  گفت  چی سرش پشت بفهمه کور

وش با تو بود، گفتن من از -  .رسی نمی جا هیچ به کور

 رب خاک ِاوا شجاع، پسر پدر ی خونه کجا؟ به. رسی می جا یه به چرا"
 !"دزد شوهر فرناز ای داره، زن که اون سرم

 .کن  فکر ک  یه خوام می من راهنماییت، از مرسی -

و فکرات گل ، باشه -  .بکن ر

 :گفت و شد بلند جاش از
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و کالس خونه، رم می من -  .نمیام ر

 .اوکی -

 !"همیش ک  کالس علمی بار باشه نداشته حضور که این نه حاال"

 .بای -

و میوه آب و رفت جون آخ! های"  دختره بخوره کوفت نخورد، ه  ر
 !"سفید چش  ی

و پرتقال آب و خودم سریع و خوردم ر سوندم کالس به ر  خدا، وای. ر
 .رسیدم دیر من و کالس سر رفته سهرابی بازم

*** 

و در و زدم در به تقه دوتا  .کردم باز ر

 .سالم -

شید پوفی دیدن  با سهرابی و کتابی و ک ستش تو که ر  پرت تقریبا ودب د
وی کرد  :گفت بلندی نسبتا صدای با و میز ر

ضع چه این محترم؟ خانوم سالمی چه -  دفعه این اومدنه؟ کالس و
 کنین؟ جور خواین می ای بهونه چه

 که س افتاده پا پیش و مسییخره انقدر کالس این نظرت به اگه واقعا
زش و اومدن وقت سر ار  من کالس. کالس سر نیا خانوم، نیا نداره، ر
و درس ترم  این و بیرون بفرمایید. داره حرمت  هوگرن کنید، حذف ر
 .اندازمت می صفر با خودم
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 گیره؟ می پاچه سییگ مث  که چشییه امروز دیگه این گاد، مای اوه"
وی سنگ بقیه جلوی مرتیکه  ."کرد یخ  ر

 زدن نفس از غیر ه  صییدایی هیچ و بودم خیره چشییماش به هنوز
 حالش باید من  شد، نمی طوری این نه،. اومد نمی اون عصبی های
و  .گرفت  می ر

 دیر قیقهد پنج برای نبود الزم نبودی، ای عقده و بودی استاد اگه تو -
وغ جور هزار به کالست سر اومدن  .ش  متوس  در

و دهنتون حرف -  .محترم خان  بفهمید ر

شجو یه غرور چطور. بفه  تو - و دان سی جلوی ر  خرد هاش همکال
 تیح چون کن ، می حذف که معلومه. متاسیف  برات واقعا کنی؟ می
و نحست ریخت خوام نمی ه  لحظه یه  .ببین  ر

و در  ن ماشی سمت به بود، دراومده اشکام که حالی در و بست  محک  ر
صله. دویدم و چیز هیچ و کس هیچ ی حو شت  ر صیر. ندا  خود تق
 از ربهت بودم خورده غیبت یه حداق  بودم، نرفته اصییال کاش خرمه،
و ل موبای عصبانیت با خورد، می زنگ مرتب گوشی . بود گند این  از ر

 .انداخت  بیرون ماشین

*** 

 خان ؟ ملیسا شده چی -

صال - صله ا سی هیچ ی حو و ک سن، ندارم ر  مزاحم  کس هیچ سو
 .نشه
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 ... ملیسا -

 نیست ؟ تو با مگه -

 .حتما خانوم، بله -

شت با و رفت  اتاق  داخ  شمی خرس جون به م شه بزرگ پ  تاق ا گو
سوس و افتادم نفس نفس به که زدمش انقدر. افتادم  چرا هک خوردم اف
 .ن ک لهش تا نبود بال  و دست جلوی سهرابی خرس، این جای به

*** 

شست  میز سر سن و ن شمزش های شامی کباب سو و خو شت ر  گذا
وی تا از غیر. میز ر  زچی هیچ شییاپ، کافی توی پرتقال آب لیوان دو
 اباب که بودم نخورده بیشییتر لقمه تا سییه دو. بودم نخورده ای دیگه
و سالم  جواب همیشه مث . رسید و و داد سرش دادن تکون با ر  هب ر
وم  .نشست ر

و  :گفت سوسن به ر

 کجان؟ خان  -

 .حمامن -

 .خورد و گرفت ای لقمه خودش برای بابا

و غذام  .شدم بلند و کردم تموم ر

و بابا  :گفت من به ر

 .ملیسا بشین -

 :گفت  و نشست  تعجب با
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 داری؟ کاری من با بله؟ -

 بود؟ کی استادتون این -

 کی؟ -

 شده؟ بحثت باهاش امروز که همون -

وش اون معلومه خب گفته؟ بهتون کی-  !لق دهن کور

نت - فت. بود نگرا هت تلفن گ قت تلفن و همرا تا و ا  جواب ر
و ماجرا بعدم بود، خرد اعصییابت و بودی ناراحت ندادی،  تعریف ر
 .کرد

و اسمش حاال خب، خیله -  خوای؟ می چی واسه ر

 .بدم بهش حسابی درس یه خوام می معلومه، خب -

 .برمیام خودم پس از خودم من من، پدر نکرده الزم -

 .خونه بیای کردی نمی قهر ها بچه مث  که اومدی برمی اگه -

و خودتون شما بین  نمی نیازی چی، هر حاال -  موضوع این درگیر ر
 .کنید

 .من نه توئه، نظر این خب -

 :گفت  و شدم بلند جام از عصبانیت با

ست آره، - ست مه  که چیزی تنها خونه این تو گید، می را  ظرن نی
 .منه

ست  شپزخونه از خوا  کالهیش ی حوله اون با مامان که بیرون بزن  آ
و راه  جلوی  :گفت و گرفت ر
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 شده؟ چی باز -

 به ات رفت  اتاق  سییمت به." کن راحت  و بکش منو خدایا" گفتن با
وش  .کن  کشش فحش و بزن  زنگ کور

*** 

و سیهرابی فامی  خب! ملیسیا سیرت بر خاک یعنی -  تا گفتی می ر
و حالش بابات  .بگیره ر

 من که اینه موضییوع بدوش؟ گی می تو نره، گ  می من کوروش-
 .کنن دخالت مسائل  تمام توی مادرم پدر خوام نمی

 !خری بس از -

 .واقعا مرسی -

وشیین داره بابات. برنخوره بهت دیگه، نه-  یم و درمیاره بازی فکر ر
تت خواد مای نه، ح قت اون ک و ماجرا بهش من چرا گی می تو و  ر
 .گفت 

و یکی من دور لطفا پس خر، من باشییه -  دارهن دلیلی. بکش خط ر
 .باشی دوست خر یه با

 :گفت برخورده به  دید که کوروش

و تو من - یا با ر باید معذرت، خب، خیلی. کن  نمی عوض دن  هب ن
 .گفت  می بابات

 .لطفا نشه تکرار دیگه -

 .چش  -
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 :گفت  بحث کردن عوض برای

 نگفت؟ بهت چیزی فرناز -

 .فعال نه -

 .دارم کار من اوکی، -

 چه؟ من به خب -

 .خداحافظ یعنی -

وش" بگو آدم مث  خب -  شییدم، مزاحمت ببخشییید جون کور
 ."خداحافظ

چایی اوه، اوه - وش ن ند که ببخشییید! جون کور  کار اون با زدی گ
 .کردنتا

 .کردم خواهی معذرت که من! ای پیله چقدر َاه، -

و خواهیت معذرت باشییه -  کوروش بشییی فدام! کنیزک پذیرم می ر
 دیگه کاش راسییتی اوه،. بای نقطت ، بدون مزاح  همیشییه! جان
و نحست ریخت  .نبین  ر

 :گفت و خندید کوروش

باب، مرسی. خودم ملی شدی حاال آهان، -  .بای ار

*** 

سی تا گروه آموزش در رفت  محک  ای اراده با شت سهرابی با که در   دا
ضطراری حذف شه نوبت  تا بودم منتظر هنوز. کن  ا سید نمتی که ب  ر

قه چند کرد خواهش ازم و و وقت  دقی یارش در ر با". بذارم اخت  با با
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وی و سییاختمون بیرون رفتی  ه  با!" ادب  ترینبیشیی با نیمکت یه ر
 !"وقت یه نخورمت. "نشستی  ممکنه ی فاصله

باره باهاتون خواست  می راستش خب -  بتصح سهرابی دکتر ی در
 .کن 

 .بشنوم چیزی ازش خواد نمی دل  -

له، -  درمورد ایشییون با من دیروز راسییتش. کن  می درکتون کامال ب
 .کردم صحبت شما با رفتارشون

 .میشه جالب داره داستان بابا، نه

 خب؟ -

ستش - شون را شون از ای شیمون رفتار شون نظر از اما شدن، پ  فتارر ای
 .نبوده درست ه  شما

باره داشت   :گفت سریع که آوردم می جوش دو

 اگه ایدشیی. بقیه یا خودم نظر نه دکتره، نظر از فقط منظورم البته -
و جوابش شییما از بدتر بسییا چه زد، می حرف من با طوری اون  می ر
 .دادم

 ."حلق  تو" بسات چه" اوه، اوه"

 ارائه یسییهراب دکتر با که نیسییت درس یه همین فقط که دونید می -
 .میشه

 منظور؟ -



wWw.JustRoman.iR  110 

 

 

ض  بذارین گیرید؟ می جبهه سریع انقدر شما چرا -  شه،ب تموم عرای
 .بعد

 .بفرمایید البته، بله -

شون و کنید بزرگی و بیاید شما - شید شون من. ببخ  حبتص باها
ست کارش دونه می خودش کردم، شت می باید حداق . بوده نادر  ذا
و اومدنتون دیر دلی  شییما اول  خوب ه  شییما خب اما بگید، ر

 .شستیدشون دانشجوها جلوی

 !کردم ایش قهوه که بود این شستیدشون از منظورش

 .بود حقش -

 تاداسیی این با جورایی یه ترم هر آخر ترم تا باشییید، منطقی ک  یه -
 .درگیری 

و اینا ی همه من -  .شده که کاریه حاال اما دون ، می ر

 .کنید درستش عذرخواهی یه با تونید می شما دیگه، نه -

 :گفت  و شدم بلند جا از

 عذرخواهی؟ و من عمرا، -

 و کوچیک احترام به حداق  نبودید، تقصیییر بی ه  کامال شییما -
 ... بزرگتری

 چرا وت بگه بهش نیسیت یکی. زد می فک پسیره این چقدر خدا وای
 هر گفت، نمی ه  راه بی خدایی ولی شییدی؟ آش از تر داغ ی کاسییه
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شتی  درس یه باهاش ترم  نوم پدر ای عقده سهرابی این مطمئنا و دا
 .آورد درمی

ید من - ما کن ، فکر با ی  تون  می ا بال که این دل  من کارای دن
و هستید  بدون ؟ ر

 :گفت کنه نگاه  که این بدون

 .هستی  کالسی ه  شما و من باالخره. نداره خاصی دلی  -

وحت اون تو ای" وغگو ر  راچ نیسییتن؟ کالسیییش ه  بقیه مگه!" در
و خودش  کنه؟ نمی بقیه کارای درگیر وقت هیچ ر

 .احمدی خان  نکنید برداشتی من کار از امیدوارم -

 رابطه در من که هسییتی عددی تو آخه کنن، سییرت بر خاک ای"
 :گفت  حرص با" باش ؟ داشته برداشتی باهات

 برداشتی؟ چه مثال -

صمیمتون امیدوارم. فعال اجازتون با. هیچی - شه عاقالنه ت  آینده و با
 .خداحافظ. باشید ه  نگر

 .سالمت به -

وی بچه  !چی بی دون  می چه...  بی...  بی...  بی پرر

*** 

. ردیک حرفات درگیر انقدر منو فکر و ذهن باز که متین بهت لعنت
صله حتی که بودم کالفه انقدر و غذا خوردن حو شت  ه  ر  اون از. ندا
باره مامان طرف  صحبت آرشام ی خانواده با تفریحی مسافرت ی در
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گه یکی این که کرد می  بدون همین برای بود، تحمل  از خارج دی
ست  مامان با لفظی درگیری هیچ ش و سرم و ن  گرم تلوزیون دیدن با ر
 .کردم

وز سه دو از پس  باالخره اتاق ، تو خودم کردن حبس و درگیری خود ر
صمی  صر هک جایی اون تا و کن  صحبت سهرابی با که گرفت  ت  مق
عا. بخوام عذر ازش بودم  نتیجه این به رسیییدن ه  خودم برای واق
و خودم انقدر. داشیت تعجب جای  هر سیر بدون  که شیناخت  می ر

 ودمب مطمئن ازش که چیزی تنها اما نمیام، کوتاه راحتی به موضوعی
 .نبود تأثیر بی متین حرفای تصمیم  تو که بود این

*** 

ستادم سهرابی اتاق در دم شیدم عمیق نفس دوتا و ای  سه، و،د یک،. ک
 .زدم در به تقه دوتا حاال،

 .بفرمائید -

و در. داره ه  ای نکره صدای چه َاه َاه  اگه شاید. شدم وارد و کردم باز ر
حت بدم جون خواسییت  می  یالغوز این از بخوام که بود این از تر را

و سرش سهرابی. کن  عذرخواهی وی از ر وی های برگه ر  بلند میزش ر
 اج این من که شد نمی باورش اون  قطعا. کرد نگاه  متعجب و کرد

 کن ؟ می غلطی چه جا این من خدا، وای...  برای...  برای باشیی 
 !متین بهت لعنت بازم

ودتر سهرابی  :گفت و اومد خودش به ز
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 داشتید؟ کاری من با بفرمایید، -

 .سالم -

 !الضرر جهن 

 .سالم -

 ... خب...  راستش من ببخشید، -

 :گفت  و کشیدم عمیق نفس یه

 .خوام می معذرت کالس سر رفتارم بابت -

و سرش سهرابی  :گفت و انداخت پایین ر

 یه من  بود، محمدی با حق. بدهکارم بهتون عذرخواهی یه من  -
 .رفت  تند ک 

و خودمون متین اوه...  محمدی دوما خیلی، و نه یک  اوال . میگه ر
بون   .کرده دفاع من از اومده بره، قر

 .استاد اجازه با. نداره اشکال -

 :گفت که بیرون بیام اومدم

 میارید؟ تشریف که کالس سر -

و خودم برات ساعت دو چرا پس! سرت تو خاک"  "کردم؟ کوچیک ر

 .اجازتون با -

 :گفت و زد پهنی لبخند

 .بیاید موقع به لطفا -

و نیشت" کله ببند ر  !"آ
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 .خداحافظ حتما، -

و اتاقش در  .بکش  نفس تونست  تازه بست  که ر

 هی این  گاد، مای اوه. "اومد طرف  به متین شدم کالس وارد که همین
وم!" ها میشه چیزیش  :گفت و کرد سالم آر

و جزوم کنید لطف میشه احمدی خان  -  بدید؟ به  ر

 مکث از انگار" منه؟ دسییته مگه جزوش! عال  خاک وای! جزوه؟"
 :گفت همین برای گرفت ، آلزایمر تازگیا فهمید طوالنی 

 ... که داده بهتون شاپ کافی توی -

 .میارم براتون االن بله، بله اوه -

شته اومد یادم شکده تو کمدم تو بودم گذا سیر سریع. دان  برش ت رف ال
 َاه،. بدم پسییش چهارشیینبه بود قرار خدا وای. دادم بهش و داشییت 
وشییه تقصیییر همش  رد ازش رفت یادم اصییال. کاریاش گند اون با کور
 .بپرس  فرناز تصمی  با رابطه

 .بدم بهتون رفت یادم بود آشفته ذهن  ک  یه شد، دیر ببخشید -

 .نداشت قابلتون  البته نداره، اشکالی -

 .ممنون -

ستاد با کردید درستی کار ضمنا -  عاق   دونست می. کردید صحبت ا
 ودتونخ اعصاب ترم چند بچگونه لجبازی یه با که حرفایید این از تر
و  .کنید داغون ر
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و جوابش که این از قب " گفت؟ چی بچگانه؟"  اشج سر رفت بدم ر
وم من  و نشست شست  آر  سر یدن د با ها بچه اکیپ. فکر تو رفت  و ن
 :گفت و اومد سمت  به کورش. کردن سنکپ سهرابی کالس

 کنی؟ می کار چی جا این تو ملی -

 .کالس اومدم خب سالمته؟ جای وا؟ -

 ... ولی -

ود با ستاد ور ستن و ا ستام ها، بچه برخا  یم نگاه  منگوال مث  دو
شون سر تمرگیدن آخر و کردن  یلبخند چنان دیدن  با سهرابی. جا
شام که زد ست چ ستاد را و سرم و کردم اخمی. ای  جزوه زدن ورق به ر

و نی  و سیاعت یک ک . کردم گرم سیفیدم  یسیهراب حرفیای پر به ر
سته با و کردم گوش شید خ ستاد نبا سایل  سریع ا و و  تا ردمک جمع ر
ش  جی  ها بچه کردن پیچ سوال از قب  وم جورایی یه. ب  دش نمی ر
 .داشت افت واس  انگار کردم، عذرخواهی سهرابی از اول من بگ 

*** 

 بود؟ چي قضیه -

و دستش یه که یلدا به  من به سیندرال نامادري مث  و بود زده کمر به ر
 :گفت  و زدم لبخندي کرد مي نگاه

 چیه؟ قضیه -
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 مروزا اسییتاد کردن کش فحش از بعد تو که نداره قضیییه یعني آهان -
سش سر اومدي و و کال ست که لبخندایي با یار  مي هک الوایي و زد مي وا
 ... ترکوند

و اخمام  :گفت  و پریدم حرفش وسط و ه  تو کشیدم ر

 گي؟ مي ور و شر چرا یلدا َاه -

 :گفت ترکه مي فضولي از داره بود معلوم که کوروش

 بری ؟ من، مهمون شاپ کافي -

 :گفت و وسط پرید نازنین حرفي هر از قب 

 .بری  -

و نازنین  :گفت  و طرف اون دادم ه  ر

 .خونه برم خوام مي نیست ، من. خلي خیلي نازي َاه -

 :گفت و برچید لب نازنین

وش فضییولي و تو سییر صییدقه. خودتي خ  -  این عمري بعد کور
 .نذاشتي تو کنه مهمونمون خواست مي خسیس

 :گفت کوروش

یایي همه اون باشییه حرومت نامرد، نازي اي -  تیغ منو که مهمون
 .زدید

 :گفت بهروز

 .ندادي مهموني بیشتر که بار یه خبرته؟ چه هوي -

و ما بار چند خودتون وقت اون ببخشید - قا کردید مهمون ر  بهروز؟ آ
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 ... که من -

شنه گدا مث . رفت سرم همتون، بگیرید درد اي َاه، -  يم رفتار ها گ
 .کنید

و  :گفت  بود غّراش نطق حال در همچنان که شقایق به ر

 .خونه برم من کنید مي ک  ک  ه  با تا شما پس اوکي -

و شقایق  :گفت من به ر

 مشه خوبه حاال کنه، مي خونه خونه هي کجا؟ ببین ، کن صبر -
 .ها فراریه خونه از

 .بری  خب خیلي-

و مائده اومدی ، بیرون دانشیکده سیاختمان از که همین  اب که دیدم ر
و دستش دیدن  با. بود صحبت مشغول دیگه دختر دوتا  تکون برام ر
 و یلدا. رفت  کنارش و شییدم جدا ها بچه از من . اومد سییمت  به و داد

ود شاپ کافي ری  مي ما: "گفت نازی  و اومدند باهام شقایق  ." یایدب ز
ویي خوش با مائده ست ما سه هر با ر سي و داد د  من و کرد احوالپر
و شقایق و یلدا و دهمائ معمول، تعارفات از بعد. کردم معرفي بهش ر  ر
 :گفت من به

 سمیه،ر تعطیلي بیست  تا پانزده . دیدمت شد خوب جان ملیسا -
 نداري؟ که خاصي برنامه

 مگه؟ چطور. دون  نمي -
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یه اتوب*و*س یه خوای  مي دوسییتام از چندتا و من -  و کنی  کرا
 ه  و ارتزی ری  مي ه . بیاید تونید مي اگه دوستات  و تو مشهد، بری 
 .گذره مي خوش خیلي

. بودم هنرفت مشهد عمرم تو حاال تا بدم، بهش جوابي چه دونست  نمي
 اي دیگه جاي تجاري و تفریحي جاهاي جز به من ي خونواده اصال
سه اون  مشهد؟ به چه و من ساده بیان به. بودن نرفته  مني .زیارت وا
ل من  مث شقایق  و یلدا. بخون  نبودم بلد رکعتی  دو نماز یه که  ال
 :گفت لبخند با مائده. بودن گرفته موني

ید مي - هاتون به خوا ید خبر خونواد ته این آخر تا و بد  خبرم هف
 .کنید

 .حتما -

 راسییت و رک چرا دون  نمي منفیه، جواب  دونسییت  مي اول  از که من
ستاش پیش و کرد خداحافظي مائده. نمیام نگفت  بهش  رگشتب دو
 سر آخر. افتادی  راه شاپ کافي سمت به سکوت در ه  تا سه ما و

و سکوت یلدا ه   :گفت و شکست ر

هد برم خواد مي دل  خیلي -  االن و رفت  بودم که کوچیک. مشیی
زوم که ساله هفده  چیه؟ نظرت ملي. برم شده آر

 !خیال بي...  آخه. نه معلومه -

*** 
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و آرشییام ماشییین سییاختمون دم که بود نرسیییده خونه به پام هنوز  ر
و یکي این حوصییله َاه،. "دیدم  مامان که برگردم اومدم." ندارم اصییال ر
و مچ  ودي در دم که مامان به و برگشییت . کرد صییدام و گرفت ر  با ور
ند گاه  لبخ گاه کرد مي ن مان ندارم یاد حاال تا. کردم ن  براي ما
 .بود نوبر کارش این واقعا. باشه اومده من از استقبال

 .سالم -

 .تو بیا. عزیزم سالم -

 ک  یه من مامان تا خونمون اومد مي همش آرشییام کاش! بابا؟ نه
بون  پوزخند یه و کردم نگاهش پریده باال ابروهاي با. شیید مي مهر
 .دادم تحویلش

 !محبتت  ابراز این ي مرده کشته جان مامان -

و دستش حرف  به توجه بي مامان  هل  باتقری و گذاشت کمرم پشت ر
 .خونه توي داد

شام ست  مي که جان  از عزیزتر مهلقاي با همراه مامانش و آر  سر خوا
وي نباشییه تنش به  ها میوه خوردن مشییغول و بودن لمیده مبال ر

 :گفت گوش  زیر مامان. بودن

 .باشه رفتارت به حواست -

 :گفت  و کردم احوالپرسي سالم همه با سرد خیلي

و لباسام برم اجازه با -  .کن  عوض ر

 .بود غنیمتي دیدنشون  کمتر دقیقه یه
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بارم برگشتن با  اکتس بود زدن حرف مشغول که مهلقا سالن، به دو
 :گفت و برگشت من سمت به ساختگي هیجان با مامان و شد

 .داد پیشنهادي چه جان مهلقا ببین عزیزم، ملیسا -

 در ماا سرش؛ تو بخوره پیشنهادش چه؟ من به بگ  خواست مي دل 
صنعي لبخند عوض ست  مامان کنار و زدم ت ش و خودم و ن  ي آماده ر
 .دادم نشون شنیدن

قا - گه جون مهل وز چند می و تعطیلي ر ي بری  ر  نچو کیش، ویال
 ... جا اون

 !پیشیینهاداتش این با بمیره شیید؟ نمي زد نمي حرف این واقعا! عق
 :گفت  و پریدم مامان حرف وسط

 گي؟ مي به  داري االن چرا مامان واي -

و چشماش مامان  :گفت و کرد ریز ر

 مگه؟ چطور -

وزه چند اردوي رم مي دارم دانشگاه طرف از-  .ر

 :گفت سریع آرشام

 کجا؟ -

و؟ پسییره چه تو به  و مافتاد مائده حرفاي یاد یهو بگ ؟ چي حاال پرر
 :گفت 

 .مشهد -



                
 

 

121 

 مثبتبچه 

 اصيخ نفس به اعتماد با. شد بلند گفتن کجا صداي ور اون ور این از
و راست  پاي وي ر  :گفت  و انداخت  چپ  پاي ر

 .دیگه مشهد -

و خودش سییریع بود، شییده گردو قدر چشییاش تعجب از که مامان  ر
 :گفت و کرد جور و جمع

 .کن کنسلش فردا جا، هر حاال خوب خیلي -

 .دادم قول دوستام به من چون نمیشه، -

و بقیه و مهلقا چون رفت، در دسییتش از مکان و زمان انگار مامان  ر
و و کرد فراموش  :گفت بلندي صداي با من به ر

 .کردید بیجا خیلي شما -

ور چرا مامان -  .بیام خوام نمي چون بیام تون  نمي گي؟ مي ز

 ... تو -

 :گفت و پرید مامان حرفاي بین مهلقا

و سفر این ما جان ملیسا اما -  .دادی  ترتیب آرشام و تو خاطر به ر

 :گفت  حرص با

و دوستام دل تون  نمي واقعا اما کردید لطف شما -  .بشکن  ر

 .منتفیه ه  ما رفتن خود به خود پس -

 ردک مي نگام پوزخند با حرف این گفتن از بعد که آرشییام سییمت به
 :گفت  و برگشت 

 .راحتید جور هر -
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 .رفت  اتاق  سمت به اجازه با گفتن با

 هنوز. اومد درنمي خونش زدي مي کارد که بود جوري مامان ي قیافه
 بعد و خورد در هب تقه تا دو که بودم نشسته اتاق  توي که نبود دقیقه دو

 :گفت که آرشام صداي

 هست؟ اجازه -

 .بفرمایید -

وي کنارم و شد اتاق وارد  .نشست تخت ر

 :گفت مقدمه بي

 میاد؟ بدت من از چرا -

 :گفت  و کردم نگاه همش در صورت به

 .نیست طوریا این -

 چطوریاس؟ پس -

ستش - ضوع گفت  بهت قبل  دفعه من را ستي، تو مو  با کال نم نی
 .ام بچه هنوز من. سال و سن این تو برسه چه مخالف ، ازدواج

 .کني مي فرار ازم تو. بدي فرصت به  شد قرار اما قبول؛ -

و بازي مسخره حوصله -  .ندارم ر

 وت که کن  کاري دارم قصد و شدم عاشقت من که س مسخره این -
... 

و تو بسه -  .بدم انجام ندارم دوست که کاري خوام نمي من. خدا ر
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 بدون  خوام مي اما ندارم؛ اصراري اومدن کیش به راجع خب خیلي -
 مشهد؟ ري مي دوستات با داري واقعا

 .شقایق احتماال و یلدا و من آره، -

 ت؟نیس که بچگانت بندي شرط خاطر به رفتنت مشهد این و -

 :توپیدم بهش حرص با

و شرت شد تموم سواالتت اگه ضمنا نخیر، -  خوام مي کن ک  ر
 .بخواب 

و لپ  و خندید  :گفت و کشید ر

 !نانازه فحشات  و اخما -

و بچه بیرون برو! عق -  .پرر

 .باي هاني، اکي -

 قضیه اب حاال کردم فکر و کشیدم اي آسوده نفس اتاق  از آرشام رفتن با
 کن ؟ چه مشهد

*** 

 ملي؟ خوبه حالت -

 مگه؟ چطور آره، -

 زني؟ مي که چیه حرفا این آخه -

 اما ی ؛ر مي و موافقی  که یلدا و من ببین. نکن شلوغش شقایق -
 .نیاي توني مي نداري دوست اگه تو

 .ش  مي دیوونه تو دست از آخرش من خدایا -
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 ه؟ن یا میاي کني؟ مي کار چي آخرش حاال. عزیزم بودي دیوونه تو -
 .کن  نام ثبت مائده پیش برم خوام مي

و مسافرتا این ي حوصله من برید، یلدا و خودت نخیر، -  .ندارم ر

 .بزن بزنگ به  شدي پشیمون اگه اوکي، -

 میاد؟ نازنین  -

 .نمیاد دون  مي چون نگفت ، بهش اصال -

 !س ندیده از بهتر دیده دنیا. بنویس من  اس  خب خیلي -

بونت آ -  .رفت  من. گل  دختر باشه. بره قر

 کجاس؟ یلدا. بیام من  وایسا مار، زهر -

 .کن  سوپرایزش خوام مي بری ، خوای  مي دونه نمي. خونشون -

 گذاشییته مدارا قرار و کرد خوشیینودي اظهار خیلي اومدنمون از مائده
 .شد

*** 

شحالي از یلدا وي خو  ودم خ و بود دمغ ک  یه شقایق. نبود بند پا ر
 خداحافظي باهام نداد زحمت خودش به حتي مامان . بودم فکر تو
و حسابت: "گفت فقط بابا و کنه سن و." کردم پر ر شک بار صد سو  ا
ضا امام از دعا، التماس جان خان : "گفت و شد جمع چشماش تو  ر

 دوسییتت رضییا امام: "گفت به  ه  بار صیید." بطلبه ه  منو بخواه
 ."پاب*و*سش بري طلبیده که داشته
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 یانسالم خان  یه همراه متین و مائده که بودی  ایستاده ترمینال توي
بون خیلي چهره با  سرعت دیدن  با مائده. شدن نزدیک ما به مهر

و قدماش و خودش و کرد تندتر ر  آغوش در محک  منو و رسوند ما به ر
 .گرفت

 لت گ دوستاي و تو که خوشحال  چقدر دوني نمي جان ملیسا واي -
 .میاید

 .ممنون -

 :گفت و داد دست ه  یلدا و شقایق با

 برام چیزي مادري از که جون مری  عم  کن ، مي معرفي راسییتي -
 .نذاشته ک 

 .خوشبخت  -

باني لبخند  :گفت و زد مهر

چه. طور همین من  - نه تو ها ب  کنن، مي تعریف ازت خیلي خو
 .ببینمت بودم مشتاق

 .خودشونه گلي از ها بچه -

 نمتی سمت به..."  متین  مگه چیه؟ منظورش ها؟ بچه شد؟ چي"
 تکون سالم نشانه به سري برام. برگشت  بود ایستاده ما از دورتر کمي که
و نگاهش سریع و داد  و ومدا ما سمت به بلند قدم یه با بعدم. دزدید ر
و جوابش همگي. کرد سالم  دهمائ دوستاي صداي شنیدن با و دادی  ر
باره متین اومدن ما سمت به که  .برگشت اولش جاي به دو
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عا آدم متین مادر مان همون توي. بود برویي دل تو واق  خودش ک  ز
و وي قرآن ه  خداحافظي موقع. کرد جا ما همه دل توي ر  ما سر ر

و پام هنوز. شیدی  اتوب*و*س وارد و گذشیتی  آن زیر از ما و گرفت  ر
وي  .کرد صدام متین که بودم نگذاشته اول پله ر

 .لحظه یه احمدي؟ خان  ببخشید -

 اي امزهب حالت به که ابروهاش و زد مي پهلوم به آرنجش با که یلدا به
 .رفت  متین کنار و کردم اخمي کرد مي پایین باال

 داشتید؟ کاري من با -

 اون. باشییید مائده مواظب کن  خواهش ازتون خواسییت  مي بله، -
س  سپریش باید و داره آ شه ا شه، همراهش همی  که جایي اون از اما با

 میشییه ک  خودش سییالمتي از غیر هسییت چیز همه به حواسییش
 .ببره همراهش

 :گفت و داد من به اسپري دوتا و کرد جیبش توي دست

 .باشه همراهتون همیشه اینا لطفا -

 .حتما باشه -

 .دادم بهتون من نگید خودش به لطفا فقط -

وغ یعني -  بگ ؟ در

 :گفت و زد بانمکي لبخند

و حقیقت فقط اصال، -  .نگید بهش ر

 .اجازتون با خب. جورشه یه این  خوبه، -
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 .کنید دعا حتما جا اون منو راستي آ، -

و سرش و سیاهش نگاه و آورد باال ر وونه ر  اختیار بي. کرد نگاه  ي ر
 :گفت 

 .حتما -

و نگاه  که بودم من این بار اولین براي  :ت گف و گرفت  چشماش از ر

 .خداحافظ -

وم  :کرد زمزمه آر

 .باش خودت مراقب سالمت، به -

*** 

بدار فحش دوتا و رفت  در کوره از دیگه پروند متلک به  بس از یلدا  آ
و سرش شقایق. دادم بهش سط از ر  خنده با آورد جلو صندلي دوتا و
 :گفت

 وت اومدي وقتي ام، بچه میگه راست خب کني؟ مي قاطي چرا حاال -
 .بود انداخته گ  لپات اتوب*و*س

خ باید چرا آخه! مار زهر -  خواسیته ازم فقط اون که وقتي بشیی  سییر
 باش ؟ داییش دختر مواظب

لت دو خب -  فقط اون و گي مي راسییت تو که این یکي. داره حا
سته شي؛ مائده مواظب تو خوا خ پس با شون شدنت سر  وت ده مي ن
 خالي داري تو که این دوم حالت و شده حسودیت و شدي عصباني

 از و زده ورا و شر این و دلدادگي از حرف کالس مثبت بچه و بندي مي
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خ خانمي و خجالتي خیلي تو که جایي اون  البته هک شدي سفید و سر
 با تربیشیی اول حالت و رسییه مي نظر به تخیلي جورایي یه حالت این
 هنخواست اي دیگه کس از پسر شازده این چرا ضمنا درمیاد، جور عق 
 باشه؟ داییش دختر مواظب

 :گفت  خنده با

 اونش ضییمنا عزیزم، نداري عق  که تو اما عق ، با گي مي راسییت -
بوط شما به دیگه  .نیست مر

 :گفت و خندید غش غش یلدا

  مث شود، چه کنید ازدواج ه  با بخواید دوتا شما اگه خدایي ولي -
 .باشن ه  کنار آتیش و یخ که اینه

و نظریاتتون لطفا شه مي -  یچه من اوال دارید؟ نگه خودتون برای ر
 ازدواج خواسییت  و شییدم خر زماني یه اگه دوما. کن  نمي ازدواج وقت
و خودم به مخصوص معیاراي همسرم براي کن   احتمال به که دارم ر
 .نمیشه پیدا بشري بني هیچ تو درصد یک و صد

 و کشییید بیرون یادداشییت دفترچه یه اي مسییخره حالت به شییقایق
 :گفت

صتون معیاراي سرورم، بفرمایید - و خا شت بگید ر  تا  کن مي یاددا
و صفرش یه براتون  .بدی  سفارش ر

و چي -  کني؟ مي یادداشت ر
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و شقایق و خودش صندلي که مائده به ر  قایقش کنار و بود کرده ترک ر
 :گفت نشست بود خالي که

 .آیندشون همسر براي خان  معیاراي -

 ."شقایق بمیري اي"

 .کن  یادداشت تا عزیزم بگو خب -

 :گفت  حرص با

 !اي مسخره خیلي -

 :گفت مائده

و چیزایي یه کسي هر خب چیه؟ مسخره -  ارهد دوست و پسنده مي ر
سرش شون بقیه بدون  برام جالبه. کنه عم  اونا به هم  از یه،چ معیارا
 .تو خود جمله

و بچه  .پرر

ئده بگو اول خودت - به من  براي جون، ما یاراي جال و تو مع  ر
 .بدون 

خ ک  یه مائده. شییدن خیره مائده به هیجان با یلدا و شییقایق  سیر
وم. خواستگاراشی  ما انگار حاال. گرفت خندم. شد  :گفت آر

سرم که اینه شرط  مهمترین من خب - شه، صادق من با هم  با
 .باشه داشته دوست  و باشه وفادار به 
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 و هباشیی ایمان با بگه االن کردم مي فکر چون بود، جالب برام خیلي
 به ور. حرفا این از دون  مي چه و بپوشه لباس جور فالن و بخونه نماز

 :گفت  شقایق

 .توئه نوبت حاال -

بون، تیپ، خوش جذاب، اجتماعي، آدم باید من شوهر خب -  مهر
 ... با پولدار، کرده، تحصی  عاشق،

 :گفت  و پریدم حرفش وسط

ستپ - سه خیالیش شوهر از خواد مي فردا تا حاال بابا، ا  حرف ما وا
 .بزنه

 !حسود چشه؟ مگه -

و و خندیدی  همگي  :گفت  یلدا به ر

 شما؟ و -

 دوتاشییون هر موافق ، شییقایق و جون مائده نظر با من خب -
 .گفتن منو نظریات

و بپا اوه، -  .نکني دل ر

 .خودته نوبت حاال. نباش نگران تو -

ست من...  من خب - سي دارم دو شه من شوهر خواد مي که ک  با
 خصیتش یه نباشه، کس هیچ مث  که کسي باشه، خاصي خیلي آدم

سي بیني، پیش قاب  غیر و پیچیده س  کارش هر که ک  سوپرایز هی وا
 .باشه
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 :گفت مائده

 .بودم نکرده فکر چیزا این به حاال تا جالبه، -

 :گفت شقایق

 !باشه چ  و خ  باید خودت مث  شوهرت  -

 .شاید -

 .نداره شانسي هیچ آرشام، بیچاره -

 یه تو خواي مي سییوزه مي واسییش دلت انقدر اگه جون؟ یلدا چیه -
 .بده بهش شانسي

 ور دختري هر تونه مي آرشام من نظر به. ملي خري خیلي! گمشو -
 .کنه خوشبخت

 :گفت مائده

 چیه؟ خان آرشام این ي قضیه بال، ملیساي اي -

 :گفت شقایق کن  باز دهن که این از قب 

بون و جذاب و تیپ خوش ي کرده تحصی  پولدار بچه یه -  و مهر
 شبه ملیسییا و شییده دیوونه این عاشییق که نقطه چندتا و اجتماعي
 .ده نمي سگ  مح 

 .جوره ه  تو معیاراي با خیلي آرشام انگار! ادب بي -

و معیارام من شایدم کرد؟ میشه چه - وي از ر  !نوشت  اون ر

 .خري خیلي -

 .دون  مي -
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  نفهمیدی که گفتی  پرت و چرت و زدی  ه  کله و سییر تو قدر اون
 راننده و رسیییدی  راهي بین رسییتوران یه به ما و گذشییت زمان چطور
 .داشت نگه نماز و ناهار براي

ضو شقایق و من از غیر به ها بچه ی همه . بخونن نماز که گرفتن و
و یلدا  :گفت ما به ر

 چی؟ تو ناهار، بعدا و نماز اول من ملی -

 :گفت  لودگی با

 !ناهار از بعد نماز اول من  -

 :گفت و سرم پس زد شقایق

 رکعته؟ چند ظهر نماز دونی می اصال تو. بچه نبند خالی -

 ابتدایی سییوم دینی عزیزم؟ شییدی ضییایع. رکعته چهار خب، آره -
 .داشتی 

باره مائده  :گفت و اومد جلو نمکیش لبخند اون با دو

و خوندن نماز بهت من باشیی داشیته دوسیت اگه جون ملیسیا -  ر
 .کن  می یادآوری

 اون با که بودم عصییبانی مرگ حد تا شییقایق دسییت از که حالی در
و ردک عالم  رسوای منو داده قورت بلندگو بیستا انگار که صداش  به ر
 :گفت  مائده

 .عالیه که بشه اگه -
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وی از خفن نیشگون یه بعدم  بلند شآخ صدای که گرفت  شقایق باز
 .شد

 سه هر بعدم و گفت قوانینش و نماز از برامون mp3 صورت به مائده
شغول تامون شنگی حس نماز. شدی  نماز خواندن م شت، برام ق  دا

ساس شد معنوی نظر از که کردم اح سه. کردم ر  همبر اومدی  ناهار وا
 مینیز سیب کوکو. بخوری  اون غذای از شد پیچ سه مائده که بخری 

 همه ام و چسبید خیلی قرمز سس و باگت نون با خیارشور و گوجه و
 وارسیی ناهارم بعد. س العاده فوق دسییتپختش که گفتی  مائده به

 .زدی  مشهد خود تا مشتی چرت یه و شدی  اتوب*و*س

*** 

 زیاد ود،ب شییده ما اکیپ برای کال طبقش یه که کوچیکی مسییافرخونه
 وتاد بمون  جایی همچین خوام می فهمید می مامان  اگه. نبود تمیز

و سییکته  اتاق یه توی مائده و شییقایق و یلدا و من. بود شییاخش ر
 دش دعوامون پنجره کنار تخت سر شقایق و من اول همون از. بودی 
شی گیس و گیس به کار و سید ه  ک سط این و ر  از  ه یلدا و مائده و

خ بودن خندیده بس  داوم کوتاه شقایق ه  سر آخر. بودن شده سر
و پنجره کنار تخت من و  .کردم اشغال ر

 :گفت هیجان با مائده

 اشیییدب موافق اگه و بگیری  زیارت غسیی  بری  یکی یکی ها بچه -
 .حرم بری  امشب همین
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 :گفت شقایق

 داری؟ ای عجله چه حاال -

 :گفت مائده

 ناهار بعد من بعدشیی  رضییا، امام دیدن برای نیسییت دل  تو دل -
و استراحت  خوب  میاد؟ من با کی خب،. نیست  خسته اصال و کردم ر

 :گفت شقایق

 .میاد خواب  که من -

سایلش که چمدونش سراغ رفت سریع ه  یلدا و و   غس بره برداره ر
 .ایستادم وسط اون بالتکلیف ه  من و کنه

 میای؟ تو جان ملیسا -

 ... زیارت غس  مورد در فقط. میام باشه خب -

 .دم می توضیح برات -

*** 

 :گفت مائده بشی ، صحن وارد از که این از قب 

 اخد به داری دوست چی هر جا این میای بارته اولین چون ملیسا -
زو چی هر گن می. بگو  .یشهم برآورده باشه معقول اگه البته کنی، آر

 نمی دایاخ: "گفت  دل  تو و شییدم خیره طالیی گنبد به شییدی  که وارد
بیار  زندگی تو هدفی بی و بالتکلیفی این از منو بخوام، چی دون  ." در
شک اختیار بی و چشمام ا و دست  مائده. کرد پر ر  متس به و گرفت ر

شته باالش که تابلویی  صدای ناو با مائده و رفتی  دخول اذن بود نو
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شم  هنوز جا همه از فارق من و. کرد خوندن به شروع آرامش  به چ
شی کوه به و بود طالیی گنبد اون  می فکر دش می ایجاد قلب  در که آرام
و حس این حال به تا که واقعا. کردم به ر  نیایید انگار. بودم نکرده تجر
 فاصییله کیلومتر ها میلیون جا این با بودم شییده بزرگ اون در که

 "!شکرت خدایا: "بود این رسید ذهن  به که ای جمله تنها. داشت

 رگشتنب برای میلی کدوم هیچ که بود گذشته خوش هممون به انقدر
بازی و ملت پارک آبی های موج سییرزمین. نداشییتی   بزرگ شییهر
شهد ضا امام زیارت کنار در رفتی  که زیادی خریدای مرکز و م  ره که ر
وز و هممون خیلی دادی  می انجام بار سییه ر  مائده. بود کرده شییارژ ر

سه ست کمک من از متین سوغات لباس خرید وا  عین من و خوا
 اما ود؛ب فرق دنیا یه متین و من ی سییلیقه بین. موندم گ  تو چی
ست  جوری مائده و د شت باز انتخاب برای ر  یقهسل خیال بی که گذا
ستین پیراهن خودم سلیقه به و شدم متین بع سه آ  کرمی یشکالت ر
و  انگار ه  مائده. بود ه  تن جذب ک  یه که کردم انتخاب براش ر
 سیوال جواب در و زد لبخندی که بود اومده خوشیش من سیلیقه از

 یه ه  عمش برای." عالیه" گفت" چطوره؟" بودم پرسیییده که من
و و خرید قشنگ و بزرگ ی سجاده  :گفت من به ر

 خری؟ نمی چیزی خونوادت واسه تو -

 اتسوغ سجاده یه مامان  برای که این تصور. گرفت خندم سوالش از
شه شوکه دیدنش با اون و ببرم سه .بخندم غش غش شد باعث ب  وا
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بند سییت یه بابا واسییه و خوشییگ  صییورتی تاپ یه مامان  چرم کمر
وش و نازی واسییه. خریدم  مدامشییون زدن زنگ با که بهروزم و کور
لک تا سییه دو ه  گاهی از هر و بودن حالمون جویای  کلفت مت
 شقایق. خریدم چرم خوشگ  پول کیف تا سه ه  کردن می بارمون

 :گفت خنده با

لدار، بچه هی -  همراتون چرا که خورم می افسییوس ک  ک  دارم پو
 .خریدی می خوشگال کیف این از واس  تو اومدم نمی اگه. اومدم

 یلدا و شییقایق واسییه شییقایق چشیی  از دور ه  دیگه پول کیف دوتا
. دمب بهشییون سییفر این یادگاری عنوان به برگشییتن از بعد تا خریدم
 .خریدم سجاده یه و نماز چادر یه سوسن برای

وز همون  که ردک سرفه انقدر. شد کبود رنگش و افتاد سرفه به مائده ر
و گلوش دست با اومد چشماش از اشک  کول  جیب از. داد می فشار ر
و اسیپریش سیریع ست تونسیت نمی اما دسیتش؛ دادم و درآوردم ر  در
ند و دهنش تو گذاشییت  سییریع همین برای داره، نگهش  بار چ
 و شد قطع سرفش اما بود تند هنوز که این با نفساش. دادم فشارشش

 .یقبل مائده همون شد ساعت نی  از بعد. شد بهتر حالش ک  ک 

 :گفت

و اسپریام خودم داشتی، اسپری آوردم شانس -  به دبع. کردم فراموش ر
 :گفت و شد خیره من

 داری؟ آس  ه  تو بمیرم، الهی -



                
 

 

137 

 مثبتبچه 

 رفت  طفره حقیقت از گفتن پرت و چرت با و آوردم حرف تو حرف
و خدا و  .نشد قضیه پیگیر ه  مائده شکر ر

و وداع دعای  اتوب*و*س سیوار گریون چشی  با همگی و خوندی  ر
 این و نگرفتن را سراغ  بار یک حتی مادرم و پدر مدت این تو. شدی 
وز ره مائده و شقایق و یلدا خانواده دیدم می وقتی بود سنگین برام  ر
 زا ه  تماس یک حتی یتی  های بچه مث  من و تماسیین در اونا با

شت  خونوادم جانب وش و آرشام عوض در. ندا وز هر نازنین و کور  یه ر
و تماس  مائده کنار. بود زده زنگ بار یه ه  سوسن و بود شاخشون ر
 گذشتی  می کنارشون از سریع که برق چراغ تیرهای به و بودم نشسته
 .خورد زنگ گوشیش که بودم خیره

 .خودم داداشی به سالم به، به -

 .متینه که شد خبردار شست 

 چطوره؟ مامان خوبید، -

- ... 

 .ممنون -

قا که شدم عزیز چقدر گفت  آهان، -  .زده زنگ برام آ

- ... 

و خودت بچه، برو -  .کن سیاه ر

 .اوهوم -

- ... 
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 .تون  نمی نه -

- ... 

 .دقیقا -

- ... 

و و زد عمیقی لبخند  :گفت من به ر

 .رسونه می سالم متینه، آقا-

ور به و کردم نگاهش شوکه  :گفت  ز

 .باشن سالمت -

شی تو متین دون  نمی  لندب مائده ی خنده صدای که گفت چی گو
 :گفت و شد

 .کردم غلط نزن بابا باشه شده؟ چی مگه خب -

- ... 

 .برسون سالم باشه،-

و گوشی  .کرد قطع ر

 بود؟ متین -

شت الک قول به واقعا. زدن  حرف این با سرم تو خاک وای ای  وت پ
 کمی دهمائ. شییود باز موقع بی که دهانی بر نفرین ابتداییمون کتاب

 :گفت و کرد نگام متعجب

 .که گفت  آره، -
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عا عال  خاک. ملی بمیری ای" گار. واق  گفت  که بود خال  پسییر ان
قا یه الاق  متین،  هشییوک چشییمای حاال که چسییبوندم می تنگش آ
و مائده و بحث اومدم." کردم نمی مشییاهده ر  دقیقا که کن  عوض ر
 .بحث ک  تو زدم گند

 خبرا؟ چه خب، -

 :فتگ باز نیش با بود گرفته خندش اختیار بی که حالی در مائده

 .سالمتی -

و ام کله همچین خواست می دل  ب جا در که سقف تو بکوب  ر  هضر
 رفتهن لبش از لبخند هنوز که حالی در بار این مائده. تموم و مغزیشیی 

 :گفت بود

و آدم تو با بودن ملیسا -  تو هک کسی حال به خوش. میاره کیف سر ر
و  .میاره دست به ر

و خدا خب  .شد عوض خود به خود بحث شکر ر

 .دارم تو به راجع من که نظریه این دقیقا خب -

 .شوخی از خارج نه -

 یم مادر بهترین و همسییر بهترین تو نظرم به. نکردم شییوخی من -
 .کردم نمی ولت ه  ثانیه یه وقت اون بودم، پسر من کاش. شی

 :گفت و خندید غش غش مائده

 .بخون  درس خوام می ندارم، ازدواج قصد من باش  گفته -

 !کنه می نازی  چه. بترشی بذار جهن ، به -
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 اب و حجاب این با مائده مث  دختری با کردم نمی فکر وقت هیچ
وش به. بش  صمیمی انقدر فکر طرز این  ت خواس ازش و زدم زنگ کور
بالمون، ترمینال بیاد  ه  و بود شییده تنگ براش دل  ه  چون دن

و بزن  زنگ عباس به که این ی حوصییله  اب قدر اون بازم. نداشییت  ر
 .ی رسید تهران به کی نفهمیدی  که خندیدی  و گفتی  ها بچه

وش و متین شییدی ، ترمینال وارد که همین و کور  که دیدم ه  کنار ر
شغول شون هر دیدنمون با. بودن صحبت م  و اومدن کنارمون دوتا
وش العملی عکس هر از قب   :گفت و کرد بغل  محک  کور

 .زلزله بود شده تنگ برات دل  -

 لویج قدری به ولی بود؛ عادی ما ی طبقه بین چیزا این که این با
شیدم خجالت متین  ی نمرد. لبریزم شرم عرق از کردم احساس که ک
شیدی  خجالت  طع  بار یه و وش. چ و شقایق و یلدا کور   بغ ه  ر
بون لبخند همون با ه  مائده. کرد سالم مائده به و کرد  بدون و مهر
وش به که این و جوابش کنه نگاه کور و سییرم. داد ر  به و چرخوندم ر
و نگاهش سریع. کردم سالم و کردم نگاهی متین  :گفت و دزدید ر

 .سالم -

و حالش و کرد سالم مائده به  .گفت قبول زیارت و پرسید ر

شت ، صبر و خانومیت انقدر اگه که برخورد به  کارش انقدر  مخ اب ندا
 قبو جا اون ما و بود رفته زیارت مائده فقط. صییورتش تو رفت  می

وی بودی ؟  !ام  ادب بی پرر



                
 

 

141 

 مثبتبچه 

 :گفت و افکارم تو پرید پا جفت یلدا

 .زدم صدات دفعه ده تو؟ کجایی -

 .دیگه بری  جام، همین -

ئده به چشییمی زیر هنوز کوروش گاه ما  پس زدم یکی که کرد می ن
 :گفت  و سرش

 !بیفت راه یاال -

 حتی مدت این طول در متین و کردی  خداحافظی متین و مائده از
ست دیدن با. ننداخت به  ه  نگاه یه وش شیش و دوی  هشوک کور

 .کردی  نگاهش

 خب؟ چیه -

 :گفت شقایق

 کو؟ ماشینت -

 .دیگه همینه -

و خودت ماشین زهرمار، -  .گ  می ر

و دل  اون آهان، -  .کردم عوضش زد، ر

 :گفت حرص با شقایق

 کردی؟ اسکلمون -

 .نکنید فضولی و شین سوار بدویین حاال. بکن  غلط من -

وم بعدم  :گفت بشنوم من فقط که طوری آر
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 دمش مجبور که تیغید منو انقدر احمق فرناز که توئه سر زیر همش -
و ماشین   .بفروش  ر

و بچه حاال. زدی گند خودت چه؟ من به -  کرد؟ سقط ر

 .میشه هفته یه آره، -

وش شدی  که سوار  :گفت کور

 !بود ای تیکه چه متین، فامی  دختره، اون خدایی ولی -

 :گفت هیجان با شقایق

وسری بدون تازه -  .ندیدیش ر

وش! شقایق زهرمار -  .باشه خودت کار به سرت بهتره ه  تو کور

 ... سر من  بستی، شرط متین سر که تو ملی، گ  می -

 حرفا این اه  مائده. گ  نمی هیچی بهت چی هر دیگه، بسییه ا، -
 .نیست

 دونی؟ می کجا از تو -

 .دیگه دون  می -

 هست؟ متین مگه -

 نداد؟ به  سگ  مح  وقت همه این بعد بینی نمی مگه نه، -

 .پره دلت کجا از بگو پس آهان، -

ست، حرفا این بحث کوروش -  اضمن خانومه و ماه خیلی مائده نی
 .کنی اذیتش خوام نمی دوستمه،

 .س ساده دوستی یه کدومه؟ اذیت -
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و خودت - و سنگ ر  .نکن یخ ر

 .نداره ضرر امتحانش -

گه جهن ، به - عدا ا یدم من که غیرتی متین این ب نت د و خو  ر
 .خودتی مقصر ریخت،

 .میشه االنش از تر زشت پوستت نخور، حرص اوکی -

 چشه؟ من پوست مگه -

 .گوشه نیست چش  -

 !مسخره -

*** 

وز اون وش با چی هر ر شت فایده زدی  حرف کور و پاش و ندا  تو کرد ر
و مائده قاپ که کفش یه  .دزده می ر

وش اصرار نداشت  دوست اما بودم، مطمئن مائده جانب از  وجهه کور
وش دونسیت  می گرچه. کنه خراب مائده جلوی منو ی  هک آدمیه کور
وی به فرداش و گیره می تصییمیمی یه امروز  پس نمیاره، خودشیی  ر
وش اطراف دخترای با مائده که این مخصوصا بود، امید جای  یه کور
 .من خود با جمله از داشت، فرق دنیا

سن سوغاتی و سو سیدم که موقع همون ر و بقیه مال و دادم ر  ه  ر
 برنگشییته سییفرشییون از عزیزم خانواده هنوز چون اتاق  تو گذاشییت 
وزی از. بودن  در یک که صییبح  نمازای از غیر اومدم مشییهد از که ر
و بقیه شد، می قضا میون  قشقای فهمیدم که طور اون و خوندم می ر
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وز دو. بودن طور همین ه  یلدا و ستراحت ر  ه  اینا مامان تا کردم ا
فتاب از پوسییتش مامان. اومدن  چمدون چندتا با و بود شییده برنزه آ
. تبرگش کیش از لباسه، ها اون درصد نه و نود بودم مطمئن که خرید
شک تماس یه حتی که این یادآوری با  ،نگرفتن باهام ه  خالی و خ
شون هر به سردی به و سرم بابا. کردم سالم دو سید ر  به و ب*و*

 اهیگ. نبود بیشییتر قدر همین من واسییه محبتش اوج. رفت اتاقش
 .باش  واقعیشون ی بچه که کن  می شک وقتا

 :گفت نشده، خارج دهان  از ای کلمه هنوز ه  مامان

و مسیافرتی عجب که واقعا ملیسیا -  خوش خیلی دادی، دسیت از ر
 !گذشت

 .گذشت خوش من  به -

 :گفت و زد پوزخندی مامان

 ها؟ دگوری اون با -

 .بودن دوستام منظورش

 .نکن شروع نیومده مامان -

 :گفت و کرد اخمی

سا - و خودش جا اون آتو سه ر شام وا  توی وقت اون کرد، پاره تیکه آر
 .زیارت رفتی احمق

و خدا پس - له چون نیومدم، که کن  می شییکر ر  اون ی حوصیی
و مسخرت دوستای توسا مخصوصا نداشت ، ر  .آ
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ش  انگار که مامان سته تکراری بحثای این از خود و بود، شده خ  هب ر
قا عباس  :گفت بود، ها چمدون کردن جا به جا مشغول که آ

رشکیه اون - و ز  .اونه مال ملیسا، اتاق تو بذار ر

 ... اما مامان؛ ممنون -

 .کن  می صحبت باهات بعدا خست ، من -

 برام اگرچه مامان های سوغاتی چمدون. شدم اتاق  وارد و کشیدم آهی
و وقت  تونست می حداق  اما نبود، جذاب  .کنه پر ر

و دوشون هر های سوغاتی ه  شبش  خریدم از که بابا. دادم بهشون ر
 اگه دون  می ولی نداد، بروز چیزی ه  مامان اومد، خوشییش خیلی
 .گفت می بار صد نبود راضی

*** 

و ماشییین   کالسی سییمت به و کردم پارک دانشییکده پارکینگ توی ر
 .کردم برخورد متین با راه تو. رفت 

 .سالم -

 :گفت و کرد نگاه  ثانیه یه فقط

 .سالم -

 :گفت مکث ثانیه چند از بعد

 .اجازه با دارم، عجله من ببخشید -

وانی ام  ی پسره. "برخورد به   المس بهش که خودمه تقصیر اصال! ر
 ."لیاقته بی که حقا کردم،
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 هر رفت گ تصمی  که گرفتن تحویل  قدر اون دیدن  با بهروز و نازنین
ود اب. بشیی  عزیز و نبینند منو تا بزن  دورشییون بار یک وقت چند  ور

وش شت سمتش به سرها ی همه کالس، به کور  اب بود معلوم. برگ
 یدود کروات و مشکی شلوار و کت اون با و گرفته دوش هوگوش عطر
ستنی خیلی  کرده زا نبود، غایب امروز فرناز اگه مطمئنا. بود شده خوا
 .کشید کنار راحت چرا که شد می پشیمون خودش ی

 طرفا؟ این از. تیپه خوش سالم اوه، -

وش که لبخندی به  ینا مطمئنا. کردم نگاه زد شییقایق حرف به کور
یپ جام واسییه زدنش ت نه بود، مهمی کار ان  مهمونی برای کورش وگر
  ه سهرابی حتی. پوشید می اسپرت های لباس ه  رسمیمون های
وش به  :گفت کور

 عروسیته؟ امشب نکنه -

وش و  :داد جواب خنده با کور

وز اون نکنه خدا -  .بگیرم زن و ش  خر من که برسه ر

 :داد جواب من، به اش خیره نگاه با سهرابی

 .دلته دست نیست، خودت دست دیگه اونش -

عد. کردم اخ  و شیید مور مور بدن  حرفش این از بال کالس از ب  دن
وش و قضیه توی و ته تا افتادم راه کور بیارم ر  .در

 سالمتی؟ به کجا -

و اعصاب  و کنی نمی غرغر اگه -  .بگ  کنی نمی خرد ر
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 .اومد می سرم به داشت ترسیدم می که همون از نه، وای

وش، -  ... مائده کور

 اشییتباه موردش در تو کن  می ثابت بهت امروز همین. هانی بای -
 .کردی می

سیدی  پارکینگ توی شین موند، باز دهن  که ر  اباشب تومنی خدا ما
و شلوارش و کت رنگ و بود پاش زیر  .بود کرده ست اون با ه  ر

 چیه؟ -

و این نگو -  !داده بهت بابات ر

و سویچ بابا، نه - و خون  احتماال شب. رفت  کش ر  .ریزه می ر

 .داره حق -

 کار؟ چی خواد می دشمن باشه داشته تو مث  دوست یه آدم -

باره و نشست ماشین توی  سبد هب. داد تکون دستی برام و زد عطر دو
 و کردم نگاه بود مائده زدن مخ برای مطمئنا که ماشییین پشییت گ 
 .کشیدم آهی

 .جدیه خیلی تصمیمش انگار -

وش رفتن به سرم پشت که شقایق به  و کردم اهنگ بود شده خیره کور
 :گفت 

 کن ؟ کار چی نظرت به -

 .هیچی -

 !کردن فکر همه این با نباشی خسته -
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 کنی؟ کار چی خوای می مثال -

و چی همه مائده به بزن  زنگ آهان، دون ؟ می چه -  .بگ  ر

وش اگه وقت اون -  بره دشای ایه، کینه چقدر که دونی می بفهمه، کور
 ... شرط تو که بگه متین به

 :گفت  و پریدم حرفش وسط

 . باشی مائده خود العم  عکس منتظر بهتره. گی می راست آره، -

وش پز و دک همه این با -  برسه چه میاره، ک  جلوش ه  کوه کور
 .مائده به

.  شدی شاپ کافی راهی همگی و رسیدن بهمون ه  ها بچه ی بقیه
ست  من و ها بچه سوغات خوا شون ر ستش یکی که بدم به و د  زا ر
  چندش مردونش دستای لمس با. گرفت چشمام جلوی سرم پشت
و خودم سریع و شد  .کشیدم جلو ر

 .من عشق سالم -

و این َاه" گه ر جای دی چه به باشیییه یادم بذارم؟ دل  ک  بگ  ها ب
و پاتوقمون  ."کنی  عوض ر

 .خان آرشام سالم -

 گذشت؟ خوش مسافرت -

توسا وجود با شما به شنیدم -  .گذشته خوش بیشتر جون آ

 :گفت و نیاورد ک 

 .البته صد که اون -
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و  تظرمن که این بدون" اجازه با" گفتن با و کرد سییالم ه  بقیه به ر
وی سریع باشه، حرفی  .نشست کنارمون صندلی ر

 کجان؟ خان کوروش -

 :گفت لودگی با شقایق

 .بچینه گ  رفته -

 .خنده زیر زدی  پقی همگی

 !قشنگی پوالی کیف چه به -

 :گفت خنده با بهروز

و زحمتش جون ملیسا -  .کشیده ر

و ام کله فرصت سر مامان ندم بهش چیزی اگه دونست  می  نه،ک می ر
سه سه که پوالیی کیف همین وا  از هنوز و بودم خریده یلدا و شقایق وا
یاورده درشییون کیف  و بودم ن و یکیش و آوردم بیرون ر  .بهش دادم ر
 .کشید بیرون کوچیکی جعبه و کرد کتش جیب تو دست

 .تو برای این  -

و جعبه در  تو اماخم سییفید، طال زیبای دسییتبند دیدن با و کردم باز ر
و جعبه شییقایق. رفت ه  و دسییتبند و گرفت دسییت  از ر  اطاحتی با ر
 .آورد بیرون

 .نازه خیلی وای، -

 !سلیقه خوش چه -

 .خان بهروز بگیر یاد -
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و و زدم لبخندی ها بچه نظر ابراز به  :گفت  آرشام به ر

 .کن  قبول تون  نمی ولی کردی، لطف خیلی -

 افرتشمس تو که دوست یه کادوی عنوان به. کنی می قبول تو چرا، -
 .نیومد بیرون فکرت از ه  ثانیه یه حتی

 .ممنون -

 :گفت  بود مونده مات دستبند به هنوز که شقایق به

و دستبند شقایق -  .بده پسشون و جعبش تو بذار ر

 .کردی قبول کردم فکر من ملی ِا، -

 ... که کادویی من. کردی فکر اشتباه تو -

 :گفت و پرید حرف  وسط آرشام

 .دادم کادو بهت دادی کادو به  خانومی، استپ -

و ها پول کیف از یکی  .برداشت ر

 ... آخه -

 :گفت حرص با نازنین

 .نداره اگه و اما -

 .آخه گفت  اگه، و اما گفت  کی من -

 .چی هر حاال -

 .خان آرشام ممنون خب، خیلی -

*** 
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و آرشام بدبختی هزار با وش ی خونه رفتی  و پیچوندی  ر  ببینی  ات کور
و در خدمتکار. شد چی  مامان. شدی  وارد صدا و سر با ما و کرد باز ر

وش  .گرفت تحویلمون خیلی کور

 هست؟ کوروش -

 :گفت

 داختان آورد گل  سبد این دمغه، چشه دون  نمی. اتاقشه تو کوروش -
 .جا این

پس،" وش او  !"داده گاف کور

تاق تو پریدی  زدن در بدون  ن ک فکر که کشیییدی  نعره همچین و ا
وش  .کرد جیش شلوارش تو کور

وانی، دخترای. بودما کشیییده دراز خبرتونه؟ چه زهرمار، -  زا تو بهروز ر
 .بدتری ه  اینا

 !جنبه بی بابا خب خیلی -

 :گفت مسخرگی با بهروز

وباه یا شیری - وش؟ آق ر  کور

 .زامبی مشت یه گیر پناه  بی آهوی بچه یه که فعال -

 :گفت و سرش پس کوبید مشت با شقایق

بیار بازی غریب  من ننه هی حاال زهرمار، -  .در

وش به جدی  :گفت  کور

و مائده -  نکردی؟ که اذیت ر
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صادفی گفت  بهش بود؟ کجا اذیت - سون بیاد و دیدمش ت  که مشبر
 ."بیام باهاتون بین  نمی صالح: "گفت

 نمی یدلیل گفت." ای شماره ای، قهوه شاپی، کافی یه حداق : "گفت 
 .بینه

صال و سرش ا . اومدم ونیگ یه با یا زدم تیپ انقدر من ببینه باال نیاورد ر
و ماشییین  یه خانوم وقت اون کنه خف  خواسییت می بابام بگو، ر
ورم انقدر رفت  می گازی موتور با. ننداخت بهش نگاه   .اومد نمی ز

 .شد جاری چشمامون از اشک که خندیدی  بهش قدر اون

 .نیست حرفا این اه  مائده گفت  اول همون از که من -

و بعد و گفت" مائده مائده،" لب زیر بار چند کوروش  :گفت من به ر

 برخوردی باهات ملیسییا با دوسییتی  حرمت به میگه به  دختره -
و پات دیگه که نکردم  .نکنی درازتر گلیمت از ر

 .شستت حسابی پس ِا، -

 :گفت و خندید شقایق

و بندازمت خوام می بدو، -  .شی خشک تا بند ر

 :گفت یلدا

 .من با اتوت  -

 !ها بامزه -

صاب واقعا کوروش شت، اع  ما پرش، تو بود خورده بدجور چون ندا
 .شدی  جی  سریع ه 
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*** 

 صاباع واقعا دیگه حرفاش بعضی و کردن نگاه طرز سهرابی، رفتارای
شته برام شه سهرابی. بود نذا شش حاال اخمو، همی  باز وششگ بنا تا نی
فت می تحویل  قدری به و بود مام که گر چه ت تار به ه  ها ب  رف

وش غیرت بدتر همه از. بودن شییده مشییکوک جدیدش  بهروز و کور
ک منو که بود  .بود کرده هال

 :گفت  بهشون

 .مشکوکه سهرابی رفتارای -

 :گفت کوروش

و مونده باقی ترم چند این که من نظر به -  استپ تا بذار کارش سر ر
و تو بعدش و کنه و اون و خیر به ر  .سالمت به ر

و کلش بوقلمون، مث  ه  بهروز ید در ر وش حرف تای  بار چند کور
 :گفت ه  سر آخر و برد پایین و باال

و ما هوای بگو بهش -  .باشه داشته ه  ر

 : گفت و زدم دوتاشون سر توی همزمان دست ، تو کیف با حرص با

 !کنن غیرتتون بی سر تو عال  خاک یعنی -

 ی رهشما دیدن با. خورد زنگ گوشی  که بودم اونا با ک  ک  مشغول
باره مائده ش  یه دو شون به غره چ صال دکمه و رفت  دوتا و ات ش ر  ارف
 .دادم

 جان؟ مائده جون  -
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 .آشنا امسال دوست پارسال خوبی؟. خانوم ملیسا سالم -

 خبر؟ چه خوبی؟ تو ممنون،. خانومی سالم -

 کجایی؟ سالمتی؟ هیچی -

 .دانشکده -

هت من  -  ه  تو. شیییاپ کافی برم متین با خوام می. نزدیک  ب
 میای؟

 نیست ؟ مزاح  مطمئنی خب اوم، -

بونت وای -  .مراحمی تو برم، قر

 .ممنون-

و خودم من  تا شاپ کافی بیا پس - سون  ر ستی، اوه. بر  ایقشق را
 .بیار ه  خانوم یلدا و جان

 .باشه -

و گوشی و و کردم قطع ر  نبود شده جمع همگی تازه که ها بچه به ر
 :گفت 

 .شقایق و یلدا ی اضافه به دعوت ، شاپ کافی من ها بچه -

 :گفت حرفی هر از قب  کوروش

 .میام من  پس کرده؟ دعوتت مائده -

 دهمائ به دم نمی اجازه بهت دیگه ضمنا. هست متین  کجا؟ اوی، -
 .شی نزدیک

 :گفت جدی لحن با کوروش
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 .باش  گرفته اجازه ازت نمیاد یادم -

 داره؟ فرق اطرافت دخترای همه با مائده بگ  بار چند کوروش -

 .میاد خوش  خاص چیزای از من که دونی می ه  تو و دون  می -

*** 

وش بار هزار  کن  یم ال شاپ کافی بیاد بخواد اگه که کردم تهدید و کور
 .کن  می ب  و

پی انقدر ملی، باشه -
ُ
 خوبه؟ نمیام، اصال. نیا ق

 زن ؟ می فک دارم چی واسه ساعته سه پس دیگه، آره -

وم و بود نشییسییته متین مقاب  که مائده دیدن با  یم حرف باهاش آر
 .رفت  سمتشون به زد،

 .سالم -

وب*و*سی مائده با من و شدن بلند دو هر  .کردم ر

و سیریع بعد و افتاد سیرم پشیت به مائده نگاه لحظه یک  و نم به ر
 :گفت متین

 اپشی کافی جای به دم می پیشینهاد گشینمه، خیلی من ها بچه -
 .خان متین مهمون رستوران، بری 

و سرش فقط متین  :گفت و داد تکون ر

 .موافق  -

 :گفت  من ولی

 .ش  نمی مزاحمتون من نه، -
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 :گفت مائده

 باشه؟ میای، ما با شما! هستی تعارفی چقدر وای، -

 .من مهمون ولی باشه، -

وی گلدون به که متین  :گفت بود شده خیره میز ر

قا یه با خانوما وقتی دیگه، نه -  ونجیبشیی تو دسییت بیرون رن می آ
 .کنن نمی

 ... آخه -

 .سالم -

شت  وش به و برگ ضحک لبخند یه با که کور س مقابل  م  بود، تادهوای
و جوابش همگی. کردم نگاه وش و دادی  ر  :گفت کور

 ... یه جا این اومدی  دوستام و من! تصادفی حسن چه -

شاره که میزی طرف به شت  کرد ا سرای از دوتا دیدن با و برگ  و  خ پ
وش به ای غره چشیی  کالس چ  وش. رفت  کور  نگاه از انگار که کور

 :گفت ترسید، کمی من عصبانی

 .فعال -

 .رفت میزش سمت به

 :گفت و شد بلند جاش از مائده

 .ناهار بری  شین بلند -

 به چشمک یه و برگشت  شدن خارج از قب  من و شدی  بلند سه هر
 .کردم حواله کرد، می نگاه  عصبانیت با که کورش
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 خودش پنج و چهارصد با متین و من ماشین با مائده و من شد قرار
 :گفت مائده شدی ، سوار که همین. بیاد

 .نیومدن یلدا و شقایق راستی، -

وش دست از بگ ، بهشون رفت یادم پاک َاه،"  !"کاریاش خراب و کور

 .کردن عذرخواهی داشتن، کار اونا راستش -

وش برای  :دادم پیام کور

و هستش خوردی"  ."کن تف ر

 :داد پاسخ اون  و

 "رفتین؟ کجا حاال! فرهنگی بی خیلی"

و فضول"  ."تره هیزمش گفت جهن ، بردن ر

 .نداد جوابی

ستوران یه مقاب  سط ی طبقه ر ستادی  متو شی متین و ای و نشما  ر
شت من  و کرد پارک ستادم سرش پ  از  قب من و شد پیاده مائده. ای
وزی اون از خدایی. کردم شییکل  و سییر به نگاه یه شییدن پیاده  که ر
و موهام  دهشیی تر مظلوم خیلی قیاف  بودم، فرسییتاده مقنع  توی ر
شت تمومی شیطنتام ولی بود،  ودمخ برای کوچولو ب*و*س یه. ندا

و در متین. شییدم پیاده و فرسییتادم  تشییکر با مائده و من و کرد باز ر
 .شدی  وارد کوتاهی

 :گفت ننشسته، هنوز مائده

 .خورم می برگ من -
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بونی لبخند متین وش به مهر  :گفت و پاشید ر

 .شکمو دون  می -

باره بعد و و اخماش دو و سرش که حالی در و کشید ه  تو ر  سمت به ر
ند برمی من گاهش و گردو یک ن فت می پایین اتومات نه،ن منو تا ر  بی
 :گفت

 شما؟ و -

و بود گرفته سمت  به که منویی خواست  می  تا سرش وت بزن  محک  ر
و اشهدش و بیرون بزنه بینیش از نخاعیش بین مایع  .بخونه ر

 :گفت  حرص با دستش، از منو گرفتن بدون

 .برگ مائده، مث  من  -

ته جلوم هنوز که منویی و بود گرف نه باز که این بدون ر وی ک  یزم ر
و خدمت پیش و گذاشت  :گفت و کرد صدا ر

 .محلیتون دوغای از یکی با مخلفات، با برگ دست سه -

 :گفت مائده

و دستام رم می -  .بشورم ر

و متین و من و  .گذاشت تنها ر

ست از قدر اون صبانی متین د شت، حد که بودم ع  چهی حاال تا ندا
 ب جی از خورد، زنگ گوشیی . بود نکرده محلی ک  به  انقدر پسیری
شیدمش بیرون س  دیدن با و ک شام ا وی آر شی ، ی صحفه ر  اب گو
 :گفت  لب زیر حرص
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 !لعنت معرکه خرمگس بر -

و جوابش باره که ندادم ر  .زد زنگ دو

 !لعنتی -

و گوشی  .برداشت  اجبار به ر

 .پیچید گوشی تو آرشام شاد صدای

 .خانومی سالم -

 !"عیق"

 نگاه لحظه یه شیید، کشیییده متین صییورت سییمت به نگاه 
و خودم به موشکافش  سقف به ناشیانه خیلی اون و کردم گیر غاف  ر

 !"اکبیری ایش،. "گرفت حرص . شد خیره

 چطوری؟. سالم -

 .شما های احوالپرسی از ممنون، -

و حوصلش  .نداشت  ر

 داشتی؟ کاری -

 .کن  دعوتت خواست  می ناهار واسه آره، -

 .بخورم ناهار خوام می االن شرمنده، -

و دوسیتات االن من کی؟ با کجا؟ -  خونه نبودی، باهاشیون دیدم ر
 .نیستی که ه 

وغه شما- بوطه خودم به این؟ دار  .هست  کی با و کجام االن مر

و" و آمارم پرر  ."درمیاره ر
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و منظورم -  .شدم نگرانت نکن، برداشت بد ر

 .بای دارم، کار من چی؟ نگران -

ش  جوابش منتظر که این بدون و شی . کردم قطع با و گو  شخامو ر
مان. کردم ئده جیب ، تو تلفن گذاشییتن با همز ید ه  ما  و رسیی

نه فه به پرسییشییگرا یا  طور به حتی شیید، خیره متین ه  در ی ق
و سرش تابلو اون  و شده چی که زد اشاره نامحسوس  یعنی که برد باال ر
وانی مشییک . هیچی  وهک یه با چرا پس هیچی، اگه خب! دیگه داره ر
 که مائده های گویی پرت و چرت با ناهار خوردت؟ نمیشییه عسییل 
و متین داشییت سییعی بیاره، بود توش که هوایی و حال از ر  صییرف در
وی همچنان خان متین خالی و خشک لبخند یه از دریغ اما کردی ،  ر
صم  اخمش سبید، می قلیون ناهار بعد آی. بود م  وتاد این با ولی چ
زویی مثبت بچه  .بود محال آر

 .بود خوشمزه ممنون، -

شغول که متین و سرش بود، غذاش با بازی م شم تو و آورد باال ر  امچ
و ذهن  عمق خواست می انگار شد، خیره  ن ،ببی کن صبر. "بخونه ر
 به و نیاوردم ک  بار این." عالمه خدا داره؟ ه  عمق من ذهن مگه

 !"چشماش داره عالمی چه واو،. "شدم خیره مشکیش جذاب چشمای

صلحتی ی سرفه با که موندی  طوری اون چقدر دون  نمی  ،مائده م
و نگاهمون  .میاره ک  کی ببین  نذاشت بمیره،. گرفتی  ه  از ر
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خ گوش بنا تا متین  به الاصی یعنی نبود، خیال  عین من  و شید سیر
وی  :گفت شنیدم فقط نیاوردم، خودم ر

 .جان نوش -

 :گفت باز نیش با مائده

وی پیاده یه ها بچه -  .ها چسبه می ر

و بودنش مثبت ی برنامه خواد می فقط بدی این دست ه  فردا تا  ر
 :گفت  همین برای. بده ادامه

 .رم می دیگه من -

 آخه؟ چرا -

 کردم؟ قلیون ه*و*س بدجور بگ  بگ ؟ چی مثال

 .خوشمزتون ناهار از ممنون. دارم کار سری یه خب -

 .شدن بلند متعاقبا ه  متین و مائده و شدم بلند جام از

*** 

وند خونه سمت به نعنا، و پرتقال قلیون یه کشیدن از بعد  .مر

و ماشییین که همین  پفی آرشییام ماشییین دیدن با کردم، خونه وارد ر
 .شدم سالن وارد" کنی؟ راحت  میشه کی خدا، وای. "کشیدم

شام و آر وی به ر سته مامان ر ش  دیدن  با. زد می حرف باهاش و بود ن
وم مامان شنیدم فقط و کردن سکوت  :گفت آر

 .اومد خودش بیا، -

 .سالم -
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و جواب  کدوم هیچ  می نگاه  خشیی  با که حالی در مامان و ندادن ر
 :گفت کرد

 .بشین جا این بیا -

 .خست  ممنون، نه -

وی اون ملیسا -  .نیار باال منو سگ ر

 :گفت  و شدم خیره کرد می نگاه  پوزخند با که آرشام به

وی که تو - وهات ی همه از باالتر همیشه بیچاره من واسه سگت ر  !هر

ویی دیگه بزن، حرف درست -  .داره حدی ه  پرر

قایی به حرف  این مامان، دقیقا - و که آ وت به ر  .بزن وایستاده ر

 .ت رف اتاق  سمت به باش ، مامان جواب منتظر که این بدون بعدم

و اتاق در که این از قب   آرشییام دبع و کرد گیر در الی کفش یه ببندم ر
 .شد وارد و زد تنه در به محک 

 وحشی؟ چته هوی، -

 .میگه کی به کی ببین! وحشی هه، وحشی؟ -

 .گ  می تو به من خب -

سا - شات خوب ملی و گو  بیرون سرت از منو زدن دور فکر کن، باز ر
و دست من گفت ، بهت ه  دفعه اون. کن  .منه مال بذارم چی هر ر

 کنی؟ می تهدید منو. ترسیدم نگو اوه، اوه -

 .بشه عملی و بشه خارج حرف قالب از تهدیدا این نذار ولی آره، -

 :گفت  و زدم پوزخندی
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وره؟ مگه جناب، ببین - با. خوامت نمی ز ...  خوا...  می...  نِ  با
 کن ؟ حالیت چطوری. مت

 دسیت با و شیید تر نزدیک به  خشییمگینش صییورت اون با آرشییام
شت موهای محک  و سرم پ شید، مقنعه با ر  احساس که طوری به ک
 عقب طرف به سییرم و کن  خداحافظی نازنین  موهای با باید کردم
 :کشیدم داد. شد کشیده

 !وحشی کن ول  -

 :گفت فقط چیزی، هر به توجه بی اون اما

 !بد کوچولو، بینی می بد -

ست با بهض شدت از. کوبیدم بود صورت  نزدیک که صورتش به د  ر
 .کرد می ذق ذق انگشتام نوک

 :کشیدم داد

 !لعنتی بکن خوای می غلطی هر -

شام و موهام آر ستش و کرد ول ر و د وی ر شت صورتش ر  از انگار ،.گذا
به شدت  .کرد نگاه  فقط بود، شده شوکه ضر

 .بیرون برو -

 :کشیدم داد. بود بهت توی هنوز انگار نخورد، تکون

 .بیرون برو من اتاق از -

 .ردک تغییر خش  به تعجب از نگاهش رنگ. خورد سختی تکون

 ... من زنی؟ می منو بچه الف یه تو...  عوضی توی تو، -
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و گورت جا این از و نری اگه زن ، می بازم آره، -  .نکنی گ  ر

وی دست پشت با  عقب ور سرم. کرد ناز شستش با و کشید هام لب ر
 .بردم

ود ولی رم، می من خوشگله، باشه -  .میام ز

 !"درگیر خود"

و لبام سریع ثانیه، یه توی  .شد چندش  که ب*و*سید ر

 .باش منتظرم عشق ، گردم برمی -

و گورت حاال حتما، -  .کن گ  ر

و که آرشامی از بترس  بترس ، شد باعث نگاهش وم به ر  رشامیآ بود، ر
و پدرش من انگار که  .گرفت می انتقام ازم باید اون و بودم کشته ر

و شدم حبس نفس من و رفت  !"همتون به لعنت. "دادم بیرون ر

شام ماشین شده خارج در از کامال هنوز آر  زدن در بدون مامان که بود ن
 .شد اتاق  وارد

 :گفت و کرد نگاه  حرص با

و خودت کار باالخره - و پسره کردی؟ ر  دادی؟ پر ر

 :کشیدم داد وجودم تموم با

سه، - سه ب سخره این ب ست  دیگه بازیا، م ش چقدر. کردید خ  و ین ب
و نظرم و کنید حساب آدم من  میشه کی ببین   بپرسید؟ ر

 این ی همه که نیسییت حالیت دیگه، احمقی. نکش داد من سییر -
 .خودته خاطر به کارا
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 می طور هر و اتاق  تو میاد احمق ی پسره اون که خودمه خاطر به -
 به مادر، اصییطالح به توی تو، وقت اون کنه؟ می رفتار باهام خواد
تا که این جای تاق  تو اومدی کنی پسییره بار دو  راچ گی می به  و ا
و هاش توهین جواب  دادم؟ ر

و پسییره - و همه ر  این جای به احمق توی وقت اون زنن، می هوا ر
 دصیی و تو تونه می اون. کنی می لجبازی و لج بیای، راه باهاش که

س  و تو بعد ن  سته که جذاب  و تیپ خوش کنه، غرق پوالش تو ر
صی  ستت لعنتی داره، خانواده و کرده تح  یچ دیگه داره، که ه  دو

 خوای؟ می

شماش به فقط شخص. شدم خیره چ وز ده تا بود م  که ه  دیگه ر
هاش ث  بود، خودش حرف حرف نداره، تاثیری بزنی حرف با  م
وون اشک  و ترکید بغض . همیشه  :فتگ و کشید پوفی مامان. شد ر

 مث  چرا حاال دی؟ نمی گوش حرف  به شییده بارم یه برای چرا -
 کنی؟ می گریه ها ای عقده

. تو جانب از مادرانه محبت یه ی عقده ای ، عقده چون...  چون -
 و  سییوخت می تب تو داشییت  وقتی یادته. بد کردی، بد من با مامان
 من با رابطه در چی تو پرسیی  می سییوالی چه اوه بود، بد خیلی حال 
وز اون مونه؟ می یادت شتین، دوره ر  گفت  جونت، مهلقا ی خونه دا
 .بمون پیشیی  ترسیی ، می بین ، می کاب*و*س بده، حال  مامان
سن و سو شه مواظب  زدی صدا ر ش دیر مهمونیت داره گفتی. با  ه،می



wWw.JustRoman.iR  166 

 

 

وی بری باید گفتی و بهاره ر  و دبو سییال  دوازده من مامان. کنی ک  ر
 ن شیییری خاطرات تو نه نبودی، وقت هیچ تو. داشییت  احتیاج بهت
 حاال همین که ای  عقده. تلخ  خاطرات برای مرحمی نه و بودی
 ازب مامانش میگه یلدا وقتی کردنمه، شییوهر وقت خودت قول به که

سه صبح سودی  داده، گیر بهش ک  ی صبحونه خوردن وا ش ح . همی
 ینا جز خورد؟ حرص تغذی  برای کی و گرفت لقمه برام کی من مادر
 به یکلته بخور، کمتر خبرته؟ چه" که توپی می به  وقتا بعضییی که
 برای که رسیی  می نتیجه این به وقتا گاهی من مامان!" ریزه می ه 
 .باشی مادرم تو دارم شک اصال. نیست  هیچی شما

و خون مزه که زد دهن  توی محک  چنان دسییت پشییت با مامان  ر
و جمله همین فقط. کردم احساس  :گفت ر

ویی و چش  بی که حقا -  !ر

 ه،ن حاال حداق  نبود، من جای دیگه جا این نه،. رفت اتاق  از بعد و
ودتر چی هر باید حاال  .شدم می دور جا این از ز

*** 

و کول  و از ر و انداخت  راسییت  شییونه ر  نای دیگه بار یه و چپ  شییونه ر
و طرف اون و طرف ست از. کردم نگاه ر صي خودم د  آخه. "شدم عا
 ماشییینت چرا نکردي، لج که خودت با کردي، لج مامانت با احمق
و  نمي که بود این موضییوع نبود، این اصییلي موضییوع" نیاوردي؟ ر

وش خونه. برم کجا دونسیت  بایسیتي مامانش با چون عمرا، کور ودر  ر
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شت  شون ه  ها بچه. دا صل و حو شت  وجه هیچ به ر  مونه مي. ندا
و گوشی . مائده و شمارش و بیرون کشیدم جیب  از ر  .گرفت  ر

 .سالم -

 خوبي؟. جون مائده سالم -

 چطوري؟ شما ممنون،. خانمي سالم -

شت ، احوالپرسي ي حوصله  ص ا سر رفت  راست یه همین براي ندا
 .مطلب

 کجایي؟ االن تو. ممنون -

 مگه؟ چطور خون ، -

 .شدم ساکت

 ملیسا؟ الو؟ -

 ... راستش مائده -

 افتاده؟ اتفاقي جان ملیسا -

 .ببینمت باید آره، -

 االن؟ -

 .آره -

ست شام دارم آخه - سه کن  مي در  خواي مي. داری  مهمون شب وا
 .خونمون بیا تو

و پیشنهادش بودم حرف همین منتظر که من وي ر  .زدم هوا ر

 نیست ؟ مزاح . بهتره طوري این آره آره -
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بونت نه -  ... خیابون. کن یادداشت. برم قر

*** 

 !کردي من از یادي عجب چه. عزیزم سالم -

ض  اختیار بي و کردم نگاه مائده بخش آرامش ي چهره به . کیدتر بغ
 :گفت و شد دستپاچه مائده

 جون ؟ ملیسا زدم؟ بدي حرف من شد؟ چي ملیسا واي -

و خودم من و گرفت بغلش تو منو و خدا فقط. کردم خالي ر  شییکر ر
وز و الح این تو منو کسي اگه وگرنه بود؛ تنها خونه تو مائده که کردم  ر
ید مي عد باالخره. دیوون  کرد مي فکر د  مومت فین  فین که این از ب
و دماغ  و شد وم کردم پاک مائده شونه سر با ر  .شدم آر

 برام؟ بزني حرف خواي نمي جان ملي -

بون صورت ومش و مهر  :بگ  بغض با شد باعث آر

سر زن کنه مي مجبورم داره. کنه مي دیوون  داره مامان  - ستش پ  دو
 .متنفرم پسره از من. بش 

بوني لبخند حرفام شنیدن با مائده  :گفت و زد مهر

 رهسییف پاي نشییوندنت کردم فکر کني مي گریه همچین حاال اوه -
و صورتت و دست خانومي پاشو. عقد  نمهمونامو و بابام االن بشور، ر
 .رسن مي

 .رم مي من واي، -
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و تو خودم من گ  مي بهشون کجا؟ -  .بیاي شام واسه کردم دعوت ر
 .خان  تنب  بدو. شن مي خوشحال ه  اونا

سید مي ذهن  به که فکري بهترین واني جنگ از که بود این ر  داخ  ر
وزي چند خونمون و ر  به اما بگیرم؛ تصییمی  درسییت تا باشیی  دور ر
ست وزي چند گفت  و گرفت  تماس بابا با مائده خوا ست با ر  مي امدو

ست  مي گرچه. ویالمون شمال رم سه دون  ت؛نیس مه  چیزا این بابا وا
 .زدم زنگ بابا به تا کرد اصرار قدر اون مائده ولي

سام سب لبا  با دادم ترجیح همین براي نبود، اینا مائده ي خونه منا
 شییال هی با ناناز گلبهي تونیک یه و فهمید مائده که باشیی  مانتوم

س  همرنگش شیدش حاال تا که کرد تاکید ه  بار صد. آورد وا  و نپو
 .تنمه فیت و میاد من به چقدر

 با مائده. اومد حیاط در شدن باز صداي بعد و شد زده زنگ تک یه
 :گفت و شد بلند خنده

 .اومدن اینا عمه و بابام بدو بدو -

 .باشه -

شن؟ مادرش و متین نکنه واي! عمه َاه" س  سر تو خاک با شان  بد
و اسم  که داشت  شانس اگه من کنن،  !"ذاشتن مي... ا شانس ر

 موندي؟ کجا جان ملیسا-

 .ایستادم در دم مائده همراه

 کجایي؟ مائده جان، بابا -
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 :گفت بود داییش سر پشت که متین

 .اومدم نمي اصال بیداري هنوز دونست  مي اگه َاه، َاه -

 .کرد نگاه من به تعجب با و موند کاره نیمه جملش من دیدن با

 .سالم -

 .دخترم سالم -

 :گفت لبخند با مائده

ست  جان ملیسا کن ، مي معرفي. بابا سالم -  با امش براي امشب. دو
 .کردم دعوتش شما ي اجازه

وي اي ب*و*سه پدرش  :گفت و زد سرش ر

بونت -  .منید سرور خونه این تو شما. کردي خوبي کار عزیزم قر

و بعدم  :گفت من به ر

 .دخترم اومدي خوش -

 .ممنون -

وب*و*سییي ه  متین مادر با من  سییالم یه فقط متین به و کردم ر
ومي صیییداي با اون  که دادم و جواب  آر بال به. داد ر ئده دن  وارد ما

 .شدم آشپزخونه

 هست؟ عمت  پسر نگفتي چرا مائده، بمیري -

 .باشه مه  واست کردم نمي فکر خوب! وا؟ -

 ... ولي نیست مه  -

 .شدم خیال بي همین براي بگ ، چي دونست  نمي
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 .کن  پذیرایي ازت تا بقیه پیش بشین برو -

 .راحت  جا این نه -

 کشي؟ مي خجالت ملیسا واي -

 .نخیرم -

وغ واي -  .نگو در

و سیني  :گفت  و گرفت  دستش از ر

 .برم مي خودم اصال بده خجالت؟ و من -

 !شجاع دختر آفرین-

 .شدم پذیرایي وارد سیني با

 :گفت خنده با مائده پدر

 ازيب تنب  باز مائده. بشییینید بفرمایید شییما شییما؟ چرا دخترم -
 درآورد؟

 :گفت و ایستاد کنارم مائده

و سیني داشت اصرار ملیسا خود بابا، نه -  .بیاره ر

و پاش محک   :گفت  لب زیر و کردم لگد ر

 !بمیر خفه -

 من چي واسییه کنن مي فکر متین مخصییوصییا بقیه حاال خدا، واي"
و سییني داشیت  اصیرار  از ارمد کنه مي فکر متین االن خدا واي. بیارم ر
یدنش لب خوام مي و شیی  مي مرگ ذوق د جه ج  براي." کن  تو
 :گفت  سریع همین
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 بهش خواسییت  شیید، خرد اعصییاب  کرد تعارف جان مائده بس از -
بایستي اه  اصال من که بدم نشون ودر  .نیست  ر

و سیني بعدم  :گفت  و مائده بغ  تو دادم ول ر

 .نیومده بهت خوبی  بگیر، بیا -

 :گفت و خنده از کرد غش مائده

 .اي تشنه خون  به مشخصه دقیقا االن ملي، واي -

 .دقیقا -

بون قدر اون مادرش. نشییسییت  متین مادر کنار  وت که بود خان  و مهر
شت  اون مث  مادري من  کاش که خوردم حسرت بار صدها دل  . دا

 شد هخیر من به محبت با چنان و گرفت پوست پرتقال برام مادرش
 .کردم بغض اختیار بي که

 :گفت خنده با مائده

 .بیاي باید ه  تو پزونه، سمنو اینا متین خونه فردا ملي، واي -

 ... آخه اما -

سما این تو احمدي خان  جان مائده - صال مرا  نمي خوش بهش ا
 .نکن اصرار پس گذره،

 .کردم اخ  و برگشت  متین سمت به

 .که نبود این منظورم -

 :گفت متین مادر

 .بیا حتما بگذره، خوش بهت دم مي قول من عزیزم -
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 .ممنون باشه، -

شمزه شام ضایي در مائده خو ستانه ف بون جو و دو  ااون خانوادگي مهر
 دل  که کردم کیف و خندیدم شام خوردن بین قدر اون. شد صرف
 .بود گرفته درد

 من نسلیاي ه  توي کردم نمي فکر. عالیه دستپختت مائده واي -
 .کنه درست غذا باشه بلد که باشه دختري

ست متین دار صدا پوزخند و رفت در صاب  ر شت . اع  و ینمت به برگ
 :گفت 

 مشکلیه؟ -

و خودش ک  یه متین  :گفت و کرد جور و جمع ر

 مگه؟ چطور نه، -

 .جوري همین هیچي، -

*** 

 بیام؟ کجا من آخه جان مائده -

 چي؟ یعني -

 .نمیام عمت خونه من نداره، چي یعني -

و دلیلش میشه وقت اون -  بدون ؟ ر

 .البته -

 خب؟ -

 چي؟ خب -
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 چیه؟ دلیلت. درنیار بازي مسخره ملیسا َاه -

 .نکردم شرکت مراسمایي همچین تو حاال تا من خب -

 .اولت بار میشه بار این نداره، اشکالي خب -

 مائده؟ -

 مائده؟ جان -

ستش. بابا خب خیلي - ست که اینه را  قیافه و تیپ این با ندارم دو
 .بش  جمعتون وارد

فاقا! چیه دلیلش گفت  نمیام من گفت همچین حاال اوه -  نم ات
بي چادر یه  و ودب بلند قدش چون اما آورده؛ برام مکه از بابا که دارم عر

ک داشت  ه  نو چادر  .بپوشي دم مي کمدم، تو گذاشتمش آ

 ... من آخه نه، -

 .وایستا لحظه یه. نکن نه نه انقدر واي -

 رگشتب مشکي چادر یه با لحظه چند بعد دوید اتاقش سمت به سریع
و چادر وي و کرد باز ر  .انداخت سرم ر

ستات - و د ستینش تو بکن ر س من، خداي عالیه، واي! آهان. آ  املی
 .شدي ها فرشته عین

و خودم من و داد هل  اتاقش سمت به  ي آینه تو جدیدم پوشش با ر
تاقش قدي  مي متین چشییمان یاد به منو چادرم سیییاهي. دیدم ا
ون دختر. انداخت  و دز لبخند من به معصییومانش ي قیافه با آینه در
 مي وقت هر مشییهد که این با. بودم جدیدم ي قیافه مبهوت من
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 یه چادرم همیشییه ولي انداخت ؛ مي چادر بشییی  حرم وارد خواسییتی 
 ... چادر این حاال اما بود، صورتي گلي گ  سفید چادر

و خودت که تو دختر ملیسییا؟ ملي؟ الو -  ری ب بیا. خوردي آینه تو ر
 .کنه غرغر بابا که االناس دیگه

ون دختر از  :گفت  و کندم دل آینه در

 .بری  -

 ونا با خونه سییبک و بود بزرگي خیلي حیاط داراي متین ي خونه
 جاي یه تهران شمال تو خونشون. بود قشنگ اما قدیمي بزرگ، ایوان
ودم ي لحظه از. بود هوا و آب خوش و متین ور  چرا دون  نمي. ندی  ر
و متین العم  عکس خواسییت مي دل   مي چادر این با منو وقتي ر
و زیادي خانوماي و دخترا مائده. ببین  دید،  به  بودن جا اون که ر
 يیک کدومشییون هر که داشییت عمو تا پنج چهار، متین. کرد معرفي
و خدا من و بودن چادري همه داشییتن، دختر دوتا  که کردم شییکر ر
و چادر این مائده ست منو مائده. داد به  ر  کرد معرفي صمیمیش دو
 احساس که کرد بغل  محک  چنان متین مادر همون یعني عمش، و

 :ردک زمزمه گوش  تو و ب*و*سیدم بار چندین. کردم نفس تنگي

 .شدي خان  چادر این با چقدر -

 :گفت  و کردم نگاش محبت با من و

 .ممنون -
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شکي مائده از سیدم یوا و عکس پر شما با مردي عکس که دیوار ر  يچ
 :گفت و کرد نگاش آهي با مائده و متینه؟ پدر بود، متین به شبیه

 تینم تقریبا شده، فوت پیش سال خیلي. متینه پدر مهدي عمو -
 .بوده سالش هشت

 .بیامرزدشون خدا واي،-

و شما رفتگان خدا -  .بیامرزه ه  ر

 به سییتيد و افتادن تکاپو به دخترا پسییر، چندتا گفتن... ا یا... ا یا با
 ستادای کنارم مائده. شدن بلند همگي و کشیدن چادرهاشون و مقنعه
 :گفت و

 .هاشونن همسایه بعضیاشون  متینن، فامیالي همه اینا -

ش  با شت ، مي متین دنبال چ شده دیدنش به موفق هنوز گ . بودم ن
 مي اردو که افرادي به کوتاه سیالم یه و بودن وایسیاده زیر به سیر دخترا
 .دادن مي شدن

 :گفت مائده

 ... و عمه کمک برم من ملیسا -

 .میام من  -

 ... ولي ممنون -

ودتر باشیی ، حرفاش ادامه منتظر که این بدون  آشییپزخونه وارد اون از ز
 .شدم

 .نباشید خسته -
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و دریغش بي لبخند متین مادر وم به ر  :گفت و پاشید ر

 .عزیزم نباشي درمونده -

و تو فقط برمیاد؟ ازم کمکي چه -  احسییاس که نکنید تعارف خدا ر
 .ده مي دست به  بودن غریب

 :گفت و کرد اشاره شیرینیا به و زد لبخند

 .بچینش ظرفا تو -

 .چش  -

و شیرینیا صله با ر شگ  ظرف دوتا تو حو  ائدهم و چیدم سنتي خو
 .ریخت چاي ه 

 .شد تموم خب -

و سییرش متین مادر و سییهراب و کرد بیرون در الي از ر  بعد. زد صییدا ر
 وارد يکوچولوی بزي ریش با هیکلي خوش و بلند قد پسر لحظه چند
 .گفت... یاا و شد

 دایي؟ زن بله -

و شیریني و چایي این جان سهراب -  .ببر ر

 .لحظه یه چش ، -

 .شد وارد اي دیگه پسر با و رفت بیرون

 .عمو زن سالم -

و سالمش جواب متین مادر  داد ما به کوتاهي سالم پسر و داد گرمي به ر
و چایي سیني و و شیرینیا و اومد سمت  به ه  سهراب. برد ر  ست د از ر
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و اه نگ سییریع که کرد پیدا تالقي نگاه  با نگاهش آن یه و گرفت  ر
 چندتا. شیید خارج آشییپزخانه از بعد و کرد مکث ثانیه چند. دزدیدم
شپزخانه به کمک براي ه  دیگه خان  شی . اومدن آ  گزن مرتب گو
و جوابش دیگه دیروز از. خورد مي  گاهن گوشي صفحه به. بودم نداده ر
وش عکس. کردم خ از که کور وم نیمر وي ز  روي بودم گرفته دماغش ر

 .بود صفحش

 الو؟ -

 .ندارم املیس نام به دوستي دیگه من گمشو معرفتي، بي خیلي -

 خبره؟ چه اوه، -

ستات کدوم با تو خبره؟ چه -  ایقن،شق و یلدا نه که شمال رفتي دو
غ تا دو اون نه  من؟ نه و عشق مر

 بود؟ کجا شمال  شمال؟ -

 هستي؟ گوري کدوم پس -

 .دوستم  خونه -

 دوستت؟ -

 :گفت  کنه ول که این برای

 .دیگه مائده -

 !بری  ه  با گفتي مي خب من، واي اي -

 !مار زهر -

 شلوغه؟ انقدر که کجایي پس -
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 :گفت  ذوق با

 .پزون سمنو اومدم -

 جاس؟ اون متین  ببین ،! باحال چه اوه -

 .ندیدمش -

 .باي اوکي -

 !بده شفات خدا وا؟ -

*** 

و نای بود، متین. گوشیی  تو پیچید... یاا صییداي که بود شییام موقع  ر
شپزخونه. بودم مطمئن ست، و بود شلوغ خیلي آ  اون رينف سي بی

 لپاش که حالي در متین دخترعموهاي از یکي. خوردن مي وول جا
 :گفت و شد وارد بود انداخته گ 

قا عمو زن -  .دارن کارتون متین آ

ل اي"  "جا؟ این اومد مي خودش مرد مي حاال! شي ال

بونت جون مائده عمه، -  .داره کار چي متین ببین برو برم قر

 :تگف و کفیش دستاي به کرد اشاره و کرد نگام لبخند با مائده

 بري؟ تو میشه ملیسا -

...  اوم...  مثال خواسییت  مي بهتر چیز یه خدا از کاش گاد، ماي اوه"
 !"دون  نمي

 .گل  باشه -
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و چادرم  ،مار زهر. "زد مي حلق  تو قلب . بیرون رفت  و کردم مرتب ر
ندي شییرط هاي پروژه از یکي این کردم تلقین خودم به" چته؟  ب
 يم نگاه سییقف به و بود داده تکیه دیوار به دیدمش. شییدمه فراموش
 .زدم داشص. بود فکر تو و بود وایستاده تنها و تک شلوغي اون تو. کرد

قا -  متین؟ آ

و و برگشت سمت  به متعجبش نگاه  گاهشن بعد و شد قف  چادرم ر
وم وم آر ست و اومد باال آر ش شمام تو ن شت  شک. چ  که این بین دا
 .چشماش یا تره سیاه چادرم

 اريک ببین  اومدم من که اینه بود بند دسییتشییون مائده و مادرتون -
 داشتید؟

و نگاهش. داشته کار چي اومد نمي یادش انگار شد، دستپاچه کامال  از ر
 :گفت و دزدید چشام

 .سالم -

و خودم." نکردم سالم که من عال ، خاک اوا"  :گفت  و نباخت  ر

 .کن  سالم کردم فراموش ببخشید،. سالم -

 .بود شده خیره جوراباش به حاال

 ... خب -

 :گفت مکث لحظه چند یه بعد و کشید عمیقي نفس

و ها کوبیده بگید مامان به -  اج اون دره، پشت برنج  دیگ آوردم، ر
 آشپزخونه؟ تو بیارم یا کشن مي
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 .لحظه یه -

 .کردم تکلیف کسب و برگشت  آشپزخونه داخ 

 .جا این بیارن بگو عزیزم -

 :گفت فقط و نکرد نگاه  بار این برگشت  که متین پیش

 .چش  -

شگلي ي سفره شون حال سر تا سر خو  در همه و شد پهن بزرگ
 توش که ما مهمونیاي برعکس درسییت. کردن همکاري اون چیدن
 ه  خونه صییاحب خود حتي و خورد نمي تکون جاش از مهمون
 اشتد سفره این چیدن که صفایي. داد مي دستور خدمتکارا به فقط
رق پر میز و کجا یاي اشییرافي و برق و ز ها مهمون  می وقتی. کجا ما

ست  سه حاوی سینی خوا شی از پر کوچولوی بلوری های کا  هک تر
شون از دهن  و بود افتاده آب دیدن  هبچ غیرت رگ بدم، سهراب به ر

و و شد قلنبه مثبتمون  :گفت من به ر

 .لطفا بفرمایید شما -

 .کرد اشاره آشپزخونه در به و

 :کردم غرغر لب زیر

و بچه - و پرر  بش تا صبح که اوناس از حتما برسه، زنش داد به خدا! ر
 .سابه مي و شوره مي آشپزخونه تو
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 و بشییوري خودت قول به آشییپزخونه تو بري نبود این منظورم -
 خودت البته باشییه، برت و دور سییهراب ندارم دوسییت زیاد. بسییابي
 .مختاري

و جواب  متین که مدتي تموم در  باز  دهن داد، مي تا شیش تا شیش ر
 این که بود بلند چقدر صییدام مگه کردم مي فکر این به و بود مونده
 ینيس افتاد؟ راه من دنبال کي این جهن ، به همش اصال شنید؟ بشر
شي ستش تو تر و د  وتيس انقدر که بکش منو خدا اي" کرد؟ کار چي ر
 درآورد شوک تو از منو مائده!" بود زنش منظورم که من خدا، واي. ندم
 .شد دور ازم سریع متین  و

 عصبانیه؟ متین چرا شده؟ چي ملیسا -

 .دون  مي چه -

و همه متین و متین مادر شمزه من و کردن دعوت سفره سر ر  خو
و عمرم غذاي ترین بای  که بود غذا آخراي. خوردم ر  زنگ متین مو
 :گفت متین و خورد

 .سالم -

- ... 

 .س کوچه همین داداش آره -

- ... 

 .زدم رنگي ریسه در دم -

- ... 
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 .در دم میام االن -

 .شد بلند سفره سر از متین

 عمو؟ شده چي -

و  :گفت عموش به ر

و دوستام از یکي -  .رسید االن کردم، دعوت ر

 .رفت سریع بعد و

ود بعد و متین گفتن... یاا صداي  بکينعل یه اندازه چشمام...  و اون ور
وحت تو اي. شد باز وش ر وش! کور  ردک باالیي بلند سالم همه به کور
س کنارم که مائده. تو اومد زیر به سر مثبت هاي بچه مث  و ش  بود تهن
و شییون . کرد نگاه  پرسییشییي و برگشییت سییمت  به تعجب با  باال ر

وش به شدم ریز چشاي با و انداخت   تینم کنار سفره سر حاال که کور
وش . کردم نگاه بود نشسته و سرش همزمان کور  مالاحت به. آورد باال ر
صد یک و صد شت در شت مي مائده دنبال دا  من به نگاهش که گ
 یقین هب قریب احتمال به اون  که شد خیره من به تعجب با و افتاد
وي نگاهش بعد و بود چادرم خاطر به  متین که خورد سییر مائده ر

و برنج بشییقاب و گفت بهش چیزي  کوروش. گذاشییت جلوش ر
شکري ست از آخر خدا،. "کرد خوردن به شروع و کرد ت سره این د  پ
 ."ش  مي خ 

باره سفره شپزخونه تو. شد جمع همه همکاري با دو  مث  دقیقا آ
 ونکدومش هر که بود مشکي چادر با دخترایي و زن از پر مورچه ي لونه
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شغول شپزخونه تو دیدن  با متین مادر. بودن کاري یه م ست آ و شد  ر
شت شت کمرم پ  چقدر من و بدم انجام کاري بذاره عمرا گفت و گذا

و آبروم که شییدم ممنونش  بشییقاب  یه عمرم در حاال تا چون خرید، ر
سته ش ساس که این براي ه  مائده. بودم ن  کار یرز از نکن  تنهایي اح
 .بیرون اومد همراه  و کرد فرار

 .عمه اتاق تو بری  -

ست مي دل . متین اتاق تو بری  شد مي کاش  چه شاتاق ببین  خوا
س  که این نه. شکلیه شه مه  وا ضاي محض فقط ها؛ با  حس ار

 هب ه  با و نکرد توجه زیبام حس به مائده اما. فوضییولی  خوشییگ 
وحاني فضییاي محو. رفتی  متین مادر اتاق  و یاس بوي اون با اتاق ر

سط که بزرگي سجاده ست مائده که بودم شده بود اتاق و  مرک به د
 .وایستاد جلوم

 چته؟ هان؟ -

 کنه؟ مي کار چي جا این پسره این -

 پسره؟ کدوم -

 .کرد خرش نمیشه فهموند به  نگاهش

شه منظورت اگه خب - و صال. دون  نمي کور  گهم ببین ، کن صبر ا
و تو جاي  حساسي؟ بهش نسبت چرا کرده؟ تنگ ر

 .نپیچون سواالت با منو -

و جواب  اول تو وا؟ -  .بده ر
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 ... یعني...  اون...  خب...  خب -

 .میاد خوشت ازش بگو کلمه یه -

 گي؟ مي چي معلومه ملیسا -

و اخماش  .رفت کنار جلوم از و کشید ه  تو ر

 .کردم شوخي شدي؟ ناراحت چرا جون  مائده -

 .نکن شوخیا این از من با دیگه -

 حساسي؟ بهش نسبت چرا گي مي به  حاال چش ، -

 .ندارم بهش خوبي حس -

 .داره خوبي حساي تو به نسبت که اون ولي واقعا؟ -

 نگاه .بشییه باز موقع بي که دهاني بر نفرین اي. دهن  تو زدم محک 
ود فهموند به  مائده حرص پر  بهش دون  مي چي هر سییریع تند ز

ور به فقط من و بگ  و دهن  آب ز  .دادم قورت ر

 ... اوم...  دونی؟ می خب جون ، مائده -

 خب؟ -

 می یادم چیز همه ش  می هول کنی می نگاه  جوری این وقتی -
 .ره

و نگاهش و کشید پوفی مائده  سا زنگ صدای که دوخت سقف به ر
وش اس  دیدن با. شد بلند اس  ام وی کور  : گفت لب زیر صفحه، ر

ل المصب -  !س زاده حال

 :بود نوشته
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ناز چادر با چه بخوردت، موش ملی"   غلطا؟ این و تو! شییدی نا
و سکته ببیندت جوری این ننت اگه. محاله ستی. زده ر  هوام  ک یه را
و  ."دستیته بغ  منظورم باش، داشته ر

و جوابش  .دادم ر

 ."بمیر برو" 

 .کرد می نگاه  سینه به دست مائده

 هان؟ -

 .دیگه بوق  جا این من -

و چونش و سرش و گرفت  ر و چشمام و کردم ور اون ور این ر  کردم ریز ر
 :گفت  و

 .بوق بگو حاال گیا، نمی بدم -

و دستش  :گفت و دست  زیر زد ر

 .باش جدی ک  یه ملی، وای -

 .سرورم بفرمایید بله، -

 چیه؟ پسره این ی قضیه -

 .کنه تورت خواد می و اومده خوشش تو از -

 ملیسا؟ -

و واقعیت چیه؟ هان؟ -  .خب گفت  ر

 !تو با کرده غلط اون -

 چه؟ من به ِا، -



                
 

 

187 

 مثبتبچه 

 .بره کنی می ردش -

 .بگو جونت داداش به برو. کن  ردش حاال که نکردم دعوتش من -

سه بچه ِد، -  مه،نفه چیزی متین که کن دکش تو گ  می همین وا
و خونش وگرنه  .ریزه می ر

و خونش خب! شه فداش آبجیش غیرتی، چه آخی، -  ر،بهت بریزه، ر
 خوری؟ می حرص چرا تو

و تو ملیسا - و جات این شده که بارم یه برای خدا ر  .زبندا کار به ر

 .کیلومترم صفر نازنین مخ به کرد اشاره و

 چی؟ که خب -

 .کنه می شک ه  تو و من دوستی به ببره بویی اگه متین -

 چیه؟ منظورت -

وش خاطر به تو کنه می فکر خب -  .شدی دوست من با کور

 یه کس هیچ خاطر به من دونن می آدم و عال  ی همه بابا، برو -
و پشه وش مخصوصا پرون ، نمی ه  ر  .کور

 ... ولی -

و سرش متین عموی دختر. شدی  ساکت دو هر اتاق در صدای با  زا ر
 :گفت و آورد تو در الی

 پاتی ؟ پای بری  میاید ها بچه -

 .بری  -

 .کردم فرار اتاق از تقریبا مائده، جانب از العملی عکس هر از قب  و
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*** 

و سییمنو پختن مراسیی  که بود بار اولین برای  .دیدم می نزدیک از ر
 لوج یکی یکی کدومشییون هر و بودن ایسییتاده دیوار کنار همه خانوما
و سمنو و رفتن می  .زدن می ه  ر

وم مائده  :گفت آر

و سمنو داری وقتی -  .کن دعا ه  منو زنی، می ه  ر

 یم چی من از واقعا. کردم نگاه نقصییش بی صییورت به و برگشییت 
و نمازهام نشده ماه  یک تازه که منی از خواست؟  می میون در یک ر
 اقمشییت نه و کردم تحقیق دین  به راجع نه حاال تا که منی خون ،

 کتاب وت که هموناییه دون  می ازش که چیزایی تنها و بودم فهمیدنش
 از هک چیزایی نه و حجاب  بند پای نه که منی خوندم، مدرسیی  دینی
ئده نظر  گ*ن*ا*هی بی و پاکی به دختری حاال حرومه، دین  و ما
ست می من از مائده ویی چه با کن ؟ دعاش خوا صال کن ؟ دعاش ر  ا
ویی چه با  .شد جمع چشم  تو اشک بزن ؟ حرف خدام با ر

و دستش مائده  :گفت و گذاشت کمرم پشت ر

 .توئه نوبت برو، -

 جمعیت تو چرا دون  نمی. ایسییتادم و شییدم نزدیک دیگ به قدم یه
قایون و آ وم، به ر  یه و بود و کرده تکیه دیوار به. گشت  می متین دنبال ر
 .خوند می و بود دستش کوچیک دعای کتاب
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 انگار. ودب اون به هنوز نگاه  پاتی ، به شیدم تر نزدیک دیگه قدم یه
و نگاه  سنگینی و سرش که کرد حس ر  با. دکر نگاه به  و آورد باال ر
و خودم سییریع و گرفت  جون انگار نگاهش  و رسییوندم پاتی  به ر
و چشییمام. زدن ه  به کردم شییروع  می بار این. کردم دعا و بسییت  ر
 .خوام می چی دونست 

 ."آرامش فقط خوام، می آرامش خدایا،"

 گاهن سیینگینی خدام، با ای  دقیقه دو یکی کردن صییحبت طول در
و متین وم کردم احساس و کردم حس بست  های پلک پشت از ر  رت آر
 !چسبید به  زیبا حس این چقدر و شدم قب  از

وم کوروش  از. ودب رفته فرو فکر تو عمیقا و بود ایسییتاده گوشییه یه آر
 :گفت  شدم، می رد که کنارش

 .نشی غرق بپا -

و نگاهش و دسییتش و داد به  ر  وقت هر. کرد چنگ موهاش تو ر
 شدم شخیال بی. بدبختش موهای جون به افتاد می شد می عصبانی

تاق به ه  با دخترا ی همه. تو رفت  و  دخترعموی. رفتی  مهمون ا
 :گفت به  سحره، اسمش فهمیدم تازه که متین

 دانشجویید؟ شما -

 .محمدی  آقای کالس ه  من بله، -

 :گفت و اومد جلوتر ک  یه زده هیجان

قا کالسی ه  -  متینی؟ آ
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 .خب آره -

 :تگف مائده. برگشتن سمت  به و شدن ساکت همه حرف  این با

وز یه -  و دمشیی آشیینا ملیسییا با که متین دنبال دانشییکده رفت  من ر
 .شدم دوست باهاش

 چطوریه؟ دانشگاه تو متین خب،...  متین -

ش  به شتاقش های چ  یچ. "افتاد ابروهام بین اخمی و کردم نگاه م
شکوک بدجوری دخترعموش این شد؟  ساکت همگی." زنه می م
 .بودن جواب  منتظر

 .پسراست ی همه مث  خب -

سخره انقدر چرا نفهمیدم ه  خودم و جوابش م ش  انگار. دادم ر  خو
 مشییتاق طوری این کالسییمون مثبت بچه به راجع کسییی اومد نمی
 .نبود بیا کوتاه دختره اما. باشه

 چطوره؟ درساش -

 .اوله ی رتبه -

 :گفت و زد لبخندی

 .دونست  می -

و خون  خون داشت  .خورد می ر

 نامزدشونید؟ شما -

خ ک  یه ویی با و شد سر  :گفت پرر

 داره؟ نامزد گفته مگه -
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 ... خب ولی نه، -

 :گفت و پرید بحث وسط مائده

 بمونی؟ بیدار صبح تا مجبوری دونستی می ملیسا، -

 چی؟ واسه -

سه - و سمنو و بمونن بیدار صبح تا جوونا باید که این وا  زننب ه  ر
 .نگیره ته تا

 !جالب چه -

 :گفت سحر باز

 مونید؟ می جا این شب شما یعنی -

و شما جای مشکلیه؟" بگ  اومدم  ازومب به زد مائده که" کردم؟ تنگ ر
و و  :گفت سحر به ر

وز دو داده قول به  خودش. کشییمش می بره، داره جرات -  دیگه ر
 .تولدم واسه بمونه، پیش  ه 

وز دو مائده تولد مگه! سرم بر خاک ای" وی به" س؟ دیگه ر  بزرگوارم ر
وحت تو ای. "زدم مائده به لبخندی فقط و نیاوردم  دو تا من حاال ر
وز  "بکن ؟ غلطی چه دیگه ر

  ه سر آخر و ندادم جواب یلدا و شقایق ه  سر پشت های تلفن به
و موبایل  صال چون کردم، خاموش ر صله ا شون که این ی حو س  وا
و جا این اومدم چی واسه و کجام بدم توضیح  اعتس تقریبا. نداشت  ر
صفه دو حوش و حول  تنرف پاتاال و پیر سحر قول به که بود شب ن
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 آخر و کشیدن خمیازه هی ه  جوونا از چندتا که بماند البته بخوابن،
 و حیاط تو بیشییتر نفر ُنه اومدی ، که خودمون به. زدن جی  ه  سییر
 .بودن نمونده پاتی  کنار

وش به شاره کور شون؟ بره خواد نمی که زدم ا  هب توجه بی اون اما خون
 .بود شده خیره مائده به فقط من

و خودش سر آخر کاراش این با"  ."ده می باد به ر

وش بودن از که مائده  :گفت بود معذب کامال کور

 خونشون؟ بره خواد نمی پسره این ملیسا -

باره تو آدم، همه این مائده؟ وا، -  بیچاره؟ این به دادی گیر دو

 ... آخه -

 .ببخشید -

وش سییمت به دوتامون هر و سییرش که کور  و بود انداخته پایین ر
 .کردی  نگاه بود ایستاده مظلومانه کنارمون

 بفرمایید؟ -

 چیه؟ اولیش مواد سمنو، مورد در -

. هش کالم ه  مائده با تا گمش  برم زد اشاره به  دست با سر بر خاک
و اطراف شت اطرافش به توجه بی که متین. پاییدم ر  می  ه سمنو دا
 قدمیش یه تو که ه  سییحر. حس تو بود رفته و خوند می دعا و زد

 ینمت به نگاش ی همه و بود دسییتش دعا کتاب یه و بود وایسییتاده
 ودنب زدن حرف مشغول که ه  بقیه! سفید چش  ی دختره ای بود،
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وم که ه  خان سهراب و زدن می چرت نشسته ه  دوتا یکی و  کرده ز
وی بود ئده. من ر لت از که حالی در ه  بیچاره ی ما خ خجا  سییر

باره بود، شده وش و گفت می سمنو زده جوونه گندم ی در  ه  کور
 فردا خودش خواد می انگار که بود شییده غرق حرفاش تو همچین
سه بذاره گندم شب  االح. سحر پی رفت نگاه  باز. پختن سمنو وا

 نگاهش تموم که حالی در ه  متین و زد می حرف متین با داشییت
و جوابش بود، سمنو به  .داد می ر

و دختره این حال امشب من" وپ ی دختره نیست ، ملیسا نگیرم ر ! رر
" 

وی کردم کلید بیخودی  دمش نزدیک بهشون حرص با و بیچاره اون ر
وش و و مائده و کور شت  تنها سمنو ی تهیه طرز با ر  به هتوج بی. گذا

 :گفت به  مائده که این

 کجا؟ -

 :گفت " جات سر بتمرگ" یعنی که اومد ابرو و چش  واس  و

 .بیام و بزن  ه  سمنو ک  یه برم من باش، تو -

 .رسیدم پاتی  کنار

 .جان متین -

 .سهراب ه  بشنوه سحر ه  که گفت  بلند جوری

 :گفت کنه نگاه  که این بدون متین

 داشتید؟ امری -
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 ای جان  بگی مردی می گذاشییت ، مایه جون  از همه این! بمیری ای"
 "بله؟ بگی حداق 

زوهام از چندتا اومد یادم تازه بزن ؟ ه  من  میشه - و آر  .نگفت  ر

و بزرگ ی مالقه  :گفت و داد دست  ر

 !علی یا -

 :گفت  سریع که بره اومد

 .سهرابیه با درسامون از دوتا جدید ترم -

 .طوره همین -

شمی چهار حاال که سهراب و سحر جلوی  لحن  کردن، می نگام چ
و  .کردم تر صمیمی ک  یه ر

 کن ؟ کار چی من نظرت به -

و؟ چی -  ر

شک  که تو - و سهرابی و من م  ونا بعد از کنار، به همش. دونی می ر
 .ترسونه می منو داره ک  ک  شده، جوری یه رفتارش دعوا

خ یهو متین  :گفت و شد سر

 .نمیاد خوش  بهت کردنش نگاه طرز از -

 !"شد گیر جو چه خدا، وای"

 خیره متین و من به متعجب اون و افتاد سییحر دسییت از دعا کتاب
 هش دور ازم حرص با شد باعث که زدم بهش نما دندون لبخندی. شد
 .نداشت اون از کمی دست ه  سهراب کنه، کز حیاط ی گوشه و
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 :گفت  و کردم نگاه متین به جدی

شید، - سه ببخ سرعموت نگاه زیر از کردن فرار وا  ینا شدم مجبور پ
 .شد ناراحت بیشتر خواهرش انگار ولی بزن ، حرف طوری

بونی لبخند متین  :گفت و زد مهر

 .س بچه خیلی هنوز سحرم و خوام می عذر سهراب رفتار بابت -

 سالشه؟ چند مگه وا، -

 .گفت  کال ندارم، سال و سن به کاری -

 ."خالص و نداره عق  بگو یهو بابا، ای"

 .داره دوستت خیلی انگار ولی -

ل ایده با اون -  .داره فرق دنیا یه زندگی واسه من آ

 .رتونماد مث  یکیه زندگی، واسه آلتون ایده بزن  حدس تون  می -

شتباهه حدستون - و خودش به مخصوص شخصیت کس هر. ا  ر
 .نمیشه پیدا مامان  مث  کس هیچ پس داره،

 .جالبه اوم، -

 چی؟ -

سر همین - شید،. آلتون ایده هم  یدهفهم باید دیگه شما ولی ببخ
 رهمسیی من دید از اما. نگیرید دل به پس رک ، خیلی من که باشییید
فتاب دختر یه شییما  ره می عقدش برای وقتی که س ندیده مهتاب آ

شگاه، سمون تا زمین آرای  تا نگاهش ی زاویه احتماال. کنه می تفاوت آ
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 طرف کفش ضعیف، احتمال به و خودش کفش ی محدوده از حاال
 .نیومده باالتر صحبتش

و بودن کنجکاو صییفت بودنتون، رک صییفت به اوال خبب -   ه ر
 .کنید اضافه

 .دیگه فوضوله همون منظورتون -

 .خندید متین

 !"زیباتره چشماش لبخند با چقدر خدا، وای"

 من اام نکرد، نگاه چشمام به بارم یه صحبتمون طول تمام در اگرچه
 .بود چشماش به فقط نگاه 

 دوما؟ خب، -

 .اجازه با. غلطه کامال حدستون دوما -

 رفت؟ کجا شد؟ چی

و سمنو این بس از . گاران نه انگار که ه  اینا شکست، دست  زدم ه  ر
وش این از اون  رفت، کجا نیست معلوم که متین از اون  مارمولک کور
و مائده که  یا راسیی مات  اومدن انگار که ه  بقیه بود، گرفته حرف به ر
و سییمنو که طور همون. فکر تو یا بودن چرت تو  به زدم، می ه  ر
زوهام ی بقیه  .کردم فکر آر

 نازنین اوم،. بیاد راه باهام یک  مامان  کن کاری یه جون  خدا خب"
سه. کنن ازدواج ه  با و بیان عق  سر بهزادم و   ،ه یلدا و شقایق وا

سر دوتا و پ شون پس بزن ر شون بیان تا کل  دیگه، خب. ببرن دارن بر
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توسا و آرشام آهان،...  و آرشام و آ ! شود چه جان،. برسون ه  به ه  ر
و چشماش سهرابی   ."کن لوچ ر

وش به نگاه یه  :گفت  دل  تو و کردم مائده و کور

 که شییرطی این تو خودم  و ندارم خاصییی نظر ه  دوتا این مورد در"
و متین و بش  موفق ها، بچه با بست   ..." ر

به با و سییرم خورد پهلوم به که ای ضییر  صییورت دیدن با و آوردم باال ر
 .کردم تقدیمش مظلومانه لبخند یه مائده، خشمگین

 !ملی بمیری -

و پهلوم بابا؟ چیه -  .کردی سوراخ ر

 وایستی؟ نکردم اشاره تو به مگه -

و سمنو پخت روش -  گفتی؟ ام بچه برای ر

و بچه زهرمار، -  .پرر

وش سر تو خاک! اخالق بد -  .سلیقه کج کور

و المصییب این من بده -  ه  که بس که داری حاجتی چه مگه. ر
 کردی؟ سوراخ پاتیل  ته زدی،

و همه مائده، وای -  !شود چه بگیره دوتاش  یکی اگه کردم، دعا ر

 :گفت حرص با و طرف اون داد هول  تقریبا مائده

 .شن می بدبخت همه بگیره اگه مطمئن  -

 !ذوق بی -
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و سمنو پاتی  در س  طبق ر صی مرا  ود،ب صلوات و ذکر گفتن که خا
شتن وش و گذا و ر شتن آینه و گ  و شمع و قرآن ر  کوروش و من. گذا
 .کردی  می نگاه صحنه این به و بودی  ایستاده ه  کنار

وم کوروش  :کرد زمزمه آر

 .داری  فرق اینا با چقدر -

 :گفت و کرد کمرنگی اخ . کردم نگاهش و برگشت 

جه این به دارم - قدر عمرم مدت تموم که رسیی  می نتی  الکی چ
 .گذشت

سر از کی؟ از اون . شنیدم می حرفایی چه  که الیخی بی و خوش الکی پ
و نمونش  .نزدم حرفی. بودم ندیده زندگی  تو ر

 .رم می دیگه من -

 .ردک خرش بشه که نیست دختری مائده باشی فهمیده امیدوارم -

 .کن  انکارش کردم می سعی اما دونست ، می اول  از دون ، می -

 کوروش؟ -

 .بای فعال. داغون  ملی، نگو هیچی -

 ورد کوچیک جمع با بلندی خداحافظی و رفت متین پیش سییریع
ی  فت و کرد پات  آدم مث  چیزش هیچ موندم، بشییر این کار تو. ر
 !واره آدم چیزم همه من که این نه. نیست

 :گفت و اومد پیش  مائده

 .بخوابی  بری  تونی  می دیگه حاال خب، -
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 مائده؟ -

 جون ؟ -

وش رفتن از که بود مشخص کامال  .خوشحاله کور

وش به تو...  تو -  گفتی؟ چیزی کور

و مراسمش و پختن سمنو طرز فقط من -  چطور؟. گفت  براش ر

 .بود ریخته ه  به دون ، نمی -

و هاش شونه  :گفت و انداخت باال ر

 ملیسا؟ -

 :گفت  خودش مث 

 جون ؟ -

وش انقدر چرا -  مهمه؟ واست کور

 .داداشمه جورایی یه دوسته، بهترین واس  کوروش -

وزی اون -  دوستت خیلی کردم احساس دیدمش، ترمینال توی که ر
 .داره

ست اون نه ولی آره، - شتنی دو و فکرش که دا  من هب واقعا کنی، می ر
 .کنه می نگاه دوستش چش  به

 د؟ش مه  واست موضوع این چرا حاال خانوم، مائده ببین  کن صبر

و دست  مائده  .برد اتاقی سمت به منو و کشید ر

و امشب چیه نظرت -  متین؟ اتاق تو بری  ر

و خودم اما!" عالیه"  :گفت  و دادم نشون وقار با ر
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 .خوام می تمیز ی ملحفه من فقط کنه، نمی فرقی -

 :گفت و خندید مائده

 .سرورم بله -

و خودت راحت خیلی دونی می -  چپ؟ علی ی کوچه به زنی می ر

شه. ملی خیال بی - شه همی  بی باید اوقت گاهی بود، دلی  دنبال نمی
 .شد خیال

ثار نمایشگاه شبیه بیشتر متین اتاق  پر یوارهاد جای همه. بود هنری آ
شر که واقعا خطاطی، و قل  سیاه از بود وی. بود مح  پر ه  میزش ر
 نی نی وقتی از که خانوادگیش های عکس کوچک های قاب از بود
شتر. بود شده چیده مرتب االن، تا بود سا بی  بودن اشباب و متین عک
س  توی از حتی لبخندش، و  ور نگاهش و لبخند آرامش شد می عک

 و ها قاشین تک تک بیشتری دقت با بار این و رفت  دیوار کنار. فهمید
و هاش خطاطی  .کردم نگاه ر

و وی به ر و دختر یه که نقاشیییاش از یکی ر  باد و ودب نشییسییته دریا به ر
و موهاش  تصویر به پشتش دخترک. ایستادم بود، فرستاده عقب به ر
و زانوهاش و بود  اما نبود، معلوم صییورتش که این با. بود کرده بغ  ر
 .کرده بغض که کرد حس شد می

 :گفت مائده که کشیدم آهی

و نقاشیش این خیلی من  -  .دارم دوست ر

وی برگشت ، سمتش به  .دکر می نگاه  و بود نشسته تخت ر
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 :داد ادامه

 .گرفت پسش گردنی پس با متین اما رفت ، کش بار دو یکی حتی -

 تصییویر همش اما رفت ، ها نقاشییی ی بقیه سییراغ به و نزدم حرفی
 .بود چشمام جلوی غمش و دخترک

تاق مام. بود جدید و قدی  عصییر از تلفیقی متین ا وتختی ت  و اه ر
ومیزی ما بود، کاری خات  هاش ر  بهترین از تاپش لپ و کامپیوتر ا
 .بود مدال

قا خود -  خوابه؟ می کجا متین آ

 .مونه می بیدار اون -

 دیگه؟ چرا -

 سییتتون می که جایی اون تا و موند می پاتی  پای همیشییه باباش-
و قرآن و کار این متین بیامرز خدا اون از بعد. خوند می اولش از ر  می ر
 .کنه

 .بیامرزدشون خدا -

و بدم اجازه مائده به که این بدون که بودم خسته اونقدر  جدید تختی ر
و وی ر  .شدم بیهوش تقریبا بندازه، تخت ر

 :گفت و زد صدام مائده

ود -  .صبحونن س سفره سر همه ملیسا، پاشو باش ز

 .خوابیدم ساعته دو تازه که من کن، ول  مائده وای -

 .دیگه پاشو حلی ، و سمنو. عزیزم پاشو -



wWw.JustRoman.iR  202 

 

 

 .میاد خواب  خوام، نمی -

و لباساش خواد می متین ملیسا -  .کنه عوض ر

 مامانش ؟ من مگه چه؟ من به. کنه عوض خب -

 و دیدخوابی متین اتاق تو االن شما یادآوریتون، جهت خانوم ملیسا -
 .جاست این لباساش  کمد

ور به  :گفت  و شدم بلند ز

 .شدم پا کردی، خف  بابا، باشه -

 .بخیر صبحتون خانوم، ملیسا سالم به -

 :گفت  و رفت  اتاق گوشه بهداشتی سرویس سمت به

 .میاد خواب  شدید مائده، کن ول  -

 .نداشت  کاریت کردم، سالم یه خوبه اوه، -

 .اومدم حال سر صورت ، به سرد آب زدن با

 .بود نشسته منتظرم سینه به دست مائده

 کنی؟ می کار چی دستشویی اون تو ساعته دو معلومه -

 :گفت  و زدم ای خبیثانه لبخند

 بگ ؟ برات آخرش تا اول از -

 :گفت و سرم تو زد یکی اومد

 .ادب بی بدو نکرده، الزم -

*** 
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 برم و کن  درش دو چطوری حاال! بودا گیری عجب مائده خدا، وای
 وناکثرش و بودن شده نصف حاال که مهمونایی به بخرم؟ کادو براش
 .کردم نگاهی زندگیشون و کار سر بودن رفته

سته خیلی و رفت  متین مادر پیش  جوری هی خوام می گفت  براش آه
 .نکنه شک مائده که بیرون بفرسته منو

 :گفت لبخند با ه  متین مادر

 کار ات کن صییبر سییاعت نی  یه فقط نیسییت، مشییکلی دل  عزیز -
سی  شه، تموم سمنوها تق و منوهاس خواد می که برو متین با بعد ب  ر
و کارت ه  کنی، می ثواب ه . ها خونه در دم ببره  .دی می انجام ر

و سکته سحر که بری  ه  با اگه متین و من! شود چه اوه"  ."زده ر

 :گفت به  همه جلوی متین مامان وقتی

و سییمنوها تا برو متین کمک عزیزم، پاشییو جون ملیسییا -  پخش ر
 .کنید

ودتر متین. کشیدم خجالت اختیار بی بقیه نگاه از و دشخو من از ز  ر
 :گفت و کرد جور و جمع

 ... تنها خودم من نشید، احمدی خان  مزاح  مامان -

 :گفت سهراب بشه، تموم جملش که این از قب 

 .کمکش رم می من  -

رنگ همه حاال! همتون بمیرید ایش،"  ."شدن ز

 :گفت ریلکس خیلی متین مادر
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و سییمنوها از چندتا خوام می -  بدو. اقوامش به بده ملیسییا ه  ر
 .شد دیر عزیزم،

شمای مقاب  در  خان، متین و سهراب و سحر و مائده ی شوکه چ
و چادرم و سرم و کردم مرتب ر  :گفت  ناز با و انداخت  پایین ر

 .چش  -

 !"من حیام با چه بخوردم، موش ِاوا"

 من کردم احساس که کرد بغ جوری یه و نیومد آخر ه  کنه سهراب
 ادرم خدا! افتادی  گیری چه بابا ای. "کردم خالفی کار و عقدیشیی  زن

ئده و ما یامرزه ر قت این با ب یدنش و لد و زای خه. دخترش تو  االن آ
 سییمنو و بابام مامان و من قهر زمان مدت توی دقیقا بود؟ وقتش
 ارمد درگیری خود" نبوده؟ نگر آینده ذره یه چرا آخه اینا؟ متین پزون
 .من

ستش سمنوهای متین و د شت سمنوها ی بقیه کنار ر  رفت و گذا
 شین ب عقب اگه" عقب؟ یا بشین  جلو من وا،. "نشست ماشین توی
وی مبارک  ب*ا*س*ن که وی شده چیده سمنوهای ر  صندلی ر

 کنه می فکر خودش پیش متین بشییین  جلو اگه و سییوزه می عقب
 داختان نگاهی کردم، می نگاهش مستاص  که من به متین. خبریه
و جلو در و شیید خ  یک  و  منو بازیاش جنتلمن این. "کرد باز برام ر

شته صال. ک  ور در پایین اومد می مرد می حاال. نخورد تکون جاش از ا
فت می و کرد می باز برام ید؟ گ مای  شیییانس اول  از ما هی، هی بفر



                
 

 

205 

 مثبتبچه 

شتی  شست ." ندا و در و ن ست  محک  ک  یه ر  حرفی یچه بی متین. ب
و پخش ی دکمه بعدم و افتاد راه  .زد ر

 داند خدا ندارد، گ*ن*ا*هی محبت از غیر به من ی دیوانه دل"

غ چون شده  داند خدا ندارد، پناهی پناهی بی جز که طوفان مر

  بیفشان سرشکی تلخی به بیابان هر در که وحشی ابر آن من 

 "داند خدا ندارد، گواهی ناامیدم دل سوزان، اشک این جز به

و سییمنوها پخش کار جازه که این بدون متین ر  از حتی من بده ا
 .داد انجام بش  پیاده ماشین

 :گفت شد که ماشین سوار

و آدرس شییما حاال. آخریش از این  خب، - و چهارتا این تا بدین ر  ر
 .برسونی  ه 

 نکپس متین با همراه من دیدن با بیچاره که رفت  یلدا خونه در اول
وی که چادری دیدن با اون  کرد،   نذاشت اصال ه  شقایق. بود سرم ر
و متین نه ر مانشییون در دم رفت  خودم و ببی پارت و سییمنو و آ  .دادم ر
وش  سمنو داغون ی قیافه با کوچشون، سر اومد خودش که ه  کور

و و خونه آدرس متین به آنی تصییمی  یه در. رفت و گرفت ر  .دادم ر
وز سییاعت این تو مطمئنا  هخون در دم متین. مامان نه و بود بابا نه ر
عارفش من و داشییت نگه ما کردم، ت  کنه نگاه  که این بدون اون ا

و سییمنو من و مونه می منتظرم گفت محترمانه  سییریع و برداشییت  ر
سن. خونه تو رفت   و ومدا سمت  به و درآورد بال تقریبا دیدن  با سو
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سی خوام نمی گفت  بهش. کرد بغل  محک   آوردم وسمن من بدونه ک
بون فقط ه  سیوسین و . میاد به  چادر چقدر که رفت صیدق  قر

 ی پارچه مامان، های سییوغاتی چمدون تو از و اتاق  تو رفت  سییریع
و بود آورده برام کیش از که خوشییگلی رنگ لیمویی  و یدمکشیی بیرون ر
سه کردم کادوش سریع صله واقعا چون مائده، تولد وا  خرید ی حو
شت   و هام ولهک از یکی تو انداخت  حجاب  با لباس دست دو یکی. ندا
 از که بودن نیومده اینا مامان هنوز خوشییبختانه. زدم جی  سییریع
و ماشین متین. بیرون اومدم و کردم خداحافظی سوسن  طرف اون ر

 صییدای که داشییت  ماشییین تا دیگه قدم دو هنوز. بود کرده پارک تر
 .کرد متوقف  آرشام گفتن" ملیسا"

و این خدا، وای"  "بذارم؟ دل  کجای ر

و خودش سریع. کردم نگاهش و برگشت  نفرت با  .درسون من به ر

وم و تابید دورم دور یه  :گفت و زد دست آر

 چرا؟ وقت اون! حجابی با دختر چه براوو، -

بوطه خودم به -  .مر

 گذشت؟ خوش شمال مسافرت. خوشگله البته -

و جوابش  .شدم خیره نفرت با چشماش تو و ندادم ر

 گردید؟ برمی شمال از... انشاا کی -

 .کشید میل  وقت هر -

ودتر بگو میلت به -  .دارم برنامه برات بکشه، ز
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 .ندارم کاری باهات من -

سیدی که شمال از! خشن چه اوه، - و خودت خونه ر سه ر  مراس  وا
 .کن آماده ازدواجمون

 .کن  نمی غلطی همچین سیاه سال صد من-

و فاصلش  :گفت و کرد تر ک  باهام ر

و اینا از بدتر موقعش به عزیزم، کنی می -  .کنی می ه  ر

و دسییتش و ر و خودش و گذاشییت هام شییونه ر . کرد نزدیک به  ر
 :گفت  و دادم هولش عقب به محک 

 !آشغال گمشو برو -

 رفع ات عمو بغ  تو بیا. بود شده تنگ دادنت فحش واسه دل  اوم، -
 .بشه دلتنگی 

و دستاش و باره ر  .کرد باز کردن  بغ  برای دو

 شده؟ چیزی -

 .کرد نگاه متین به تعجب با آرشام و خجالت با من

 .بود چی خاطر به چادر این بگو پس اوه، -

 :گفت و برگشت سمت  به جدی

و چیزی یه ولی -  گی زند تو حاال تا من که اینه اون  کردی، فراموش ر
و چیزی هر و تو آوردم، دست به خواست  ر  ... و خوام می ه  ر

 .شو خفه -



wWw.JustRoman.iR  208 

 

 

صله سریع متین که اومد سمت  به سریع قدم یه  آرشام و نم بین فا
و و و کرد پر ر  :گفت من به ر

 .ماشین تو برید شما -

و متین مرموزی لبخند با که آرشییام به حاال ترس با  رد،ک می نگاه ر
 یزیچ بندی شرط ی قضیه از آرشام که ترسیدم آن یک و کردم نگاه
 ... متین و بگه

و متین آستین  :گفت  و کشیدم و گرفت  ر

و تو متین -  .کن ولش بری ، بیا خدا ر

 :گفت متین به من، به توجه بی آرشام

 گی؟ می چی وسط این تو جوجه -

 ... من -

 :گفت  و پریدم متین حرف تو

 دوستش که کسی اون جون اصال مائده، جون مامانت، جون متین -
 .بده ها همسایه جلوی بری ، بیا داری

و آرشام متین  :گفت و داد ه  عقب به ر

 .شو سوار برو -

ست ه  متین و شدم سوار سریع ش شام حرکت، از قب  ن وم آر  به آر
و ماشین متین. زد من سمت ی شیشه وشن ر و نگاه  من و کرد ر  ر
 :گفت که شنیدم فقط و گرفت  آرشام شیطنت از پر چشمای از

 .برات دارم -
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 .انداخت تن  به ای لرزه اختیار بی حرف این و

شین پخش حتی متین و ما  سرعت با سکوت، در و کرد خاموش ر
 سکوت که بود عصبیش های کشیدن پوف فقط. کرد رانندگی زیادی
و  .شکست می ر

 :گفت  اختیار بی

 .بکنه تونه نمی غلطی هیچ اون -

 .گفت  خودم به دادن نفس به اعتماد برای بیشتر شاید

 کنید؟ نمی صحبت درست مادرتون پدر با چرا -

بون  بزن ؟ حرف باهاشون بار چند -  یکس و گفت  بس از درآورد مو ز
 صییالح هنوز و رسییه نمی عقل  من کنه می فکر که مامان . نشیینید
و خودم زندگی و که بابام  فهم  نمی ر  .زنه نمی حرف اون حرف ر

و صحنه راحت شما که بود این مائده ی خونه اومدن علت پس -  ر
 .کردین ترک

 کن ؟ کار چی خواستی می -

 .نه گفتین می محک  و موندین می -

و حرفا این این، خاطر به خب - و مامان  که زنی می ر  .شناسی نمی ر

و شییما اما شییناسیی ، نمی نه -  تو که دختری. شییناخت  می خوب ر
 حرفش همیشیه بود، حرفا این از تر محک  خیلی بود من تصیورات

و  اشییتباه که این مث  شیید، می تموم ضییررش به اگه حتی زد، می ر
 .شناختمتون
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 :گفت  و کشیدم آه یه فقط حرفاش جواب در

 .کنی نمی درک  وقت هیچ -

شه مث  و خونه برگردین خوام می ازتون اما نه، - شید، همی  ورجس با
 .شیطون و

و نگاهش همیشییه مث  که کرم نگاهش تعجب با  چی. دزدید ازم ر
 ی دهمائ. الفرار و کردم سریع تشکر یه و شدم پیاده خونشون در شد؟
و گوری به گور  ازن هزارتا با اون  و خونشییون بری  سییریع کردم راضییی ر

 .کرد قبول

*** 

وز. شییدم راهی مائده همراه و کردم تشییکر عالمه یه متین مامان از  ر
و خودم تکلیف مائده تولد  .دونست  نمی ر

 برای اهه؟ر تو چیزی جشنی یا بگ  تبریک و بدم کادو بهش االن باید
شون حافظه تو از سریع wc رفت مائده وقتی همین  ی شماره تلفن
 .گرفت  بود سیو جون عمه اس  به که عمش خونه

 الو؟ -

 .خان متین سام -

 .احمدی خان  سالم -

 .هست  ملیسا -

 .شناختمتون بله، -
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ناختین کردم فکر من ِا، - خه. نشیی ی  ک  آ  احمدی پدری  فام
 .گرفتی  اشتباه دیگه یکی با گفت  هستن،

 داشتین؟ امری -

 وییدسییتشیی از مائده ممکنه که حیف پرش، تو بزن  میگه شیییطونه
و بچه این و دونست  می من وگرنه بیاد؛ بیرون  .پرر

 ارین؟د ای برنامه نرفته یادتون... انشاا و امروزه که مائده تولد واسه -

وش به لطفا. جایی  اون شب بله، -  .نیارید ر

 .بای فعال! بگید فقط شما بودم منتظر -

و بشر این حال باید امروز  مارهش دیدن با. خورد زنگ گوشی . بگیرم ر
و گوشی سریع آرشام  .عوضی بمیره بره. کردم خاموش ر

*** 

 !مبارک تولدت! مبارک تولدت -

 شده جمع کوچیکشون حال توی که مائده کوچیک ی خونواده به
 مادری اقوام از کدوم هیچ چرا کردم فکر این به و کردم نگاهی بودن
ئده و ما  ویکاد و پرید می پایین و باال ها بچه مث  متین. ندیدم ر

و کوچیکش ئده به ر ئده و داد نمی ما  تو تا دو با آخر دسییت ه  ما
زوی و همانا سری تو دوتا این و گرفت ازش سری  که این برای من آر
 وقتی اون از. همانا زدم می تر محک  که بودم مائده جای االن کاش
صال بودن اومده که و. نکردم توجه متین به ا و حال  پرر شت ر  لفنت پ
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و تاثیری من نکردن یا کردن توجه که این نه حاال. گرفت  پسییر این ر
 !داره

و متین کادوی مائده  :گفت تعجب با کرد باز که ر

 .مرسی متین وای -

رد زیبا تسبیح و و رنگی ز  :گفت و درآورد ر

 !گرونه خیلی وای مقصوده، شاه که این -

بون - و قابلت گل ، آبجی قر  .نداشت ر

و کادو چهارتا هر  شکا که بود پراید یه سویچ باباش کادوی. کرد باز ر
و خودش اون و نشییوند مائده چشییمای به  پدرش بغ  تو همچین ر

خ ه  عمش. شد حسودی  آن یک که کرد پرت  که بود گرفته کن سر
 :گفتن مائده با همزمان

 !جهیزیت مال این  -

 ویت رفت. کرد تشییکر عالمه یه پارچه بابت من  از. خندیدن بعد و
شپزخونه  بهش هکن مث  من  بخوری ، کیک همراه تا بیاره چایی که آ
 .رفت  همراهش و چسبیدم

 جون ؟ مائده -

 جون ؟ -

ودتر شیی می ادب با انقدر کادو یه دادن با دونسیت  می اگه اوه، -  یم ز
 .دادم

 !مار زهر -
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 .کردم نمی حال باهات طوری اون. شد حاال آهان، -

 خوای؟ می چی گی می ملیسا وای -

 مد؟نیو کسی مادریت اقوام از چرا بدون  خواست  می. خدا به هیچی -

و اونا من خب -  .گ  می برات شب مفصله، داستانش. ندیدم ر

 .اوکی -

تاق به مادرش و متین رفتن از بعد  که تگف برام اون و رفتی  مائده ا
مانش یای از ما مایی دن ث  آد فه بوده، من م  توی که درد بی و مر
ستان شک بیمار  یم جنگی مجروح عنوان به ه  مائده پدر و بوده پز

شق و جا اون ره  کنه؛ می ازدواج مائده پدر با مادرش. شن می ه  عا
شه ترد خونوادش از اما صال مائده و می ستن کی اونا دونه نمی ا  هچ و ه

ستن شکلی  حال،م فرض به اگه کردم می فکر این به شب تمام. ه
 شدی  می ه  عاشق متین و من دور، به پشت  هفت از جون ، از دور

ون  تیر مامان احتماال. بود چی خونوادم العم  عکس  !کرد می بار

*** 

و تصییمیم   این ود،ب متین با حق. گرفت  خونه به برگشییتن برای ر
شکلی هیچ طوری شیدم عمیقی نفس. شد نمی ح  م  ائدهم به و ک
 :گفت 

 .خونه برگردم خوام می -

 :گفت لبخند با مائده
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 تصییمی  ترین درسییت اما کردم؛ عادت بهت بدجور که این با -
 .همینه

شکر عالمه یه با ست  می. شدم خونه راهی پدرش و خودش از ت  هک دون
 .باش  آماده باید حسابی جنگ یه برای

*** 

 :گفت  بلند قصد از

 .اومدم من یوهو، -

 .آشپزخونه از ه  سوسن و اومد بیرون اتاق از مامان

 .بود خالی خیلی جاتون. اومدید خوش خونه به. خان  سالم -

 :گفت  گوشش زیر و کرم بغلش

 .کن  نامت ثبت بازیگری کالس باشه یادم -

وز دو خوبه. بودا ناکسی عجب سوسن این  و وردمآ سمنو براش پیش ر
 دش زده هیجان دیدن  از همچین االن. نگه کسیی به که کردم تاکید
ست که مامان سمت به. بودم شمال شد باورم خودم که  هسین به د
و گونش و رفت  کرد، می نگاه  طلبکارا مث   .ب*و*سیدم ر

 مامانی وای. نکن ذوق دیدن  از انقدر مرسییی،. جون  مامان سییالم -
 .گرفتی تحویل  بس از مردم

 :گفت سینه به دست حالت همون به مامان

وز چند این کنی؟ می کار چی داری هسیت معلوم - و ر  کجا و کی با ر
 بودی؟
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و کول  وی ر و و کردم جا به جا شون  ر  :گفت  سوسن به ر

 .نکن صدام ناهار واسه خست ، من -

 نیست ؟ تو با مگه -

و خودم کردم سعی. خورم جا مامان داد از  .کن  کنترل ر

 .خانما خان  بفرمایید -

ست از کدوم هیچ که شمال رفتی کی با پرسیدم -  اتجونی جون دو
و  نبردی؟ ر

 .رفت  جدید دوست یه با خب -

 ... این تو وقت اون. صحیح -

 خاطر هب نرفته که یادت. کن شروع بعد برس  بذار. بسه مامان وای -
 رفت ؟ و کردم ول شما کارای و حرفا

و صالحت بده مگه؟ کردم کار چی -  ... تو خوام؟ می ر

 فهم  نمی نفهم ، نیست، حالی  ام، بچه من مامان، دون  می آره -
 اباس،ب برابر ده ثروتش ش ، می خوشبخت آرشام با فقط دنیا این تو
 بگ ؟ بازم

 :گفت و کرد نگام اخ  با

ستگاری قرار - و خوا سه ذارم می ر  مراس  از بعد تا االن  از. شب فردا وا
 .بیرون بری خونه از نداری حق خواستگاری

 ندارم؟ حق چرا وقت اون -

 .گ  می من چون -



wWw.JustRoman.iR  216 

 

 

 زنیب دقیانوس عهد دخترای مث  خوای می نکنه. بیا کوتاه مامان -
 عقد؟ ی سفره پای بشونی  و سرم تو

 .کن  می کارم اون باشه الزم -

 :گفت  دلخور

 !مامان؟ -

و در و اتاقش تو رفت من به توجه بی  .بست ر

 ."بودم برنگشته کاش"

ود یا دیر باید  به چیهی گرفت  تصمی  پس شدم؛ می مواجه آرشام با ز
 هب چش  یه تو. بده انجام داره دوست که کاری هر بذارم و نگ  مامان
 زنگ گوشییی  که مهمونا پیش برم خواسییت  و شییدم آماده زدن ه 
و گوشی خوشحالی با مائده اس  دیدن با. خورد  .برداشت  ر

 .جون  مائده سالم -

وز یه این تو عزیزم؟ خوبی. ملیسیا سیالم - س دنیا یه قدر دل  ر  توا
 .شده تنگ

 .ممنون طور، همین من  -

 .کنی می بارم کلفت حرف حاال گفت ! ادب با چه اوه -

 .ندارم حوصله -

 چی؟ واسه -

 .پایینن اومدن، خواستگارام -

 :گفت و شد غمگین صداش
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 واقعا؟ -

 .میارم ک  دارم دیگه آره، -

 :پرسید عجله با

 چی؟ یعنی -

 مکش کش همه این ی حوصله دیگه راستش. دون  نمی...  خب -
و  .ندارم ر

 :گفت و زد در سوسن

 .کردن صداتون بار چند مادرتون خان ، -

 .میام دارم -

 :گفت  مائده به بعد

 .عزیزم فعال -

 .کن صبر -

 شده؟ طوری -

 ... خب...  خب -

 مائده؟ چیه -

 !تون  نمی َاه...  من راستش بگ ، چطوری دون  نمی -

بایستی من با - ودر  داری؟ ر

 .نه -

 :گفت و کشید عمیق نفس یه
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و تو فقط. مهمه خیلی بزن ، حرف باهات حضییوری باید -  خدا ر
 .خداحافظ. نگیر عجوالنه تصمی 

 مائده؟ الو -

ئده و گوشییی سییریع ما  می که حرفی خماری تو منو و کرد قطع ر
نه به  خواسییت  با .مهمونا پیش رفت  درگیر ذهنی با. گذاشییت بز
ودم شام دار معنی پوزخند سالن به ور و آر  خودش پیش حتما. "دیدم ر
 ."شدم راضی من کنه می فکر

 .سالم -

 امآرشیی پدر با. بیارم باال بود نزدیک خواهرش و مهلقا مالیای تف زیر
ست  می و دادم دست فقط و کار همین خوا  یعسر که بکن  آرشام با ر
و دست   :گفت و ب*و*سید ر

 گذشت؟ خوش. بود شده تنگ واست دل  عزیزم -

و دست  محک  و کردم اخمی  :فت گ و کشیدم بیرون دستاش بین از ر

 .خالی شما جای -

صال که بودم مائده حرفای درگیر قدر اون  شیدهک کی بحث نفهمیدم ا
 مهه. شدم پا سریع شدم بحث متوجه تا. حرفا این و مهریه سر شد
هانی  العم  عکس از گار که آرشییام جز کردن تعجب ناگ  منتظر ان

 .بود حرکت همین

ود حرفا این واسه االن کن  فکر راستش -  .باشه ز
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 مهلقا کردن نازک چشیی  پشییت و مامان ی غره چشیی  به توجه بی
 :گفت 

 .نرسیدی  نتیجه به هنوز خان آرشام و من -

و پاهاش و کرد نگاه  تفریح با آرشام  :گفت و انداخت ه  ر

و نهایی نتیجه تا خوای می فرصت چقدر دقیقا عزیزم -  گی؟ب به  ر

 .داد قرار منگنه تو منو کثافت

 .ماه یه -

 ادهافت عقب کار چندتا آمریکا، برم دیگه هفته خوام می من زیاده، -
 .بدم انجام که دارم

 .برگشتی وقتی خب -

و اقامتت کارای خوام می نشد، نه -  .کن  درست ر

 .اومد من نزدیک و شد بلند بعد

 .داری وقت هفته یه فقط هفته، یه -

و سرم فقط." همتون به لعنت تو، به لعنت"  .ست نش و دادم تکون ر

صال ه  شام سر شام اما نزدم؛ حرفی ا شحال قدری به آر  که بود خو
 هب سریع مهمونا رفتن با. دادم بهش مثبت جواب نکنه کردم شک
و خودم مامان دادنای گیر از قب  تا رفت  اتاق   .بزن  خواب به ر

*** 

سا وای - صور می شت و نود مث  کن ت صد ه  خوندم که رمانایی از در
ور به دختره  یم ه  عاشییق مدتی یه بعد و کنه می ازدواج پسییره با ز



wWw.JustRoman.iR  220 

 

 

وی به ولی شن،  رمآخ نیستن، مطمئن یکی اون از چون نمیارن ه  ر
فاقی یه ته می ات نه گرده برمی دختره که اف باش خو یاد پسییره و با  م

 ... و دنبالش

 و کردم نگاه گفت می پرت و چرت داشییت که شییقایق به اخ  با
 :گفت 

بطی چه من به اینا خب -  داره؟ ر

ور به ه  تو. خب نگرفتی- شام به دن می شورت ز  دتیم یه بعد و آر
... 

 مخت خوندی رمان بس از گی؟ می چی هسییت معلوم! اسییتپ -
 ... دل و درد شماها پیش اومدم که من سر بر خاک. کرده پیدا عیب

 :گفت حوصلگی بی با نازنین

و آرشام چرا -  کنی؟ نمی قبول ر

 .ندارم دوستش -

 ... من نظر به. نمیاره آب و نون عشق ملیسا، ببین -

 عالقه و عشق موضع از تو که شده چی باز نازنین. ببین  کن صبر -
 کردی؟ نشینی عقب ازدواج قب 

 .شد هممون تعجب باعث شد جمع چشاش تو که اشکی

 .س بچه خیلی کن  می احساس. کن  ازدواج بهروز با تون  نمی -

 :گفت بلندی نسبتا صدای با یلدا
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شنایی سال سه بعد نگو نازنین، وای -  تازه االح ازدواج به تصمی  و آ
 .فهمیدی

شته ه  هفته یه شاید نفهمیدم، االن نه، -  اما دم،فهمی که بود نگذ
و خودم االن تا  گها بچگیشییه، دنیای تو هنوز بهروز. زدم نفهمی به ر

 .کن  داری بچه باید تازه کن  ازدواج باهاش

و چشماش بعد  :گفت و دوخت به  ر

شق دنبال گ  می که اینه خاطر به - ست، نگرد، ع شهب ه  اگه نی  ا
 .نیست عشق اسمش که س مسخره قدر اون

 :گفت  ناراحتی با

 !نازی؟ -

سر - ستگاری  اومده عم  پ  نهمو می فقط. کن  قبول خوام می. خوا
 .کنید قانعش باید شماها که بهروز

 ه ؟ به احساستون پس -

و تو شقایق وای -  .بگیرم تصمی  عاقالنه بذار خدا ر

و بهروز طوری این آخه -  .کنی می نابود ر

 کنید؟ کمک  گ  می شماها به دارم چی واسه کردی فکر -

 سه ما بین بدی سکوت. شد دور ما از زنون قدم و شد بلند جاش از
 و یننازن که بود این کردم نمی فکر که چیزی تنها به. شیید حاک  تا

 .نرسن ه  به ترکوندن الو همه اون بعد بهروز

*** 
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سیدم مائده با قرارم مح  به شین. ر و ما  دمش پیاده کردم، پارک که ر
 .شاپ کافی تو رفت  و

 .جون  مائده سالم -

 :گفت و کشید آغوش  در مائده

 خبر؟ چه. جون ملیسا سالم -

 .سالمتی هیچی، -

 کردی؟ کار چی دیشب -

 .بدم جواب بهش دارم وقت هفته یه هیچی، -

 چیه؟ جوابت -

شت داره که اتفاقایی با مائده، دونی می -  بین عاواق افته می ه  سر پ
 .راهی  دو

 کنی؟ قبول ممکنه یعنی -

 بگی؟ خواستی می چی دیشب! خیال بی -

و سرش  :گفت و پایین انداخت ر

 دوسییتت نداشییت  خواهر اندازه خدا به خواهرمی، مث  تو ملیسییا -
 .دارم

 .طور همین من  عزیزم، دون  می -

 ات بچگی  از دوسییت  بهترین داداشییمه، مث  ه  متین طرفی از -
و ناراحتیش تون  نمی االن، همین  نابود ارهد ببین  خوام نمی ببین ، ر
وی به و میشه  .نمیاره خودش  ر
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 .لرزید دل  اختیار بی

 افتاده؟ اتفاقی متین واسه مائده -

و اشکیش چشمای  :گفت و دوخت به  ر

 خدا هب مجبورم، اما بخش ؛ نمی وقت هیچ گفت  بهت بفهمه اگه -
 .مجبورم

و چی -  !کردی لب  به جون بگی؟ به  ر

 گفت می خودش. شییده عاشییقت وقته خیلی متین ملیسییا -
 داری فرق همه با تو دیده که اول همون از اما کی؛ از دقیقا نفهمیده
 .شده جذبت

 :گفت  و خندیدم

 شده؟ من جذب گی؟ می چی هست معلوم خوبه؟ حالت مائده -
 .نکرده نگاه چهرم به دقیق بار یه حتی اون

 ادمد قسیمش داغونه، خیلی دیدم وقتی. گفت خودش به ، گفت -
شه بگه به  شق گفت. چ شق شده، عا سیش، عا  هی گفت همکال
صتی هر از که بازیگوش و شیطون دختر سه فر ست تحقیرش وا  فادها
نه، می فت ک نه، گ*ن*ا*ه خواد نمی گ فت ک نه می گ یای دو  دن

ویاهاش دختر و خودش . ردک گریه خون کرد، گریه و گفت. متفاوته ر
و غمش تونست  نمی بود، کس  عزیزترین متین  به  خواست  .ببین  ر
شونت وز همون. نکرد قبول بده ن  اومدم باهاش شاپ کافی اون تو ر

 از. یاومد خودت تو اما نکرد، قبول بده، نشونت به  کن  راضیش تا
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ناش هول یدم کرد نای تازه که بود جا همون. تویی طرف فهم  مع
و متین حرفای  با تو راه بودی، دیگه دنیای یه تو اصییال تو فهمیدم، ر
شت فرق خیلی ماها امثال شنهاد شد چطور دون  نمی. دا شهد پی  م
و اومدن  دنیات فهمیدم شدم، شیفتت من  جا اون اما کردی؛ قبول ر
 از کدوم هیچ تو بود وجودت تو که پاکی اما متفاوته، ماها با چه اگر
 عاشییق که بودی حرفا این از تر خیال بی تو. نبود من امثال و من
وش وقتی ترمینال تو. بشی  گفت به  .شد خرد متین کرد، بغلت کور
و تو خواد نمی اما نیسییت؛ بینتون هیچی که دونه می  کس بغ  تو ر
 قدم وچهک تو صبح تا و خونشون رسوند منو شب اون. ببینه ای دیگه
 تو املیسیی. بگذره ازت تونه نمی رقمه هیچ گفت خونه اومد وقتی. زد
و  ... اون .مغروره اون. میشه نابود متین . نگیر تصمی  عجله با خدا ر

 وت حرفاش و کردم می نگاه بهش ناباورانه من و گرفت شدت گریش
خ سرم  .شدم بلند شدت با جا از. خورد می چر

و دست  مائده  :گفت و گرفت ر

و تو ملیسییا - باره خدا ر  من. نگو متین به چیزی من حرفای در
 ... اما نگ ، کس هیچ به بودم داده قول بهش

ست  و د ستش زیر از ر شیدم بیرون د  ارجخ شاپ کافی از عجله با و ک
 ودمخ و رسیدم خونه به چطور نفهمیدم که بودم شوکه قدر اون. شدم
و  .کردم حبس اتاق  تو ر

*** 
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شته کارم به کاری بودن فهمیده همه انگار شن؛ ندا س فقط با  نسو
و غذام و اومد می عدم و آورد می ر فا ب و ظر  این قبول. بیرون برد می ر
ست  متین که شته دو شه دا و ذهن  قدر اون. بود سخت برام با  رگیرد ر
 آدمی ینمت. کن  فکر آرشام به رفت یادم اصال بین این در که بود کرده
و دختری هر که بود ست می ر شبخت تون  نمطمئ که این و کنه خو
سبت بودم ست  ه  می  بی اون به ن ش  ازش جورایی یه. نی  می خو
مد فاوت اون. او یده حاال تا که بود پسییری ترین مت  حتی بودم، د

وزم یه. بود متفاوت عاشییقیشیی   همش ننداخت به  بد نگاه یه ر
و نگاهش ش  متوجه که نکرد کاری بارم یه. دزدید می ازم ر ست ب   دو
شه من، برعکس. داره و ها العم  عکس ترین معقوالنه همی شو ر  نن
صمی . داد می و اون گرفت  ت شون به. کن  اعتراف به وادار ر  نگز خون
صمی  آنی قدر اون. زدم  تنگف الو صدای با که کردم عم  و گرفت  ت

 .خوردم جا یهو مادرش

 ... سالم -

 شما؟ سالم -

 گ  تو چی مث  و کردم عجله با کاری یه من باز عال  خاک ای"
 ."موندم

 خوبه؟ حالتون. هست  ملیسا -

 خوبن؟ خانواده خانمی؟ خوبی دل  عزیز وای -
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 زدم زنگ مزاحمت از غرض. رسییونن می سییالم ه  اونا ممنون، -
وزی دو بابت  .کن  تشکر بودم مزاحمتون که ر

نت - بو یه؟ مزاح  گل ، برم قر ما چ ید شیی  خیلی. خان  مراحم
 .داره تو مث  خوبی دوست مائده که خوشحال 

نه، نظر ممنون - ید سییالم. ممنون حال هر به لطفتو . برسییون
 .خداحافظ

 خان ؟ ملیسا -

 جان ؟ -

وزه چند دونید نمی شما -  چشونه؟ متین و مائده ر

 :گفت  و کردم مکثی

 مگه؟ چطور -

غ عین که متین ام بچه -  ندب خونه تو ه  لحظه یه کنده سییر مر
 گهمی چتونه گ  می بهش وقتی و خودشییه تو که ه  مائده نمیشییه،
 .گ  می بهت کنی صبر اگه عمه

 :گفت  و کشیدم آهی

 مشییکلی امیدوارم. اطالع  بی شییما مث  من  کن ، عرض چی واال -
 .نباشه

و تو سیر ببخشیید، گل ... . انشیاا - . برسیون سیالم. آوردم درد ه  ر
 .خداحافظ

وش شماره سریع و کور  .گرفت  ر
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 چطوری؟ سالم -

 .نیست  خوب -

 چته؟ کوروش -

 .ببینمت باید ملیسا. دون  می چه -

و متین موبای  شماره راستی. گل  باشه -  .خواست  می ر

له بی قدر اون هت" گفت که بود حوصیی  حتی." بای. دم می اس ب
سید سه نپر سید دقیقه یه به!" دیوانه وا؟. "خوای می چی وا  مارهش نر
و متین ستاد ر شیمون که این از قب  سریع. فر ش  پ و شمارش ب  ر
 .گرفت 

 .سالم -

 .محمدی آقای سالم -

 شمایید؟ خان  ملیسا -

 :گفت  و افتادم تلفن پای دفعه اون یاد

 !احمدی  خان  نخیر -

 .خنده می داره که بود مشخص قشنگ

 هستید؟ خوب احمدی خان . بله بله، -

 .ممنون -

 وش گ که بود نفساش صدای فقط و شد ساکت اون . کردم سکوت
و  .کرد می نوازش ر

 .ببینمتون باید -
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 اومده؟ پیش مشکلی -

 .بله -

 کجا؟ و کی -

 ... پارک پنج، ساعت ظهر، از بعد -

 .حتما بله -

 .فعال -

و گوشییی  ؟بگیرم اعتراف ازش چطور کردم فکر این به و کردم قطع ر
ویی؟ چه با اصییال . دمافتا دانشییگاه تو گاه  بی و گاه مزاحمتای یاد ر
ش  که این وجود با که بود چطور دون  نمی ست  تاررف خودش مث  دو
 تموم و ننداخت  هادی به ه  متلک کلمه یه وقت هیچ کرد، می

 که  بین می کن  می فکر خوب که حاال. دادم می گیر متین به مدت
 غزمم که کردم فکر انقدر چهار ساعت تا. شدم جذبش جورایی یه من 
شپزخونه تو رفت . گرفت  درد سر و کرد باد ست  سوسن از و آ  به  خوا

و قرص. بده مسکن  .رسید مامان که باال انداخت  آب لیوان یه با ر

 چته؟ -

 .سالم -

 .سالم -

 .کنه می درد سرم هیچی -

و فکرات -  کردی؟ ر

وز دو هنوز -  .بای. دارم وقت دیگه ر
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 کجا؟ -

 .ام کله به بخوره هوایی یه بیرون رم می -

 .زدم جی  سریع من  و نگفت چیزی

شسته. دیدمش و بود ن و دستاش و نیمکت یه ر  سرش و بود کرده باز ر
و و آسییمون و باال بود برده ر گاه ر قت چقدر دون  نمی. کرد می ن  و

. چرخید سییمت  به سییرش که کردم می نگاهش و بودم وایسییتاده
و خودش  .رفت  سمتش به که شد بلند و کرد جور و جمع ر

 .محمدی آقای سالم -

 .احمدی خان  سالم -

 هستید؟ خوب -

 .ممنون -

 چطورن؟ مامانتون و جون مائده -

 .خوبن همه -

 چطوره؟ داییتون -

 :گفت و کرد پوفی

 !یدبش دار خبر بقیه حال از تا جا این کشوندید منو فقط نگید -

ستش. نه خب - ضوع را  شه،خود تو مائده وقتیه چند یه که اینه مو
 اشم از خواست  می خب. نمیگه هیچی چشه پرس  می ازش چی هر
... 

و نگاهش  .شدم خفه دقیقا من و دوخت چشام به ر
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 .نداره مشکلی مائده -

 مطمئنید؟ شما -

 .آره -

 طوریه؟ این چرا پس -

و نگاهش و کشییید آهی  ای. "آسییمون به داد باز و گرفت چشییمام از ر
 وریط این!" دی نمی پس ن  هیچ تو که بمیره آرشام نه، نه، بمیری،
 .نداره فایده

شون از تا مادرتون به زدم زنگ امروز من خب - س  ای شون که بپر   ای
 .هست طوریتون یه تازگیا جون مائده ه  و شما ه  گفتن

 :گفت و شد بلند جاش از

 .میام االن بگیرم، مکزیکی ذرت دوتا رم می من -

شه، تنها خواد می که فهمیدم  ازم اون و نگفت  چیزی همین برای با
 .خورد زنگ موبایل . شد دور

 الو؟ -

 .آتوساست فهمیدم نازش با گفتن الو از

توسا سالم به، -  !آشنا امسال دوست پارسال. خانوم آ

 خوبه؟ مامان خوبی؟. جون ملیسا سالم -

 .ممنون -

 کجایی؟ االن -

 .بیرون  -



                
 

 

231 

 مثبتبچه 

 ببینمت؟ بذاری  قرار میشه -

 .ندارم وقت اصال نه -

وی دیدن حوصییله کی" و یکی این نحس ر  یا دقیقه چند یه" داره؟ ر
 :گفت بعد و گفت پرت و چرت

 کنی؟ ازدواج داری قصد واقعا تو ملیسا -

 مطلب؟ اص  سر رفتی االن آهان -

و آرشام تو دون  می من...  خب...  خب -  من ولی نداری؛ دوست ر
 ... عاش

 :گفت  بدجنسی با و پریدم حرفش وسط

 ندارم؟ دوستش من گفته کی -

وزی سه دو حداق  سا حال ر و آتو ست بد بگیرم ر سا. نی  ضبغ با آتو
 :گفت

 .عاشقش  من -

 ... و میری  می ه  واسه آرشام و من. باشی خوب -

و سییرم کنارم چیزی افتادن صییدای با و متین. گرفت  باال ر  تا ود با ر
یدم زمین پخش مکزیکی ذرت گاه. د ندوه ن و گینش ا  چشییام تو ر

و یگوش سریع و بیام خودم به شد باعث آتوسا گریه صدای. دوخت  ر
 .کن  قطع

 ... من متین -
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 خودتون کار تو سییرتون بگ  بهتون خواسییت  می احمدی خان  -
 .باشید نداشته مائده و من بودن غمگین به کاری و باشه

 :داد ادامه و رفت عقب قدم دو

 .خداحافظ. باشید خوشبخت امیدوارم -

 کدوم زا نفهمیدن  اصال که رفت سریع قدر اون. دراومد اختیار بی اشک 
سا حال اومدم سرم، بر خاک. رفت طرف و آتو  خورد بدجور بگیرم ر
و همش نحست سایه که آرشام بهت لعنت. خودم پر تو  .زندگیمه ر

 مائده درسی می ذهن  به کاری  گند کردن جمع برای که ای گزینه تنها
و بود اومده پیش چی هر و گرفت  تماس باهاش سییریع. بود   ،گفت ر
تا اون  و بازی بچه چرا که کرد بارم فحش دو  این از و ذارم نمی کنار ر
 حرفا،

 به عتمادا با من  که کرده گیر داداشییش پیش گلوم نکنه گفت بعدم
 :گفت  نفس

ید آدم حال هر به - و ها کیس ی همه با نه ر عد و ببی  تصییمی  ب
 .بگیره

 !نچایی بپا -

 .پوشیدم گرم لباس نه، -

بون اون متین موندم، من واقعا - و درازت ز  شد؟ عاشقت و ندید ر

 .مو پیچش پسرا بینی، می مو تو عزیزم -

 .سقف به چسبیده نفست به اعتماد امروز ملیسا، وای -
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 .شدم بین واقع عزیزم؟ کن  چه -

 خوبه؟ آوردم، ک ! اوهو -

 .بود مشخص اولش از که اون -

 !دختر این دست از خدایا -

 .بداند بلب  گ  قدر دیگه، آره -

با، اوکی - نگ من تا خان  گ  کن قطع با  داداش اون به بزن  ز
وشنش و بدبخت   .کن  ر

 .خبرت  منتظر باشه، -

وش به سری یه گرفت  تصمی   :دادم اس. بزن  کور

 "کجایی؟"

 :داد جواب

 ."خونه"

*** 

 درسته؟ تصمیمت مطمئنی تو -

قدر حاال تا - یدمش وقتی از. نبودم مطمئن ان ظه یه د  ه  لح
 .نکردم فراموشش

وش، ببین - فات کور و حر ما دارم، قبول ر ید اول ا و خونوادت با  ر
و مائده بعد کنی راضی  .ر

 .شد خوشحال خیلی اتفاقا شدم، عاشق گفت  مامان به -

 کیه؟ طرف گفتی بهش -
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 .تو با اون نه، -

 .پیاز ته نه پیازم سر نه من چه؟ من به آخه -

بونت این با تو ملیسا -  .یبکش بیرون سوراخ از مارم تونی می ز

 .نذار بغل  زیر هندونه -

و تو ملیسییا - و کار این داری دوسییتش که اونی جون ر  تا .بکن برام ر
 .نوکرت  عمر آخر

 .بشی نوکرم دارم دوست خوبه، اوم -

 :گفت و سرم تو زد

و بچه -  .پرر

 کن ؟ کار چی باید من دقیقا شوخی، از جدا خب -

ئده از - جابتش و ما مان که قدر اون کن، تعریف ن و ما  مشییتاق ر
و مامان  که تو. کنی دیدارش  .شناسی می ر

 .نوکرم خوبه باشه، -

 !زهرمار -

 .دیگه رم می من -

 کجا؟ -

 .مامانت پیش -

 .کنی می چه ببین  -

 .ایش -

 .بود شو فشن دیدن مشغول سالن تو وی، تی جلوی مامانش
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 .سالم -

 .اومدی گفت اشرف. دل  عزیز سالم -

 شما؟ خوبین. هست ساعتی یه آره، -

 چطوره؟ الینا. مرسی -

وش بودم اومده. خدمتتون داره سالم - و کور وزی چند ببین ، ر  ودب ر
 .بودمش ندیده

 :گفت و زد داری معنی لبخند

و خودش -  .بود کرده محب*و*س اتاقش تو ر

 .کردن می آب قند کیلو کیلو داشتن دلش تو انگار

 .کرده می فکر داشته گفت برام آره، -

 .گفت بهت باالخره پس -

 :گفت  تعجب با

 ... که گفت خب، آره -

 .ب*و*سیدم و کرد بغل  که بود نشده تموم حرف  هنوز

وش گلوی آخر دونست  می اولش از -  .کنه می گیر پیشت کور

و خودم جلوی نتونسییت . چیه به چی که افتاد دوزاری  تازه  و یرمبگ ر
یدم غش غش چاره. خند مان بی وش ما  کرد فکر خودش پیش کور
 .کمه تخت  دو یکی من

وش. شده تفاه  سوء که این مث  ببینید، -  من دوست عاشق کور
 .من نه شده،
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 چی؟ -

و صمیمی  دوست مائده -  .گ  می ر

 ... کردم فکر من اما -

 :گفت  و پریدم حرفش وسط

وش و من -  .بدونید بهتر باید که شما برادری ، خواهر مث  کور

 .کردم تعجب خودم  گی، می راست آره -

و از! بند خالی ای  .ره نمی که ه  ر

وزی یه. گفت  می داشییت  بله، - وش که ر  داشییت، قرار من با کور
و مائده تصادفا  ... بعد به اون از. دید ر

 دختریه؟ جور چه -

به قدر اون. ماهه -  نمی. گفت  ک  بگ  خوبیاش از چی هر که خو
ستمه، مائده چون که کنید فکر خوام وش یا دو سته ازم کور  ازش خوا
یه. گ  می طوری این دارم کن  تعریف  ارب یه فقط خودتون کاف

 .شین می عاشقش ببینیدش،

 چی؟ خونوادش -

و مامانش اومده که دنیا به خب -  آدم ه  باباش داده، دسییت از ر
 .شخصیتیه با و محترم العاده فوق

 .ببینمش خوام می -

 کوروش شدن عاشق ی قضیه از مائده خود چیزی، یه ولی. حتما -
 .نداره خبر
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و چشماش  :گفت و کرد ریز ر

 دونه؟ نمی که کن  باور -

ستید وقت هر حال هر به. خودتونه می  -  نگز به  ببینیدش خوا
 .بزنید

 .حتما -

 .خداحافظ. دادم زحمتتون که ببخشید -

*** 

 ات سییه دو و کرده صییحبت متین با که گفت و زد زنگ مائده شییب
شش دل چرا که داد به  ه  فحش و دادا  یه. حرفا این از و شکوندم ر
وش با رابطه در خواست  لحظه  ناال کردم احساس اما بگ ، بهش کور
وده خیلی وش جانب از جورایی یه باید و ز  مطمئن خانوادش و کور
 .بعد بش ،

وز یه و آرشام جواب داشت  وقت دیگه ر و تصمی  اگرچه. بدم ر  فتهگر ر
 وننش مامان، مخصوصا بقیه، جلوی اما باشه، منفی جواب که بودم
 یه اعصییاب جنگ این. کن  می فکر دارم هنوز و مرددم که دادم می
وزم  ،هفته یه مدت این تو. بود خیلی خودش شد می شروع دیرتر ر
صال شام ا و آر سا و بودم  ندیده ر  هی باید. بود نزده زنگ دیگه ه  آتو
شام شر از جوری وز دو های شماره تو. شدم می خالص آر  پیش، ر
توسا شماره و آ  .زدم زنگ بهش و کردم پیدا ر

 الو؟ -
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 !نامزدش  کردم احساس که الو گفت ناز با همچین عییق،

توسا سالم -  .آ

 زدی؟ زنگ دیگه چی واسه داری، دوستش گفتی که تو -

 نداده؟ یاد بهت مامانت واجبه، سالم جواب -

 :دادم ادامه من و کشید پوفی

و نازت که نزدم زنگ -  آرشام واقعا کردم فکر چون زدم زنگ بکش ، ر
و  .من از بیشتر داری، دوست ر

صبانی چرا حاال، خب - ستش اگه شی؟ می ع شت  دو  درانق که ندا
و خودم کسی هر جلوی  .کردم نمی خفیف و خار ر

شام از من خانوم، آتوسا ببین -  من اما دونه، می خودش . متنفرم آر
 .داره برنمی سرم از دست چرا دون  نمی

 واقعا؟ -

نگ کردی؟ فکر چی پس -  و بگی  جوک تا دو ه  دور زدم ز
 بخندی ؟

و ازدواجش پیشنهاد طوریه، این اگه خب -  .کن رد ر

مه. بگی تو بودم منتظر فقط - ما کن ، می رد معلو  الک خوام می ا
 .بشه ک  سرم از شرش

 چرا؟ -

 چی؟ چرا -

و آرشام چرا -  ... که اون خوای؟ نمی ر
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 .میونه در دیگه یکی پای -

 :گفت خنده با

 واقعا؟ -

 .طوری همین نه، -

و نیشش جدی  لحن از  :گفت و بست ر

 کنی ؟ کار چی حاال -

 .بیفته مامان  چش  از کن  کاری یه باید خب -

 چطوری؟ -

*** 

 نشونچاپید و پسرا کردن تور کارش و بود ناناز اسمش که آتوسا دوست
و بود شی  امور جریان در ر سط کردی  شوتش و گذا شمون و  اون. نق
و خودش قدر ست ناناز ر شت بودم دختر یه که من که بود کرده در   دا
 .بیچاره آرشام به برسه چه دادم، می قورتش نگاه  با

 .رشامآ دیدن بری  تا بشه حاضر گفت  مامان به و خونه رفت  سریع

 :گفت مامان

 .جا این میاد فردا -

شب که کردم هماهنگ باهاش مامان، نه - شن یه ام  کوچولوی ج
 .بگیری  خانوادگی

و گوشیییش احتیاط محض  ناناز زنگ تک با. رفت  کش کیفش تو از ر
و و مامان سریع گوشی ، ر و گاز و کردم ماشین سوار ر  .کردم گلوله ر



wWw.JustRoman.iR  240 

 

 

 مرگیته؟ چه هست معلوم -

و مثبت جواب من مامان ، - شام به امروز ر شب گفت اون  دادم آ  ام
 .خواستگاری بیاد رسمی فردا و بگیری  کوچولو جشن یه

 .میای عق  سر دونست  می -

و در نقشمون طبق ناناز  بازش داص تولید بدون من  و بود گذاشته باز ر
و ماشین و کردم  دایص مطمئنا و بود بلند موسیقی صدای. تو بردم ر
 .شد نمی شنیده داخ  از ه  ماشین

 :گفت مامان

 .اومدی  می خالی دست نباید -

 .داری وقت حاالها حاال مامان، اوه -

و مامان  .شدم وارد سرش پشت ه  خودم و تو فرستادم ر

 کو؟ آرشام -

 .داره مهمی مهمون گفت سالنه، تو -

 اوه ... . و رفتی  اومد می جا اون از موسیقی صدای که سالن سمت به
. دمدی می هیجده مثبت فیل  انگار. داشت دیدن مامان ی قیافه اوه،
شام وی ل*خ*ت ی باالتنه با آر شیده دراز کاناپه ر  با  ه ناناز و بود ک
وش کوتاهش، دامن اون و جیغش قرمز ی دکلته تاپ اون  خوابیده ر
 !گرفت می ه  لبی چه المصب بود،
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 من که" خبره؟ چه جا این" زد داد همچین و اومد خودش به مامان
و ناناز بیچاره آرشییام. کردم جیش شییلوارم تو ترس از  اون داد ه  ر

 .بود من نوبت حاال. کرد نگاه ما به تعجب با و طرف

...  نم! آرشام پستی خیلی بودن؟ ایشون مخصوصت مهمون پس -
شت  تازه که احمق  من شقت دا سات با تو. شدم می عا سا  من اح
 .بخشمت نمی وقت هیچ کردی، بازی

 نامحسوس ب*و*س یه و چشمک یه. کرد می نگاه  بهت با آرشام
و نیشیی  کردم می سییعی که حالی در و فرسییتادم براش  به ور ببندم، ر
 :گفت  مامان

 .ماشین  تو من -

ست  الکی و و د شت  ر وی گذا  هب و درآوردم کردن گریه ادای و صورت  ر
 تو که پیازی و ماشییین تو پریدم سییریع. دویدم خروجی در سییمت
و بود داشبرد  رتپ پنجره از بعدم و چشم  جلوی گرفت  و کردم قاچ ر
ناز. بیرون کردم  اب ه  مامان و زد جی  سییریع بای بای یه با که نا
و بیچارش در و ماشییین تو اومد خشیی   که بسییت محک  همچین ر
 .دراومد ماشین  برای اشک  راستی راست

سره - شغال، ی پ  ریطو این ه  تو. طرفی کی با کن  می حالیت آ
 درپ. شییناختمش عقد از قب  خوبه. نکن گریه آشییغال اون خاطر به
و مهلقا اون  .درمیارم ر

 !"جون آخ"
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 .دارم دوستش من...  من...  مامان -

 .کردی غلط تو -

 ... اما -

 ... آدم این فهمی نمی خامی تو. نداره اگه و اما -

توسا خورد، زنگ گوشی   .بود آ

 بله؟ -

 شد؟ تموم -

 .آره -

 کنارته؟ مامانت -

 .آره -

 .بای. مرسی باشه، -

شام مامان به ه  و مهلقا به ه  و نخوابید صبح تا مامان  زد زنگ آر
و اونا و  .کرد مستفیض فحشاش با ر

 .کردم حال فقط صبح خود تا من 

*** 

و گوشییی و آرشییام اون ببین  خواسییت  می برداشییت ، ر  ناو از بعد پرر
 .داره کار چی باهام افتضاح

 الو؟ -

و خودت کار باالخره -  کردی؟ ر

بلند چقدرم که کردم امتحانت فقط من -  .اومدی بیرون سر
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 .شدم بزرگ غرب آداب با و بودم دور شده خراب این از عمر یه من -

و خودم چی برای کردی فکر. من برعکس دقیقا -  آتیش و آب به ر
 هیچ خدایی ولی خوری ؟ نمی ه  درد به ما بفهمون  همه به تا زدم
و مامان  واسه راحت انقدر دستت کردم نمی فکر وقت  .بشه ر

 .آمریکا رم می امروز من -

 بدرقت؟ فرودگاه بیام داری توقع نکنه کن ؟ کار چی خب -

صال، - ست  فقط ا  یم چی هر حاال تا من که بهت کن  یادآوری خوا
 .آوردم دست به خواست 

شد آ، آ، -  ستد به منو وقت هیچ کن  می تاکید وقت، هیچ دیگه، ن
 اوکی؟. نمیاری

 .برسه بهت کس هیچ دست ذارم نمی -

 .برنگردی دیگه بری... انشاا عزیزم، بای. خوشه دلت بابا برو -

و گوشییی . کشیییدم دراز وی تی جلوی راحت خیال با و کردم قطع ر
باره! زیباسییت چه زندگی آخی  گها بمیرید ای. خورد زنگ گوشییی  دو

 !بکپ  دقیقه دو گذاشتید

 بله؟ -

وش مادر کتی ،. جون ملیسا سالم-  .کور

 شما؟ حال. خانوم کتی سالم اوه-

ئده این بذاری  قراری یه داری وقت امروز. خوب  - و خانومتون ما  ر
 ببین ؟
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ئده به چطوری دون  نمی خب اوم، -  فقط باشییه، ولی بگ ، ما
 .کن  صحبت باهاتون باید قبلش

 .دنبالت میام عصر امروز -

 .کوچتون سر پارک میام من نه، -

ست  نمی شت  من ببره، بویی مامان خوا  که ریدخت یه نقش براش دا
ست شقی شک و خورده ع  ،مائده دیدن از قب  باید. کردم می بازی ر

و خان  کتی وشن ر  .کردم می ر

 :فتگ فقط اون و گفت  کتی برای خانوادش و اخالقیاتش و مائده از

وش کن  باور تون  نمی -  .باشه شده دختری چنین عاشق کور

 .ترس  می ه  جورایی یه نکردم، باور هنوز من  خب -

 چی؟ از -

 چی که باشییه یادتون اما. ببینینش بهتره خیال، بی اما دون ، نمی -
وش بفهمه نباید مائده فعال گفت ،  انبج از ما تا شیده عاشیقش کور
وش  .بشی  مطمئن کور

و سرش کتی  ابراز و دمز زنگ مائده به. داد تکون موافقت ی نشونه به ر
فت ببینمش، بذاره قرار یه خواسییت  و کردم دلتنگی  تابک االن گ
و فروشی و به ر  .جا اون برم و تهرانه دانشگاه ر

و کتی. خورد جا مائده دیدن با کتایون  معرفی آشییناهامون از یکی ر
صادفا که کردم  کتی و شاپ کافی رفتی  معمول طبق. دیدمش االن ت
و خانوم ج تو انداختی  حسییابی ر  مائده دانشییگاه و درس از کتی. خر
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ید ئده و پرسیی نت با ما تا و جوابش همیشییگیش م  موقع. داد ر
و مائده خواسییت  ه  خداحافظی  ماشییینش با گفت که برسییون  ر

وش خواسییته خدا از من  و اومده و ر  خانوم کتی با و ب*و*سیییدم ر
 .شدی  ماشین سوار

 خب؟ -

وش سر از جورایی یه خانومه، خیلی خب -  .زیاده کور

*** 

 یه و بودم خوشییحال انقدر جدید ترم شییروع برای چرا دون  نمی
 .داشت  استرس ه  جورایی

 ات زمین آتوسییا و من ی رابطه نقشییه، اون کشیییدن و آرشییام رفتن با
توسا که بود این فقط ه  علتش کرد، فرق آسمون  دهش عوض واقعا آ
فاده دختر اون دیگه و بود  امانم بار یه حتی. نبود فیسییو فیس ای ا

و آتوسا ی سایه که منی شده چی که پرسید  می تیر اب کیلومتری دو از ر
 جمعه کوه برنامه ذارم؟ می گردش و رسییتوران قرار باهاش حاال زدم،
ئده نیومدن با جورایی یه ه  عاقبا و نازنین و ما وش مت  ز،بهرو و کور

 .شد کنس 

قات با ترم شییروع  نامزدی اونا مهمترین. بود همراه جدیدی اتفا
سرعمه با نازنین سردگی و اش پ ستاد دیبع اتفاق. بود بهروز شدید اف  ا
و شورش که بود سهرابی بازی با بود درآورده ر  شدن خیره و هاش هیز
 یم درس من به داره فقط کردم می تصور وقتا گاهی کالس، سر هاش
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وش. ده  باهاش کلمه دو شد نمی که بود خودش تو قدر اون ه  کور
 با نمتی رفتار بود نکرده تغییر وسییط این که چیزی تنها. زد حرف
 .وتاهک سالم یه و بود کفشاش به نگاهش همیشه مث  که بود من

وز  گروه های بچه با داشییتی . گذشییت دردسییراش تموم با اول ر
سر یه که شاپ کافی بری  که در دم رفتی  می خودمون وی هسبز پ  ر
 :گفت و جلو اومد بانمک

 نازنین؟ -

 :گفت و رفت سمتش به نازنین

 .جان حمید سالم -

 .دنبالت اومدم. عزیزم سالم -

 .کن صبر اوه، -

 :گفت و برگشت ما سمت به

 .حمید نامزدم ها، بچه -

وی دسییتش از بهروز کیف تا بود کافی جمله این  و بشییه ول زمین ر
و حمید که این بدون همه  نگاه روزبه به نگرانی با بگیری ، تحوی  ر
 .کنی 

و خودم سریع. بودم متنفر اومده وجود به جو از  و کردم جور و جمع ر
 :گفت 

 .گ  می تبریک خوشحال ، آشناییتون از. خان حمید سالم -

 .بهروز حتی گفتن، تبریک بهش همه
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 دوارمامی گ ، می تبریک: "گفت حمید به وقتی دارش بغض صییدای
و اشک." کنی خوشبختش بتونی  .کرد جمع چشمام تو ر

قا و ها بچه با نازی -  با من  من، مهمون شییاپ کافی برید حمید آ
 .بدم بهش حسابی گوشمالی یه و سهرابی سراغ برم بهروز

ود که ها بچه  ادمپیشیینه از کن ، صییحبت بهروز با خوام می گرفتن ز
 .رفتن شاپ کافی سمت به همگی و کردن استقبال

 بهروز؟ -

 .باش  تنها خوام می ملیسا، باهاشون برو -

 ... اما -

 .کن  می خواهش -

 .نکن خواهش کن  می خواهش -

 :گفت و زد تلخی لبخند بهروز

 دور؟ انداخت  باطله کاغذ یه مث  سال سه بعد دیدی -

 بهروز؟ -

وغ چیه؟ -  کار یچ باید دیگه بگو، تو ملی، بگو تو هان؟ گ ؟ می در
 ... من. دارم دوستش احمق من دارم؟ دوستش بفهمه تا کردم می

شت بغض و حرفش ی ادامه نذا  در یعنی شدم، ساکت من و بزنه ر
شت  چیزی واقع ست  می چی. بگ  ندا  یا اونه اب حق بگ  بگ ؟ تون

 بود؟ کدومشون با حق واقعا نازنین؟

*** 
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و حمید واقعا تو نازی -  داری؟ دوست ر

 .کردم نمی نامزد باهاش که نداشت  دوستش اگه معلومه، -

 .میشه داغون داره کنی ؟ چه بهروز با پس -

 نای تو گفت  خوری ، نمی ه  درد به گفت . زدم حرف باهاش من -
 یا کن ، نگاه بهش آیندم شوهر چش  به نتونست  وقت هیچ سال سه

سی حداق  شه که ک سا. کرد تکیه بهش ب . س چهب خیلی بهروز ملی
 .س پخته خیلی حمید اما کوچکتره، حمید از سال دو فقط درسته

ودتر چرا پس - وشیینش ز  خوای نمی نگفتی بهش چرا نکردی؟ ر
 کنی؟ ازدواج باهاش

ست وقت هیچ عزیزه، خیلی برام چون - شت  دو شکن دلش ندا . هب
 ... خب اما کردم، اشتباه که دون  می

شید آه و شد ساکت نازنین  تا  بودی ساکت دو هر دقیقه دو یکی. ک
 :گفت نازنین که این

ی  -  دارم دوسییت خودم که جوری اون تون  می کردم می فکر اوا
و اخالقیاتش که اینه منظورم. بیارم بارش  وضع سییلیق  با مطابق ر
 ارمک فهمیدم مدتی یه بعد اما تونسییت ، ه  حدودی تا اتفاقا. کن 

شتباس و مردی چنین وقت هیچ و ا سه ر سه زندگی ، وا  درپ که این وا
 .ندارم دوست باشه هام بچه
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عا - ما بگ ، چی دون  نمی واق طه این تو من نظر به ا  وت فقط راب
 ههم خورید نمی ه  درد به بهروز و تو فهمیدی وقتی چون مقصری،

و چیز  .بخوره بازی بهروز گذاشتی و نزدی ه  به ر

ست - شک  اما گی، می را  کردم می سعی چقدر هر که بود جا این م
و فاصله سریع بهروز بندازم، فاصله بهروز و خودم بین  .ردک می پر ر

 یم بهروز چطور که بود این پیش فکرم تموم شییدم جدا نازی از وقتی
و نازی راحت تونه  .بکشه عذاب کمتر تا کنه فراموش ر

*** 

 و مداو می کالسییا سییر همه از دیرتر بود، کشیییده پس گروه از کال بهروز
ودتر وش. رفت می ه  همه از ز شق از بود مونده ک  ه  کور  مائده ع
یابون و کوه به سییر گار جوری یه ه  جون کتی. بذاره ب  می ان

 .داد می لفتش هی کردن تحقیق ی بهونه به و پیچوندش

وش وقتی و کردم نمی دخالت کارشون تو اصال دیگه صرار کور  کرد یم ا
مانش با  من مگه چه؟ من به" گفت  می حرص با بزن ، حرف ما
 تدارک و جونش حمید به سییرش نازنین." واال اجتماعی ؟ کار مدد

و کالسییا و بود گرم عقدش مراسیی   فقط. کرد می دودر میون در یک ر
سه قب  مث  شقایق و یلدا و من  و ینا به و تابیدی  می خودمون وا
 ردمک می احساس چون بودم سنگین سر مائده با. دادی  می گیر اون
شته، کارم سر  رفایح همه که فهمیدم متین رفتارای از جورایی یه گذا
باره مائده  .بوده کشک عاشقیش و عشق در
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 و نم نگاه از غیر جایی هر به نگاهش و کوچیک سالم یه قب  مث 
 ازم کردم می احسییاس که طوری به سییریعش شییدن جی  ه  بعد

 کالس آخرای که شدم مطمئن موضوع این از وقتی. فراری و متنفره
 اما ید،شیین متین و داره کارم که بمون  کالس بعد گفت به  سییهرابی
 لعم ا عکس یه حتی که این بدون رفت، بیرون کالس از چغندر مث 

 قطف که بودم شییکار متین رفتار این از قدر اون. بده نشییون کوچیک
تو یه سهرابی شدم منتظر  .کن  یشا قهوه و بش  منفجر تا بده دست  آ

وی که بود سهرابی فقط شد، خالی کالس ست صندلیش ر ش  و بود هن
 .بودم ایستاده جلوش سینه به دست طلبکارا مث  که من

 منو شییناخت وقت ترم چند این تو دیگه احمدی، خان  خب -
 ... شما از من  و داشتید

 :گفت  و پریدم حرفش وسط

 کیی که ببره بو بابام اگه دونید می هان؟ خواین؟ می جون  از چی -
گاه به  چپ دانشییگاه تو و خونش کرده، ن ل ر  اون  کنه؟ می حال
 امانم و برداری دهنت از تر بزرگ ی لقمه خوای می که تویی تو، کی؟

هت جونت عث ممکنه بزرگ ی لقمه که نداده یاد ب  خفگیت با
 .بشه

و استادیش احترام دونست  نمی خودم   گ ب" شما" بهش و دارم نگه ر
زشی براش که بدم نشونش" تو" گفتن با یا  همین رایب نیست ، قائ  ار

 .کردم می پاتی قاطی
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 :گفت و اومد بیرون بهت از سهرابی

هاد ذاری نمی حتی یعنی - و ازدواج  پیشیین ح ر عد و کن  مطر  ب
 کنی؟ تحقیرم

ست  می سته اون از سهرابی دون و بهش اگه که آدماییه د  وارتس بدی ر
 :گفت  خونسردی کمال با همین برای میشه،

 از و کردی تحقیرم ها بچه جلوی که دفعه اون سهرابی، دکتر آقای -
 ه  ابامب و بود داده خبر بابام به ها بچه از یکی کردی بیرون  کالس
 وردهآ ابروم به خ  که بوده کی اون بگ  تا گذاشییت فشییار تحت منو
ستادی قید باید شما وقت اون چون ندادم پس ن  من. بود و ا  می ر
 خرش جاها جور این چقدر بزرگ احمدی نکردید که فراموش. زدید
باره اگه. ره می  اشپ دخترش گرام اسییتاد که بهش بدن خبر کالغا دو
و  شییکسییتن قبال در مسییئولیتی هیچ من کرده، درازتر گلیمش از ر

 .متنفرم شما از من ضمنا،. کن  نمی قبول پاهاتون

 ولی یدم،د عمرم تو که هستی دختری ترین گستاخ و مغرورترین تو -
و، غرورت و میشه پیدا ه  یکی باش مطمئن و دلت ر  .شکنه می ر

 خط کال منو دور امیدوارم ضییمنا،. نباش من نگران شییما اوکی، -
 .خداحافظ باشید، کشیده

وغ خب  یه بودم کرده صییحبت تند سییهرابی با که این از چرا؟ در
 عکس یه حداق  عوضییی متین اگه. داشییت  وجدان عذاب جورایی
شون العملی ساس که داد می ن ست  کردم می اح  ارمرفت شاید داره، دو
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شن ری باید چرا" که توپیدم خودم به. بود تر معقول س اون اک  ی رهپ
 ه  همه از اول بشیین، گ  برن همشییون بشییه؟ مه  برام خودخواه
وغ تونسییت  نمی که خودم به اما." متین  تینم محلی بی از بگ ، در
شید می ق  ق  خون   ندچ این تو که شناختی طی طرفی از اما. جو
 .دادم می وا جلوش نباید بودم، آورده دست به سهرابی از ترم

شی  ستش از. بود مائده خورد، زنگ گو صبانی د و تماس رد. بودم ع  ر
شی  و زدم و گو وزایی اون از امروز. کردم خاموش ر صله که بود ر  ی حو

 مامان به تعجب با سییالن توی مهلقا دیدن با. نداشییت  ه  خودم
و کسییی راحت خیلی که نبود آدمی مامان اصییوال. انداخت  نگاهی  ر
 .داشت مار ی مهره انگار کثافت مهلقای این اما ببخشه،

 .جون ملیسا سالم -

و جوابش  قیاف  از که مامان. شییدم خیره مامان به اخ  با و ندادم ر
تو اگه فهمید  :گفت خونسردی با ش ، می سگ بده دست  آ

و گوشیییت چرا گفت و زد زنگ آتوسییا جون، ملیسییا -  نمی جواب ر
 .خونمون بیاد شد قرار و دی

 چرا؟ -

 .داره کارت گفت دون ، نمی -

پس، و همین او  .باره می واس  آسمون و زمین از امروز. داشت  ک  ر

 .زد در یکی که بودم نشسته اتاق  تو ساعتی نی 

 بله؟ -
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توسام -  .آ

 .تو بیا -

توسا  .کرد بغل  محک  و اومد آ

 همه؟ تو اخمات چقدر تو؟ چطوری -

وز امروز -  .منه بدشانسی ر

 چطور؟ -

ستگار یه که این همه از اول - شت  خوا  حاال و کردم ایش قهوه که دا
جدان عذاب گه که این دوم دارم، و قا م و مهل  پایین سیییالن تو ر
 ندیدی؟

ویی عجب دیدمش، اوهوم -  اول ، مورد! جا این اومده شده پا داره ر
 بود؟ چی خواستگاره ی قضیه

و اصال االن خیال، بی -  .نیست  تعریف مود ر

 .رسوند سالم بهت نازیال راستی،. راحتی جور هر باشه، -

 دیگه؟ کیه نازیال -

 ... و آرشام قضیه همون دوست ، ناناز -

 .داشتی کارم گفت مامان. باشه سالمت فهمیدم، بابا، اوکی -

 صرفمن حوصلگیت بی دیدن با االن اما داشت ، کارت راستش آره، -
 .شدم

 چیه؟ کارت ببین  بگو نشو، لوس -

 .اومده برام خوب خواستگار یه راستش خب -
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 .بپرونیش جوری یه خوای می. رفت  تهش تا اوکی، -

 .اومده خوش  ازش خودم  اصال، نه -

 .بود آرشامت آرشام دیروز تا که تو بابا؟ نه -

و چیزا خیلی گذاشتی  آرشام واسه که ای تله اون خب - و برام ر  شنر
 تماداع بهش زندگی عمر یه برای بتون  که نیسییت مردی آرشییام کرد،
 .کن 

 خودتی؟ این واقعا! جالفتا چه -

و همینا بهروز مورد در اون  انداخت، نازنین یاد منو حرفاش  گفت، ر
شترک ی نکته شون هر م ستن من با که اینه دو  از نای نکنه اوه،. دو

 .واال منه؟ تاثیرات

توسا خب -  .س عاقالنه تصمیمت نظرم به جون، آ

 .ممنون -

عد آتوسییا  آخرش من و رفت گفتن پرت و چرت سییاعت نی  از ب
شت، کارم چی نفهمیدم صمی  از بود اومده فقط یعنی دا  شجدید ت
 کنه؟ مطلع 

*** 

 .دخترخالمه مائده -

 !گی؟ می چی -
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 حتی میشییه، ترد خونواده از معمولی آدم یه با ازدواج خاطر به خال  -
بزرگ   ن او مائده، بابای دیدن با مامان  و کنه می محرومش ارث از پدر

 .شوهرخواهرشه همون این میاد یادش تازه دور راه از

 بود؟ چی نظرشون خب، خب، -

ید وقتی هیچی - یه قدر اون کرده فوت خواهرش فهم  و کرد گر
و خودش  .رفت حال از که زد ر

 چیه؟ مائده و تو تکلیف االن -

 رارهق. ازدواجمه قضیییه کنه نمی فکر که چیزی تنها به مامان االن -
 .خونشون بره امروز

 چی؟ واسه -

و چیز همه خواد می -  .بگه مائده به ر

 نیست؟ مشکلی جورایی یه یعنی -

 .دون  نمی -

و فکرش که حاال تازه خدا وای ئده بین  می کن  می ر  چهرش ته ما
 .خورد زنگ گوشی . خانمه کتی مث 

 .مامانته کوروش -

 .کرد نگاه  حرف بدون کوروش

 .خان  کتی سالم -

 چطوری؟. سالم جون ملیسا -

 .خوب  -
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سا - سائ  سری یه باید اول داری؟ وقت امروز ملی و م  بگ ، بهت ر
 .مائده پیش بری  بعدم

 .چش  -

وش به االن. بیا ناهار برای -  .زن  می زنگ ه  کور

 .ممنون میای ، ه  با پیشمه، االن کوروش -

وش خونه سییمت به تماس کردن قطع از بعد  تا چون رفتی ، اینا کور
هار مان نا یادی ز نده ز عد. بود نمو هار خوردن از ب و کتی نا  من به ر
 :گفت

 زد؟ حرف مائده با رابطه در بهت کوروش -

و دخترخواهرتون گ  می تبریک بهتون بله، -  .کردید پیدا ر

 .کرده فوت مری  کن  باور تون  نمی -

 :گفت و شد اشک پر چشماش

ق  کردم فکر خودم پیش -  می عاشییقانه که مردی کنار اون حدا
ستیدش شون بچه و پر شبخته؛ ها و خودم فقط حاال اما خو  رمقص ر

ضعیتی تو چرا که دون  می شه که و  بوده ادرم بی و تنها اون ی جگرگو
 .نبودم کنارش یکش درجه فامی  عنوان به من

 ... جون کتی -

 :گفت و پرید حرف  وسط

قا - قا کپ اخالقش این مریم  دقیقا بود، غد خیلی جون آ  جون آ
و مری . بود سر با خواد نمی گفت زد، حرف حرفش ر سار پ  یملک تیم
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 مجروحای از یکی عاشییق کی؟ اون  شییده، عاشییق گفت کنه، ازدواج
و مری . اومد درنمی بابا خون زدی می کارد. بیمارستانشون  اقشات تو ر

 ذاغ قدر اون. نیومد کوتاه مری  اما ببینمش، نداد اجازه و کرد حبس
سلی  بابا که کرد ضعف و نخورد  ارث زا گفت. زد آخرم تیر اما شد؛ ت

و خونوادش دیدن حق دیگه گفت کنه، می محرومش  مری . نداره ر
شک با و شوهرش بار یک فقط. رفت خونه این از آه و ا  اون  و دیدم ر
شون از بعد ماهی دو ستی  می ما. بود ازدواج  من دل. آمریکا بری  خوا
س تو رفت . بری  مری  دیدن بدون که نیاورد طاقت مامان  و  تانیبیمار
 خونه بره ناهار واسییه شییوهرش با خواسییت می. کرد می کار که

شوهرش شق که بود جا اون. خواهر و ع شون هر نگاه تو ر  و دیدم دو
 رفتی ، راحت خیال با مامان و من و خوشییبخته واقعا مری  فهمیدم
ف  گه برگردی  وقتی که این از غا  هک همین. نداره وجود مریمی دی
کا، رفتی  چه و کردم ازدواج ملکی پسییر با مری  جای من آمری  دار ب
 .ببینه بچش  نتونست که خواهرم برای بمیرم. شدم

 .گرفت شدت کتی گریه

قا - وی به که بود مغرور قدر اون ولی بود؛ پشیییمون جون آ  خودش ر
قا. نیاره ود خیلی مامان و جون آ قا رفتن؛ ز  توی سییکته یه با جون آ
 خوب که حاال. کرد مغزی سکته و زد باال فشارش ه  مامان و خواب
شت خبر مری  مرگ از اونا زیاد احتمال به بین  می کن  می فکر  که ندا
وز این به قا نامه وصیت. افتادن ر  و بود نصف نصف ارث ه  جون آ
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سه شتن  بعد. اندازه یک به مری  و من وا  شت ؛گ دنبالش آمریکا از برگ
 می ور شیوهرش فامیلی نه و کردم پیدا ازش اثری بیمارسیتانا تو نه اما

 .نبود دنیا این تو اصال من بیچاره مری  نگو دونست ،

خ چشماش که کرد گریه قدر اون خ سر  .بود سر

ئده، سییراغ برم خوام می االن -  که مدتی تموم براش خوام می ما
و نبودم  ... من. کن  جبران ر

 .شد حرفش ادامه مانع گریه

 تماس مائده با!" کردم قاطی واقعا که من شد؟ چی چی خب خیلی"
شحالی اظهار. برم دیدنش به خوام می گفت  و گرفت   گفت و کرد خو
ست شب تا امروز ست  نمی خب. تنها  کتی اومدن مورد در چطور دون
 و خرید بزرگ شیییرینی جعبه یه و خوشییگ  گ  یه کتی. بگ  بهش
 .رفتی  مائده خونه به ه  همراه

 :گفت  شدن پیاده از قب 

وش قضیه پس جون کتی -  میشه؟ چی خواستگاریش و کور

 .س مائده برام مه  االن -

وش بیچاره  کتی یوقت ولی کرد؛ ذوقی چه شیییرینی و گ  دیدن با کور
ئده، دیدن ره می تنها دفعه این گفت بهش  الیخ بادکنک مث  ما
 .شد

*** 
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شت مائده شک شدش پیدا تازه ی خاله بغ  تو دا  نم و ریخت می ا
وزگار عجیب بازی به و فکرش وقت هیچ. کردم می فکر ر  ردمک نمی ر
وش که شق کور شته، اینا ی همه از و شه مائده مث  دختری عا  گذ

بیاد آب از دخترخالش مائده  درپ اومدن با! شدم گیج کامال که من. در
 ائدهم پدر بغ  تو بود مونده ک  کتی. شیید تموم هاشییون گریه مائده
 هاش شونه کار این از جلوگیری برای من که کنه گریه سیر دل یه ه 
و  ان خ کتی. کردم کنترلش دادن دلداری بهونه به و گرفت  سییفت ر

وش عاشیقی و عشیق اسیتثنای به ماجرا تموم و کور  ارهبیچ و گفت ر
وش ست چیز همه کرد می فکر که کور  اب وقتی دقیقا چون شده، در
 تا شیید من ماشییین سییوار و شییدی  خارج مائده خونه از خان  کتی

 :پرسیدم ازش برسونمش

وش عروسی... انشاا خان  کتی خوب -  .جون مائده و کور

 :گفت سردی لحن با اون و

وش واسییه حیفه، خوبه خیلی مائده عمرا، -  نمی. زیاده خیلی کور
وش  چون بشه، بدبخت خودم مث  خوام  .هباباش لنگه یکی کور

قای مگه شیید؟ چی جون ؟" لدار یه بود؟ چش ملکی آ  خانواده پو
ست، سمش آوردن با که بود چیزی اولین دو  می نقش آدم ذهن تو ا
 ."بست

 :گفت دید منو تعجب وقتی
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 ونا ی گندیده موی یه گفت همین  برای شناختش، خوب مری  -
و پاپتی بابا قول به جنگی مجروح  لکیم مث  پولدار آدم تا صیید با ر
 .کنه نمی عوض

باره چرا خان  کتی -  کنید؟ می گریه دو

 یه رد؛ب ملکی کثیف ذات به پی اون نفهمیدم، من و فهمید مری  -
باز و مغرور و خودخواه پسر  !دختر

ضوع اوه اوه" سی مو  در تازه انگار اون اما نزدم؛ حرفی!" خب شد نامو
 .شد باز دلش و درد

ضی اون - و کثیفش ذات هفته یه فقط عو  ودشخ بعد و کرد قای  ر
و شون ک  ک  ر شش بوی کنار، به شبونش اومدنای دیر. داد ن  هک آغو
و ای دیگه زن بوی ستش احمق من کنار، به ه  داد می ر شت ؛ دو  دا
شش رفت  شب و شد بد مامان حال که بار یه ولی  شور دل  موندم پی
 این دیدمشون، که خونه رفت  شد، بهتر کمی یه که مامان حال. افتاد
و خودش و کرد هول دیدن  با. دیدمشییون خودم چشییمای با بار  از ر

شوقش آغوش شید، بیرون مع  احمق من...  و نموندم دیگه من اما ک
و خودم مدت تمام که ست  زدم، می نفهمی به ر شت . شک  ونهخ برگ

مان ؛ ما ما مان ا قا پیش من و مرد شییب همون ما . موندم جون آ
شک  ملکی با فهمید وش به و دارم م  روف خودش تو قدر اون نیاورد، ر
 توی ی بچه و موندم من و کرد تموم جا در و کرد سییکته که رفت

 جبارا به. کسییی بی دنیا یه و داره وجود بودم فهمیده تازه که شییکم 
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 برای قطف کردی ، زندگی ه  کنار و همسرم اصطالح به پیش برگشت 
وش، وش اما کور شتر شد تر بزرگ چی هر ه  کور شتر و بی  یهشب بی
 این مخصییوصییا ندارم؟ خبر کاریاش گنده از کردی فکر. شیید باباش
 .خان  فرناز بود؟ کی آخریه،

 .کردم نگاش تعجب با

وز دو - و چیز همه و زد زنگ به  بچه سقط از قب  ر س  ر  گفت، وا
 .تو پیشنهاد از حتی

و دهن  آب ور به ر  .دادم قورت ز

شویقش من  - و بچه کردم ت  زندگی رایب بهتره گفت  بهش و بندازه ر
و وش ر  مث  دختری داری توقع چطور وقت اون. نکنه حسییاب کور

و مائده سرم زندگی فدای ر سی عزیزترین دختر اون  کن ؟ پ  توی هک ک
 .داشت  زندگی

ل واقع در نزدم، حرفی  به هنوزم من بود، کتی با حق. شیییدم ال
وش  .نداشت  اعتماد کور

*** 

شته تموم سنگ کتی ست تموم و بود گذا شنا و دو و آ  به که یجشن به ر
 زا بود، کرده دعوت بگیره خواسییت می مائده کردن پیدا مناسییبت
و، خانوادم و من جمله وش البته ر و گروه های بچه ی بقیه کور  از ر
 .کرد دعوت خودش طرف
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 مردد لباس خرید تو هست جشن این تو ه  متین که این به عل  با
سای و بودم متنفر دامن از. بودم سی لبا  اهکوت قد از یا ه  موجود ماک
و ونلباساش سریع شقایق و یلدا. گردن و ها سینه قسمت از یا و بود  ر

. هباش چطور لباس  سبک که بودم درگیر خودم با هنوز من و خریدن
خه: "زدم می غر خودم با گاه  تو به که متین احمق، آ نه، نمی ن  ک
شمش پیش خوای می چرا شی متفاوت بقیه با چ  ظرن به خوب و با

 شکخ خودخواه پسره این نظر باید چرا کنار، به اینا همه اصال بیای؟
: کردم می اعتراف خودم پیش عجز با و" باشییه؟ مه  واسییت مذهب

و دلیلش دون ، نمی" های به." دون  نمی ر قایق غرغر  رب مبنی شیی
 اصال" و" کشمت می دیگه نخری لباس پاساژ این از اگه" که من تهدید
 یسییامل بمیری" و" خرید بیام باهات بعد به این از کن  می غلط من
 ام اس مشغول ه  یلدا. شدم پاساژ وارد و نکردم توجهی" شکست پام
 .اومد می ما دنبال خیال بی و بود بازی اس

 .بگو بهش چیزی یه تو یلدا -

و گوشیش در یلدا  :گفت و بست ر

 هان؟ -

و چشماش شقایق  :گفت و کرد ریز ر

 اعتهسیی دو انگار نه انگار که کنی می بازی اس ام اس کی با معلومه -
 افتادی ؟ راه اردک جوجه مث  خان  این دنبال

 :گفت و زد لبخند یلدا
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 .بهروز و نازنین با -

 خب؟ -

 .ادمی گفت بهروز و بیاد تونه نمی مهمونی واسه گفت نازنین -

  ببندی مناسییب کیس یه مهمونی تو شییب فردا خوبه. خوب چه -
 .تموم و بهروز ریش بیخ

 .ردمک استپ قدی  انگلیسی دخترای سبک به لباسی دیدن با

و این ها بچه اوه -  !ر

و، دامنش. باحال چه پفه، آستیناش وای -  .افتادم پرنسسا یاد ر

 بلندی و شکلش حلزون و کوچیک ی ایستاده ی یقه بلند، آستینای
 .نباشه بیرون بدن  جای هیچ که شد می باعث دامنش

و همین -  .کن  پرو خوام می ر

و کثیفش صییورتی رنگ  یه با. دمکر نگاه آینه تو خودم به و پوشیییدم ر
و تاج نی  و موهام وای. شدم می پرنسس واقعا موهام ر  کن ؟ کار چی ر
 م موها خواسییت  می اگه. کن  کاری تونسییت  نمی دیگه موهام برای

. ودب برانگیز شییک بعدم و کرد می خف  مامان که این اول بپوشییون 
. عالیه خیلی گفتن و کردن جیغ جیغ لباس دیدن با یلدا و شییقایق
 :گفت و رفت وا لباس قیمت دیدن با شقایق

و قیمتش بابا، ای -  .ر

ندازه به پول که این با. خوردم جا قیمتش دیدن با خودم   کافی ا
زید نمی واقعا لباس اما بود، همراه   هیجان دیدن با ه  فروشنده. ار
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چه یال یه پرو، دم ها ب باس من و نداد تخفیف ه  ر و ل وی ر  ر
 :گفت  و گذاشت  پیشخوان

 .بری  بخری ، نیست قسمت انگار -

 :گفت فروشنده که بودم نداشته بر قدم دو هنوز

و لباس چون خب خیلی -  .میام راه باهاتون بودید پسندیده ر

و لباس تپ  تخفیف یه با خالصیه  نی  دخری سیراغ رفت  و خریدم ر
 .تاج

*** 

  گ با و رنگ ای نقره تاج نی  با و لباس اون تو من دیدن با مامان
 هب لبخندی دخترونه، ملیح آرایش و لباسیی  همرنگ کریسییتال های
 :گفت و پاشید صورت 

 .شدی سلیقه خوش -

قا سر صدقه بازم  وابج. کرد من از تعریفی یه عمرش در مامان متین آ
و لبخندش  .افتادی  راه ملکی ی خونه سمت به بابا با و دادم ر

وسییری و پوشیییده و رنگ نیلی دامن و کت با مائده  سییت زیبای ر
سش شه مث  لبا شته یه مث  همی وش و بود فر  ازش یهثان یه ه  کور

و اون و شد نمی دور شنا مهمونا با ر  هک بود جا اون کار جالبی. کرد می آ
قاییون تا شون آ ست و د وش کردن، می دراز مائده سمت به ر  یعسر کور

و دستش  اییه نگاه. کرد می تشکر خودش و ذاشت می اونا دست تو ر
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 ابانتخ از واقعا که داد می نشییون من به بود تحسییین از پر توش که
 .کرد بغل  دیدن  با مائده. نکردم ضرر لباس

 .شدی ناز چقدر ملیسا وای -

 !اوز شهر جادوگر مث  شده؟ ناز کجاش -

وش به ای غره چش   :گفت  مائده به و رفت  کور

 .رس  نمی تو پای به ولی عزیزم، ممنون -

 !البته صد که اون -

وش به ایشی  :کردم زمزمه گوشش تو بعدم و گفت  کور

 !بیفتیا کردن غلط به که بزن  حرفایی نکن کاری -

 :گفت و کرد کوتاهی تعظی  جلوم و کرد نگاه  حرص با کوروش

 .پرنسس سرورید شما -

 .نوکر بخشمت می خب خیلی -

و بچه -  !پرر

 اومدن؟ بهروز و شقایق و یلدا -

 .هنوز نه -

ست  می س  خوا  ترادخ جمع به. شدم خیال بی که اومده متین بپر
سرا ست  پ و خونه ک  حین همین در و پیو  ات زدم شخ  نگاه  با ر
 که ندبود هیز حدی به ملکی خاندان پسییرای. کن  پیدا متین از اثری
 ونا خان  کتی. نشست  جلوشون ل*خ*ت کردم احساس لحظه یه
بون قدر وش دخترعمه که رفت می مائده ی صدقه قر  :گفت کور
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 .بودم دایی زن خواهر بچه من کاش -

وسری اون چرا حاال - و ر  داره؟ نمی بر سرش از ر

 .خدمتکاراس شبیه قیافش و تیپ -

 : گفت حرص با. رسیدم می انفجار نقطه به داشت  ک  ک  دیگه

 .هاس فرشته شبیه من دید از اما -

ل دیدن  با که شدم خیره بهشون خصمانه نگاه با بعد و  با و نشد ال
 و لدای و شییقایق بله، دیدم و برگشییت  محک  گردنی پس یه خوردن
 .بهروزن

 .شدی ناز چقدر ملی بمیری وای -

و دست  و شد خ  نمایشی حالت به جلوم بهروز  .ب*و*سید ر

 !بپذیرید خود غالمی به را نثار جان این حضرتا، علیا اوه -

و دست   :گفت  و کشیدم بیرون دستش از ر

 !مار زهر -

وم جو گفتن پرت و چرت دقیقه چند بعد باالخره  یصدا که شد آر
وش فامی  دخترای از یکی و اینا کور  :گفت که شنیدم ر

و، پسره پریوش وای -  !ایه تیکه عجب ر

و اونا نگاه اختیار بی  .رسیدم بهش و کردم دنبال ر

 !اوه -

 چیه؟ -

 .کشید ای خفه جیغ دیدنش با ه  شقایق
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 صورت اب سفید ساده پیراهن و رنگ مشکی شلوار و کت اون تو متین
 دوار مائده پدر همراه همیشییه، از تر جذاب و تر متفاوت تیغه شیییش
و خودم. بودن شییده سییالن  ی کله پس یکی و کردم جور و جمع ر
 بقیه گاهن وقتی اما. بیان خودشون به تا زدم یلدا به ه  یکی و شقایق
و دخترا  :غریدم لب زیر و شدم حرصی دیدم میخکوبش ر

سمون، مثبت بچه این  بیا، -  قابلی رشناگ وگرنه بود؛ ندیده آب کال
 !بود

 :گفت و کرد نگام تعجب با یلدا

سا؟ گی می چی - سته، اعتقاداتش سر تونه می تیپ  این با اون ملی  وای
 .بین  نمی بینش منافاتی

 بیشتر؟ این از منافات گی؟ می چی -

باره بود متین وصی وکی  انگار که یلدا  :گفت دو

شته قرآن جای هیچ - شته ریش اگه ننو شید ندا سل دیگه با  مونم
 .نیستید

ساس نبود، چیزا این من درد سی اح و ک شت  ر شه از همه که دا  ی نق
 برای بخوان و باشیین شییده خبر با بوده اون مال فقط که گنجی
 اما ود،ب بیخودی خیلی احساس دون  می. بزنن پس  گنج به رسیدن
 هر برای متین بودم مطمئن گذشته اینا ی همه از نبود، خودم دست
 .داره دلی  کنه می که کاری

و تو ملیسا - و اخمات خدا ر  داره؟ تو به کار چی اون آخه. کن باز ر
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 :تنگف حرص با نبودن راضی موجود وضع از که ملکی خاندان پسرای

وم طوری همین باید شام وقت تا یعنی -  بشینی ؟ آر

 .دنسی آهنگی، یه -

وش خود بیا -  .اومد کور

 اب. اومدن می جوونا بزرگ میز سمت به مائده و متین همراه کوروش
شه مث  متین اما رفت، باال قلب  تپش متین دیدن  و زیر به رس همی
 این بابت از خیال  پایینش سییر دیدن با انگار. کرد می حرکت وقار با
 .شد راحت محمدیه متین همون پسر این که

سرا با و و کرد بلندی سالم ست پ وش و داد د و اون کور سرعمه ر  ی پ
وی. کرد معرفی مائده  .نشست بهروز نزدیک خالی صندلی اولین ر

سا وای - شه باورم ملی شگ  انقدر متین نمی  ودهب تیپ خوش و خو
 .باشه

 .خبریه کنه می فکر شنوه می وقت یه شقایق، شو خفه -

 .اومده شده پا هالیود از انگار اصال کن، نگاهش خدایی -

 !بمیر خفه -

ستن ه  مائده و کوروش ش ست من کنار مائده. ن ش ست  و ن و د  ر
 .گرفت

 .کردی یخ چقدر مائده وای -

 .کردم غلطی عجب ولی کردم؛ قبول خاله اصرار خاطر به فقط -

و دستش. معذبه که بود مشخص کامال وم ر  :گفت  و دادم فشار آر
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 .تمومه دیگه ساعت دو یکی -

 .کنی  صفا بذار آهنگی یه کوروش -

 :گفت و کرد مائده به نگاهی چشمی زیر کوروش

وم تونی نمی دقیقه دو تو سیا -  بشینی؟ آر

 یم جنسییتی  تفکیک داشیتید برمی یهو. رفت سیر حوصیلمون -
 !کردید

 !سیاوش؟ -

 شهب قطع سالن ی همهمه لحظه یه شد باعث و زد داد تقریبا کورش
 :گفت سریع مائده. برگردن ما میز طرف به همه و

 .کن  می خواهش خان کوروش -

وم کورش  .کرد نگاهش و شد آر

له ببینید -  مدلی این اصییال ما مهمونیای خان، کورش ی دخترخا
ست، صا نی شه، پدر منظورم جان، عمو مخصو و  توپی مهمونیای کور
 ... حاال اما گیره می

و سریع مائده  :گفت کورش به ر

قا - وش آ و ما مراعات خواد نمی کور  مهمونی قبال جوری هر بکنید، ر
 .کنید عم  االن  گرفتید می

ست  بپر محمود! همینه ایول - و سی شن ر و ش برم من تا کن ر   فل
و شین تو از ر  یه همینا با حداق  ُیخ، جی می دیجی که حاال. بیارم ما

 .ببری  حالی
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 یم چه اگر افتاده، راه ه  مائده بابا نه!" عنتر سیییاوش جالفتا، چه"
و مجلس حاال همین نبود، خالش احترام به اگه دون   و کرد می ول ر
 هدقیق دو هنوز... .  انگار که بود کرده اخ  همچین متین . رفت می

شته ست به و شد بلند آهنگ صدای که بود نگذ شیدن ثانیه بی  که ک
 .شد دراز جلوم دستی

 جان؟ -

 :گفت باز نیش با سیاوش

و ر*ق*ص دور یه افتخار حقیر ی بنده این به پرنسس -  ن؟د می ر

 !"متین وای! ر*ق*ص جون آخ"

 .خست  نه -

 .کردن نگام تعجب با همه لحظه یه

 و نبودم بند جام سیر ه  لحظه یه مهمونیا تو بس از سیرم بر خاک"
 می که حاال بودم، پیسییت وسییط کردن می ول  تا تمبون کش مث 
 ."کردن تعجب همه باش  خان  ک  یه خوام

 .میای سرحال پاشو -

و سرم و جوابش تا باال آوردم ر وی متین نگاه راه بین که بدم ر  ودمخ ر
 .کردم اخ  سیاوش به و شدم رد نگاهش از سریع. دیدم

 .ندارم حوصله واقعا شرمنده، -

و نگاهی سنگینی هنوز من اما رفت؛ و شد خیال بی سیاوش  حس ر
 .بود زندگی  مجهول ترین بزرگ برام معنیش هنوز که کردم می
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وی بازش یقه لباس اون با پریوش  و شیید خ  متین طرف به میز ر
و زندگیش و زار تموم  .ادد قرار عالقمندان دید معرض در سخاوتمندانه ر

قا - و ر*ق*ص دور یه افتخار متین آ  دید؟ می به  ر

 !"ایکبیری ایش،"

و نگاهش سییریع بعد و کرد نگاهش ثانیه از کسییری در فقط متین  ر
 .کشید حالتش خوش موهای توی دست بار چند معذب و دزدید

 .بر*ق*ص  نیست  بلد متاسف ، -

و، پسییره مار زهر" لد اگرم حاال پرر ید بودی ب  می رفتی می با
 ی دختره این گ  نمی هیچی چی هر ،...ا اال... ا ال ر*ق*صیییدی؟

ش  شتر سفیدم چ و خودش بی و کنه می ولو ر  بیا یبارک یه میز، این ر
و بخواب و خودت و میز ر  !"کن راحت ر

 .نداره کاری دم، می یادتون خودم پاشید -

فت ی دختره" ثا فه اون با مرض، ک یا ! احمقش موهای و دوزاری ق
 "!جیگرم عمرم، جون، ملیسا مث  باشه، نجیب و خان  باید دختر

 .ترم راحت طوری این ممنون -

شت پریوش شمی پ  هی شدن بلند ه  یلدا و شقایق و کرد نازک چ
 جی  ه  با و رفت بهروز سییمت به و شیید بلند پریوش. بدن قری
 و نمیاد قرم اصییال که من  ه ، با باشیین خوش هی،. شییدن فنگ
وش و مائده و متین و من فقط حاال. خانم  و متین خیلی   رس کور
وش. بودی  میز و شیییرینی و میوه کور  هی فقط من و کرد تعارفمون ر
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 تموم .بود رفتاراش و متین پیش حواسیی  تموم. برداشییت  شیییرینی
و سییرش ها بچه ر*ق*ص مدت  به کردن نگاه و خوردن میوه با ر
 .کرد گرم مقابلش میز

 خبرا؟ چه جون ملیسا -

 .خان  مائده شماست دست خبرا که فعال -

مد ملکی فامی  ایکبیری دخترای از یکی و و دسییتش و او  شییونه ر
وش  :گفت و گذاشت کور

 بدی؟ قری یه بیای شی نمی پا جون کوروش -

 .نه -

 .کردم کپ دختره جای من که نه گفت محک  همچین

 .راحتی جور هر ایش -

وم  :گفت  مائده گوش تو آر

 .کرد تغییر پسرعمت چقدر -

 :گفت ذوق با

و کار این من خاطر به -  .خواست ازش من کرد، ر

سه شد نمی حاال بمیری، ای" سه بگی من کنک خوش دل وا  تو وا
و کار این صال جهن ، به کرد؟ ر س  باید چرا ا شه؟ مه  وا  محض" با

 :پرسیدم کنجکاوی

و این چرا -  خواستی؟ ازش ر

و ابروهاش  :گفت و انداخت پایین باال ای بامزه طرز به ر
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 !دیگه دیگه -

 !نکن ناز پاشو خوشگله، هی -

 ر*ق*صیدن حال من گفت  حاال همین خوبه. همتون بمیرید ای"
و بهادری پسییر جواب هنوز." ندارم  زا شییتاب با متین که بودم نداده ر
 شدنبال نگرانی با ه  مائده و رفت بیرون سالن از و شد بلند جاش
 .رفت

و وش به ر  :گفت  کور

 یهو؟ شد چی -

و هاش شونه کوروش و و انداخت باال ر  :گفت پسره به ر

 بر*ق*ص ؟ ندارم حوصله گفت نشنیدی مگه -

 !"نکبت ی پسره"

یاورد طاقت دل  دیگه ئده دنبال رفت  و شییدم بلند و ن . نمتی و ما
شت عجله با نبودن، که ساختمان جلوی  ائدهم. رفت  ساختمان پ
 .زد می حرف باهاش داشت

و اینا همه من. متین نباش خودخواه -  ،بودم گفته بهت قب  از ر
 .کردی قبول خودت تو

. نگ  یچیه و بشین  زمینی سیب مث  تون  نمی تون ، نمی مائده -
 .کن درک منو تو. شدم می خفه داشت  بابا
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ئه؛ با حق خب خیلی - ما تو گه کوچولو یه ا  تموم کن تحم  دی
شه، صال من  می ضاع این از ا ضی او ست ، را   خال خاطر به خب اما نی
... 

 متین و مائده زد؟ زنگ گوشییی  به االن احمقی کدوم آخه خدا وای"
شون هر  هول بس از." شانس این سر تو خاک. خب دیدن منو دوتا
و بودم کرده  :گفت  دوتا اون به ر

 .سالم -

شتر متین اخمای که شد باعث این و  شغ ه  مائده و بره ه  تو بی
 !"اینه اوهوم عمیق، نفس سه، دو یک ظاهر، حفظ. "بخنده غش

 .داشت کارت خالت جون مائده -

 .ممنون عزیزم باشه -

 من حاال و داخ  رفت مائده که بودم وایسیاده چغندر مث  هنوز من
و سییرش و کشییید پوفی متین بار این. شییدی  تنها متین و  داختان ر

 :گفت  و رفت  نزدیکش. پایین

قا -  اومده؟ پیش مشکلی متین آ

 این معنای چرا من خدایا. "کرد استپ چشمام تو و اومد باال نگاهش
و نگاه شماش!" نفهم  سر بر خاک ای فهم ؟ نمی ر شه از چ  همی

 "بود؟ شده چی بمیرم الهی. "بود تر غمگین

 .خوام می عذر ازتون حرفا این و آهنگ قضییه بابت من -
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ست ؟ عذر و شدم گیر جو یهو چه من به سرم بر خاک اوا"  آخه خوا
 !"پیاز ته نه پیازم سر نه من

 :گفت و زد پوزخندی متین

 .نداشت  مشکلی اونا با من -

 چی؟ پس -

 رهدخت چه تو به آخه! پیچی پیچ بگه به  که حاالسییت خدا وای"
 "فضول؟

 .تویی -

 .شد نعلبکی دوتا اندازه چشمام

 !من؟ -

 .چشمام تو خورد سر نگاهش باز

 !هستی لعنتی توی آره، -

یا" و خودش" کرد؟ توهین به  االن چی؟ یعنی خدا و ر  ول زمین ر
و سیرش و کرد  چرا دادم؟ نمی فحشیش چرا. "گرفت دسیتاش بین ر
ودتر  بد خودم  حال خرابش حال دیدن با چرا رفت ؟ نمی اینجا از ز
 "شده؟ چ  من شد؟

وز همون از احمق من احمدی، خان  ملیسا ببین - و پام که اول ر  ر
 های بچه همه جلوی تو و شییده خراب دانشییگاه اون تو گذاشییت 
شقت کردی تحقیرم حرفات با کالس  نظرت به دون  می. شدم عا
سخره ضوع اما س، م  کردنت فراموش برای کاری هر من که اینه مو
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سره گی می خودت پیش االن دون  می آره،. نداشیت سیودی کردم  پ
شق  دنیامونه بین که فرقی همه این با که س دیوونه  االن  و شده عا
نه، می اعتراف به  داره ما ک گه خدا به ا ید. تون  نمی دی  یفتکل با
و خودم وشن دل  و تو با ر  .رسیده جام این به دیگه. کن  ر

 .کرد گلوش به اشاره دستش با و

 ه  خدا. کرد می دیوون  ندیدنت اما کن ، فراموشییت خواسییت  -
 دل  کار نبود، خودم دسییت تو به دزدکی  نگاهای دونه می خودش
 .بود

ستاد مبهوت من مقاب  و شد بلند جاش از ستقی . ای ش به م  مامچ
 :گفت و شد خیره

و بشییین  تون  نمی -  یشیینهادپ بهت و میان پسییرا ببین  و صییندلی ر
 که بشیه، خیره چشیمات به من جز به کسیی که دن، می ر*ق*ص

ستت من جز به یکی شته دو شه، دا شی ای دیگه کس مال تو که با . ب
صر اونا البته ستن، مق صیر نی ستی نم دنیای و من مال که توئه تق  نی
شت  نمی ه  لحظه یه بودی اگه که  قیافه این با خودم جز به کسی ذا

 .ببیندت

شام جلوی از بعد و  چی دیدم؟ می خواب نکنه خدایا. "شد غیب چ
و خودم. بودم مبهوت هنوز" رفت؟ کجا گفت؟ چی شد؟  سالن به ر
ودتر خواست  اینا مامان از و رسوندم  .خونه بری  ز

 .نخوردی  شام  هنوز آخه زشته -
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 .بده العاده فوق حال  مامان -

وی و رنگ که مامان و پریدم ر ئده از فقط. کرد قبول دید ر  کتی و ما
با مامان و کردم خداحافظی  هک کنن خداحافظی بقیه از تا رفتن با

وم مائده  :گفت آر

 شده؟ طوری ملیسا -

 .بده حال  ک  یه فقط نه، -

بطی مطمئنی -  نداره؟ متین به ر

 مگه؟ چطور نه، -

 .رفت سرسری خداحافظی یه با اون  آخه -

و خودم بابا مامان همراه منگ و گیج. نزدم حرفی سوندم خونه به ر  ر
 .اتاق  تو رفت  راست یه و

 مث  متین حرفای و نبرد خواب  صییبح تا زندگی  تو بار اولین برای
و چیزی یه. اومد می فرود سرم تو پتک  ودب این اون  بودم، مطمئن ر
و داشییت  متین به که احسییاسییی که ب دیگری مورد در حاال تا ر  هتجر

وز از بود گفته به  اون. بودم نکرده شگاه، تو اول ر  زمانی ادقیق اون  دان
و متین بودن زیر به سر ها بچه همه جلوی من که سخره ر  کرده م
 قاب  غیر برام که بود خرابش حال همه از بدتر. شییده عاشییق بودم

و گوشی  فکری هیچ بدون. بود تحم   :نوشت  براش و درآوردم ر

 "بهتره؟ حالتون"
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و سییند دکمه که همین بع یه افتاد، سییاعت به نگاه  تازه زدم ر  هب ر
 امپی زنگ شیینیدن با. کردم غلطی یه فکر بدون باز خدا وای! چهار

 عسییری. بود نخوابیده اون  پس بود، داده جواب. پریدم جا از گوشییی 
و پیامش  .کردم باز ر

 این از غمت خنجر که شییود نمی تر خراب این از من خراب دل"
 ."زند نمی تر خراب

 :دادم جواب

 ."ببینمتون طوری این وقت هیچ خواست  نمی من"

 :داد جواب سریع

 می چه بفهمی که تا بگیر آتش شود، نمی تماشا به سوختن احساس"
 ."کش 

سط این حاال  ن م میگه شیطونه. کرده گ  شاعریش و شعر برام و
و جوابش  !بدما می  با ر

 خبری  بی زه  و شهر یک به دو هر تو و من"

 دری  به در ی گمشده دل دنبال دو هر

 چرا آه همی  محتاج که ما

 گذری  می ه  ی کرده تب تن کنار از

 افسوس اما ه  خواه هوا کبکی  دو ما

 قدری  و قضا چنگال ی بسته پر دو هر

 دارد فرقی چه آه قفس که یا آسمان
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 "پری  و بال بی و نداری  پرواز پر

و پیام وقتی  دبای چه اون تموم. شیید راحت خیال  انگار کردم سییند ر
 اما ندم،مو می جوابش منتظر باید. بود شییعر این تو گفت ، می بهش
 .برد خواب  که بود شش ساعت نزدیک

*** 

وز اون و لباسییام سییریع. داشییت دیگه معنی یه رفتن دانشییگاه برام ر  ر
شیدم  یرونب پریدم اتاق  از و مقنع  تو دادم تار آخرین تا ه  موهام و پ
و متین پیام تازه که  .خوندم ر

 همون زا که این با. نبودم تاب بی رفتن دانشییگاه برای انقدر حاال تا"
وز وز یه امروز ولی دیدنت، مشتاق و شدم عاشقت اول ر  ."س دیگه ر

 .شد باز گوش بنا تا نیش  پیامش متن خوندن با

 .س آماده صبحونه. بخیر صبح خانوم -

 .خورم نمی. سالم -

 :گفت و شد خارج آشپزخونه از کرده بیگودی موهای اون با مامان

باره تا بخور برو -  .شهب بد حالت دیشب مث  نیفتاده فشارت دو

بان چش  -  .قر

و لپش و پریدم بعدم  :گفت  و ب*و*سیدم ر

 .بخیر صبحتون زیبا، پرنسس سالم -

 :گفت بود، پریده باال تعجب از ابروهاش که حالی در مامان

بیارم کارات از سر من -  .کردم شاهکار در
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 .نکردم ه  خاصی کار خودمه کار تو سرم من مامان ، اوه -

و شونش مامان  .آشپزخونه تو رفت سریع و انداخت باال ر

شت  کالس ده ساعت که بود این خوبیش  اعتس سه که این با و دا
شتر  به و ردمخو لقمه چندتا. بودم حال سر خیلی بودم، نخوابیده بی
 .نکردم توجه اصال ه  کرد می نگاه  موشکافانه که مامان

 .دارم کالس ده دیگه، برم من ممنون، خب -

و سرش فقط و نزد حرفی مامان  .داد تکون ر

*** 

و پام  متین نبالد نگاه با بقیه به توجه بی گذاشییت ، کالس توی که ر
شت  شیب آرامش و زیبا لبخند و بود شده خیره به  که دیدمش. گ  خ
وی  می حلق  تو داره قلب  چرا شییده؟ چ  من خدایا. بود لباش ر
ساس حال عین در اما زنه، س  آیا کن ؟ می آرامش اح ساس این ا  اح

ست؟ عشق سئله نبودن؟ یا بودن نی ست این م  هی همون خدا وای! ا
شت  که عقل  ذره سره این دا و نگاه . رفت داد باد به پ  تیسخ به ر
وش و رفت  صندلی اولین سمت به و گرفت  ازش  سب از. شدم ولو ر
ود ستام از کدوم هیچ هنوز بودم اومده ز  سه دو فقط بودن، نیومده دو
 .بودن زدن خر مشغول ه  اونا که بودن کالس های خرخون بچه تا

 :گفت بود خرخونا دختر از یکی که اکبری

 کردی؟ تعجب دیدنش از ه  تو -

 چی؟ -
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و محمدی -  !شده چیزی عجب دیدیش؟ گ ، می ر

 اکج به کار ببین! شییدن  عاشییق این با کنن من سییر تو خاک ای
 دیدن اب نبوده چیزا این نخ تو اصال که خونی درس بچه این که رسیده
 .افتاده آب دهنش متین

 :گفت  حرص با

و خرتون شما -  .بزنین ر

و جزوش و گفت ایشییی  تیغ هسیی یه با که متین بگیری درد. آورد باال ر
 متین .شد بلند گوشی  اس ام اس صدای! نذاشتی برام اعصاب کردن
 .بود

شه" شینی؟ تر عقب ردیف دو یکی می  داری ، کالس سهرابی با امروز ب
 ."لطفا

 بدم انقدر عیییق،. بخواه جون شما چش ،! شده غیرتی جون ، ای
یاد ید زن. کن گوش حرف زن از م یال بی...  با  تو خدایی ولی. خ
ستاد حلق  بین رد و آخر ردیف رفت  و شدم بلند جا از. بودم نشسته ا
و متین سنگین نگاه راه وی ر  می راحت عقب از. کردم حس خودم ر

 تدرسیی خودش برای که جدیدی قیافه اون با. بزنمش دید تونسییت 
. دش می مبهوتش دقیقه چند اومد می تو کالس در از کی هر بود کرده
ستما جلوش برم میگه شیطونه! خدا وای و بچ . وای شون با ر  نگاه
 به خوبیش. ندارن ناموس خودشییون انگار ،...ا اال... ا ال. دادن قورت



wWw.JustRoman.iR  282 

 

 

و سالماشون جواب زیر به سر فقط اون که بود این  نه،ای آهان. داد می ر
و مثبت  بچه همون من  .پسندیدم می بیشتر ر

شت متین که رفت هوا کرکرمون و هرهر ها بچه اومدن با  به  و برگ
 نکردم، کاری که من وا،. شده دلخور فهمیدم نگاهش از. شد خیره
 خندش صدای مودب و متین دختر یه همینه، آهان. خندیدم فقط
شه بلند شه" بزنه اس که االنه گفت . نمی شت می و نی ." لطفا ندی؟بب ر
 خنده ذوق نگاهش با عوض در ولی نداد، اسیی ام اس هیچ متین اما
 .کرد کور منو ی

ود با  من و دش خفه گوش  تو یلدا ویز ویز صدای کالس به سهرابی ور
 .بودم ممنون سهرابی از بابت این از

و سرش که این بدون سهرابی وی بیاره باال ر وم مقابلش کاغذ ر  و کرد ز
سیار بنده خوشگ  شانس که جایی اون از. کرد غیاب حضور  ستا ب
 .بود الفبا حروف ترتیب به آخه بودم، من لیست اول اس 

 .بله -

و چشماش اما نکرد، نگاه   و یدکش عمیقی نفس و بست لحظه یه ر
و بعدی نفر ست به خودکار و شدم خیالش بی. خوند ر  هب شروع د

 .کردم متین تصویر کشیدن

 و دایل. آورد می ک  جلوم ه  پیکاسییو شییدم می گیر جو وقتی خدایی
سته طرف  دو که نازنین ش وم بودن ن وی بودن کرده ز شی ، ر  رایب نقا
 :گفت  لب زیر و حرص با همین
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و جاش بگو شییقایق به نازی -  کنار خوام می کنه، عوض من با ر
 .بشین  دیوار

و جام وقتی حتی . دنکر نگاه  سیهرابی ه  کردم عوض شیقایق با ر
و خدا  .بود شده آدم انگار شکر، ر

وی کالس طول تموم  بیسییهرا وقتی دقیقا و کردم کار متین عکس ر
شت سریع. شد تموم ه  من هنری اثر" نباشید خسته" گفت  مشگذا
 این. ما جلوی اومد بهروز. نبیننش فضییول  دوسییتای تا کیف  توی
شگاه، تو نازنین نامزد دیدن از بعد که بود باری اولین  موقعی بهروز دان
نارمون بود ما پیش نازنین که مد، می ک  هممون ه  همین برای او

 .شدی  متعجب

و نازنین، به نگاه بدون  :گفت یلدا به ر

 .بری  جان یلدا -

 میان؟ ه  ها بچه ببین  کن صبر اوکی، -

و و  :گفت ما به ر

 .رم می باهاش من  کتاب، نمایشییگاه بره خواد می بهروز ها بچه -
 میاین؟ شما

 :گفت ذوق با شقایق

 من .کشیده ته رمانام بخر، واس  جدید رمان کتاب دوتا یلدایی وای -
 .خرید بری  خوای  می دختردایی  با آخه نمیام،

 .نبودی  اینا و کتاب خرید وادی تو که ه  نازنین و من
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وش بهروز، -  میاد؟ کور

شقه که اون بابا، نه - صال گفت گفت ، بهش که همچین. انگار عا  ا
و دخترخالش و نداره وقت امروز  .کرده دعوت ناهار ر

 !غلطا چه َاه َاه،

 .بای رفتی ، ما پس -

ید مده معمول طبق ه  حم بال بود او  و من فقط و نازنین دن
س ، تو من که انگار نه انگار ه  متین. موندی  شقایق سا کال  یلشو

و  .رفت و کرد جمع ر

لد فحش چی هر یعنی  تو گوشییی  که دادم متین به دل  تو بودم ب
 .بود ناکسش خود. لرزید جیب 

 "ببینمتون؟ تون  می"

سش گفت می شیطونه س  وا  کردی می رصب دقیقه یه کالس تو" بنوی
 :نوشتن خود به خود دستام اما." دیدی  می

 "کجا؟"

 ."پارک"

 ."جام اون دیگه ساعت نی  تا"

س نمی که این با. بیاد باهام که بود شده پیچ سه شقایق  کجا تدون
 خواست می و بود کرده شک به  نامعلوم دالی  به اما برم، خوام می
و طرف بیاد  .ببینه ر

 .خونه ری می راست یه و ری نمی جایی ملی جون بگو -
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 .خونه رم می راست یه شقایق جون -

و، زهرمار - وغکی منو جون پرر  .نخور قس  در

و امروز یه عمت جون شییقایق -  و کار به من  بذار و شییو خیال بی ر
 .برس  زندگی 

 امخو می فقط ندارم، زندگیت و تو کار به کاری من  عشییق  خب -
 .کنه می دک من  داره خاطرش به خان  ملی که کیه طرف ببین 

و تو دارم که باشه بارم اولین نکن  فکر خب -  .کن  می دک ر

 .نامردی خیلی -

 فتگ بابام به اومدم دنیا به وقتی پرسییتاره فهمیدی؟ االن تو اوه، -
 ."نمیشه مرد و دختره یه بچتون"

 .پیچوندی منو باشه یادت اما برو، خب خیلی -

 .بای ب*و*س، گل ، باشه -

 برای من نقش االن که بودم این فکر تو فقط پارک تا ماشییین توی
ست چیه؟ متین ست و متین بابا، نه دخترش؟ دو  که نای دختر؟ دو
یه خه زنشیی ؟. منتف قد که هنوز جون احمق آ قد ع . نکردی  م

 کارش ؟ چی پس گی؟ می پرت و چرت چرا ملی بابا، ای خواهرش ؟
شین و کشیدم پوفی و ما سی ه  سراغ رفت  و کردم پارک ر . زیزمع کال
وی شسته نیمکتی ر  قدم دو ییک و شد بلند جاش از دید منو تا و بود ن
 .اومد سمت  به

 .سالم -
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 چطوری؟. سالم -

 خوبید؟ شما ممنون، -

 رچقد خنده با خدا، وای. زد لبخند اون  زدم، لبخند فقط جوابش در
شه ناز وی ماچ  تا دو بپرم میگه شیطونه! می  غشتی شش صورت ر
 .کن 

 بشینی ؟ یا بزنی  قدم -

ست  می شماش باز خوا و چ شین گفت  همین برای بزن ، دید ر . ی ب
 .نشست ازم فاصله با اون  و نشست 

 خب؟ -

 .بزنه حرف تا شدم خیره چشماش به

و نگاهش  :گفت و گرفت چشام از ر

و حرفام راحت که سخته واس  -  .بزن  بهت ر

 می که بود بارش اولین و بود پاسییتوریزه بچ  خب. نزدم حرفی
ست ست دختر یه به خوا ست...  درخوا ست...  درخوا  چی؟ درخوا
 :گفت  بزنه حرفی که این از قب . دون  نمی ه  خودم

 چیه؟ آشنایی این از منظورت بدون  خوام می -

 ... من خب...  خب -

 :گفت سریع و کشید عمیق نفس یه

 ... احمدی خان  ببین -

 .هست  ملیسا -
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 ... خانوم میسا -

 .خالی ملیسای -

 :گفت و خندید

و حرف  گذاشتی اگه دختر -  .بزن  ر

 .بفرمایید -

  نیت و دارم عالقه بهت من گفت ، بهت ه  دیشییب من ملیسییا، -
جه فقط ه  فاوتی ، خیلی ه  با ما دون  می خب. ازدوا ما مت  هر ا
و دل  کردم کاری  نهمی واسییه نتونسییت ، بگذره ازت که کن  قانع ر
 .بکنه خواست کاری هر تا دل  دست دادم ه  عقل  افسار

 شبه ناناز لبخند یه جاش به اما!" شدی عاق  حاال تازه" بگ  اومدم
 :گفت  و زدم

 رقف ه  با خیلی خانوادگی و عقیدتی نظر از ما که دون  می خودم -
 ... اما داری ،

 ام کله وت عق  کال من که این گفت ؟ می باید چی مثال. شدم ساکت
ست صمیمام تموم و نی وی از ه  ت سمه؟ ر سا  که این همه از بدتر اح
  داشت جورایی یه و بودم آورده ک  متین به احساس  جلوی ه  خودم

 .شدم می تسلیمش

 :گفت زن ، نمی حرفی دید که متین

ضوع - ضی من برای که اینه مو شه با خیلی اعتقادات  از بع ز  نمی و ار
 .بگذرم ازشون راحت خیلی تون 
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 :گفت  نیارم ک  من  که این برای

 .طور همین من  خب -

زش با و ترین مه  -  دنیا این تو حاضییر حال در که چیزی ترین ار
و زندگیش و جوونی تموم من برای اون مادرمه، دارم  نمی گذاشییت، ر
عد که خوام نمی و تون  هاش ازدواج  از ب  خوام می گ  نمی. بذارم تن

و همسرم  خون  خوام می حداق  اما کنه، زندگی مادرم با کن  مجبور ر
شه نزدیکش سرم و با شتش دختر جای ه  هم و ندا  اگرچه. کنه پر ر
ئده و ما ئده گاهی حتی و داره دوس واقعیش دختر مث  ر و اون ما  ر
 نکنه مجبور منو که دارم انتظار همسییرم از من اما کنه، می صییدا مادر
و یکی مامان  و اون بین  که؟ متوجهی. کن  انتخاب ر

 بود، متین مادر جون، بهجت جای به ای دیگه کسییی هر اگه خب
 ک  مدت این تو که شناختی با اما رفت ، می و شدم می پا االن همین

شقش جورایی یه بودم کرده پیدا مادرش از  قطف همین برای بودم، عا
 :گفت 

 .متوجه  -

 نداری؟ مشکلی موضوع این با که تو...  که تو -

 .اصال -

بونی لبخند  :گفت و زد مهر

وزی چند همون تو -  .شده عاشقت مامان بودی ما پیش که ر

 .داره راه دل به دل -
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 .توئه نوبت خب، -

زش با چیز یه که سرم بر خاک  .گ ب بهش که نیست ذهن  تو ه  ار

ورکی لبخندی  :گفت  و زدم ز

ودتر ک  یه من راسیتش خب -  قتو یه برای باشیه خونه، برم باید ز
 .دیگه

بون لبخند  :گفت و زد ای دیگه مهر

و وقتت که ممنون  -  .گذاشتی اختیارم در ر

 :گفت  و زدم لبخند جوابش در

 .خداحافظ پس -

 همراه  ماشییین نزدیک تا و شیید بلند ه  اون شییدم بلند که جا از
قار و متین قدر اون. اومد  ه  من که کرد می رفتار و رفت می راه باو
 ماشییین سییوار. کردم می رفتار تر خانومانه مقابلش در ناخواه خواه
وندم خونه سمت به و شدم و خودم مدت تموم و ر  که دادم فحش ر
 .ندارم عالیق  و اعتقادات توی اولویتی اصال

و کردم می غلطی چه داشییت  که این خب  دون ، نمی ه  خودم ر
س دیروز تا که من اومده؟ سرم به چه خدایا. خب بود ازدواج نیتش   ا
 چی هر پوف،... .  حاال اما گرفت ، می جبهه سریع اومد می که ازدواج
ست که ساس ه ضوع خب. کنه می خل  داره کن  می اح  هک اینه مو

 همیشییه مث  من اگرچه کنه؟ می برخوردی چه بفهمه اگه مامان 
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و خودم حرف صاب جنگ افتادن راه برای باید اما زن ، می ر  آماده اع
 .باش 

ما بزن ، حرف یکی با خواسیییت می دل  قا ا مان اون دقی  که بود ز
و کس هیچ فهمیدم مان. ندارم ر با ما  آخرین دادم می ترجیح که با
شن نفراتی شن، خبردار که با وش ب س و بهروز و نازنین و کور  تو که اآتو

شون دنیاهای و چین خبر حک  که مائده غرقن، خود س  داره ر  و وا
صال که ه  شقایق و یلدا  هنوز ه  خودم اگرچه کرد، نخواهند باور ا
و دل و درد پس. نشییده باورم و پام هنوز. شییدم خیال بی ر  خونه تو ر
 .نبود ایران مال شماره. رسید واس  پیامک یه که بودم نذاشته

 ."آرشام. شده تنگ واست دل . خوشگل  سالم"

و ی پسره بمیر برو و جوابش! پرر و گوشی  و ندادم ر  .یف ک تو انداخت  ر

*** 

و پام بونش صییورت گذاشییت ، کالس تو که ر و مهر  نگاهش. دیدم ر
 .بود کننده دیوونه واقعا

و سییرش و زد لبخند به   وت و رفت  و زدم لبخند ه  من. داد تکون ر
سته اون که ردیفی ش صله صندلی تا سه با بود ن ست فا ش  اومدم تا.  ن
 ایصد که حالی در و شدن کالس وارد شقایق و یلدا سمتش برگردم

 .افتاد من به نگاهشون بود، بلند خندشون

وزه دو زنیا، می مشکوک ملی، اوه - ود ر  .کالس سر میای ز

 :داد ادامه لودگی با ه  شقایق
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وز اون نکنه -  کرده؟ دعوات سهرابی ر

 .شی نمک با بخور شور خیار ک  یه زهرمار، -

شون ستن طرف  دو دوتا ش  و کردن سالم متین به حال همون در و ن
شه مث  اون  شون پایین سر با همی و جواب ش تو شقایق. داد ر   گو
 :کرد زمزمه

و جواب  اخ  با چشه؟ این -  .داد ر

 .ای مزه بی بس از -

 چه؟ این به وا، -

 د،فهمی دفترش تو ه  سهرابی خود احتماال تو ی نکره صدای با -
 .این به برسه چه

 ریب باید و باختی و شرط فعال که حاال! کنه می ه  دفاعی چه اوه، -
 نه بنگر مرا من، عشییق آه" بگی بهش کالس های بچه همه جلوی
 ."است شب رنگ چشمانت رنگ ه  که را سیاهت های کفش آن

سرای از یکی وقت همون و شد بلند تامون سه هر خنده صدای  پ
و و شد وارد بود، ده ترم احتماال که باالیی ترم آشغال  :گفت ما به ر

 !خندید می ناناز چه جون، -

 :گفت شقایق و شدی  ساکت تامون سه هر

 !میاد خوش  ازش َاه،خیلی -

و صدات جیگر؟ چی -  .نشنیدم ر

 ... چقدر بینی نمی کن، ولش شقایق -
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 خوشگله؟ چی چقدر -

و گورت -  ... ر

 :گفت متین که بود نشده تموم حرف  هنوز

 زاده؟ شمائی آقای اومده پیش مشکلی -

و خودم لحظه یه که کرد نگاه من به اخ  با همچین بعد و  خیس ر
 .کردم

 .کنه می ه  َتخمی و اخ  چه حاال از بیا، دِ 

 .جناب نه -

 :گفت دوستش به لب زیر ه  بعد

 .اومد منکراتی بدو، -

 کپیام ه  من واسه شد، وارد استاد که همین. ما سر پشت نشست و
 :بود نوشته متین. اومد

 ."منتظرت  دیروزی پارک همون تو کالس بعد"

 .بود ه  تو اخماش کردم، نگاهش

 ."میشه چی ببین "

و جوابش جوری این چرا دون  نمی ما دادم، ر یدم وقتی ا  اخماش د
 .افتادم کردن غلط به رفت ه  تو بیشتر

 :گفت شوخی به شقایق که کردم نگاهش انقدر

و جامون خوای می -  گردن آرتروز طوری این کنی ؟ عوض ه  با ر
 .گیری می
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و خودم سییریع بده گیر به  کسییی که این بدون بار این  ارکپ به ر
سوندم سیده هنوز متین. ر شین تو همین برای بود، نر  شمنتظر ما
 اخ  هنوز. شییدم پیاده من  شیید پیاده ماشییینش از وقتی. موندم
 .میشد تر خوشگ  اخ  با المصب بود، ابروهاش بین کوچیکی

 .باالتره ک  یه شاپ کافی نداری؟ می  چیزی -

 .فعال نه -

و سکوت سریع اون و نشستی  قبلی نیمکت روی  .شکست ر

هت و دون  می من خانوم، ملیسیییا ببین -  بین که گفت  ه  ب
ضوع اما زیاده، خیلی تفاوت شاید شما و من اعتقادات  که اینه مو

وم زندگی یه تشیکی  و دیگه ه  به رسییدن برای باید  دغدغه، بی و آر
و مقابله طرف ناراحتی باعث انجامش که چیزایی سری یک  یترعا ر
و این. کنی   نه؟ یا داری قبول ر

صال کردم نگاه که چشماش به آن یه  هبرس چه رفت یادم ه  سوال ا
و نگاه  سییریع همین برای جواب، به  بیسیت ده با و دزدیدم ازش ر

 برای واسح تمرکز و مبارک مخ به فشییار علتش که تاخیر ثانیه ثانیه
 :گفت  بود، مقابل  سیاه چش  پسر ابهام از پر سوال یادآوری

 .آره -

 آره و نه یه خب، بکن جون" میگه متین حاال کردم فکر خودم پیش
ور انقدر که  !"نداره زدن ز

 .دارم ازت خواهشی یه پس خوبه، -
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 ینا به... ا اال... ا ال...  و خالی خونه بری  بیا بگه نخواد االن خدا، وای
و پاستوریزه این آخه منحرف، ذهن  !خواهشا؟ این به چه ر

و پرسشی  نگاه وقتی  :داد ادامه دید ر

و پسرا نظر که بشه باعث بلندت ی خنده صدای ندارم دوست -  به ر
 .کنی جلب خودت

و ما عشق اهکی،  !هاش خواسته این با باش، ر

 ... داری خنده چیز یه اگه آدمه؟ خود دست ه  خندیدن مگه وا، -

 :گفت و پرید حرف  وسط ادب بی

و منه آزار باعث که کارایی شیید قرار اما دون ، می دون ، می -  انجام ر
 ... باید متقابال من  که طوری همون. ندی

صر کردی فکر چی؟ یعنی - سه ع و امصد تا نخندم من که دقیانو  ر
و پام ه  ازدواجمون بعد خوای می نشینوه؟ کسیی  بیرون خونه تو از ر
 ... که این یا نشه؟ جلب دیدن  با پسرا نظر وقت یه که نذارم

 ،کردم خواهش یه ازت فقط من شی؟ می عصبی چرا جان، ملیسا -
 هوم؟

 موجب ه  عادت ترک بودم، طوری این زندگی  اول از من ولی -
 .مرضه

 طوری اون زاده شمائی وقتی دونی می چی؟ من دل چی؟ من پس -
و چشماش و پاش  خواست  می" جون" گفت بهت بیارم؟ کاسه از ر  در
بیت ملیسا خوشگله؟ گفت بهت وقتی یا  جوری این وت خانوادگی تر
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 ه  نیسییت مه  خانوادتون توی چیزا این که این درسییت، بوده
ست،  خودش به زاده شمائی شد باعث خندت وقتی تو خود اما در
 گها نشییدی؟ ناراحت بندازه تیکه بهتون جلوتون بیاد و بده جرات
 و بوده اشییتباه کارت داری قبول ه  خودت یعنی که س آره جوابت
ست نه اگه وی پا من که ه س  تموم ر سا  همین باهات و ذارم می اح
 .کن  می تموم جا

 کنی؟ می تهدید -

و راسییتش کن  می خواهش فقط عزیزم، نه -  مطمئن تا بگو به  ر
ش  ست به ازت که شناختی اون ب شتباه آوردم د  سامح تموم و نبوده ا
 .درسته درسِت  تو به

وم حرفاش دونسییت  می کیه؟ دیگه این خدا، ای  چند مث  موثره، ر
و خواب که باری  یه کرد، تسییلیم  نهایت در و گرفت چشییمام از ر
 .بره می سر پنبه با جورایی

و سرم فقط  :گفت  و دادم تکون ر

 .گرسن  کنه، نمی کار درست مغزم فعال -

 :گفت لبخند با

 .شاپ کافی بری  -

 .بری  -

فای درگیر ذهن  شییب اون تموم گاهش و بود متین حر  یه حتی ن
شم  جلوی از لحظه صمی  که شد این. شد نمی دور چ  هی گرفت  ت
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 طمهل غرورم به که قدری اون نه اون  ک ، یه فقط بیام، راه باهاش ک 
 .مردم نمی که خندیدم نمی بلند بلند اگه حاال. بزنه

*** 

و عقدش جشیین کارت نازنین وز اون تموم و کرد توزیع ما بین ر و، ر  ر
ود حتما که کرد تاکید بار یک دقیقه پنج هر  .بیاید ز

 بخندل با کارت دیدن با بهروز که بود وقتی قسییمتش ترین جالب
 :گفت

قا با امیدوارم خان ، نازنین باشه مبارک -  و یدبش خوشبخت حمید آ
زوهاتون به  .برسید آر

 :گفت و کرد نگاه یلدا به لبخند با ه  بعد

 .میای  حتما یلدا و من -

وش به ه  یلدا که لبخندی با  دتیم اون تموم شدم مطمئن پاشید ر
شونا که افتاده مهمی اتفاقات یه بودم، متین و خودم درگیر من که  ز
 .خبرم بی کامال

وز اون  شدن، کالس وارد دورش های عالف و زاده شمائی که همین ر
و زاده شمائی و اومدن ما سمت به راست یه  :گفت ما به ر

 .شد عرض سالم -

و نگاه  که من  از که برگردوندم ای دیگه سییمت به و گرفت ازش ر
 و ترف در دست  از مکان و زمان انگار. شد قف  متین نگاه توی قضا
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ست  جایی کردم حس من بونش نگاه و متین و من فقط که ه  مهر
 .داری  حضور

 می رمانتیک های رمان تو که ای جمله واقعی معنای داشییت  تازه
گاه در" گفتن می و نوشییتن  که بردم می پی." شییدم غرق طرف ن
ست با و صندلی به داد تکیه پوکش ی کله اون با شقایق  دید زاویه نب
 بی .داد نجات  شدگی غرق خطر از منو بزرگ سد یه مث  متین و من
 :گفت حرص با که شقایق به زدم محک  گردنی پس یه اختیار

 مرگته؟ چه سنگینت، دستای بشکنه ای -

 .هیچی هان؟ -

 ام؟ کله پس زدی هیچی خاطر واسه ملی، بمیری -

 :گفت  و کردم نگاش باز نیش با

 .ملسه خورت کتک تو جون نه، -

 !بگیری درد -

 :گفت هیجان با بعد

و زاده شمائی حال چطور دیدی -  گرفت ؟ ر

گاه  تازه تاد جلوم به ن یدم و اف جه اون از خبری د  و خروس جو
 .نیست دوستاش

و نگاه   :گفت  و شقایق متعجب چشای تو برگردوندم ر

 .آهان -

 خوبه؟ حالت ملیسا -
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 :گفت  و شدم گیر جو یهو

 مپرس که ام کشیده عشقی درد -

 مپرس که ام چشیده هجری زهر

 کار آخر و جهان در ام گشته

 مپرس که ام برگزیده دلبری

 :تگف و شد سنگ هفت توپ دوتا ی اندازه چشماش بار این شقایق

 چی؟ -

و ذهنت! داوینچی لئوناردو -  دننبو خالی واسییه عزیزم، نکن درگیر ر
 .گفت  عریضه

پرسه ساله ده انگار که لحنی با و شد باریک چشماش حاال  :فتگ باز

 مطمئنی؟ -

 .عزیزم نکن شک -

وزه چند این تو ملی، ببین  کن صبر -  کردی؟ می غلطی چه ر

 .سوخت  می شمع چون هجرانت از گل ، هیچی -

 .کردم جان نوش گردنی پس یه من بار این و چسبوند آمپر دیگه

 ...!انشاا بگو دستت، بشکنه هوی -

 ... و تکلیف  امروز من -

ود با  .خوشحال من و شد خفه استاد ور

وز چشییمتون و زد جی  نازی معمول طبق که کالس بعد  نه،نبی بد ر
 اتنه نه انتحاری حرکت یه در ه  من و نکرد ول و شد کنه شقایق
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و حواسییش  خیال با تونسییت  بلکه کردم، پرت خودم موضییوع از ر
بیارم، اطراف جدید ماجراهای از سر راحت  سریع که بود این اون  در
و  :گفت  ظن سوء از پر لحن با یلدا به ر

 خبره؟ چه بهروز تو بین ببین ، کن صبر یلدا -

خ گوش بنا تا یلدا که بود کافی حرف همین  پته هتت به و بشییه سییر
 و وایسته کمر به دست مرد، می فضولی از داشت که ه  شقایق بیفته،
 :بگه

شم  به به - شن، چ و ود ر شت تا بدو. کن اعتراف سریع تند ز و نع  ر
 .نخوابوندم وسط همین

 .نیست خبری بابا، هیچی -

 آره؟ ه  ما با خان  یلدا -

 .نه یعنی آره، -

 :گفت  خنده با

 نه؟ یا آره آخرش -

 ... بهروز و من خب -

 !بکن جون دِ  چی؟ بهروز و تو -

 کمکش که بود این بهش شییدن نزدیک از قصییدم اولش هیچی، -
و نازی کن  نه، فراموش ر ما ک یدی  کردی  باز چشیی  تا ا  ه  به د

 .شدی  عالقمند

 :گفت تعجب با شقایق
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و نازی سرعت این به بهروز یعنی -  کرد؟ فراموش ر

وی ه  به عشقشون و نازنینه با حق میگه بهروز خب -  ازیب بچه ر
 .گیره می تصمی  باز چش  با داره حاال و بوده

 !او -

 گی؟ می او گرگی مگه زهرمار، -

شونه گفتن " او" این ملی، سرت تو خاک -  بخ. تعجبمه اوج ی ن
 ادامش؟

 :گفت لبخند با یلدا

 خواستگاری برای ترم این آخر شده قرار و گرده می کار دنبال بهروز -
 .بیان خانوادش با رسمی

ود انقدر چرا امروز! خوب چه واقعا؟ -  رفت؟ ز

 .داره استخدام ی مصاحبه -

 نه؟ یا کنهب واسش تونه می کاری ببین  بگ  بابام به خوای می یلدا -

 .دم می خبر بهت حتما نشد یکی این اگه ممنون، -

 هاگ ندادی؟ لو چیزی ما به و گذاشتین ه  خواستگاری قرار نامرد، -
 وزر ذاشییتی می حتما بهتون کرد نمی شییک العق  ناقص ملی این

 !گفتی می بهمون عقدتون

 شک بهشون بازم العق  ناقص من خودت قول به شقایق، اوی -
 .نداری عق  اصال که تو کردم،

*** 
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 دیگه؟ میای -

 من؟ اومدن به دادی گیری چه مائده وای -

 .دیگه بیا. برم خرید تنهایی ندارم دوست من خب -

 .میاد باهات ه  دادشت خان گفتی االن چیه؟ تنها -

 .نداره سلیقه اصال متین دونی، می که تو. بیاد خب -

 .رسه نمی بهت دست  آوردی شانس فقط یعنی -

 بزنی ؟ حرف خودمون  داداش مورد در نداری  حق خب؟ چیه -

 .بکن خواد می دلت غلطی هر -

 .منتظرت ...  خیابون سر پنج ساعت. شد این آهان -

 :گفت  اکراه با ولی برم که بود خدام از خودم که این با

 .دم نمی قول میشه، چی ببین  تا -

 !خری خیلی -

 .ادب بی -

 دیگه؟ میای -

بون . میام کردی، خف  بابا، باشه -  .شما خدافظ بری، قر

شی و گو وش با سریع و کردم قطع ر  با مروزا گفت  و گرفت  تماس کور
 از مائده شییر کردن ک  کار این از ه  هدف  و خرید بیاد مائده و من
 که حالیی راه خدایی. خرید بری  خر سر بدون که بود متین و من سر
 پیام .رسییید نمی مخش به انیشییتین  دم می ارائه مشییکالت برای من
و آرشام جدید باره ر  .کردم نگاه دو
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 ."شده تنگ برات دل  بیارم، دووم جا این تون  نمی دیگه خانمی"

 :گفت  لب زیر فقط و کردم پاکش

 !کنه -

شت ، سوسن سر به سر فقط چهار ساعت تا  ستد که طوری به گذا
 یعسر اون  بعد. کردم غش خنده از ه  من و افتاد دنبال  مالقه با آخر
و فلنگ و شدم آماده  .بست  ر

 جپن ساعت تا و کردم آرایش ساده و شیک اخیر وقت چند این مث 
و خودم وش به و رسیوندم مائده با قرار مح  به ر  زدم پیامک ه  کور
و خودش تر سییریع که نه ما به ر یدن با. برسییو ئده د  متین و ما

شون  و کردن نگاه  لبخند با دو هر. کردم سالم بلند و شدم نزدیک
و جواب   .دادن ر

 اصییال من واسییه کردنت ناز همه اون با گفت  خان ، ملیسییا به به -
 .نمیای

 وشخ اصال داداشت و تو به نباش  دونست  می که جایی اون از خب -
و شما بار این گرفت  تصمی  گذره، نمی  .کن  مستفیض حضورم با ر

 .اومدید که کردید لطف بله، بله -

 .نداشت قاب  خواهش، -

و بچه -  ... پرر

وش که بود نشده تموم جملش هنوز  .داد بلندی سالم کور

 نرسیدم؟ که دیر -



                
 

 

303 

 مثبتبچه 

 .رسیدی موقع به داداشی، نه -

شی لفظ از ستفاده دادا سیت تا کردم ا وی متین حسا وش ر  بین از کور
وش با متین. بره و و داد دست کور  :گفت  مائده به ر

 ؟...انشاا هستند حضور معرف که داداش  -

 هستن؟ خوب عمو و خاله. بله بله -

 .خدمتتون دارن سالم -

 .باشن سالمت -

نه به ه  کوروش ها ئده از خواد می که این ی ب و پدرش حال ما  ر
و متین. شد همگام مائده با ما از جلوتر بپرسه  :گفت من به ر

 بال؟ خان  احوال -

 بال؟ خان  چرا حاال -

و ما آخه -  .کردین مستفیض حضورتون با ر

 ... همچین هی، -

 ... خواد می دل ...  خواد می دل  شی می بامزه طوری این وقتی -

 .شد ساکت اون اما شدم؛ جملش ادامه منتظر

 خواد؟ می چی دلت -

 .خیال بی هیچی -

 .بزنی حرف نیمه نصف ندارم دوست متین ِا، -

 .بشکن  حرمت ندارم دوست من  -

 ایه؟ صیغه چه دیگه شکستن حرمت -
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 محرم تا دم نمی اجازه خودم به که طوری همون ملیسییا، ببین -
ست کنه، لمست انگشت  سر حتی شدنمون  بعضی گفتن با ندارم دو
سته بینمون حرمت ه  چیزا شه شک  و ریفظ گلبرگی، یه مث  تو. ب

 .بزن  صدمه بهت ندارم دوست. خواستنی

 این متین، گیری می سییخت چقدر! ها حرفاسییت اون از این -
 ... طوری

گاه با وقت هیچ من -  حتی یا نکردم، نگاهت آلود گ*ن*ا*ه ن
شی برای ست غرایزم سرک . ردک نخواه  محرمیتمون  تا و نکردم لم
زش ملیسییا، ببین  فکر هک چیزیه هر از باالتر باسییت خیلی برام تو ار
زش با و نیافتنی دست الماس یه مث  کنی؛  .ار

بونت پس از فهمیدم وقته خیلی -  .برنمیام ز

 !محاله کاری؟ پس از برنیومدن و شما! بانو شمایی  شاگرد اوم، -

 ظهلح از و داره جریان رگات تو خوشبختی کنی احساس شده حاال تا
 وصیفت قاب  غیر برام بودن متین با بری؟ می لذت زندگیت لحظه

شنگ و ضر که جوری بود، ق و ندارم و دار تموم بودم حا  اون با و بدم ر
و هام لحظه تموم  با اون و داشت  برمی قدم کنارش که حاال. کن  سر ر

یدم می زد می حرف برام محبت قدر که فهم ندگی  تو چ  جاش ز
 .بوده خالی

 داری؟ خریدایی چه شما خانما، خان  -

 :گفت  و شدم خیره محبتش با و مشکی چشمای به
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 .دون  نمی -

 .رفت ضعف لبخندش دیدن با من دل و زد لبخند

وش و مائده زدن دور صال کور شت کاری ا  بلوزی مائده که همین. ندا
سندید وش  متقابال شد، مغازه وارد و پ  من و شد وارد سرش پشت کور

و  :گفت  متین به ر

 .باال طبقه فروشی مانتو بری  -

و حرف  مشکیش چشمای کردن بسته و باز با فقط اون و . کرد دتایی ر
ید توی خالتی هیچ خر قه با متین و نکردم د  برام خودش سییلی

 و بود زانوهام زیر تا بلندیش که ای ساده و شیک رنگ طالیی مانتوی
و بود تن  فیت دقیقا  فقط گشرن خاطر به که کرد تاکید و پسییندید ر
 :گفت  ه  من و بپوش  خونوادگی مهمونیای برای

 .سرورم چش  -

وسری یه ح با مشکی ر  .خرید واس  طالیی جقه بته طر

 .کن  نمی سرم چیزی شال غیر من جان متین -

وسری این اما -  .خوشگله خیلی ر

شیدم پوفی و کفش. نزدم حرفی و ک شکی ه  ر شنه م  با انتس سه پا
گک خاب طالیی کوچولوی سیی  پیراهن یه براش ه  من. کرد انت
ستین چسبون رنگ مشکی بع سه آ  سپرتا کت یه و کردم انتخاب ر
وش چرم که عسییلی  حسییابی. اومد می بهش خیلی و بود شییده کار ر
 .بودم ناراحت ک  یه بابت این از و بودم زده تیغش
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 .خان  ملیسا واسه لباس سراغ بری  خب -

 .مرسی بعدی، خرید برای باشه -

 .خانم  بود وظیف  -

شی حال خانم  لفظ شنیدن با ست به  خو  هجنب بی دختر. داد د
 جذاب واسیی  رفتارش هر و حرف هر متین با رابطه در اما نبودم؛ ای
 :فتگ بعد و کرد صحبت تلفنی مائده با متین. آوردم می ک  و بود

 .پایین ی طبقه بری  بیا -

 :گفت من به یواشکی بعد و کرد نگاهمون لبخند با مائده

رنگی نکن فکر - ست  خودم کردی، دک منو و کردی ز  تنهاتون خوا
 .بذارم

 خواستی نمی ه  تو اگه جوجو آخه تشکر؟ کن ؟ کار چی االن خب-
وش مگه بذاری، تنهامون  کرد؟ می ولت کنه کور

و این آره، -  .اومدی خوب ر

 .ها بدوونی موش وسط این حاال از نشد مائده، هوی -

 !سفید چش  چه وا، -

بون -  !شما قر

 حد که درآوردی  بازی مسییخره و خندیدی  قدر اون شییام میز سییر
 اآشن من های اخالق با خان متین که جایی اون از که بماند. نداشت
و میز بود،  هب ه  نر سییوسییک یه حتی که بود کرده انتخاب جوری ر
شت، دید ما میز سه چه ندا  بایش بهترین از یکی شب اون. آدم به بر
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و خرید های کیسییه مامان رسیییدم خونه به وقتی. بود زندگی   و ددی ر
 :گفت دید مانتو اون تو منو وقتی. بپوشمشون کرد مجبورم

 !س العاده فوق این ملیسا وای -

 :گفت بار صد و کرد دود اسفند معمول طبق ه  سوسن و

 .پاتون کف چشم  خان ... ماشاا -

 :گفت خنده با مامان

 .شده محشر سلیقت وقته چند -

 .دوستمه ی سلیقه نیست، من سلیقه اینا -

 دوستت؟ کدوم -

 .مائده و من مشترک دوست -

 کتایون؟ دخترخواهر مائده -

 .بله -

*** 

وزها وز هر متین و من و گذشتن می ه  سر پشت ر  تربیش عشقمون ر
 مومت که شد این و بود چیز ترین سخت برام دوریش طاقت. شد می

و همه کوهنوردی ی بهونه به ه  ها جمعه حتی مدت  می جمع ر
وز یه و خبراییه فهمید پاینش کیوی آی اون با شییقایق حتی. کردی   ر
 ت داشیی من و رفتی  می باال کوه از بقیه سییر پشییت متین و من که

شتن سر به سر جریان سن گذا قا عباس و سو و آ  یم تعریف براش ر
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 ما سییمت به کمر به دسییت شییقایق خندید، می بلند متین و کردم
 :گفت و برگشت

 خبره؟ چه اینجا ببین ، کنید صبر -

وم از بزرگ نیشییگون یه با بعدم بادش و جد شیید باعث که باز و آ  ر
 :گفت و گوشه یه کشید منو کن ، کش فحش

و شرطبندی بین  می -  .اش ب چادر یه فکر باید من و شدی برنده ر

ضییه من، خدای وای و بندی شرط ق  اون از و کردم فراموش ک  به ر
ستام که جا  از ب ق خودم دیدم بهتر بودن تر لق دهن یکی از یکی دو
و ندی شرطب قضیه کسی هر  منبر ویر به توجه بی. بگ  متین به ر

و اون شقایق، رفتن  باال اه بچه جمع با حاال که متین به و زدم کنار ر
 :گفت  رفت می

 .بزن  حرف خصوصی باهات دقیقه یه باید متین -

وش که شد باعث این و  :بگه لودگی با کور

 !اوالال -

 :پرسید نگرانی با و اومد سمت  به گفتن ببخشید یه با متین ولی

 شده؟ طوری -

و چیزی یه رفت یادم من...  من متین، -  .بگ  بهت ر

 تمام سییریع من و داد نفس به اعتماد به  بخشییش آرامش نگاه با
و بندی شرط قضیه  بخندیل حرفام شدن تموم از بعد. گفت  واسش ر
 :گفت و زد
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 نه؟ شدی ، برنده دومون هر اوصاف این با -

 :گفت شیطونی لبخند با بعدم

ستت چقدر بودم نکرده اعتراف کاش -  جلوی تو وقت اون دارم، دو
مه  احمدی خان  گفت  می من  و داری دوسییت  گفتی می به  ه

 !متاسف 

 :گفت  و کردم نگاش اخ  با

 !مزه بی -

 :گفت و کرد نگام جدی متین

ما گفتی، به  که خوشییحال  - گه حتی ا  یچه من ه  گفتی نمی ا
 .کردم نمی شک زنه می موج چشمات تو که عشقی به وقت

 خودش انگار. کن  ماچش محک  و بغلش تو بپرم خواسیت می دل 
 :گفت و شد بلند جاش از و فهمید

 !نداشتیما هیجده مثبت کارای آی، آی -

 ... که فهمیدی کجا از تو...  تو -

 .چشمات از -

 دارم؟ دوستت انقدر چرا -

 :کرد زمزمه

 طفق اما بیارم؛ بهونه واسییت تون  نمی چطور، نپرس چرا، نپرس -
 !دارم دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت گ  می بهت

*** 
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شتن می متین کنار که هایی ماه  یرینش و انگیزترین خاطره برام گذ
های جزء متین. بودن عمرم لحظات ترین عداد  درخشیییان اسییت

ودتر ترم یه درسییش کردن تموم با و بود دانشییگاه  ورکنک بدون ما از ز
شد سه شدنش بورس. رفت ار  ازهت که گرفت صورت حالی در آلمان وا
 همه با. بود کرده اندازی راه کوچیک شییرکت یه دوسییتاش از دوتا با
و موندش یا رفتن نهایی تصیمی  اون اوصیاف این  من ی عهده به ر

 ماا برم، همراش من  که ره می آلمان صیورتی در کرد تاکید و گذاشیت
ضوع صلی مو ضی ا سه بابا مامان کردن را  من که بود ازدواجمون وا
سته مدت این توی شون از ترس. بفهمن چیزی بودم نخوا  مخالفت
صرارای که شد باعث ازدواج ، با ستگاری برای متین ا سمی خوا  ور ر
 اعتقادات وجود با سییال دو از بعد که شیید این و کن  موکول آینده به

 ارمکن نامحرم یه عنوان به ندارم دوسییت: "گفت می که متین محک 
 فرق موضوع االن اما. بدوونمش سر خودم خاص سیاست با" باشی
شرفت کرد، می  اون رطش و بود آلمان به رفتن تو متین ی آینده و پی
سیه پذیرفتن برای ست  نمی من و بود ازدواجمون بور  ندون  یه با خوا
و زندگیمون و آینده کاری  .بخورم حسرت عمر یه و کن  خراب ر

 خواستگاری؟ بیای  کی پس -

 :گفت  حوصلگی بی با و کردم نگاه متفکرش ی چهره به

و تو متین -  .ندارم حوصله نده گیر خدا ر

 ؟کنی  دست دست باید الکی چرا فهم  نمی من آخه چیه؟ گیر-
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 .ترس  می من...  من -

شون بیام بذار گفت  که من خونوادت؟ از چی؟ از - . بزن  حرف باها
 ... طوری این کی تا آخه

 :گفت  قب  از تر حوصله بی و پریدم حرفش وسط

و مامان  من کن ؟ کار چی گی می آخه - س ، می ر  صد مخالفه شنا
و که بابام  صده، در  .زنه نمی حرف اون حرف ر

 ه؟ن یا بگذرم رست  خان هفت از و جلو بیام باید چی؟ که آخرش -

 دیون؟ بابام مامان مگه چیه؟ خان هفت ادب بی -

 دوما ندارن، ک  دیو از چیزی داری ازشییون تو که ترسییی اون با اوال -
باره تو سوما خانم ، اصطالحه یه این  شدی؟ بال دو

 چی؟ کردن ناراحتت حرفاشون با اونا و اومدی اگه متین -

و این...  خب - س  چیزی هر از تو بدون ر  چیزی هر. تری مه  وا
 .باشه غرورم شکستن ه  ازدواج این قیمت شاید داره، قیمتی

و گوشیش بعد  :گفت و درآورد جیبش تو از ر

 ضییییهق و مامان  به بزن  زنگ تا بزن به  لبخند یه خان  ملیسییا -
و خواستگاری  .بگ  ر

 لبخند اب متین و شد باز نیش  اختیار بی که بود بامزه لحنش قدر اون
 :گفت شیطونی

و نیشییت خان  -  دخترای دخترم. باش داشییته حیا ک  یه. ببند ر
خ بار صد اومد می خواستگاری اس  تا قدی ،  .شدن می سفید و سر
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 !متین؟ -

 .دیگه پریدنه تو با عوارض اینا جان ؟ -

سید می انگار که گرفت تماس مامانش با سریع قدر اون بعد  ظرمن تر
شه عوض ستگارای سال دو این توی. بیارم نه و ب س  زیادی خوا  وا
شون که بودن اومده صال و شدن می رد بابا یا مامان طرف از یا هم  ا
سی سیای. بخواد نظر ازم که کرد نمی حساب ه  آدم منو ک  نازی عرو
 بهروز و بودن کرده عقد بهروزم و یلدا و بود شییده برگذار ه  آتوسییا و
 در یزندگ خودش قول به بتونه تا بود چسییبیده کار به مردونه و مرد
سش یلدا شان خور ضی رقمه هیچ ه  جون کتی. کنه فراه  وا  هب را
وش و مائده ازدواج  ه  مائده کردم کشییف من که این با و نبود کور
وش و کور  کوچه یک خ  اندر دوشییون هر هنوز اما داره، دوسییت ر
و این. بودن  گفت  مائده به انبری گاز نقشییه یه در که فهمیدم وقتی ر
وش و اون حرف این با و کرده تصادف کور  و دمبر پیش سکته مرز تا ر
و فحش صدتا بست  خالی شد معلوم که ه  بعدش  ریدمخ جون به ر

و جون کتی کشف  از راضی و  .گذاشت  پیرامونش امور جریان در ر

*** 

شه از تر سریع و خودم همی سوندم خونه به ر  مامان العم  عکس تا ر
و بابا  .ببین  متین خواستگاری از ر

 .مامان سالم -

 .سالم -
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فه به گاه درهمش ی قیا  ور خودم باید: "گفت  خودم پیش و کردم ن
 :پرسیدم خیال بی همین برای." کن  آماده اعصاب جنگ واسه

 افتاده؟ اتفاقی -

و سیرش  چشیمای به تعجب با. شید خیره چشیمام به و کرد بلند ر
 .کردم نگاه اشکیش

 افتاده؟ اتفاقی مامان -

 :گفت و کشید حرصی نفس یه

 چه ین بب کن  فکر خوام می االن کنی ، صحبت ه  با بعدا ملیسا -
 .کن  سرم بر خاکی

 .کن  کمکتون بتون  شاید شده، چی بگید من به -

 :گفت و زد پوزخندی

 تا نیک جور تومن میلیارد پنجاه هفته این آخر تا تونی می! کمک؟ -
و دوم میلیارد ده جهن ، به چک این حاال بشییه؟ پاس بابات چک  ر
 موعدشه؟ دیگه هفته دو که چی

 :گفت  و کردم نگاه مامان به مبهوت

 خبره؟ چه جا این -

و در و رفت اتاقش به من به توجه بی که بود داغون قدر اون   محک ر
و خودم سریع. کوبید ه  به  .رسوندم آشپزخونه به ر

 سوسن؟ -

 .سالم جان؟ خان  بله -
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 شده؟ خبر چه جا این. سالم -

 اومد نی  و ده ده، سییاعت پدرتون فقط جان، خان  دون  نمی -
و چمدونش سریع و خونه شون عباس و کرد جمع ر سوند . فرودگاه ر
 .اومده پیش واسشون مشکلی که این مث 

 :گرفت  تماس متین با سریع

 جان؟ متین الو -

ود چه خانمی؟ جون  -  .شد تنگ واس  دلت ز

 .نگیره تماس خونوادم با بگو مامانت به متین -

 چی؟ واسه بدون  میشه -

 .دهش پیدا مالی مشک  یه بابا واسه انگار. دون  نمی هنوز خودم  -

 .کن خبرم براومد دست  از کمکی اگه. بشه رفع... انشاا -

 .بای. کنی می درک  که ممنون  -

*** 

و خودش تقریبا مامان تاقش تو ر  فنایتل به حتی و بود کرده حبس ا
و این. کرد نمی توجهی ه  دوستاش  کیی شیرین، که فهمیدم وقتی ر

ستای از  هن مامان چرا که گفت و زد زنگ گوشی  به مامان صمیمی دو
و همراهش و؟ خونه تلفن نه ده می جواب ر و اتاقش در ر  بلند. زدم ر
 :گفت

 سیک هیچ ی حوصله و ندارم احتیاج چیزی به که، گفت  سوسن -
و  .ندارم ه  ر
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 .من  مامان -

و در. نزد حرفی شسته پنجره ی لبه مامان. شدم وارد و کردم باز ر  ودب ن
و آسمون و  .کرد می نگاه ر

شه مامان -  تینگف که چکایی اون. خبره چه جا این بگین به  وقت
 چیه؟ جریانشون

و نگاهش و برگشییت مامان  بدون که بود وقت خیلی. دوخت به  ر
 .بودمش ندیده آرایش

 .شد ورشکست بابات -

و این نباشی، خسته"  ."فهمیدم خودم  که ر

 چرا؟ -

 .دبی تو هت  ساخت برای گذاری سرمایه یه -

 خب؟ -

 عرب یه که شریکش که این مث  اما شده؛ چی دون  نمی خودم  -
و پول بوده،  .کشیده باال ر

 .نهک اعتماد طوری این کسی به بعیده بابا از چه؟ یعنی چی؟ -

 چکا موعد حاال. ظاهر در فقط اما داشییته، قانونی ظاهر چیز همه -
قا تازه شده، که  .رفته بزرگی کاله چه سرش فهمیده آ

 ... شرکت وکی  -

 یبغ س هفته یه. گوریه کدوم نیس معلوم اصییال که مرتیکه اون -
 .شده
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 :گفت و کشید آهی مامان

و ندارمون و دار تموم اگه - و غریبه و آشیینا به و بفروشییی  ر   ،بندازی ر
و اولی چک بتونی  فقط شاید  .کنی  پاس ر

 .میشه پیدا ه  بابا شریک موقع اون تا که... انشاا خب -

و پول بشییه؛ پیدا که نشییده گ  شییریکش -  نه ارانگ و کرده هاپولی ر
 .انگار

 میشه؟ چی االن خب...  خب -

 .ی کن کار چی باید ببینی  گرده برمی فردا بابات. دون  نمی -

*** 

ضاع بابا اومدن با  مومت راحتی به بابا شریک. شد قب  از تر داغون او
و پولش و بابا تازه و بود کشیده باال ر  مزاحمت ازمب اگه بود کرده تهدید ر
 فیدس وقت چند این تو بابا موهای. کنه می شکایت ازش کنه ایجاد
و خودش ی حوصله حتی مامان و بود شده شت ه  ر  برسه چه ندا
و کارخونه و خونه. بقیه به  یرز قیمت با و گذاشییتی  فروش واسییه ر

 ویالی و ماشییینا و جواهرات طال فروش با. فروختی  واقعی قیمت
ک چندتا و شمال سابای ک  کردن خالی و زمین پال  هب بانکیمون ح
 جور ور اول چک مبلغ تونستی  اون و این از پول گرفتن قرض عالوه
 خواسییتگاری ی قضیییه که بودم درگیر قدر اون مدت این تو. کنی 
 اما ود؛ب رفتنش کارای درگیر که این با متین. شیید منتفی خود به خود
 .کرد می شرمنده بیشتر بار هر منو پیشنهاداش با
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*** 

سا - و خونه گفت  مامان به ملی سه ر  یم میلیارد دو. بذاری  فروش وا
 .هیچیه از بهتر اما کمه درسته. خرن

ست داره، غرور بابام اما ممنون ؛ مادرت و تو از واقعا متین -  ندارم دو
 .بشکنه غرورش کارا این با

 ... طرف از بفهمه نیست قرار -

ما ممنون ، که گفت  - فات این با کن  می خواهش ازت ا  منو لط
 .نکن داغون

 ور مدارک  باید هفته این آخر تا که دونی می کنی ؟ کار چی حاال -
 .بفرست 

ضاع این با - شت کارای. کنی کار چی معلومه او و پذیر . دهب انجام ر
 االاحتم شییه، تموم میاد مشییکالت این تا. بزرگه خدا مامانت قول به

 چیزی هر از برام دوریت درسییته. برگشییتی و شییده تموم ه  تو درس
ضاع این تو تون  نمی اما تره؛ سخت صمی  خودخواهانه او  رمبگی ت

و بابا مامان و  .بیام باهات و کن  ول ر

 .بسه برام باشه من پیش قلبت که همین. عزیزم دون  می -

*** 

 تیح بودی  نتونسییته هنوز و شییدی  می تر نزدیک دوم چک موعد به
و اون از ده  یک و دونسییتن می کی هر به بابا و مامان. کنی  جور ر  ر

 دوسییتاشییون اکثر فهمیدن دوشییون هر که بود جا این اما انداختن،
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 دبای بدتر همه از. بود شیده افسیرده مامان. بودن شییرینی دور مگس
سه خونه دنبال شتی  می اجاره وا  ایران ثرااک که نزدیکمون  فامیالی. گ
ضاع این تو ه  بودن که اونایی و نبودن صال او شون ا و خود  بهمون ر
شون صور. دادن نمی ه  ن وز چند تا که این ت شت بابا دیگه ر  یلهم پ
و هممون زندونه های  می اجاره واسییه خونه دنبال. کرد می داغون ر

 مال که خونشییون مجاور خونه به داد پیشیینهاد متین که گشییت 
بزرگش  این ین،مت پدری خانواده بین ارث تقسی  توی. بری  بود پدر

 وصلهح بی کردم صحبت که مامان با. بود رسیده متین پدر به خونه
 زیادی کار ه  کشییی اسییباب." بکن داری دوسییت کاری هر: "گفت

شت، ستام همراه چون ندا  درپ. شد انجام سریع کارا متین البته و دو
وش و چک پرداخت زمان و کرد صییحبت بابا طلبکارای با ه  کور  ر

 وارد هک بابا که بود جایی بخشییش ترین جالب. کرد تمدید هفته دو
نه قا و متین از فقط و شیید جدید خو تاراش بودن آ  .کرد تعریف رف
گه که جوری مه این با االن نبودم، ه  عاشییقش قبال ا  تعریف ه
 اون که شد باعث مامان کنار ه  متین مادر حضور.شدم می دیوونش

بیاد افسرده حالت اون از ک  یه  .در

*** 

وی از غذایی یه بدبختی با شپزی کتاب ر  که دمکر می ه  سر مائده آ
و خونه زنگ  .زدن ر

 بله؟ -
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 .هست  مهلقا -

 "کنه؟ می کار چی جا این این اوه، اوه"

 .بفرمایین -

و در و صورت  و اومد مهلقا. ایستادم منتظرش و گذاشت  باز ر  ریسرس ر
 :گفت چندشناکی لحن یه با و ب*و*سید

 نیستن؟ بابات مامان -

 .نخیر -

مان با و ما ج پول کردن جور برای با ته کر با تا بودن رف  از ییک با با
 هک کرد نگاه  فخر با همچین. کنه صحبت دارش کارخونه دوستای

 .داد دست به  بودن کوزت احساس لحظه یه

و پول -  کنن؟ جور تونستن ر

 .هنوز نه -

 تونن؟ می -

 :گفت  و افتادم متین مادر حرف یاد

 .خدا بر توک  -

 :گفت و پرید باال کردش تتو ابروهای

 .نیست کمی پول تا ده ولی بله؛ که اون -

و مبلغ جا این اومده شییده پا زنیکه. نزدم حرفی  اشبر. کنه یادآوری ر
بت  به اشارش و شست انگشتای سر. کردم نگاهش ساکت و آوردم شر
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شاا. "کرد می نگاه  خیره خیره و مالید می لیوان ی لبه ش... ان  اتچ
 !"شود چه وای. بشه لوچ

 .دارن مایه بدجور بابات طلبکارای که دونی می خب، -

ش  سته چ سطه، تا ده پای خب. گی می غیب ب  کوچه سر بقالی از و
 .برداره جنس نسیه خواسته نمی که

 یگهد هیچی خواد می که پول معروفن، شرخراش بدیعیه، یکیشون -
 که؟ فهمی می نیس، مه  واسش

 منظور؟ -

 منو احمق خواهرزاده که کردی کار چی فهم  نمی هنوز که این با -
و بابات بدهی ک  خواد می اون اما کردی؛ رام  .بده جا یه ر

 عوض؟ در و -

و اونش - گه که گفت. دون  نمی ر  تماس باهاش بدونی خوای می ا
و شمارش. بگیری  .دیگه برم من خب که؟ داری ر

 .موندم تنها ه  بر ه  در افکار از دنیایی با من و رفت اون

 .پریدم جا از موبایل  زنگ با

 .بود بابا

 .سالم الو؟ -

ود ملیسا -  ... بیمارستان اورژانس بیا ز

 چرا؟ چی؟ -

 .خورده ه  به حالش مامانت -
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صال  متین اومدم بیرون که خونه در از. شدم آماده چطوری نفهمیدم ا
و ماشینش داشت  .حیاطشون تو برد می ر

 متین؟ -

شین و ما شت نگه ر  چطوری قیاف  دون  نمی. شد پیاده سریع و دا
 :گفت نگرانی با و اومد سمت  به سریع که بود

 افتاده؟ اتفاقی جان ملیسا -

 .بیمارستانه االن  خورده، ه  به حالش مامان -

 .شو سوار هستی؟ چی معط  پس -

شک  کی نفهمیدم  دهان  هب قطره اولین یافتن راه با فقط افتاد، راه ا
ست شورش ی مزه و شیدم، صورت  به د  نمتی. بود خیس خیس ک
و خیس  صورت تازه که  :تگف و گرفت سمت  به دستمالی دید، ر

 .نشده چیزیشون خدا امید به چرا؟ گریه خانمی، -

ونه انگار چیز همه چرا شد؟ طوری این چرا متین -  حال شد؟ وار
 .ش  می دیوونه دارم تو، و من بابا، نامشخص وضع مامان،

شه، درست همش - شکات اون ه  حاال. دم می مردونه قول می و ا  ر
س  بتون  من  که کن پاک و حوا  به ور دومون هر تا رانندگی  به بدم ر
 .ندادم کشتن

ست  بار چند ضوع خوا و مهلقا اومدن مو  بی بار هر اما کن ؛ تعریف ر
و راه ک  متین. دونسییت  نمی هیچی هنوز من. شییدم خیال  باهام ر
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 قطع خود به خود ام گریه که بود صداش تو آرامش قدر اون. زد حرف
وم و شد  .شدم آر

 .بود ایستاده اورژانس دم داغون حالی با بابا

 بابا؟ -

شت که نمیاد یادش مرتیکه - ست دا شک شتش من شد می ور و پ  ر
 .گرفت 

 بابا؟ -

 جلومون خودش قبال پیشییش، بری  نداد راهمون حتی منشیییش -
 .شد می راست و خ 

 کجاس؟ مامان بابا -

سیده کجا به کارش مغرورم الینای -  سیک هر التماس باید حاال که ر
و  !لعنت من، به لعنت بکنه؟ ر

و بابا متین شید آغوش در ر ست  من و ک ونش های شونه نتون و لرز  ر
شه که این با. کن  نگاه صله ه  از جورایی یه همی شتی ، فا  اون ماا دا
ست بود، بابام شت  دو  زیر از مامان. ببینمش طوری این لحظه یه ندا
وهای از پر نسخه یه با و دراومد سرم  نیمب دکتر سفارشای و اعصاب دار
شتن بر شار ندا صبی ف ستان از ع شم پای. شدی  خارج بیمار  ایچ

 .ودب شده سیاه و بود رفته تو انگشت بند یه اندازه خوشگلش

شی و گو ست  تو ر  کار چی ناال که کردم می فکر این به و بودم گرفته د
و پول میلیارد چندین آرشام کن ؟  اد؟د می بابا به چیزی چه ازای در ر
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مه، باه معلو نده کردن ت نه می چی این از غیر متین، و من ی آی  تو
و گوشی باشه؟  روح قتهو چند این. کردم فکر متین به و انداخت  کنار ر
 ودنب اون با که بودم مطمئن و بود کرده تسخیر کام  منو احساسه و

 الب خانوم، ملیسییا" زد زنگ گوشیی  تو صییداش. کنه می خوشییبخت 
 لبخنداش!" متین" دادم می جواب لوس خیلی که من و!" شیییدی
 من ایه لب ی گوشییه اختیار بی زد می لبخند وقتی. کرد می دیوون 
شنگ لبخند یه و رفت می باال ه  شماش تو. زدم می بهش ق  مین چ

ست  ش ، خیره تون  و  ش می ذوب نگاهش تو که کردم می احساس ب
 که این با. داد می دسییت به  شییدن غرق حس وقتا گاهی برعکس
 اون کنار. بودم رنگشون عاشق اما بود، تر سیاه ه  شب از چشماش
 بیان هب. کرد می کالف  ندیدنش و بود پوسییت  زیر آرامش تزریق بودن
 .بودم عاشقش من ساده،

باره  :کردم زمزمه و رفت گوشی سمت نگاه  دو

 لعنتی؟ خوای می جون  از چی تو وسط این حاال -

و که قشنگش اس  و اس ام اس زنگ صدای  مداو گوشی ، ی صفحه ر
و قلب  تپش  .برد باال خود به خود ر

 ."نگرانشون  بهتره؟ مامان حال عزیزم،"

 ."محبتت از ممنون. خوابیده متین ، آره"

و پیام و اسمش و کردم سند ر  .کردم زمزمه لب زیر بار چند ر

 .متین...  متین...  متین -
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سمش چقدر واقعا شه متین! اومد می بهش ا وم و متین همی  و بود آر
و این  کردم، می نگاهش بندی شییرط چشیی  به که زمانی حتی من ر

 .فهمیدم

و پیام  جواب  .داد ر

 .خوش شب بخوابی، خوب امیدوارم! شدی بال خانوم ملیسا -

و جوابش  که دمآین نگران انقدر که منی براش نوشت ؟ می چی. ندادم ر
 .بره نمی خواب  حتی

 ویر آسییمون به خیره حیاط تو بابا. رفت  پنجره لب و شییدم بلند
سته زمین ش  یرهخ شد می خارج دهانش از که سیگاری دود به. بود ن
 !شده داغون پدرم چقدر که کردم فکر این به و شدم

 "کن ؟ کار چی خدایا"

ور به که حالی در و شییدم خیره مامان ی ترسیییده چشییمای به  آب ز
و بود داده دسییت  به متین مامان که قندی   ،ریخت می حلقش تو ر
 :نالیدم

 بودن؟ کی اونا مامان؟ شد چی آخه -

 :کرد زمزمه مامان

 .طلبکارا -

 کدومشون؟ -

گه گفتن...  گفتن - و بدیعی پول هفته اون آخر تا ا  بالیی هی ندی  ر
 .میارن سرمون



                
 

 

325 

 مثبتبچه 

 ترسیدی؟ چرا تو اومدن، قپی یه اونا حاال من، مامان -

 .بود میدونی چاله التای مث  قیافشون ملیسا؟ گی می چی -

 چقدره؟ بدیعی چک مبلغ خب، خیلی -

 .پول نصف -

 .لعنتی -

 جلوی. بود آرشییام پرید، رنگ  شییماره دیدن با. خورد زنگ موبایل 
ست  نمی متین مادر ست  نمی و تون  رایب کن ، صحبت باهاش خوا

 .رفت  اتاق  سمت به همین

 بدون  خوام می فقط ترسیی ؟ می چی از...  اما. کن ولش نه، بردارم؟"
 "چیه؟ حسابش حرف

 الو؟ -

و گشییت ، می دنبالت آسییمونا تو. خانوم ملیسییا سییالم َبه، -  نزمی ر
 .کردم پیدات

 امرتون؟ -

 !قل  لفظ چه اوه، اوه -

ودتر دارین کاری اگه شلوغه، سرم من محترم، آقای ببین -  ... ز

له - له از متوجه ، ب لت جویای خا  بابات شیینیدم که شییدم حا
 .شده ورشکست

 خب؟ -
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و من که، دونی می شدم، ناراحت خیلی جمالت، به خب - سایی ر  ک
 .حساس  دارم دوستشون که

 .خداحافظ برسونید، سالم. بودید یادمون به که ممنون خیلی -

 .دارم کار باهات حاالها حاال! سریع چه ُا، ُا، -

 صییدای به لرزید می شییدت به دسییت  که حالی در و شییدم سییاکت
 .دادم گوش منحوسش

و بابات بدهی نیست، پولی واس  میلیارد ده که دونی می -  .دم می ر

 عوضش؟ در و -

ست اوم، - شه گی، می را  سیک به دوره این تو مجانی و مفت که نمی
 واست جورایی یه یعنی دارم، واست پیشنهاد دوتا عوضش در. کرد کمک
 .ذارم می انتخاب حق

و لب  پوسییت تموم که حالی در اسییترس با  از ور گوشییی بودم کنده ر
 .دادم چپ  دست به راست  دست

 .کنی کار واس  سال ده مدت به که این اولیش -

 :گفت  مبهوت

 کاری؟ چه چی؟ -

نه توی دخترای ی همه که کاری همون - جام من ی خو  می ان
 .دن

و لیوان پر نیمه ملی" و بساب بشور فقط اون کن، نگاه ر  ."همیگ ر

 .شخصی خدمتکار -



                
 

 

327 

 مثبتبچه 

 :گفت و زد قهقهه بعد

 که؟ دونی می شخصی، خیلی -

 !بهت لعنت -

 لشسییا هر ازای به بتونی که کاریه چه نه؟ منصییف  خیلی من اوم -
یارد یک یاری؟ پول میل ب  گ ، می کاری محک  برای راسییتی، در

و نیازام تموم باید من شخصی خدمتکار  شگ خو که تو کنه، برآورده ر
 .کاریه اضافه همش و هستی ه 

 .شو خفه -

سندی نمی انگار. ادب بی اوه، - شکال. پ  شنهادپی سراغ بری  نداره، ا
شنگه کف بزن. دوم و، ق شنهاد اما و! شله شله ر  و هبل یه دوم ، پی

 می زندگی آرامش و صییحت کمال در سییال سییالیان ه  با خالص،
 خوبه؟. کنی 

 و سییریع طالق و طرف اون رفتن و ازدواج کرد، خطور مغزم به آن یه
 .طرف اون طالق قانونای با برگشت

 از ارم،ند اطمینان کس هیچ به من که جایی اون از راستی، ملیسا اوه-
ضای سفید چک یه بابات  دختر وقت یه که گیرم می تاریخ بدون ام

 .الفرار و بزنه دور منو نخواد کوچولوش

و وزن  تحم  پاهام دیگه وی نداشت، ر  تو یگوش به و نشست  زمین ر
و جاش همه فکر لعنتی. کردم نگاه دسییت   سییریع. بود کرده ه  ر
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و تماس قطع دکمه  راحت دادم اجازه سییمج  اشییکای به و زدم ر
 .بیرون بریزن

و همین اون و کرد می نابود منو پیشیینهادش دو هر  خواسییت، می ر
 !من نابودی

*** 

 :کردم زمزمه لب زیر اختیار بی رسیدم متین به وقتی

 چشماشه تو که عشقی با جاشه، دل  تو که اون -

 .باشه من مال کاش ای

 بال؟ ملیسا گی می چی -

 !"خونه دل "

 .سالم هیچی، -

 داشتی؟ کارم چی. خانومی سالم -

 .بزن  حرف باهات باید -

 .شد جدی

 شده؟ چی -

 :گفت  و کردم نگاه چشماش به

 داری؟ دوست  چقدر -

 .شد شیطون نازش چشمای

باره -  شدی؟ بال دو

 متین؟ -
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و مقدارش تون  نمی بابا، خب خیلی -  عشییق  چون بگ ، بهت ر
 .افزایشه حال در لحظه هر بهت

 متین؟ -

 جان ؟ -

 ... آر دیروز -

 .دادم جواب سریع مامان، ی شماره دیدن و گوشی  زنگ صدای با

 مامان؟ الو -

ود کجایی؟ ملیسا -  .بیا ز

 :گفت  ترس با شدم، می بلند بلند جام از که حالی در

 مامان؟ شده چی -

شینش سمت به دومون هر. شد بلند سریع ه  متین  .دویدی  ما
 :گفت گریه با مامان

 یکیشیون دماغ و کرده خورد و زد بدیعی شیرخرای از تا دو با بابات -
 .س خونه نزدیک کالنتری االن و دیده آسیب

 :گفت  بهت با

 !نداره امکان -

بای چاره با ندگیش گرم سییرش قدر اون من ی بی  حاال تا که بود ز
و بلندش صدای  .خورد و زد به برسه چه بودم، نشنیده ه  ر

 داخ  سیریع. کرد رانندگی کالنتری تا سیریع و نزد حرفی هیچ متین
 .بود ایستاده اتاقی در پشت مامان. رفت  کالنتری
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 مامان؟ -

 .کنه می صدامون باشی ، بیرون گفت سرگرده -

باره تو نیسییت، چیزی مامان ، باشییه -  بد حالت نخور حرص دو
 .میشه

 .داد مامان به سالمی متین

 .پسرم سالم -

 ... نباشید نگران -

بازه و شد باز اتاق در و سر  :گفت ما به ر

 .بفرمایید -

با به نگاه  تا و با و کلفت گردن دو وش به ر  ره های لباس. افتاد ر
شون سه  مردا از ییک و بود شده پاره بابا پیراهن جیب و بود کثیف تا
وی دستمالی ه   .ودب خونی ک  یه دستمال و بود گذاشته دماغش ر

قا سالم -  .رضا آ

 و اومد متین سییمت به سییرگرده. اومدم خودم به متین صییدای با
و دستش محک   :گفت و گرفت دست تو ر

قا سالم به، -  چطوره؟ والده خوبی؟. متین آ

 .متینه دوست طرف پس کشیدم، ای آسوده نفس

 هب سییرگرده شیید باعث که کرد زمزمه سییرگرد گوش زیر چیزی متین
باز  :بگه در کنار سر



                
 

 

331 

 مثبتبچه 

 تشییریف اتاق تو ه  شییما خانوما،. گردم برمی االن من جاسییمی -
 .باشید داشته

وم و رفت  بابا سمت به  :گفت  آر

 خوبین؟ بابا -

و سرش و کرد کلفت گردن تا دو اون به اخمی بابا وم ر  .داد تکون آر

 .کن  نفلش بزن  نذاشتی ببین، تیمور -

 :کردم زمزمه. کردم اخ  و کردم نگاه ریخت بد مرد به

هار - وز چ گه ر لت تا دی خت مه نده پولمون پردا وز هر چرا. مو  ر
 کنید؟ می ایجاد مزاحمت

وز چهار تا بگی خوای می یعنی - و پولمون دیگه ر  دی؟ می پس ر

 .نگرفتی  پولی شما از ما -

 :گفت رفیقش و زد زشتی لبخند

 .ماست پول اون پول که، نداری  بدیعی مهندس و ما -

 ... شما -

بازه وی جاسمی اس  که سر  :گفت بود، شده نوشته جیبش ر

 .گردن برمی سرگرد االن ساکت، لطفا -

تا اون به اخمی با پیرهن داشییت که مامان کنار و کردم دو و با  می ر
 توی نگاه . شییدن اتاق وارد متین همراه سییرگرد. نشییسییت  تکوند

شمای وم و سیاه چ شماش. افتاد متین آر و چ وم ر سته و باز آر  و کرد ب
 .دوخت  سرگرد به چش  و زدم بهش لبخندی. زد محوی لبخند
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و سرگرد  :گفت دوتا اون به ر

و شکایتتون بهتره -  .بگیرید پس ر

 ... سر جناب -

قا این برای مزاحمت جرم به خواین می. ساکت -  اهم دو یکی برید آ
 بخورین؟ خنک آب

 رد دادن، رضییایت باالخره سییرگرد جناب با اونا ک  ک  کلی از بعد
شده طوری هیچ طرف دماغ بودم مطمئن من که حالی  این و بود ن
سوندن برای فقط کارا  متین از باز و رفتی  بیرون کالنتری از. باباس تر
 .کردی  تشکر

شین سوار شتر خیابون چهارتا سه خونه تا شدی ، متین ما  اصلهف بی
 .نبود

و مامان  :گفت من به ر

وز چهار حاال -  کنی ؟ کار چی الشخورا این با دیگه ر

 ه  اون پول همه این کردن جور. نداشییت گفتن برای حرفی کسییی
 فی  ضیرتح کار بودی  کسیی بی و پولی بی اوج تو که زمانی تو دقیقا
 .بود

و صدام و ماشین متین که این از قب  و کردم صاف ک  یه ر  ونهخ دم ر
 :گفت  کنه پارک

 ... مهلقا خواهر پسر آرشام خب...  خب -
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و نفس  سرگردونش نگاه و متین ناگهانی ترمز  این به هبرس چه برید، ر
 .بزن  ه  حرفی بخوام که

 چی؟ آرشام -

و نگاه  مامان صدای با  :گفت  و گرفت  متین چشمای از ر

قای .کنی  صییحبت باهاش رابطه در باید خونه، تو بری  بهتره -  آ
 .دارم احتیاج فکریتون ه  به باشید، ه  شما میشه اگه محمدی

و اونا که خودخواهیه دون  می  و شییک دریای تو خودم مث  ه  ر
وز چهار چی؟ آخرش اما کن ، ور غوطه تردید شتر ر شتی  زمان بی  و ندا
 زشا نمیشییه دیگه که دونسییت  می خوب ه  بدیعی کفتارای اون با

 .گرفت مهلت

وی سه هر  .کردن می نگاه  منتظر مب ، ر

وز چند - وزی همون جا، این اومد مهلقا پیش ر  حالش مامان که ر
ستان و شد بد شامآ که گفت...  که گفت و جا این اومد. رفت بیمار  ر
و میلیارد ده  و شدم مامان درگیر. بزن  زنگ بهش باید من  و ده می ر
 این تا ،شدم زدن زنگ خیال بی داشت  آرشام از که شناختی به توجه با
 ... زد زنگ خودش که

شنهاد شام اول پی و آر شم  گفت  که ر سته رگ به چ  تینم گردن برج
 :گفت که بابا فریاد و افتاد

 !عوضی ی مرتیکه کرد غلط -

و سرش ه  مامان  .داد می فشار محک  و بود گرفته دستاش بین ر
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و دوم پیشنهاد  :فتگ و شد بلند جاش از عصبی متین گفت ، که ر

 چی؟ -

 .نشدن العملش عکس متوجه که بودن گیج قدر اون ه  بابا مامان

 :گفت بابا

ش  جا اون عمرم آخر تا و زندان برم - و تو که اینه از بهتر با  تبدبخ ر
 .بکش  زجر عمرم آخر تا و کن 

و نگاه   :گفت  و دزدیدم متین نگاه از ر

وم بابا -  .باش آر

سش که گفت زحمت به مامان صاش وا و قر  سریع ه  من و بیارم ر
و کار این  .کردم ر

و قرصاش ستاده هنوز متین. دادم بهش ر  اباب کرد، می نگاه  و بود ای
 .کشید بیرون جیبش از سیگاری ه 

 :کرد زمزمه مامان

سره - ویی چه با! کثافت ی پ باره کاریش، گند اون از بعد ر شنهادپ دو  ی
 داده؟ ازدواج

 :گفت بابا

 .بگیره ماهی آلود گ  آب از خواسته می احمق -

و اختیار بی  :گفت  مامان به ر

وز اون ی قضیه توی مامان -  من...  من خب...  آرشام ی خونه و ر
توسا و من یعنی. بودم کشیده نقشه  ... آ
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و ناناز ماجرای بود کندنی جون هر به  .گفت  واسشون ر

 :گفت بابا

و دختره اون حال هر به -  از چیزی پس بود، داده راه خونش به ر
 .نمیشه ک  گ*ن*ا*هش

 .بابا شمایین نیست ، من قضیه االن فهمید؟ نمی چرا -

 :گفت اخ  با و اومد حرف به متین

 خواین؟ می چی شما احمدی خانوم -

شت  حرفی نزدم، حرفی  و ودمب گیج ه  خودم هنوز وقتی بزن  که ندا
ست  نمی و اردمیلی ده باید بودم مطمئن فقط. خوام می چی که دون  ر
 .کن  جور هست که طریقی هر به

و بغلش زیر بابا. نبود خوب حالش مامان و اون و گرفت ر  سمت به ر
 .شدی  تنها متین و من و برد خواب اتاق

گار بود، خیره چشییمام به متین و فکرام تموم خواسییت می ان  از ر
بونی چه به بابا. بخونه چشییمام  و الیهخ پوک  مخ این بگ  بهش ز
 ه  من هک شد باعث متین ناگهانی شدن بلند نیست؟ توش هیچی
 .گرفت خندش متین که جوری بپرم، جا از فنر مث 

 :گفت  ترس با

 ری؟ می کجا -

 برم؟ خوای می کجا خونه، -

 .دون  نمی -
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و گیجی   :گفت نگرانی با دید، که ر

 خوبه؟ حالت عزیزم، ملیسا -

 ودمخ زندگی راحت تون  نمی طرف یه از. نیسییت  خوب متین، نه -
و بای عوض در باشیی  خودخواه و بکن  ر  زا زندان، بیفته بیچارم با

و زندگی واقعا من...  من. بکن  دل ازت تون  نمی دیگه طرف  دونب ر
 .خوام نمی تو

 .درخشید خوشگ  چشماش و زد شیرینی لبخند

و زندگی من  -  هب بهتره هان؟ کار؟ چی خوام می بال ملیسییا بدون ر
 .بگیری عاقالنه تصمی  یه خوردن غصه جای

 .نبودم عاق  وقت هیچ من باش ، عاق  تون  نمی -

 اگه.. . اگه حتی بگیری، که تصییمیمی هر ملیسییا، دارم قبولت من -
... 

 چیز همه چرا خدایا. شد خارج خونمون از سریع و بده ادامه نتونست
شق مطمئن  که حاال حاال، اون  شد؟ طوری این شی . شدم عا  گو
وی" کنه" اس  دیدن با. خورد زنگ  .کردم اخ  گوشی ، ر

 :گفت انرژی پر آرشام

 .عشق  سالم -

و حرفات ی همه که تو خوای؟ می چی -  .زدی ر

و تو اوم،- و حرفام. خوام می ر  .نزدم کام  ر

 .منتظرم -
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 .شده ذره یه برات دل  ملیسا، -

 .کشیدم پوفی

 .شلوغه سرم زدی زنگ پرتا و چرت این گفتن برای اگه -

و این شد، عصبی  .فهمیدم شد تند که نفساش از ر

سی  می ه  به -  ور شرایط سری یه که زدم زنگ این برای. خانوم ر
و میلیارد ده من. بگ  برات و لهب که همین لفظیت، زیر عنوان به ر  ر
 رابرب دو ی اندازه باید جونت بابا عوض در و ریزم می حسابت به دادی
 نخواد دخترش وقت یه تا بده سییفته و چک من به پول، همین
 .ش  فرض خر ندارم دوست اوم،. کنه شیطونی

و خودم خیلی  فقط هسییتی، خر تو" نگ  بهش که کردم کنترل ر
و خودت خودت،  .کردی فرض آدم ر

و لفظی زیر - ب  ر له از ق ید من. دن می عروس به دادن ب  برم، با
 .خداحافظ

و گوشی  .کردم لعنتش بار هزار و کردم قطع ر

 .داد پیغام که بود نگذشته گوشی قطع از دقیقه چند هنوز

و لفظی زیر خانوم عروس ممکنه چون" له و بگیره ر  من نچ، نده ب
و لفظی زیر  ."دم می دادن بله از بعد ر

 :دادم جواب

 !"لفظیت زیر و خودت به لعنت"

و پشت  جوابش وند ر  .لرز
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 !"رسی  می ه  به خانوم، ملیسا"

 بود دهش ه  متین خونسرد رفتار. گرفت  سردرد که کردم فکر قدر اون
شمام. قوز باال قوز شت چ ش به متین که شد می گرم ک  ک  دا  ی گو
 .زد زنگ

 متین؟ -

 .خانوم  سالم -

 .سالم -

 .دارم بلیط امشب واسه من ملیسا، -

ود انقدر چرا چرا االن؟ چی؟-  ری؟ می داری ز

ود -  .دبی رم می دارم من عزیزم شده، دیرم و نیست ز

 چی؟ -

 .بابات شریک دنبال رم می -

 .نداره فایده -

وشنه دل  من -  .ر

و پول خواست می اگه اون -  .بود داده حاال تا بده پس ر

و سعی  بذار -  انتظار نسال تو االن ببینمت، کن  نمی وقت. بکن  ر
 خانوم باش خودت مراقب. میشه ذره یه واست دل  فقط فرودگاه ،

 .بال

ود. طور همین ه  تو -  .برگرد ز

بان چش  -  .قر
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 .دیدار امید به -

*** 

وز دو  صییحبت باهاش بار یه فقط من. گذشییت می متین رفتن از ر
 خواب از در زنگ صییدای با صییبح. داد دلداری  کلی ه  اون و کردم
 .زد می شور بدجور دل . پریدم

و بابا شدم سالن وارد که همین  .در دم ره می داره که دیدم ر

 در؟ دم کیه. بابا سالم -

 :گفت سریع

 .کالنتریه از -

 .شدم آماده سریع و رفت  شال  و مانتو سمت به

و و کردم سالمی  :گفت  مامور به ر

 خبره؟ چه جا این -

 :فتنگ باز نیش با بدیعی شرخرای بزنه، حرفی ماموره که این از قب 

 .خورد برگشت چک -

 .نشده تموم ای دوهفته مهلت هنوز -

 .خواد می االن داره، احتیاج پولش به بدیعی مهندس -

 :گفت  و کردم نگاه شرخر چندش ی قیافه به

 .حرفش و مرده چی؟ یعنی -

و دستش شونه به ر  رفت دمغ ی قیافه با بابا و داد تکون" بابا برو" ی ن
 .بره باهاشون و بشه آماده تا
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و بدیعی باید  یاقا ی شماره سریع. زدم می حرف باهاش و دیدم می ر
و ملکی و جریان تموم و گرفت  ر ح براش ر  شدم آماده سریع. دادم شر
 خاطر به مامان. شییدم راهی داد به  ملکی که آدرسییی سییمت به و

 از قب . نداشییت خبر جریان از بود خورده که آوری خواب قرصییای
 زنهب مامان به سری یه کردم خواهش و رفت  متین مامان پیش رفتن 
 .پول ی تهیه دنبال رفتی  بابا و من بگه بهش و

شی سه گفت عادی لحن با بدیعی من  وقت چون ه  من و داره جل
شت  قبلی ویی کمال با ه  بعد ببینمش، تون  نمی ندا  برای گفت پرر
 .ده می مالقات وقت به  بعد ی هفته ی شنبه سه

 .ببینمشون باید حتما من ولی -

 .شرمندم -

 باهاش ک  هی. کرد می دیوون  باشه بازداشتگاه تو االن بابا که این فکر
سیشون وظیفه رگ االن خانوم نخیر، دیدم و زدم چونه  مدهاو باال شنا
ست مالقات وقت از خبری و سش شرکت آبدارچی. نی  و آورد چایی وا

وی ها چایی شدن ریخته باعث واسش، انداختن لنگ یه با من  یزم ر
 .شدم خانوم لباس و

و شویی سمت به سریع یار ست ستفاده با ه  من و دوید د ص از ا  تفر
مده، پیش و خودم او تاق توی ر چ  مرد به. کردم پرت بدیعی ا  و ک
 .کردم سالم مقابل  ی ساله شیش پنج، و چه 

ود از که حالی در  :گفت بود شده شوکه من ناگهانی ور
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ست معلوم - و سیک بودم گفته کنه؟ می غلطی چه عنایتی این ه  ر
 .نفرسته تو

 یه یحت بدیعی خود جز و نبود جلسییه از خبری. کردم نگاه اطراف  به
 .نبود اتاق تو ه  مگس

 کردن رس به دست برای وگرنه میشه، برگذار جلسه ها شرکت تو خوبه
 جلسییه رییس االن" معروف ی جمله جز به ای بهونه چه مراجعین

 داشتن؟" داره

 :گفت  سریع

 چکای موضیوع با رابطه در. هسیت  احمدی من مهندس، آقای -
 ... بابا

 :گفت و پرید حرف  وسط

 بدجور خودم من که اینه موضوع. بگین خواین می چی دون  می -
 .ورشکستگی  ی آستانه تو جورایی یه ه  خودم الزم ، پول

و خوام می ازتون فقط من -  کام  ی هفته دو و بمونید حرفتون ر
 ... ما به

 تحت دارم، مشییک  دنیا یه خودم من. نکنید اصییرار تون ، نمی -
 .دارم سنگین چک یه فردا فشارم،

 ... اما -

سه واقعا من محترم، خانوم - سف ، پدرتون وا  کردن ضرر به اما متا
 .نباشین راضی ه  من
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وز چند از شرخراتون - و ما پیش ر  .گذاشتن فشار تحت ر

 امروز مهلتتون. دونید نمی چیزی شییما ماسییت، کار قانون این -
سف  شده، تموم و پول  من با زدن چونه جای به. متا  و کنید جور ر
 .بدید

 گرفتن مهلت و زدن چونه جای فهمیدم که زد حرف جدی قدر اون
ست و متین ی شماره و اومدم بیرون اتاقش از سرخورده. نی .  گرفت ر
و گوشی  بهروز. وندم پاسخ بی تماس  بار سه!" بردار لعنتی،. "برنداشت ر
 از چندتا به تا میاد همرام گفت و گرفت تماس اوضییاع این تو ه 

و بدیعی چک حداق  تا بزنی  سیر دوم بار برای بابا، دوسیتای  اسپ ر
وش. کنی  باش همکارای از چندتا پیش ه  کور  دسییت و رفت با
 .برگشت خالی

ونده جا همه از باره آرشییام که بودم شییده مونده و ر  تماس باهام دو
 .گرفت

 .عشق  سالم -

- ... 

 خبر؟ چه -

و جوابش بازم  .ندادم ر

و تا ده اوم، - شب. وکیلمه پیش کردم، آماده ر شش، برو ام س پی  شآدر
و ست ر شه بزنی؟ حرفی خوای نمی. زن  می اس وا  آی آی. خانومی با

ستی، شب تا فقط را شنهادم داری وقت ام و پی  صبح افرد کنی قبول ر
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سای من وگرنه کنی ، غیابی عقد ه  سه بهتری کی  ذاریگ سرمایه وا
 .باشه کمتر ه  نازشون که کن  می انتخاب

 .متنفرم ازت -

بون باالخره خانوما خانوم به، به -  ،شییب تا بای فعال. کردی باز ز
 .امشب فقط

 .کرد قطع

یا"  ک  خیلی خیلی آوردم، ک . بذار پام جلوی راهی یه خودت خدا
 !"کش  نمی دیگه آوردم،

 کن ؟ کار چی االن بهروز -

و نگاهش. بود تردید نگاهش تو. کرد نگاه  غمگین  گرفت من از ر
 :گفت و

 گن؟ می چی خانوادت -

خت ه  به خونوادم از ذهنیت  تموم -  کردم می فکر همیشیییه. ری
مان با ما یت و پول با و موقع ق  دن، می ترجیح من به ر  در حدا
شام با برخورد ضیه تو آر ستگاریش ی ق  االح اما. بود طوری این خوا
شونه، نیاز اوج تو که شام با من خواد نمی گفت بابا مالی  کن ، ازدواج آر
 که تگف به  مامان. باشه زندان سال چندین که این قیمت به حتی
 شتباها بهشون راجع ساال این تموم بهروز؟ فهمی می. کثافته یه آرشام
 قتیو متین، با شدن  خوشبخت پی برم چطوری حاال. کردم می فکر
 وت خوره؟ می اعصاب قرص مشت یه شب هر مامان  و زندانه تو بابام
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 کن ؟ کار چی داده هدیه به  متین که عشییقی این با االن بهروز، بگو
 ... اما باش ، کنارش عمرم آخر تا دادم قول بهش

و زدن حرف مجال گریه  کشید آغوش  در برادرانه بهروز و گرفت من از ر
وم و  :کرد زمزمه آر

وم هیس، -  و قوی قدر اون شییناخت  می من که ملیسییایی. باش آر
شکلی هیچ که بود شیطون سش م  مونه تو نبود، ح  قاب  غیر وا
 ... با دختری

 ریدمپ همین برای داشت ؟ کشش چقدر من مگه. تونست  نمی دیگه
 :گفت  گریه با و حرفش وسط

ست ، نه - شق دختر یه من نی ست باید که بدبخت  عا  شقشع از د
 من. س همه نفع به جوری این. باشیه متنفره که کسیی با و بکشیه
یاقتی  بی خاطر به همینه، آره،. نبودم متین الیق و ما خدا ل  ه  زا ر
 .ش  می نابود من. کرد جدا

 .کنی فکر بهش دقیق و خونه بری بهتره -

 .کنارمی که ممنون آره، -

وم برادر یه مث  همیشه -  .کن حساب ر

 .حتما -

 فت ر سییریع. نبود مامان، اتاق تو رفت  راسییت یه رسیییدم که خونه به
 .نبود ه  اون متین، مامان ی خونه

 .بود مائده گوشی به زدن زنگ رسید ذهن  به که فکری تنها
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 مائده؟ الو -

 کجایی؟. عزیزم سالم -

 .نیستش عمت ، ی خونه در -

و مامانت ما خب نه، -  .خیابون سر درمونگاه آوردی  ر

 شده؟ چی -

 .میاریمش شد تموم سرمش نشده، طوری نترس، -

 عصبی؟ ی حمله بازم -

 .گذشته خیر به اما آره، -

شتر کردن فکر به نیازی. نفهمیدم حرفاش ی ادامه از چیزی  بود،ن بی
و جون  حتی بودم حاضییر من و خانوادم ولی بدم، ه  ر  این تو ر

 .نبین  بار اسف وضعیت

بست تاکسی  .ت رف بود فرستاده آرشام که آدرسی به و گرفت  در

 .بود جنتلمنی خیلی آدم وکیلش

س  سریع ضیح وا  بابا و ارهذ می گنده کله سند یه فردا صبح که داد تو
و شتگاه از ر شه عقدم سر تا میاره بیرون بازدا  ایه سفته و چک و با

ست و میلیاردی بی ضا ر شامه با طالق حق که این. کنه ام  ی مهر و آر
 توش بابام مامان تا زنن می نام  به فردا که شییمیرانه تو ای خونه
 تو و میشییه انجام دیگه ماه دو تا رفتن  مقدمات که این. کنن زندگی
شام مدت این ش  تونه نمی آر  و ادرم پیش باید من عوض در و بیاد پی

 سییابح به میلیارد ده دادن بله از بعد فردا که این. کن  زندگی پدرش
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 نگیره، رتصو تقلبی وسط این وقت یه که این برای و میشه واریز بابا
  ک ک . باشییه آرشییام ی نماینده کنار بانک توی من از نماینده یه

و جاش همه فکر لعنتی اون گرفت ، می تهوع حالت داشییت   دهکر ر
 .بود

سیدم که خونه به  یبزرگوار ی شرمنده من و بود مامان پیش مائده ر
بونی و  ،بود پخته شییام که این بر عالوه چون شییدم، دختر این مهر

و خونه  .بود کرده تمیز حسابی ه  ر

 کنی؟ می شرمندم انقدر چرا مائده، وای -

 داداش؟ زن چیه شرمنده -

و سییرد آب سییط  یه انگار حرفش این با  من و کردن خالی سییرم ر
 .کردم نگاهش اشکی چشمای با فقط همیشه از تر مغموم

 دل ؟ عزیز شده چی ملیسا؟ -

شه که بده قول...  بده قول مائده - شی متین مواظب همی  نم. با
 متین خوبی و پاکی همه اون الیق من هسییت ، ه  اون ی شییرمنده
 .نبودم

 :گفت آهسته مائده

 .نشدم دیوونه تا بگو برام ملیسا؟ شده چی -

و چیش - و گوشییی  که این از بگ ؟ کجاش از بگ ؟ ر  خاموش ر
و صداش تا کردم  ن ؟ک می فرار متین از دارم من میشه باورت نشنوم؟ ر



                
 

 

347 

 مثبتبچه 

ش ؟ نزدیک بهش تا کردم کاری هر که متینی از  راس صبح فردا من ب
 .رم می متین زندگی از همیشه برای ده، ساعت

 .رفتگ شدت اشکام!" بال ملیسا" پیچید گوش  توی متین صدای

 کن ؟ فراموشش تون  می چطور آخه -

 دیدن با وگرنه بود، خواب اعصییابش قرصییای خاطر به مامان خوبه
و سکته وضعیت این تو من  .زد می ر

 خبره؟ چه ده ساعت فردا چیه؟ حرفات این معنی ملیسا -

و چیز همه گفت ، شام از گفت ، ر سبت تنفرم و آر  ی ضیهق تا بهش، ن
 ادوت اندازه معصییومش چشییمای که کرد گریه انقدر مائده. صییبح فردا
و این بگه، چی دونست نمی. بود کرده باد تنیس توپ  رگمیشسرد از ر

 :کرد زمزمه. بود شده گیج اون . فهمیدم

 ریخت؟ ه  به چیز همه یهو چرا -

*** 

 رفت  صبح هشت ساعت. نخوابیدم ه  ثانیه یه حتی صبح خود تا
 از بعد ه  یلدا و بهروز. اومد همراه  ه  مائده. بابا دنبال کالنتری
 در دم بیان شد قرار ده، ساعت برنامه از اطالع و من با بهروز تماس

ودتر آرشییام وکی . محضییر با آزادی کارای و بود جا اون ما از ز  و با
و سند گذاشتن  .بود داده انجام ر

 :پرسید سریع شد آزاد که بابا

 آوردی؟ کجا از سند -
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 :دادم جواب بترکه گلوم تو بغض بود ممکن ثانیه هر که لحنی با

 .آرشامه مال -

و خط ته تا که داد نشون بابا آه  .رفته ر

 ... تو که خوام نمی -

 :نالیدم و پریدم حرفش وسط

 برید شییما. کن  ازدواج باهاش خوام می خودم ولی بابا؛ دون  می -
 ... خیابون محضر بیاید و مامان دنبال

 .زندان برم راضی  من. دون  نمی -

 :گفت  حرص پر بار این

و تو بسه بابا -  فاتونحر این با شما داغون ، کافی حد به من. بخدا ر
شه. نکنید بدترش ست که جور اون چیز همه نباید که همی  اری د دو
 هک آمادم من اما هامونه، خواسییته برعکس جریانات گاهی بره، پیش
 .بر*ق*ص  دنیا ساز با تا

 .شدی بزرگ چقدر ملیسا -

با یه با  حس. داد فشیییارم خودش به محک  و کرد بغل . کرد گر
سفندی و گو شت  ر ستن می که دا و اون خوا  هر با .ببرن گاه قت  تو ر

 من در ه  حس این شیید، می تر نزدیک ده سییاعت به که ای ثانیه
 .رسید می آخر به داشت دنیا انگار جورایی یه. شد می تر قوی

*** 
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 و بود خودم حرف حرف همیشه که منی بود سخت برام باورش هنوز
ست کاری هر شت  دو وی االن دادم، می انجام دا  میز مقاب  صندلی ر
قایی حاج و آرشییام با عقدم خطبه که آ  به و بودم نشییسییته خوند می ر
زو و قرآن خوندن جای  قابل م سفید دیوار به قشنگ زندگی یه کردن آر
ستام و بابا و مامان. بودم شده خیره  خیره به  ها زده مات  مث  دو
و چپش پای مهلقا و بودن شییده وی ر  و بود انداخته راسییتش پای ر
و گوشیش  میلیارد ده تقیم به که کسی آرشام، تا بود گرفته سمت  به ر
شنوه منو گفتن بله صدای بود خریده منو شام مادر و پدر. ب  با  ه آر
وی اخ  سته صندلی ر ش شون گفته طبق چون بودن، ن ش خود  امآر
و اونا اصییال  تازه و نداشییتن خبر چیز هیچ از که نکرده حسییاب آدم ر
شن عقد شاهد محضر برن گفته و زده زنگ اونا به صبح  اه نگ. با
و و دیوار از ر وم به ر  لولهگ گلوله مائده. کردم نگاه ها بچه به و گرفت  ر

و نگاه  وقتی یلدا. ریخت می اشییک  لبخند دید خودش متوجه ر
وش. زد تلخی  ایج. نداشییتن بقیه از بهتر حالی ه  شییقایق و کور
 به آرشییام وکی  همراه من نماینده عنوان به چون بود، خالی بهروز
لدا و بود رفته بانک  و کشیییدم آهی. بود تماس در مرتب باهاش ی
و نگاه   می آن هر که بود غمگین قیافش قدر اون. دادم مامان به ر
باره ترسیدم  .بده دست بهش عصبی حمله دو

قا حاج  :گفت مهری  و صیغه خوندن از بعد آ
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شیزه - سا خان  سرکار خان  دو  همهری با که وکیل  آیا احمدی، ملی
بیاورم؟ بهادری آرشام آقای دائ  عقد به را شما شده خوانده  در

 :گفت چندشش صدای اون با مهلقا

 !بچینه گ  رفته عروس -

و تدریجی مرگ این ی حوصییله  آقا حاج که این از قب  نداشییت ، ر
و چیز همه اون باز دوم بار برای  :گفت  سریع بخونه ر

 .بله -

 از فتنگر اجازه به بنا اگه چون مادرم، و پدر نه بزرگترا اجازه با نگفت 
 می چی متین آخ. شیید نمی داده اجازه این به  هرگز که بود ها اون
 منتظر و ودیب نشسته کنارم تو دیگه کسی به دادن بله جای به اگه شد
 زیر و نکرد صبر کلی از بعد و عشوه و ناز با وقت اون بودی؟ دادن  بله

 قطف نزد، دسییت برام کسییی هیچ. دادم می بله بهت گرفتن لفظی
و دستاش بار دو که بود مهلقا  همراهیش کسی چون و کوفت ه  به ر
وم خود به خود نکرد سی که این از قب . گرفت آر  شه،ب نزدیک به  ک
 :کرد زمزمه و اومد کنارم یلدا

 .شد واریز پول -

 که جاهایی تا رفت  میز سمت به و شدم بلند سختی به جام از من و
قا حاج و داد می نشییون  آ  مهلقا شیید تموم که امضییام. کن  امضییا ر

و گوشیش  :گفت و گرفت سمت  به ر

 .آرشامه -
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شیت به متینه کردم فکر بابا؟ نه" ش اکراه با!" زده زنگ گو و یگو  ازش ر
 :گفت  و گرفت 

 الو؟ -

 .خانم  سالم -

 کنه صدام طوری این دادم می اجازه متین به فقط خانم ؟ جان ؟"
 ..." اما

 !میرم می تو بی من متین

 الو؟ ملیسا؟ -

 .سالم -

 .بست یخ سردیش از ه  خودم تن که کردم سالم سرد قدر اون

 !اومدی خوش زندگی  به -

ور به جالبه،  لعنت میگه، آمد خوش به  حاال و شییده زندگی  وارد ز
 !بهت

 .ممنون -

وی اشک  ی گلوله اولین. کردم بغض  .افتاد گون  ر

سه ایران اومدم دم می قول - . بگیرم مفص  جشن یه ازدواجمون وا
 .شد انجام بودن  مطمئن واسه فقط این

 .بیرون برو زندگی  از فقط -

و گوشییی شییدم مجبور که بلند قدر اون خندید،  .کن  دور گوشیی  از ر
 :گفت
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شت  - شی، خودت کردم می شک ک  ک  دا  یه  مامی نکنه گفت  با
و کن گوش حرف دختر  .کرده عقد برام تو جای ر

 :داد ادامه. نزدم حرفی

و وسایلت سریع -  .خونه برو اینا مامان  همراه و کن جمع ر

 .رم نمی من -

ست بابات پیش ساعت یه گ ، می یادآوری برای-  و کچ میلیارد بی
 .نترسی خیلی بمونه، خودمون بین. داد به  سفته

 .کرد می تهدیدم داشت حاال از

 !بهت لعنت -

شی و گو وی مامان. رفت  بابا مامان سمت به و کردم قطع ر  یصندل ر
شسته و هاش شونه بابا و بود ن وم ر وم آر  ودمخ کردم سعی. مالید می آر
و شون شاد ر شون که همین اما بدم، ن سیدم به  بغل  محک  مامان ر
 :گفت و گریه زیر زد و کرد

 .برات بمیرم -

نداخت دل  تو ترس بدنش لرزش  و کردم جداش خودم از سییریع. ا
 :گفت 

 .کنید دعا خوشبختی  واسه -

 .داد تکون سرشو فقط

 :کرد زمزمه بابا

 .شرمندت  -



                
 

 

353 

 مثبتبچه 

 از و مونی می مامان مواظب که بده قول به  من؟ پدر گی می چی-
 .کنی می شروع صفر

 ملیسا؟-

 :گفت و کرد بغل  یلدا

 .بشی خوشبخت -

 .ممنون  -

 :گفت فقط مائده

 .برم باید من -

وش و  :گفت بغض با کور

 .کن  واست کاری نتونست  که خوام می معذرت -

 :گفت بزنه لبخند کرد می سعی که حالی در ه  شقایق

و رمانه قضیه ملی - ست که ر  همین  ه تو زندگی که؟ یادته گفت  وا
 .میشه طور

 اون هک رمانایی تو بود کرده فراموش شییقایق. خندیدم تلخ. خندیدم
جای بود خونده جام حالی در اجباری ازدوا  تو طرف که شیید می ان
و متین مث  یکی زندگیش و جوابش اومدم. نداشت ر  و هروزب که بدم ر
و سییرش فقط بهروز. رسیییدن وکی  آقای  وکی  و داد تکون واسیی  ر
و ای خونه کلید  :گفت و داد دست  به ر

و جا این لطفا. گ  می تبریک -  هب خونه سییند تا کنید امضییا ه  ر
 .بشه نامتون
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ضا شام مادر و پدر سمت به و کردم ام شت  آر شت مهلقا انگار. برگ  دا
 :فتگ بلند صدای با آرشام پدر شنیدم فقط. کرد می توجیهشون

 !شده دیوونه پسره این! تومن؟ میلیارد ده -

 :گفت و اومد من سمت به دقیقه چند از بعد

 .دنبالت میام عصر پنج ساعت -

و سییرم  از ای اضییافه حرف بدون اونا و دادم تکون تایید نشییونه به ر
ضر سایی همین که نرفته یادم هنوز. شدن خارج مح  از رفخ با که ک
شتن پدرم و مادر کنار شو من که این برای پیش ماه چند گذ س  نعرو
 هست؟ یادت منو کجایی؟ خدایا. شکستن می دست و سر بش 

*** 

شی  و گو شن که ر و شام و متین پیامای سی  کردم، ر شی به آر   گو
و همه. شیید سییرازیر  دلش مائده بودم مطمئن. کردم پاک نخونده ر
و ازدواج  قضیییه نمیاد  دونسییت نمی هنوز اون پس. بگه متین به ر
شی . کردم غلطی چه من صبح امروز  هب بابا و مامان. خورد زنگ گو
وی ها بچه همراه  فکرای توی کدوم هر و بودن ولو سییالن مبالی ر

 .تبرگش سمت  به نگاها همه من گفتن الو با. بودن غرق خودشون

 پر دسیت دارم که بده مژدگونی خانوم ؟ کجایی. بال ملیسیا سیالم -
 .گردم برمی

 :زدم داد

 چی؟ -
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 از تونسییت  باالخره گفت  زد؟ اوردوز هیجانت شیید؟ چت اوه، اوه -
و پول اون از میلیارد ده بابات شریک  .بگیرم پس ر

وی دست  از گوشی و دیوار به زده بهت من و افتاد زمین ر وم به ر  گاهن ر
یا. کردم گه کنی؟ می بازی طوری این من با چرا خدا  با...  من م
شتی  می نگران یلدا. شدم حال زمان وارد تازه خورد صورت  به که م
 :گفت

 شده؟ چی -

شی  دنبال شت  گو ست. گ شت اون و بود بهروز د  حبتص متین با دا
ون دستای با مامان. کرد می  .زد می ه  به برام قند آب لرز

 .بخور مادر بیا -

و لیوان  :گفت  بابا به و زدم پس ر

و معامله و آرشام به بزنید زنگ بابا - و پول نمتی بابا. کنید فسخ ر  از ر
 !شو بلند بابا. گرفته پس مرتیکه اون

با گاه  مبهوت ه  با حافظی بهروز. کرد می ن فت خدا  جلوم و گ
و گوشییی ایسییتاد  کنه اسیی  دنبال مخاطبین توی قاپیدم دسییتش از ر
 سشمنحو صدای باالخره. خورد می اشغال بوق یا گرفت نمی. گشت 
 .پیچید گوشی توی

 .دلتنگ  همسر بر سالم -

سخ معامله - و پول ندارم، میلیاردت ده به نیازی. شد ف  هب دم می ر
و طالق  و وکیلت  .گیرم می ر
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 .وحشتناکش خنده صدای بعد و سکوت لحظه چند

سف  - سخ اه  من عزیزم، متا ست  معامله کردن ف  ده ضمنا. نی
 صید هاگ حتی منی، مال تو حال هر به. میلیارده بیسییت و نه میلیارد
 ... ه  میلیارد

 .پریدم حرفش وسط

 !کثافت آشغال! متنفرم ازت! لعنتی -

شی قدرت  تموم با و گو  ونا. کردم داد و جیغ به شروع و کردم پرت ر
 سوزش و کجا گلوم سوزش اما سوخت، می گلوم که زدم جیغ قدر
شب که بودم احمق چقدر. کجا قلب  شی  دی و گو  و کردم خاموش ر
. فت نگ متین به چیزی صبح امروز قضیه از که بودم تر احمق چقدر
ستای با خودم من و زندگی  گور خودم د و این. کندم ر ست  می ر  دون
 بازم آرشام .نیست خبری طالق از بشه جور میلیارد بیست اگه حتی که
مه فکر و جا ه  لعنتی ازدواج دفتر اون پای احمق من و بود کرده ر
و اسارت  حق طالق، حق و بودم کرده امضا  .بودم داده آرشام به ر

*** 

صر پنج ساعت تا  مامان. بود عمومی عزای خونمون تو جورایی یه ع
ستان توی ش  بابا و بود سرم زیر بیمار  باید حالش اون با ک  ک  خود

 بهروز و خورد ه  به حالش بار چندین ه  یلدا. شیید می بسییتری
 همه کردم می دعا و بودم نشسته فقط من و. خونه ببرش شد مجبور
وز اون که چیزایی باره من و باشییه خواب یه افتاده اتفاق واسیی  ر  زا دو
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وزم صبح و ر  ساعت پی چشم  من و شد زده در زنگ. کن  شروع ر
 اسایلب هنوز کردم؟ می کار چی باید حاال. بود عصر پنج ساعت. رفت
و در و رفت  حیاط داخ  راست یک. بود تن  صبح  .کردم باز ر

 :گفت و کرد سالمی آرشام پدر راننده

 کجاس؟ چمدونتون. دنبالتون بیام فرمودن خان  -

و وش و شقایق به ر  :گفت  کردن می نگاه  نگرانی با که کور

 .رم می من -

 :گفت و اومد کنارم شقایق

 ... اما -

 :گفت  و پریدم حرفش وسط

وم جای یه باید - . ریزمب سرم تو خاکی چه کن  فکر خوب و بشین  آر
 .افته می راه بازی شلوغ یه باز نرم اگه

و خدا فقط. عزیزم باشه -  و رس دیگه ماه سه دو تا آشغال اون شکر ر
 .نمیشه پیدا کلش

و سرم سیله سوزن سر یه برداشتن بدون و دادم تکون ر  ینماش سوار و
 .بود موبایل  جیبم  تو وسیله تنها. شدم

*** 

 .سالم -
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شام، مادر و سرش فقط و کرد نگاه  اخ  با مهگ  آر  از. داد تکون ر
و تکلیف  باید کار اول همین شون ر شن باها و  همین برا ردم میک ر

 :گفت  شده کنترل چندان نه صدای با

سه خان ، مهگ  ببینید -  ینا از شما اگه. نکنید تخ  و اخ  من وا
 به سپ نیست ؛ راضی همچین من  هستید، ناراضی عروستون  من که
سرتون اون  ده اب صبح فردا من و بده امروز همین منو طالق بگید پ

 هوم؟ ب*و*س ، می پاتون  خونتون ، در دم پول میلیارد

و تو چیه آرشام فکرم این تو من - بونت. اومد خوشش دید ر  یخیل ز
 حتی ون مالیت وضعیت. نیست شاهکار همچین قیافت  تلخه، و تند
 مین ه  آرشام  کوچیکه انگشت بود دار کارخونه بابات که موقع اون
 .شد

 منزلت و شییان خور در که ندارم چیزی من همینه، موضییوع دِ  -
 .کنید راضیش بهتره باشه، پسرتون

و حرف  ادامه من بده اجازه که این بدون و گوشییی بزن  ر . برداشیت ر
وی. زنه می زنگ آرشییام به بودم مطمئن  و نشییسییت  مقابلش مب  ر
 .دوخت  چش  بهش

 دل ؟ عزیزه الو -

- ... 

بونت سالم -  .برم قر

- ... 
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 .رسید االن آره -

-... 

 بقیه که داره چی مگه دختر؟ این چرا. دارم ازت سییوال یه فقط -
 ندارن؟

- ... 

 از تازه. دختر همه این بابا چیه؟ دیگه عاشییقی و عشییق من مادر -
 .نبوده ازدواج این به مای  همچین اون  پیداست امر ظواهر

- ... 

 کردی؟ ازدواج باهاش و دونی می -

- ... 

شام مادر سرش حرفای به سکوت در آر  تو نگاهش و کرد می گوش پ
 :گفت ه  سر آخر. بود خیره من چشمای

 .خداحافظ. عزیزم باشه -

- ... 

 .حتما نباش نگران نه -

و گوشی  :گفت و کشید پوفی و کرد قطع ر

 .تنده خیلی آتیشش -

و سرم و کشیدم آهی  .فشردم دستام بین ر

 گلی؟ گلی؟ -

 خان ؟ بله -
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و اتاقش -  .بده نشونش ر

 .خان  چش  -

*** 

وی. دبو مطلقش سییکوت بودن گرفته نظر در برام که اتاقی خوبی  ر
 حوش و حول فکرم و بودم خیره سقف به و بودم کشیده دراز تخت
و ازدواج  خبر وقتی العملش عکس و متین خ شنید می ر . دز می چر
 یرم،م می اون بدون من خدایا. رسید می ایران به دیگه ساعت دو یکی
 دونهب که همین که اعتقاداتشه سر و هست مرد قدر اون دونست  می اما
شام  شرعی زن شه برای آر شه خط دورم همی شکام. بک باره ا  راه دو

و خودشون  :افتادم ترانه این یاد موقع همون و کردن پیدا ر

ر تو کاشکی"  نگیره ازم سرنوشت ر

 بمیره رفتنت بعد دل ، ترسه می

و تو میارن یادم هام خاطره اگه  ر

 "نرو هام خاطره تو از الق 

وزی یه میشییه مگه اصییال و متین با قشیینگ  و پاک های خاطره ر  ر
وز، اون کن ؟ فراموش وز ر  امروز اس ام اس به. احسییاسییمه منو مرگ ر
 :کردم نگاه متین ظهر از بعد

 "اشی؟ب نگفته به  که هست چیزی افتاده؟ اتفاقی عزیزم ملیسا"

 :نوشت  براش

 رفت  و گذاشت  جا اون عمرمو همه دونی می که تو"



                
 

 

361 

 مثبتبچه 

 رفت  و نداشت  جایی تو آغوش جز به دونی می که تو

 نگفت  تو به غمامو همه آخه دونی، نمی نه

 "بیفت  تو چش  از نخواست  آخه دونی، نمی نه

 .زد زنگ

و صداش باید ست  می. شدم می دیوونه وگرنه شنیدم، می ر  النا دون
 حرفا این دل  اما خ*ی*ا*ن*ته، جورایی یه کارم این و دارم شییوهر
 .نبود حالیش

 متین؟ -

 ملیسا؟ -

 .ببخش منو متین -

 دل ؟ عزیز شده چی -

 .کن فراموش  متین -

و گوشییی. زد فریاد  شبه بیشییتر کن  دور گوشیی  از که این جای به ر
 .چسبوندم

 تو؟ گی می چی -

 :کردم زمزمه

  هست اما نبودم، عاشقت کاشکی بست ، می چشمامو کاشکی -

 دارم اما نداشت ، دوست اصال کاش قرارم، بی ندونی کاش

 زنه می پر چشمات واسه دل  که ندونی کاش

وز هر میاد که ندونی کاش  زنه می سر بهت ر
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ون کاشکی  برد می منو غمت بار

 نگاهت به مونده خیره نگاه ، که ندونی کاش

 راهت به چش  موندگارم همیشه، که ندونی کاش

 مرد می دیگه عشقت، و احساس  کاشکی

 موندم اما موندم، نمی رفت  می کاش سوزندم، می گالتو کاش

ون ک  یه کاش  دیره اما من، کن  فراموشت کاش بگیره، بار

 زنه می پر چشمات واسه دل  که ندونی کاش

وز هر میاد که ندونی کاش  زنه می سر بهت ر

ون کاشکی  برد می منو غمت بار

 نگاهت به مونده خیره نگاه ، که ندونی کاش

 راهت به چش  موندگارم همیشه، که ندونی کاش

 مرد می دیگه عشقت، و احساس  کاشکی

شی و شد بلند ام گریه صدای و گو  ماا زد زنگ بار چند. کردم قطع ر
و خودم اتاق این ی گوشییه من  می زار فقط و بودم گرفته آغوش تو ر
 .زدم

*** 

 .س آماده شام خان  -

 .ندارم می  -

 .فرمودن خان  -

 .میام من برو باشه پوف، -
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 با ماا خونه، برسییونن منو بخوام و پایین برم کردم فکر خودم پیش
وی من. شدم پشیمون متین برگشت یادآوری و ر و به ر  اشباه شدن ر

و و گوشی . نداشت  ر  وادخ می دونست  می. کردم خاموش شب سر از ر
و موضییوع بون از ر  ها پله از خمیده های شییونه با. بشیینوه خودم ز
شام پدر و مادر. رفت  پایین شسته منتظر میز سر آر  احساس اب. بودن ن

ضورم شام پدر ح شت سمت  به آر  دیدن اب که بگه به  چیزی تا برگ
 .شد ساکت من

 .سالم -

 ملیسا؟ کنی می کار چی خودت با داری -

شمای به ض ب گفت ؟ می باید چی. کردم نگاه بهادری غمگین چ  غ
و ور به ر  .دادم قورت ز

 اجازه میشییه اگه ندارم، شییام به میلی من ولی خوام؛ می معذرت -
 .اتاق  تو برم بدین

 ... اما -

 :گفت و پرید مهگ  حرف وسط آرشام پدر

 .برو نداره، اشکال -

 .بخیر شب. ممنون -

ستی - شام را شیت بگ  بهت گفت آر و گو شن ر و  وادخ می کنی، ر
 .کردی قطع اتاقت  تلفن که این مث . بزنه حرف باهات

 :گفت  و برگشت  مهگ  سمت به
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 .کرده تموم شارژ گوشی  اما نداشت ، اتاق تلفن به کاری من -

 گلی؟ -

 جان؟ خان  بله -

 شارژر هی و داره مشکلی چه ببین کن چک خان  ملیسا اتاق گوشی -
 .بده بهش مناسب 

 .خان  چش  -

و گلی بعد  :گفت من به ر

 .جان خان  بفرمایید -

 .شدم اتاق وارد اون از جلوتر

 گوشیتون؟ جان خان  -

 .سامسونگه -

و اون و رفت اتاق تلفن سییمت به  جخار اتاق از بعدم. زد پریز توی ر
 .برگشت شارژر یه با و شد

 .ممنون -

صویر به نگاه  شمام. افتاد آینه تو خودم ت  وفپ و بود قرمز اونقدر چ
 طوری اون دیدن  با بهادری نبود بیخود. نداشییت حد که بود کرده
و گوشی . گفت وشن ر  اسی ام اس موقع همون چی؟ آخرش کردم، ر
ستام. کردم بازش سریع. اومد متین از  ن مطمئ. لرزید می شدت به د
 .شده خبردار چیز همه از بابا مامان طریق از اون

 چرا؟ آخه ملیسا؟ چرا-
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 .رسید بعدیش  اس ام اس

ستت،من تو داری ،تو، حلقه دو هر حاال" شمام تو د  من زدی، تو. چ
وی قولت، زیر موندم، اما  ."حرفام ر

 صییبر مقصییر چیزم، همه مقصییر خودم که بهت بگ  چی متین 
 شکسته دل من. فکرم بدون و سریع گیریای تصمی  مقصر نداشتن ،

 دل  پاک و ابری و تر نمناک، چشمای با. تنگته دل  خسته فکر این با
و گوشی. تنگته ون  دستای با ر  مامان با و فشردم دست  تو محک  لرز
 .گرفت  تماس

 مادر؟ کجایی دل ؟ عزیز ملیسا -

 مامان؟ -

 .متین دل برای بمیرم تو، دل برای بمیرم -

 ... متین مامان، -

 .نداد مجال  گریه. بزن  حرف نتونست 

و پول شییدن جور خبر اومد. دنبالت اومد جا این اومد -  بهمون ر
شکر جای به کردی ؟ کار چی ما اما بده،  متمو خاطر به اون از کردن ت
 سییرت به چه گفتی ...  گفتی  بهش خونوادمون حق در کاراش
ست کمرش. مامان شد بد حالش. اومده  وقتی. جوونی اوج تو شک

وی و شد خ  زانوهاش ست، زمین ر ش  گفت گفت، جمله یه فقط ن
  بابات و من که بود وقت اون." کن  فراموشییش تا کن کمک  خدایا"

 .ملیسا شکست کمرمون
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 .کردی  می گریه بلند صدای با دوتامون حاال

 داشییت ، دوسییتش مامان بدبخت ؟ من انقدر چرا مامانی مامان، -
 ... اون  اون ، واسش مردم می. داشت دوست 

 .نبود قسمت گل ، بسه مامان، بسه -

ست، خدا نیست، قسمت گویند می" ست حکمت نخوا  من خدایا. ا
 !"بفه  طاقت تو فهم ، نمی حکمت و قسمت

 .مامان شد تموم طاقت  -

شی ست  از گو وی د و سرم. افتاد تخت ر شت توی ر شار بال  تا دادم ف
و خدا از شکایتام  .نگ  بلند بلند ر

تاق  گوشییی خوردن زنگ با . بود نمناک صییورت . اومدم خودم به ا
 از ومن بود خط پشت که کسی حاال اما گذشت، زمان چطور نفهمیدم
شید بیرون خیاالت  و فکر دنیای صله جنون مرز تا. ک شت ،ن ای فا  دا
و این ست . فهمیدم می خوب خودم ر و د شی  سمت به ر . بردم گو

شمام ست که کرد می درد قدر اون چ شی باالخره. دیدم نمی در و گو  ر
وم. کردم لمس  .داشت  برش آر

 الو؟ -

ور به که بود گرفته قدری به صدام  .اومد درمی ز

 .خوشگله خان  سالم -

و حال  فهمیدم کرد صدام شنیدن از بعد که مکثی از  اشک. دونه می ر
ودتر و سرم. کنه قطع ز  :گفت  و دادم فشار محک  ر
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 .سالم -

 خوبی؟ -

 :گفت  صادقانه

 .نه -

 :گفت و کرد مکث کمی

 .کنی عادت ک  ک  باید -

 .دون  می -

 .دارم دوستت خیلی کن باور ملیسا -

 .بودین نابودی  به راضی داشتی دوست  اگه. کن  باور تون  نمی -

 .کنه خوشبختت تونست نمی پسره اون -

 .داشت خبر متین و من بین عشق از پس

شبختی نظرت به - شام؟ چیه خو شبختی که دون  می آر  تو ور خو
ضعیت این با وگرنه بینی، نمی پول صادی و  نمی  سراغ خانوادم اقت

شبختی اومدی، و خو شق  تو ر  فایده هچ طرفه یه عشق بینی، نمی ع
شبخت متین با چرا نظرت به هان؟ داره؟  چی اون شدم؟ نمی خو
 ... تو...  تو. آرشام کردی نابودم داری؟ تو که داشت ک 

شکا این پس خدایا شکه؟ خواد می کی ا صال بخ  لفنت داره؟ تمومی ا
و و این آورد، ک . نداد منو جواب راحتی همین به. کرد قطع ر  با ر

 .مطمئن  وجودم تمام

*** 
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وز دو و خودم بود ر تاق تو ر  نخورده غذا قدر اون. بودم کرده حبس ا
و جام از شدن بلند نای که بودم شت  ه  ر  خورده غصه قدر اون. ندا
 دست سینی و اتاق تو اومد باز خان  گلی. بودم سیر خرخره تا که بودم

و نخورده  .برداشت ر

بون  نخوردید؟ ه  لقمه یه چرا جان خان  - ل ز  می گرسیینگی از ال
 .میرید

زومه مرگ گی؟ می چی بمیرم؟ وزه دو متین. آر  اسیی  ام اس یه حتی ر
وزه دو اصییال. نزده به   ه  آرشییام حتی نزدم، حرف کس هیچ با ر
 .مونه می پاسییخ بدون بابا مامان تماسییای. نگرفته تماس باهام

صله شت  خودم  صدای شنیدن حو وز دو این. ندا  فکر متین به ر
 .شدم عاشقش جوری این کی از واقعا دون  نمی اصال. کردم

 .نیست کس هیچ جای که قلب  از گوشه اون"

وم تو با کی  ."نیست مشخص اصال شد آر

 گلی. نبود من کار هاش خاطره و متین کردن فراموش بود، چی هر
شید آهی کرد، می نگاه  منتظر هنوز که خان   .شد خراج اتاق از و ک
 تاق ا وارد بزرگ بهادری که بود نگذشییته رفتنش از دقیقه چند هنوز
شدم بلند جام از. شد صدم که این نه. ن شه، احترامی بی ق  ونیج با
 .نداشت  شدن بلند برای

 .سالم -

و جواب   .کرد نگاه  و ایستاد سرم باالی دقیقه چند. نداد ر
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 .نمیشه ح  مشکلی هیچ نخوردن غذا با ملیسا، ببین -

 :نالیدم

 .دون  می -

 کنی؟ می طوری این چرا پس -

 .بمیرم خوام می -

 قدران نباید گذره می خودش از باباش خاطر به که دختری ملیسییا -
 .باشه ضعیف

 س شکسته و داغون که ه  آدمی از شدم، داغون من شکست ، من -
 .داشت نباید بودن قوی توقع

شام و تو بین دون  نمی من - ضرح حتی تو که افتاده اتفاقی چه آر  ا
و کردنش ثابت فرصت نیستی  .بدی بهش ر

 .خودمه دل موضوع بهادری آقای -

و خط ته تا انگار وم چون رفت، ر  :گفت آر

 .زدم می حدس -

و نگاهش  :گفت و دوخت چشمام تو ر

شام - سرمه، تنها آر ست پ شت  دو  رنظ اما کنه، ازدواج طوری این ندا
شه خودش س  همی ضره گفت خوادت، می گفت. بود شرط وا  حا
 تار یه فدای میلیارد ده گفت بکنه، کاری هر آوردنت دسییت به واسییه
قت اون موت، قدر کردم حس خودم پیش من که بود و  تو چ

 راه ما اب اون باید گاهی  بیای ، راه دلمون با نباید همش. خوشییبختی



wWw.JustRoman.iR  370 

 

 

وی درسییته، پشییتت ، من. توئه دل اومدن راه وقت االن بیاد،  کمک ر
سرم به خوام می ازت فقط اما کن، حساب جوره همه من  فرصت پ
 .داره دوستت واقعا اون بدی،

و سرم فقط نزدم، حرفی و گلی و شد خارج اتاق از. دادم تکون ر  داص ر
ساس با من و شد اتاق وارد غذا با گلی. زد  دوتا متین برای دلتنگی اح

ور به لقمه  .خوردم ز

 تنگته دل  غریبی، حال با عجیبی، حس با"

 تنگته دل  حسادت، بدون عادت، و عشق از پر

 تنگته دل  کنایه، بدون گالیه، بی گله

 تنگته دل  قشنگی، جور یه رنگی، فکر از پر

 پریشن دل همه و نیست هیشکی واسه هیشکی که جایی تو

 شن نمی کهنه که خاطراتت واسه تنگه تنگه دل 

 بودن تو کنار لحظه یه برای تنگه تنگه دل 

وشن چراغای خوابن و خاموش که شب هزار شد شب یه  ر

 تنگته دل  خسته، فکر این با شکسته، دل من

 تنگته دل  پاک، و ابری و تر نمناک، چشمای با

 تنگته دل  اراده، بدون ساده، چه که ببین

 تنگته دل  عاشقانه، چقدر ترانه، این مث 

 باشه بوده قرار ماه ی غنچه دل که شب، هزار شد شب یه

 نباشه کام  به نر*ق*صه سازم به دنیا که نیستی تو
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 بگیری سراغی عشق این از شاید که ش  منتظر چقدر

وز، کدوم کی، کجا،  پذیری می دلت تمام با منو ر

 تنگته دل  خسته، فکر این با شکسته، دل منه

 تنگته دل  پاک، و ابری و تر نمناک، چشمای با

 تنگته دل  اراده، بدون ساده، چه که ببین

 "تنگته دل  عاشقانه، چقدر ترانه، این مث 

*** 

 این در و بودن گرفته تماس گوشییی  با بار چندین کدوم هر دوسییتام
و کدوم هیچ جواب مائده جز به بین  .ندادم ر

 ملیسا؟ الو -

 خوبه؟ که حالش...  حالش چطوره؟ متین  مائده -

 ... ملیسا -

 .شد ساکت

 نیفتاده؟ واسش که اتفاقی مائده -

هت؟ بگ  چی -  که وقتی اون از. نداره تعریفی حالش هان؟ ب
ضوع و مو شه تو فقط فهمیده ر  از قدر اون سجادش سر دیروز. خود
وی سر که کرد گله خودش پیش خدا  الدنب افتاده. برد خوابش مهر ر
 بود، چی شما جدایی از خدا حکمت دون  نمی هنوزم. رفتنش کارای
سا ولی...  ولی شش باید ملی و متین کنی، فرامو  فکر با .کن فراموش ر
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 دون  می. کنی می خ*ی*ا*ن*ت شوهرت به دیگه پسر یه به کردن
 ... ولی سختته،

 :گفت  فریاد و گریه با و پریدم حرفش وسط

گه دونی، نمی نه -  خواسییتی نمی ازم سییخته چقدر دونسییتی می ا
 .کن  فراموشش

ما عزیزم، دون  می -  و تو خود حتی س، همه نفع به طوری این ا
. فراغشییی تو همش طوری این عذابی، تو همش طوری این. متین
سا، ببین شتن از قب  کن  می خواهش ازت ملی شام برگ  ودتخ با آر
 از قب  که داده پیشنهاد متین به اون خب...  عمه که این و بیای کنار

 ... رفتنش

و دهن  آب. شیید سییاکت ور به ر  حرفش ادامه منتظر و دادم قورت ز
وم. شدم  :کرد زمزمه آر

سته عمه - و سحر متین خوا  شبه راجع شد قرار متین . کنه عقد ر
 هب توجه با ولی کرد، مخالفت متین وقت همون چه اگر. کنه فکر

 ... که تو به کردن فکر از که گ*ن*ا*هی احساس

وم صداش  :داد ادامه و شد تر آر

 .کنه قبول نهایتا کن  فکر داری شوهر زن یه که -

 این. شییدم خیره اون به زده بهت من و خورد سییر دسییت  از گوشییی
کان یا. نداره ام  این از کن  می خواهش کن ، می خواهش خدا

گه و کن بیدارم. کن بیدارم کاب*و*س  یزندگ این از بود حقیقت ا
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 بی نم متین کن ؟ کار چی تیکه تیکه قلب این با من. کن راحت 
 کن ؟ چه تو

وزی که هست قلبت توی جایی یه"  بود من خونه ر

ودی این به ودی این به دیره، نگو ز ود نگو ز  "بدر

*** 

 .عزیزم سالم -

 .سالم -

 خانوم ؟ چطوری -

 !"خانوم  گفت به  باز لعنتی،"

 .خوب  -

 و ری نمی بیرون خونه از اصییال گفت گرفت، تماس باهام مامان -
و خودت  .کردی حبس اتاقت تو ر

 .ندارم حوصله -

 شده؟ تنگ واس  دلت نکنه چرا؟ -

 .شد دار صدا پوزخندم

 چرا؟ دونی نمی تو یعنی -

 ... ملیسا -

شام؟ چیه - ست، مشخص ه  خودم با تکلیف  هنوز من آر  چه نی
 داری؟ ازم توقعی

 .بده فرصت به  فقط باشی، عاشق  ندارم توقع خب -
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و فرصتا تموم که کسی به بدم فرصت -  گرفته؟ ازم ر

 جدید فرصییت سییری یه من نکنی ؟ نگاه بهش طوری این چرا -
 .باش من مال فقط بخوای، چی هر دم، می بهت

 .نزدم حرفی

 خوشگله؟ چیه نظرت هوم؟ -

 مثال؟ -

 ... تو زندگی دنیا، دانشگاه بهترین تو تحصی  مثال -

 :گفت  تلخی به و پریدم حرفش وسط

زوهام اینا دونی می خوب خودت  -  .نیست آر

 .بخوای تو چی هر عزیزم، دون  می -

 .نداشت  بهش گفتن برای حرفی

 حین خواد می دل  کن ، می صحبت باهات تانگو با بعد به این از -
 باشه؟. ببینمت زدن حرف

 .برم باید -

 کجا؟ -

 .بزن  مامان به سری یه خوام می -

 سرهپ اون خب... یعنی. نکن فراموش منو و برسون بهشون سالم -
... 

 :گفت  محک  و پریدم حرفش وسط
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 رشس چیزا خیلی اون بعضیا، برعکس. حرفاست این از مردتر اون -
 .میشه

 .جالبه برام تلخیت  ملیسا؟ -

 !"بهت لعنت"

 .خداحافظ -

و کارام -  .پیشت بیام تر سریع که دم می سامون و سر دارم ر

شمام سته خود به خود چ صور. شد ب شام بودن ت و تن  کنارم آر  یم ر
وند  هک کسیی از ترسییدم، می ازش کردم اعتراف بار اولین برای من. لرز
 حس یه رتنف جز به حاال جالبه،. ترسیدم می بود شناسنام  تو اسمش
 .ترس داشت ، همسرم به ه  دیگه

 .شدن خوشحال خیلی تصمی  از آرشام مادر و پدر

 بیرون اتاق اون از باالخره که خوشییحال  خیلی جان، ملیسییا وای -
و ما سالم. اومدی  .برسون احمدی آقای و جون الینا به ه  ر

 .جون مهگ  چش  -

 .مامان بگو به  چیه؟ مهگ  -

وز چند این تو قدر اون  رسیی هیچ بدون و بودن گذاشییته احترام به  ر
 .ودنب شده عزیز واس  خود به خود که بودن کرده رفتار باهام کوفتی

 :گفت  و زدم لبخند

 .مامان چش  -

بونی با آرشام پدر  :گفت مهر
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 برسونمت؟ خودم خوای می -

 .نیست الزم پدر، نه -

بون  :گفت و کرد نگاه  مهر

شه - زوی همی شتن آر بونی و زیبایی به دختری دا و تو مهر شت ر   ،دا
 .داد به  یکی خدا باالخره

 :گفت  و کردم نگاهش شیطون

ود بهتره پس - ست مامان با ز شید کار به د سه و ب شام وا  واهرخ یه آر
 .بیارید کوچولو

 یه وسط این خندید، غش غش ه  بهادری آقای و گزید لب مهگ 
 .کرد جان نوش مهگ  از ه  محک  ی سقلمه

 !بده مرگ  خدا -

 .دیگه رم می من خب،. نکنه خدا -

بی ی ساله چه  جنتلمن یه که رانندشون پدر  صدا ور بود نامی محر
 .کرد راهی باهاش منو و کرد

 واسییه حداق  کاش کردم، می فکر دلتنگی  و متین به مسیییر ک  تو
سیر تموم شدی ، که کوچه وارد. ببینمش لحظه چند  در هب چشم  م
 بی نم منتظر نگاه و بود بسییته کماکان در ولی بود، متین ی خونه
 .جواب

وح بی و سرد نشست  پایین این من"  ر

 کوه ی قله به رسی می داری تو
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 شی می دور من از لحظه هر داری

 شی می مجبور کنی می دل ازم

 کن نگام نپوشونده راهو مه تا

و اگه  کن صدام شد سردت قله ر

 کمون  رنگین از میُـیرده رنگ یه

 بمون  تون  نمی پایین این من

وزگارت تلخه که گفت  خودم  ر

 بارت کوله از بریز بیرون منو

 کرد سد و بغض راه و ُمیرد می دل 

 کرد رد دستاتو خودت خاطر به

 .هستی که اینی از باالتر برو

 شکستی دوتامونو هر بغض تو

 بشینی مه تو اگه تر چش  با

 ببینی من شبیه شاید کسی

و تو که اون من   مهتاب به داده ر

وتو که کسی  خواب تو پوشونه می ر

 نیست ک  تو آغوش واسه که کسی

 نیست خودم دست بره، یادم خوام می

 کن نگام نپوشونده و راه مه تا

و اگه  کن صدام شد سردت قله ر
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 کمون  رنگین از میُـیرده رنگ یه

 "بمون  تون  نمی پایین این من

و من راننده صدای  .کشید بیرون فکر از ر

 بمون ؟ منتظرتون خانوم -

و جوابش و سییرم فقط ندادم، ر وم ر  در. دادم تکون نه ی نشییونه به آر
و در زنگ بود، متین ی خونه در به نگاه  هنوز که حالی  .زدم ر

 .پیچید آیفون توی مامان صدای

 بله؟ -

 مامان؟ -

وم و در سییریع و شیینید اون اما گفت ، دار بغض و آر و خودم. کرد باز ر  ر
 .کردم پرت خونه توی تقریبا

 شبغل محک . بودم دلتنگش چقدر که فهمیدم تازه مامان دیدن با
 .کرد بغل  محک  کردم،

 .من کوچولوی دختر من، ملیسای -

و صورت  اون و زدم زار آغوشش تو ها بچه مث  . کرد ب*و*سه غرق ر
 :کرد زمزمه

و ما - و بابات و من عزیزم، ببخش ر  ... ما. ببخش ر

 :گفت  و پریدم حرفش وسط

 .نگین طوری این کن  می خواهش مامان، -

و اشکام  .اومدم بیرون بغلش از و کردم پاک ر
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 :گفت  و زدم لبخندی

 کجاست؟ بابا پس -

 .بیرون رفتن متین با -

 :کردم زمزمه

 متین؟ با -

 دبی از خودش با که میلیاردی ده با داد پیشنهاد بابات به متین آره، -
 یسییتب گفت. کنه شییروع صییفر از و بزنه کارخونه یه باز بابات آورده،
شام میلیارد و آر سر این که واقعا. نذاره سرت زندگی تو منتی تا بدی  ر  پ
 .آقاست و فهمیده چقدر

 :گفت  شدم می خونه وارد مامان همراه که حالی در و کشیدم آهی

و میلیارد ده چطوری نگفت -  گرفته؟ پس ر

وز دو گفت. چرا -  گفته، ما وضییعیت از و کرده صییحبت باهاش ر
و میلیاردش ده پول همه اون از شده راضی باالخره طرف   .بده پس ر

 سییوسیین یاد تازه. بیاره نوشیییدنی برام تا رفت مامان و نزدم حرفی
ستگی از بعد. بود شده تنگ براش دل . افتادم شک  عباس و اون بابا ور
 ما پیش از و بگردن کار دنبال معاش امرار واسییه شییدن مجبور ه 
 .رفتن

 :گفت آشپزخونه توی از بلند صدای با مامان

و تلفنت چرا - ستات ندادی؟ جواب ر  چه که واقعا. کردن کچل  دو
 .داری خوبی دوستای
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 آدمای مامان دید از دوسییتام ماجراها، این از قب  تا. گرفت خندم
ضی چقدر واقعا. بودن شده خوب حاال و بودن دگوری  ماآد اتفاقا بع
و  .کنه می عوض ر

*** 

سته نگاه تو نگاه  شم به اون نگاه و بود بابا ی شرمنده و خ  ایچ
 .من ی درمونده

سه صنعتی، شهرک یه ی محدوده تو زمین یه - س کارخونه وا . بهمنا
 هک بپرسیی  ازت خوام می اون از قب  اما کنی ، معامله خوای  می فردا
 .توئه حق پول این هستی؟ راضی کار این به ه  تو

و نگاه  و کشیدم آهی  .گرفت  چشماش از ر

 .بدید انجام دونید می صالح کاری هر بابا، نیست مه  برام -

 ... متین اما ندارم، زیادی دماغ و دل من  -

و سرم  بش سر از چقدر. کردم نگاهش منتظر و گردوندم بر شتاب پر ر
با که حاال تا مده با با! بودم متین  مورد در حرفی منتظر او  این اب با

 :داد ادامه آهی کشیدن از بعد و کرد مکث کمی حرکت 

ست ازم اون - ودتر شده طور هر خوا شام پول ز و آر  برگردون ، بهش ر
یارده بیسیییت اون منظورم و تو و میل  عمرت آخر تا دینش زیر از ر
بیارم  .در

و موضوع که این برای مامان. شد ساکت اشکام دیدن با  هکن عوض ر
 :گفت
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و شام -  بیارم؟ ر

و مامان، به توجه بی  :گفت  بابا به ر

 .یستن پولی آرشام واسه پوال این نکنید، فکر موضوع این به بابا -

 :گفت و کرد اخمی بابا

 .گریه استفاده سوء آدم آرشام مشخصه که طوری این اما دون ، می -

 :گفت و شد بلند جاش از مامان

و شام -  .کش  می ر

و سرش بابا  .برگشت من سمت به و داد تکون ر

و امشب -  .بمون جا این ر

 :نالیدم بابا حرف به توجه بی

 .دیدمش می کاش -

 ملیسا؟ -

و متین کاش بابا -  .دیدم می ر

 :دادم ادامه بغض با

 .داره بلیط دیگه هفته دو گفت مائده. بار آخرین برای -

و و شد بلند بابا  :گفت من به ر

و شامت بری  شو بلند حاال. جا این میاد صبح فردا -  .بخور ر

*** 

سترس متین دیدن برای قدر اون شت  ا  ه ب عصبانیت با مامان که دا
 :گفت
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و، بدبخت ناخنای اون کن ول - و تمومش ر  .خوردی ر

و و انداخت  ناخنام به سرسری نگاهی  :گفت  بابا به ر

 میاد؟ کی پس -

ستاد زدن از من قرار بی قلب و دراومد صدا به در زنگ موقع همون  .ای
 :کرد زمزمه کرد، می نگاه  خیره خیره که حالی در بابا

 .متاهلی تو که باشه یادت ملیسا -

 متین دیدار شییوق از چه اون تموم که بود کافی بابا ی جمله همین
یاد یادم تازه و بیاره هجوم ذهن  به یهو بودم کرده فراموش  چقدر ب
 .بدبخت 

سی و سالم صدای بونش صدای و بابا و متین احوالپر  لحا که مهر
و مامان  .شییدم بلند جا از. داخ  کرد دعوتش که بابا و پرسییید می ر
و قلب  مامان غمگین نگاه  دندی و در شدن باز و زد می آتیش بدتر ر
 من متوجه هنوز. بود اون مال قلب  تموم که کسییی قشیینگ قامت
شده  دنشنی با در، دم همون و شد وارد بابا از بعد و گفت... یاا. بود ن
 .کرد ایست سالم  صدای

وم سییرش وم آر عد من و چرخید سییمت  به آر  دوری، همه این از ب
و سیاهش چشمای باالخره  .دیدم ر

و نگاهش. داشت حق بود، دلخور نگاهش  سالم  جواب. دزدید ازم ر
وم قدری به و سرش و گرفت نادیدم. شنیدم زحمت به که بود آر  به ر

 .چرخوند مامان سمت
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 بهترید؟... انشاا. احمدی خان  سالم -

و جوابش مامان  .نشستن به کرد دعوتش و داد ر

 .فعال اجازتون با. دارم کار جا چند برم، باید -

 نآخری این شییاید رفت، می نباید بودمش، ندیده سیییر هنوز من نه،
 .بود دیدارمون

 .زدم صداش بلند اومدم که خودم به

 متین؟ -

 .برنگشت اما ایستاد،

 .بود نوسان در دوتا ما بین نگاهشون بابا و مامان

 حرف باهاش خواسییت  می فقط کن ، می کار چی که نبود مه  برام
 ... بار آخرین برای و بزن 

ست  نمی...  نه نه، شه بارمون آخرین این خوا و ه  که با . ی بین می ر
 شد؟ می چی بود کرده اشغال قلب  تو که جایی تکلیف پس

: گفت می اون و کردم می صداش که موقع اون بود، گوش  تو صداش
 "بال؟ ملیسا جان "

 :گفت کنه نگاهی سمت  به که این بدون. رسیدم کنارش

 .دیدمت نمی وقت هیچ کاش -

 ... من متین -

 :خوند وار زمزمه و پرید حرف  وسط

 زندگانی امییییید تنییییهییا ای کیییییاش"
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 کنیی  فیراموشییت تیییوانستی  مییی

 دل سوزان آتیییییش چون شبییییییی یا

 کن  خامیییوشت سینییییه پنییییییاه در

 ام دیده از گران خیییواب چیییون کییاش

ویت یاد هییا شب نیمییه  گریخت می ر

غ  پر بسیییییته و حال افسیرده دل میییر

زوییییییییت دییییار از  گییییریخیییییت می آر

وییییای خییییوش بیییاغ از کیییاش  تو ر

 گرفت می پیر ام انیدیشییییه دفتیییر

 وصییی  و هجیییران ی اندیشییه از فارغ

 گرفت می سر از عشقت بی زندگی

 دیدنیییت نییییییاز احسیییاس کییییاش

 بود دور وجییودت چیییییون وجییودم از

 نگیییییاه آن زد نمیییی آتیییش دلیییی  در

 بود کور چشیییمان  شیییب آن کیییاش

 خیال گلستییییان در شیییب آن کیییاش

 را تییو چیدم نمی وحشیییی گیی  ای

زو خیییییییییییزان در نسییییوزم تیییا  آر

 "تورا دیدم نمی هرگیییز من کییییاش

 کردم؟ چه زندگی  با من. شدن جاری اشکام
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 دیدارمون آخرین دیدار این که شییدم مطمئن بار این من و رفت اون
 .بود

ست  نمی نه،. بود سخت برام خونه تحم  س می چطور. تون  تو ت تون
 یاد از ور اون و بکشیی  نفس کشیییده نفس توش االن متین که هوایی
و گوشی  ببرم؟ بی ی شماره و کشیدم بیرون جیب  از ر و محر  پدر هک ر
 .گرفت  بود داده به  جون

 بله؟ -

 .دنبال  بیاین. سالم -

 خانوم؟ کی -

 .االن همین -

 .چش  -

و خودش مامان  :گفت و رسوند به  ر

ودی این به -  ری؟ می کجا ز

 :گفت 

وم می -  شوم نهان ها دیده ز ر

وم می  کن  نهان در گریه که ر

 کشد می تو جدایی مرا یا

باره را تو یا بان دو  کن  مهر

 :گفت و کشید آهی مامان

و کار این خودت با عزیزم -  .نکن ر
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 ... من. مامان تون  نمی -

 :دادم ادامه. گرفت شدت اشکام

 کن ؟ فراموشش تون  نمی چرا. میاد بدم خودم از -

 .کنی فراموشش خوای نمی چون -

 .بود مامان با حق شاید نزدم، حرفی

بی دقیقه ده از بعد سری خداحافظی یه با من و اومد محر  شپی از سر
 .رفت  خانوادم

ما  که این جای به که عشییقی از یا خودم؟ از کن ؟ فرار کی از کجا؟ ا
وز هر کن  فراموشش  کنه؟ می ترم عاشق و قرارتر بی ر

وم، کجا من تو بی" وم؟ کجا ر  ر

 یادگار مانده تو از من هستی

 آمدم دامت به خود پای به من

 "فرار کن  خود دست ز مگر من

 کمر که اونه داره؟ ناسییازگاری سییر من با زمونه که چیه من تقصیییر
 .بسته نابودی  به همت

 گذشت بی زمان این از گریز در"

ل این از فغان در وال بی مال  ز

زو و عشق بهشت از رانده  آر

 "خیال همه و غ  همه ام مانده
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_______________________________________________
_______ ___ 

 ؟؟*

 مشیری فریدون**

*** 

و متین باید  می فراموش باید بود که طوری هر کردم، می فراموش ر
س  که کردم سته نف سای به ب سه وریط این آره،. بود دیگه یکی نف  وا
 .بود بهتر همه

صرار به البته ها، بچه با ستوران قرار اونا ا شت  ر ست می. گذا  برای  خوا
ستوران به رفتن ش  آماده ر  تو  داغون و درب ی قیافه به چشم  که ب
و سعی  تمام. افتاد آینه شسته گود به چشمای که کردم ر  های ونهگ و ن
و پریدم رنگ وغن و رنگ با ر  .شییدم موفق که بدم صییفایی آرایش ر

و بلندم و رنگ شیری مانتوی  نشون بلندتر قدم باهاش که پوشیدم ر
 .شد می داده

 توی که مادرجون و پدرجون پیش رفت  شیید، تموم که شییدن  آماده
 .بودن نشیمن

 .سالم -

 .کردن نگاه  لبخند با و برگشتن سمت  به دوتاشون هر

 کردی؟ خوشگ  انقدر بری خوای می جایی. دل  عزیز سالم -

 .بیرون رم می ها بچه با اجازتون با -
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 .جا این میان امشب اینا خواهرم آخه گردی؟ برمی کی -

 مهمونی بودم جا این که مدتی طول در که بود باری اولین این
شون س  رفک شد می باعث که رفتن نمی جا هیچ ه  اونا. اومد می وا

ست جورایی یه کن  سی ندارن دو .. . حاال اما بدونه، ازدواج  به راجع ک
. 

 .حدودا این و ده -

ستات با دون  می- شتی قرار دو  از تقصیر و زیرش بزنی تونی نمی و گذا
ودتر که بود من هات ز ما نکردم، هماهنگ با گه ا  ک  یه تونی می ا
ودتر  .بیا ز

 .مادرجون چش  -

بی به بذار -  .بیاد بگ  محر

 .ببر منو ماشین جون ملیسا. مهگ  خواد نمی -

 .حسابی و درست پیشنهاد یه شد این آهان،

و سویچ تعارف بدون  :گفت پدرجون که برداشت  ر

 .بخرم ماشین یه واست بری  فردا -

 .حتما ممنون، -

 و گرفت  تماس شیقایق با شیدم، می پدرجون فورد سیوار که حالی در
 .دنبالش رم می گفت 

*** 
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شید بیرون متین خیال فکر از منو شقایق سوت  که من هب لعنت. ک
 .نکن  فکر بهش تونست  نمی دقیقه دو حتی

 کیه؟ مال عروسک این ملیسا، وای -

و دستش و وی ر  .کشید نوازش حالت به ماشین ی بدنه ر

 بازی بدید ندید خبرته چه سییوما. جونه پدر مال دوما،. سییالم اوال -
 درمیاری؟

شقش های نگاه هنوز که حالی در شقایق و عا شین از ر شته ما  برندا
 :گفت بود

و تو. سالم علیک - شیت با عکس تا سه دو ملی، خدا ر  گیرب ازم گو
سک این با. پیج  تو بزن  شقوالنه عکس تا چند عرو  توپ رمبگی ع
 .میشه

شین با دیگه ساعت دو تا کن  ولش اگه دیدم  برای ترکونه، می الو ما
 :گفت  و شدم سوار سریع همین

 .بجنب میای اگه -

 ودب شده سرگرم ماشین داخ  دستگاه و دم با که حالی در و شد سوار
 :پرسید

 دراومد؟ لک از باالخره خان  شده؟ چی -

 :گفت و نشست صاف شقایق. نزدم حرفی و کشیدم آهی

سا، سخته دون  می - شام مطمئن  اما ملی سته اون از آر  هک مرداییه د
و خودش تونه می  ... رمان مث  کنه، جا دلت تو ر
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 :گفت  و پریدم حرفش وسط

 فرق من ی قضیه اما گفتی، برام داستانا این از بار صد شقایق، بسه -
 .گ  می بهت دارم هزارم بار برای کنه، می

و چی همه زمان اما دون ، می دون ، می -  .کنه می ح  ر

 .ندارم نظری -

 .بودی  ساکت دو هر رستوران تا

*** 

ستام جمع به شته مث  دقیقا. کردم نگاه دو  تفاوت نای با بودی ، گذ
... .  حاال و بود شیییده اکیپمون جزء ه  متین ها آخری این که

ستام صمیمی برخورد . یامب بیرون متین فکر از ک  یه شد باعث دو
وش وقتی مخصییوصییا  و کرده خواسییتگاری مائده از گفت علنا کور

خ گوش بنا تا مائده  حامله رخب خوشحالی با نازنین وقتی یا شد، سر
و شییدنش  حاملگی ی قضیییه بابت یلدا و بهروز ذوق و داد بهمون ر
 گوشییی خوردن زنگ با اما. بشیین عمو و خاله قراره که این و نازنین
 .هوا رفت و شد دود هام خوشی ی همه مائده

و گوشیش مائده  .داد جواب ر

 .جان عمه سالم -

- ... 

بونت ممنون، -  .برم قر

- ... 
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 .بیام تون  نمی گفت  که من برید، شما نه، -

- ... 

وی مائده نگاه شمای ر و نگاهش سریع و شد ثابت من چ . دزدید ر
وم  :کرد زمزمه آر

 ... جا اون من حضور اما بشن، خوشبخت امیدوارم -

باره ثانیه چند از بعد و شد ساکت  :گفت دو

 .سالم -

عذب من حضییور در بود معلوم. شیید بلند جاش از  چون بود، م
وی فقط نگاهش شیده من ر  می خودش متوجه منو تا و شد می ک
و نگاهش دید صله ازمون قدم چند. دزدید می ر  سمت به و گرفت فا

کواریوم سط آ ستوران و وم صداش. رفت ر  ومتم که منی برای اما بود، آر
 .بود آسون صداش شنیدن بود شده گوش وجودم

 .نمیام من نکن، اصرار جان متین -

- ... 

 ... اما من، برادر دون  می -

- ... 

بطی موضییوع -  ه  با امیدوارم نداره، سییحر و من مشییک  به ر
 ... و بشید خوشبخت
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شبخت سحر، متین، شیدن نفس شدن، خو س  ک  .شد سخت وا
و دیدم جلوی اشک ی هاله و اسم  که یلدا نگران صدای. کرد تار ر  ر
 .سکوت و مطلق سیاهی و شد می اکو سرم توی زد صدا

 آرزوم کن  می خواهش فقط، بار یه همین خدایا! باشیی  مرده کاش"
و و جون  کن، برآورده ر  !"بگیر ر

و صییدام خدا ه  بار این  تا موندم من آره،. موندم باز من و نشیینید ر
 قتیو. جاست بی توقع  که درسته. باش  عشق  دادن دست از شاهد
و متین  ازدواج تون  نمی چرا کردم ازدواج خودم من  کن ؟ تحم  ر
 مردونه و مرد دارم خودم چی؟ حاال خودخواه ، من خودخواه ، آره،

وزگار که بازیه چه این خدایا. کن  می اعتراف  شق ع و زندگی و من با ر
 کنه؟ می

و سرم  ی هگری از دماغش و چشما افتاد، یلدا به چشم  برگردوندم که ر
خ زیاد بونش نگاه و بود شده سر  .بود من به مهر

وم  :کرد زمزمه آر

 خوبی؟ -

و سرم فقط وم ر  .دادم تکون آر

بش چشمای با پدرجون و شد باز در  گیرن ک  لبخند. شد وارد مضطر
وش به و نفسش. زدم ر  :گفت و داد بیرون ر

و ما که تو دختر -  .کشتی ر

 شدید؟ خبردار کجا از شما پدر -



                
 

 

393 

 مثبتبچه 

و مندم گله نگاه و  :گفت سریع که دوخت  یلدا به ر

 .ادد جواب شقایق و خورد زنگ بار چند گوشیت شد بد که حالت -

 :داد ادامه پدرجون

 خواسییتی  می و خونه بودن اومده خونوادش و مهدا و مهلقا آخه -
 یا شام هواس میای ببین  بزنی  زنگ بهت گفت مهگ  بخوری ، شام
 .نه

و سرم ود با. دادم تکون فهمیدن ی نشونه به ر  اتاق اه بچه ی بقیه ور
 .شد شلوغ

 .خوابیدی ساعته سه خانوما، خانوم -

وش به  :گفت  و کردم نگاه کور

 شد؟ ساعت سه واقعا -

ود با ست پدرجون جلوی درسیته. شیدی  سیاکت همه متین ور  در
و نگاه  تونست  نمی اما نبود،  نمتی ی غمزده و نجیب چشمای از ر
 .بگیرم

وم و اسمش آر و نگاهش. کردم زمزمه لب زیر ر  کفشاش به و گرفت ازم ر
 .شد خیره

 .احمدی خان  سالم -

مدی خان " گفتن با  چی هر که کرد یادآوری به  جورایی یه" اح
 .شده تموم بوده بینمون

 .سالم -
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 هستید؟ خوب -

 "میام؟ خوب نظرت به واقعا"

 .خورد زنگ پدرجان موبای  موقع همون

و بقیه صدای  اون و بود شده چش  وجودم تموم فقط و شنیدم نمی ر
و  یرسیی دل یه باید پس بود، می ما دیدار آخرین این شییاید. دیدم می ر

 .شدم نمی سیر دیدنش از وقت هیچ من اگرچه کردم، می نگاهش

 .اومدم خودم به نگاه  مسیر در پدرجون گرفتن قرار با

و گوشیش  :گفت و گرفت مقابل  ر

 .شده نگرانت آرشامه، دخترم -

و گوشی  .دادم فشارش سردم دستای تو و گرفت  ر

و، حالتاش و متین ندیدم و مائده حرص پر صدای ولی ر  هک شنیدم ر
 :گفت

 .دیگه برو پس سالمه؟ کامال که دیدی که، دیدیش -

و گوشی  ک  یه صدام که بود شده باعث بغض. چسبوندم گوش  به ر
 .بشه گرفته

 .سالم -

و آرشام نگران صدای  .شنیدم خط طرف اون از ر

 خوبی؟ دل  عزیز ملیسا؟ -

 .ممنون بله، -

 خودت؟ با کردی کار چی -
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 هک بالهایی اون ی همه از بعد تازه. همسرم نامردی از شکست بغض 
 زمان همون. کردم خودم با کار چی میگه به  آورده، سرم به خودش
 و عصییبی نگاه تو خیسیی  نگاه و رفت کنار جلوم از پدرجون که بود

 .شد قف  متین سرگردون

 کنی؟ می گریه داری ملیسا؟ الو -

 .داره تعجب جای نکن  گریه اگه زدم، پوزخند

و نگاهش متین  ی گریه صدای و رفت بیرون اتاق از و گرفت من از ر
شی پدرجون که حدی به شد، بلند متقابال من  و گو ست  از ر  رفتگ د
 :گفت آرشام به و

 .مگیر می تماس باهات شد بهتر نیست، خوب ملیسا حال االن -

 پدرجون  چشییمای دوسییتام، شییمای بر عالوه که کردم گریه قدر اون
وم در سعی طریقی به کدوم هر. شد اشک غرق  رد داشتن من کردن آر
وم دونستن می همشون که حالی  .کجاست االن و کیه دل  بخش آر

*** 

و خدا شون شکر ر  قدر اون مادرجون  و پدرجون و بودن رفته مهمونا
 دو. ننپرس سوالی ازم و نیست خوب حال  کنن درک که داشتن شعور
وز  امبر اون و پسییندیدم مشییکی مگان یه جون پدر اصییرار به بعدش ر

وز هر ها بچه به مدت این تو. خریدش  جویای و زدن می زنگ به  ر
ما بودن، احوال   جرات من نه و شییید می زده نه متین از حرفی ا

 رسییتوران توی مائده صییحبتای از که طور این اما داشییت ، پرسیییدن
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شخص وز دو احتماال بود م ستگاری به متین پیش ر  ته،رف سحر خوا
 طرفی از. ش  می دیوونه دارم من خدای وای. بود خداش از که سحرم
شام و حال  و زد می زنگ ساعت دو به ساعت دو آر سید می ر  اب که پر
شت . شد می بدتر حال  صداش شنیدن  می شوخی پدرجون با دا
شی  که کردم س  دیدن با. خورد زنگ گو وی متین ا شی  ر  یکنزد گو
بیارم شاخ تعجب از بود شی. در و گو شت  که ر  رفح مهلت به  بردا
 .نداد زدن 

 ... میشه اگه احمدی خان  سالم -

 :داد ادامه و کرد مکث ک  یه

 .بیاید همیشگی پارک همون عصر چهار ساعت امروز -

 کش لحظه یه برای. شدم خیره گوشی  به زده بهت من و کرد قطع
 چک با اام گرفته، تماس باهام متین که زدم فانتزی توه  نکنه کردم
 .شدم مطمئن دریافتی تماسای کردن

 :گفت پدرجون

 افتاده؟ اتفاقی -

ورکی لبخندی  :گفت  و زدم ز

 اتفاقی؟ چه بابا، نه -

 که حالی در کردم نگاه بهش الکی و تلوزیون جلوی نشییسییت  بعدم
خ مالقاتش قرار و متین پیش فکرم تموم  .خرد می چر

*** 
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 اعتس به بس از شد تموم طاقت  دیگه. شدم آمده که بود سه ساعت
وی  چرت اتاقشییون توی مادرجون و پدرجون. کردم نگام گوشییی  ر
و ناهار از بعد سیدم دقیقه ده و سه. شدم خارج خونه از که زدن می ر  ر
 که سییاعتی این با من حاال. شیید بلند نهادم از آه سییاعت دیدن با و

 قدم ارکپ تو الکی کن ؟ کار چی بگذره دقیقه پنج تا کند می جون
سید اون  که زدم می ستب و سه کردم، نگاه ساعت  به تعجب با. ر  ی

. ومدا سییمت  به و دید منو. گذره نمی زمان سییریع انقدر گفت ! دقیقه
 :گفت کنه نگاه  که این بدون

 .شدم مزاحمتون خوام می معذرت. سالم -

 افتاده؟ اتفاقی. نداره اشکالی. سالم -

 ... من خب. نه -

 .کرد مکث

 که این علت که گفت به  مائده راسییتش احمدی، خان  ببینید -
 .بود چی شد بد حالتون

خ خجالت از!" لق دهن مائده ای"  چون شد حال  متوجه. شدم سر
 :گفت

 بخوری ؟ نوشیدنی یه بری  خواید می -

شت جوجه مث  من  و کرد حرکت. نزدم حرفی  .افتادم راه سرش پ
و خودم که کمرش تو برم دماغ با بود نزدیک و ایستاد  .ردمک کنترل ر

 .س بسته شاپش کافی -
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 شاپ؟ کافی ره می نی  و سه ساعت عاقلی آدم کدوم خب، آره -

 .باالتر خیابون تا دو بری  بهتره -

. ست نش جلو دور چندان نه گذشته عادت به من  و شد ماشینش سوار
شین اومدم که خودم به و ضبط. افتاد راه ما  جای اون تا و کرد پلی ر
وند آهنگ این با منو  .سوز

 تی نداشیی زدن پر جای/  بودی  زندونی قفس تو پرنده تا دو تو و من"
 بودی  آسمونی ولی

ونو و ابر ش /  بود قفس دنیامون اما دیدی  می بار ست دور به چ  اه د
 بود بس ما واسه همین  نداشتی 

وز یک اما و ما که اونایی ر و تو/ نداشییتن دوسییت ه  با ر  و دادن پر ر
 گذاشتن آینه دونه یه جات 

و کردم می فکر سییاده باور خوش من ومی به ر  می اشییتباه گاهی/  ر
 کدومی تو کدوم  من کردم

 ردب خاطرم از تو عشییق/  سیییاهو و تنگ قفس کردم می زندگی تو با
 ماهو تا زدن پر عشق

وز یک اما ویاهامو وحشی باد ر  شکست و افتاد قفس/  برد خودش با ر
 خورد ترک و افتاد آینه و

وغ فهمیدم تازه  مریع که اینه از دردم/  بودم ساخته که دنیایی بود در
 بودم نشناخته خودمو
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و خسییته تن من/  آزاد های پرنده با بودی آسییمونا تو تو،  هی حتی ر
 نیفتاد یادت دفعه

سته قفس این حاال سمون راه شک ست قفس تو اما/  باز شده آ ش   ن
 "پرواز رفته یادم دیگه

 !نیست بردار دست نکنه دیوونه منو تا پسر این خدایا

وم آهنگ شیینیدن از بعد و به نگاهش. کردم نگاهش آر و به ر  و بود ر
شماش قدر اون ست یخ وجودم که بود سرد چ  کردن عوض برای. ب
 :کردم زمزمه فضا

 چطورن؟ مامانتون -

 .خوبه -

 "وقت؟ یه نشی خسته دی، می توضح چقدر واقعا، مرسی"

و اتفاقات تموم لحظه چند برای و شدم خیره صورتش به  فراموش ر
. متینش بود شده غمش و ه  تموم که ملیسایی همون شدم و کردم
 .زدم صداش دور چندان نه های گذشته مث 

 متین؟ -

و این خورد، جا  چرخید سییمت  به که سییرش سییریع حرکت از ر
 :گفت و رفت ه  تو سریع اخماش. فهمیدم

 !احمدی؟ خان  -

سم  حتی بهت، لعنت سامل یاد به. کردم اخ  من ! زنی نمی صدا ا  ی
 :گفت  سردی به و کشیدم آهی گفتنش بال
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ودتر باید من -  داشتین؟ کار چی من با برم، ز

و ماشییین چون بود، کالفه اون انگار  نگاه  که این بدون و زد کنار ر
 :گفت سریع کنه

 ... و رم می دیگه هفته من -

 :گفت  حوصله بی و پریدم حرفش وسط

 .دون  می -

 برام ور کنه می داغون  که چیزایی تا بود کشونده منو راه همه این واقعا
 کنه؟ تکرار

 ... با رفتن  از قب  داره اصرار مامان -

ومی به و کرد مکث  :داد ادامه آر

 .کن  ازدواج سحر با -

و سرم  نه،ک نابود منو حرفاش با خواست می اون. گرفت  دستام بین ر
 :گفت  حرص با. همینه هدفش آره

و اینا چرا -  گی؟ می من به ر

 :گفت بلند صدای با چون شد عصبانی اون  انگار

 یچ من پس شدی، ناراحت تو و گرفت  ازدواج به تصمی  تازه من -
 رگشییت ب رفت  خونوادت و تو خاطر به فقط که مسییافرتی از وقتی که
و ازدواجت خبر  شنیدم؟ ر

و اشکام که حالی در و کشیدم آهی  :گفت  کردم می پاک ر

 ببینی؟ منو خواستی چی واسه -
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 :گفت سکوت دقیقه چند از بعد

ش  - سا، کن فرامو ستگاری  خبر شنیدن از گفت مائده ملی  هب خوا
وز اون  .افتادی ر

 ... متین -

 امخو می ازت اما توئه، از تر سخت من واسه حتی سخته، دون  می -
ویاهام من ...  من . من بدون باشی خوشبخت فقط و ر  می عوض ر
ویاهام کن ، و ر  ... تو بدون ر

 .کرد بلندتر منو گریه صدای هاش شونه لرزش

 .ببخش منو متین -

 :داد ادامه من به توجه بی چون نبود، خودش حال تو انگار

هام به احمق من - یا و  اسیی  به حتی که دادم بال و پر قدر اون ر
سید، ه  دخترمون ش  تو، به شبیه دختری ر سم  وریط این مبینا، ا

 .ملیسا به ه  و اومد می متین به ه 

 !متین؟ -

 .شدم متحرک مرده یه تو بدون -

 !متین؟ -

 .تون  نمی دیگه...  دیگه -

 .کن بس کن  می خواهش متین -
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شین از سریع چون اومد، خودش به تازه انگار. شد ساکت  پیاده ما
 پیاده ریخت  اشییک خوب که این بعد من و داد تکیه اون به و شیید
و و شدم  :کردم زمزمه فقط اون به ر

 .خداحافظ -

 :کرد زمزمه و کرد نگاه به  سرخش چشمای با

 .خوام می معذرت -

 .نیست مه  -

 کنی؟ فراموش  دی می قول -

و سرم  و موندم من و رفت و داد گاز و شد ماشینش سوار. دادم تکون ر
گاه و خودم پیاده. کرد بدرقش خیابون انتهای تا که خیسیی  ن  هب ر
 .رسوندم ماشین

*** 

سایی بین شت  که لبا و کدوم بودم مونده دا  اولین نای. کن  انتخاب ر
 امآرشیی فامیالی بزرگ مهمونیای تو بود قرار که بود عقدم از بعد بار

 و زد می حرف باهام آرشییام شییب هر مدت این تو. کن  شییرکت
 ه ب بود گرفته تصییمی  اون  انگار بودو احوالپرسییی حد در حرفامون
 .شد زده اتاق  در که بودم غرق تفکرم توی. بده فرصت

 .بفرمایید -

ستش تو ی جعبه که حالی در و شد وارد مادرجون و د  می سمت  به ر
 :گفت گرفت
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 .خوشگل  دختر به تقدی  -

 هست؟ چی. ممنون -

 :گفت سوال  به توجه بی و کرد نگام لبخند با اون

قدت ماجرای از کسییی خواهرام از غیر -  خوای  می و نداره خبر ع
و همدیگه آرشییام و تو که بگی  همه به امشییب  یه و دارین دوسییت ر
 .کنید ازدواج و برگرده آرشام تا شین می محسوب نامزد جورایی

و سرم  .دادم تکون موافقت نشونه به ر

 .دعوتن فامیالت  اکثر امشب -

 جور پول دنبال در به در که شیید کشیییده موقعی به ذهن  اختیار بی
 امی ف ظاهر به افراد این و گشتی  می بابا چک کردن پاس واسه کردن
 یآه. نبود بالشون و دست تو پول خودشون قول به همزمان همگی
و و کشیدم  :گفت  مادرجون به ر

 !شیرینین دور مگس نیستن، فامی  اونا -

و سرش  :گفت و داد تکون ر

و خدا عزیزم، نکن فکر بهشون -  .گذشت خیر به شکر ر

 :کردم زمزمه و زدم پوزخندی

 !گذشت؟ خیر به -

شت، خیر به آره" ویاهام تموم رفتن بین از عوض در گذ  مادرجون." ر
و جعبه من و شد خارج اتاق از سی. کردم باز ر  ی پارچه با کوتاهی ماک

باتی آبرنگی باتی حریر آسییتین یک با کمرنگ طالیی و ن  و پلیسییه ن
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 کامال دسییت  یک اما بود، سییاده و شیییک العاده فوق مدلش. کلوش
 ود،نب مه  برام چیزا این قبال چه اگر. طور همین پاهام  و بود برهنه
 نصییف هنوز چه اگر. بود کرده عوض ک  به منو متین با بودن اما
 خون ،ب نماز رفت می یادم کال وقتا بعضی و شد می قضا صبحام نماز
 یا دیگه چیز هیچ تو گیرم می نماز از که آرامشییی که داشییت  باور اما

و لباس. نیست و موهام. پوشیدم ه  پا رنگ جوراب یه و پوشیدم ر  ر
وی طرف یه از بودم زده درشت فر بابلیس با که  ت ل*خ* ی شونه ر

 رحاضیی جون مادر تا شییدم منتظر و کردم طالیی مالی  آرایش. ریخت 
. خورد گزن گوشی  که بود نگذشته دقیقه چند هنوز. کنه صدام و شه
و تصویرم شدم مجبور من و بود زده زنگ تانگو با  .دمب نشون بهش ر

 .خان  خوشگ  سالم! واو -

 .سالم -

ست می دل . شدی ناز چقدر - ش  کنارت جا اون خوا  لقمه یه و با
 .کن  چپت

 .داد دست به  چندشناکی احساس حرفاش از

و لباست مدل ببین  -  .ر

و گوشی کمی و لباس مدل تا کردم دور خودم از ر  .ببینه ر

و سلیق . اندازته چقدرم -  کردی؟ حال ر

 خریدی؟ برام تو مگه -
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شگله، نه - و لباس عکس من خو سه ر  کردم ایمی  مامان خیاط وا
وی از اون  و و این داده بهش مامان که لباسات از یکی ر  .دوخته ر

و سرم  :کردم زمزمه و دادم تکون فهمیدن نشونه به ر

 .برم باید من نداری؟ کاری -

 .نکردم نگات سیر هنوز خانمی؟ کجا -

و اعصییاب  فقط حرفا این با. کرد می قطع کاش . ریخت می ه  به ر
شماش شت، عجیبی برق چ شماش تو شدن خیره با اما دا  هیچ چ
 .شد نمی برانگیخته من در حسی

و دوریت تون  نمی دیگه -  یشپ بیارمت خواد می دل . کن  تحم  ر
 بیام خودم مجبورم پس نشییده، تموم اومدنت کارای هنوز اما خودم،
 .کنارت

شمای به ترس با شیش چ و دهن  آب. کردم نگاه وح ور به ر  قورت ز
 :گفت  و دادم

 کی؟ چی؟ -

 :گفت و خندید

ودی به - و زمانش. عزیزم ز  .کن  سوپرایزت تا گ  نمی بهت ر

 "کن ؟ کار چی حاال خدایا"

 جان؟ ملیسا -

 .میام االن مادرجون؟ بله -

 :گفت  و شدم خیره آرشام به
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 .برم باید من -

 خاطرخواه چندتا امشب شک  و سر این با. باش خودت مواظب -
 .کنی می پیدا

و رفتارش لحظه یه برای. خندید غش غش و  ردم،ک مقایسه متین با ر
ست  نبودی متعهد ه  به و نبودم زنش من که این با که متینی با  دو

شت سی ندا وی و بندازه به  چپ نگاه ک ش  ر ش ساس پو  و بود ح
 تجذابی از خنده با بود شوهرم شرعا و رسما االن که این با که آرشامی
 .گزید نمی ه  ککش و گفت می مهمونی توی مردهای برای من

** 

ث  مهمونی ب  م نا طور همین و بود ق  االن که چیزی اون. مهمو
 هب شییدن  معرفی و بهادری خانواده کنار من حضییور بود کرده تغییر
شام نامزد عنوان سرت با خیلیا نگاه. بود آر ضی نگاه و ح  با گهدی بع

شحالی شام عموی زن. بود به  خو ستنی و مپ  تپ  زن که آر  خوا
و و بود مجلس صییاحب بودم آشیینا باهاش دورادور قبال و بود  به ر

 :گفت مهمونا

 زیباش نامزد و نداره حضییور جا این که عزیزمون آرشییام افتخار به -
 .عزیز ملیسای

و نوشیدنیش لیوان  :گفت و برد باال ر

 !سالمتیشون به -
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. دشیی بلند مهمونا گفتن سییالمتی به و لیوانا خوردن ه  به صییدای
 فامی  عنوان با چه بودم آشنا همشون با جورایی یه که پسرایی و دختر
و سییالن از گوشییه یه دوسییت چه و  و آتوسییا دیدن با. بودن گرفته ر

سرش سا. رفت  طرف اون سریع اونا بین هم  پرواز  طرف به تقریبا آتو
 .کرد

 .عزیزم ملیسا -

 .خانمی سالم -

بونت سالم -  .برم قر

و دست  محترمانه خیلی شوهرش   .فشرد ر

 .گ  می تبریک -

 .ممنون -

توسا  :کرد زمزمه گوش  زیر آ

و چیز همه یلدا -  .متاسف  کرده، تعریف واس  ر

 .نیست مه  -

. ی فام اصطالح به افراد با مخصوصا کردم، بش و خوش ه  بقیه با
 :گفت و پیش  اومد خدمتکارا از یکی

 خان ؟ -

 بله؟ -

 .دارن کار باهاتون بهادری خان  -
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شاره بود من به نگاهش که مادرجون سمت به و  و شدم بلند. کرد ا
 .رفت  مادرجون کنار

 مادرجون؟ بله -

 .نیومدن هنوز چرا ببین بودن، دعوت امشب بابات  مامان عزیزم -

و گوشییی   و نمیاد گفت مامان. گرفت  تماس مامان با و برداشییت  ر
و دلیلش من وقتی  :گفت پرسیدم ر

و کدومشییون هیچ خوام نمی -  ونبهشیی وقتی که کسییایی ببین ، ر
و پشت  داشت  احتیاج  .کردن خالی ر

 !مامان؟ -

ور به زمونی یه که ملیسییایی! جالبه هه، -  ای دوره مهمونیای تو ز
 .مهمونی بیام میگه و زده زنگ کرد می شرکت

 تهبس دهن . بودم مهمونیا این مخالف همیشه من گفت، می راست
 .شد

 .راحتی طور هر مامان، باشه -

*** 

 ره،ت بزرگ من از سالی چند بود معلوم که آرشام دخترعموهای از یکی
ویی کمال با و پرر  :گفت مادرجون به ر

 هی دختر آرشام واسه کردم نمی فکر اما خوشگله، خیلی آرشام نامزد -
و ورشکسته  .بگیرین ر
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صبانیت از که من به نگاهی مادرجون خ ع  و انداخت بودم شده سر
و دستش وی ر  :گفت و گذاشت دست  ر

شام که اینه مه  - سا و آر شق واقعا ملی ستن همدیگه عا  اضمن و ه
و خدا  .شد برطرف احمدی آقای مالی مشک  شک  ر

و دختر  :گفت و کرد نازک برام چشمی پشت پرر

و خودش چطور ببین بلده، کار معلومه -  .کرده جا شما دل تو ر

 :گفت و زد لبخندی مادرجون

 .س فرشته یه اون -

 پیش احوالپرسییی برای مادرجون وقتی اما شیید، خفه رسییما دختره
و رفت ای خانواده  :گفت من به ر

و پسرعموم من خوشگله، ببین -  مشه،فیل همش اینا شناس ، می ر
ست، حرفا این و ازدواج اه  اون  و کاری سر صباحی چند احتماال نی
 .بیرون شی می پرت زندگیش از کهنه دستمال مث  بعدم

و جاش اون تا و کردی  ازدواج ما بگ  خواست می دل  آی ون ، ر  بسوز
زونی پسییرعموتون بگ  بعدم  فک یه ختام حسیین برای و خودتون ار
بون شخصیت اما صورتش، تو برم گرگی  وح و مهر  ی ازهاج لطیف  ر
و کار این و جوابش دید که دختره. نداد ر  و رفت و شیید بلند دم نمی ر
توسا جاش  .اومد آ

 .شدی جور خان  مهگ  با خوب ملیسا -

 .پدرجون ه  مادرجون ه  خوبن، خیلی آره -
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و خدا -  بر*ق*صی؟ شی نمی بلند راستی اوه. شکر ر

 ر*ق*صی؟ نمی چرا تو بود؟ کجا حوصل  بابا، نه -

 .بر*ق*ص  تو با خواد می دل  -

و سرم شوهرت نکن کار یه. نشو لوس -  !بکنه ر

 :گفت و خندید

و عرضش نترس -  .نداره ر

و دست  بعدم ور به و کشید ر  .کرد بلندم ز

هادری، فرشیییاد هارت با که حالی در آرشیییام، پسییرعموی ب  می م
توسا و من کنار ر*ق*صید  :گفت و اومد آ

 ینا منو پسییرعموی که اینه خاطر به خان  ملیسییا لوندی خیلی -
 .انداختی دام به طوری

 :کردم زمزمه فقط و انداخت  نگاهی پاش تا سر به

 .ممنون -

و جام و خوردم تابی الکی ه  بعد  تا کردم عوض آتوسییا با جورایی یه ر
و از مگه اما بش ، خالص هیزش نگاهای شر از و رفت؟پاهاش می ر  ر

وی سریع شت برمی آهنگ ریت  ر شت می و دا و ذا  نگاهش و زمین ر
 وت گذشیته شییطون ملیسیای اون آن یه. نبود کن  ول ه  لحظه یه
 دشیی باعث که دادم تحویلش شیییطانی لبخند یه و گرفت جون من

سش کوچولو لنگ یه سیریع حرکت یه تو و بشیه باز ته تا نیشیش  وا
 ر*ق*ص پیسییت که جایی اون از. کشیییدم عقب سییریع و انداخت 
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 ادافت محک  ر*ق*صیدن می ه  کیپ تو کیپ همه و بود کوچیک
وی  در آتوسییا و من و شییدن زمین پخش دوتاشییون و دخترعمش ر
ور به که حالی و هامون خنده جلوی ز . زدی  جی  سییریع گرفتی  ر
 .خنده زیر زدی  شدی  دور جمعیت از که همین

ند! نکشیییدت خدا ملی وای - قت چ  ملیسیییای برای دل  بود و
 .بود شده تنگ شیطونمون

 .طور همین خودم  -

توسا و رفت ه  تو اختیار بی اخمام  :گفت دستپاچه آ

 شدی؟ ناراحت خوام، می معذرت ملی وای -

ور به  :گفت  و زدم لبخندی ز

 ... از پر زندگی . نخندم کردم عادت جورایی یه دیگه عزیزم، نه -

و حرف  پدرجون صدای با  .ت برگش سمتش به و کردم رها کاره نیمه ر

زادم حال چطور ببین شیطون، دختر - و برادر  .گرفتی ر

توسا سمت به  :گفت  ای بچگونه لحن با و برگشت  آ

 !رفتی  لو که چاک به بزن آتی -

 :گفت و خنده زیر زد بلند پدرجون

 االح مث  اگه البته کنه، می جوونی احسییاس باشییه تو پیش آدم -
 .باشی خندون و شیطون

نار از مهمونی آخر تا و نزدم حرفی  چون نخوردم، ج  مادرجون ک
وی مدام نگاهش چون کن ، پیدا کنتاک فرشییاد با بود ممکن  من ر
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و شیید به  که ه  ر*ق*صییی پیشیینهاد تا سییه دو. بود  جورایی یه ر
 .پیچوندم

*** 

 و پدرجونه تولد هفته همون ی شنبه سه که داد خبر به  مادرجون
شن همین واسیه اما بگیره، واسیش کوچولو جشین یه خواد می  ج

 و فامیال از نفر سییی و صیید دعوت. درآورد منو پدر جورایی یه کوچولو
شون، ستا  لباس خرید و کادو خرید شام، و میوه و کیک سفارش دو

 جشن نای واسه که بود کارایی از آرایشگاه نوبت گرفتن و خودمون واسه
و پدرجون. دادی  انجام کوچولو  ونلواسیی تو ویالیی دیدن ی بهانه به ر

بی با سون راهی محر شگاه خودمون و کردی  لوا صرار. رفتی  آرای  نم ا
شتن برای شی دا  و الی م صورتی لباس مادرجون و نکرد افاقه ساده آرای
و داری دنباله  :گفت و داد دست  ر

 .بپسندی امیدوارم -

 آرشامه؟ سلیقه قبلی لباس مث  -

 .عزیزم آره -

ومی یقه بود، العاده فوق لباس  صورتی کریستال گالی با طرفه، یک و ر
وی  نشینیو و مالی  صورتی صورت  آرایش. شیک و ساده بندش؛ ر
ستال گالی از تاج یه با موهام  ونمادرج و من و شد تموم صورتی کری
 اب هشیت سیاعت حدود و اومدن ک  ک  مهمونا. برگشیتی  خونه به
ود  ولدت از بیشتر ساعت نی . شد شروع رسما تولد جشن پدرجون ور
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 سیاعت که خودش کادوی برم گفت به  مادرجون که بود نگذشیته
و بود قیمتی گرون شون به. بیارم ر و کادو و رفت  اتاق وی از ر  آرایش زمی ر

 سییت یه که خودم کادوی و رفت  خودم اتاق به ه  بعد و برداشییت 
زشی لباس کام  و بود دار مارک ور  وارد یکس برگردم اومدم تا. برداشت  ر
و اتاق در و شید اتاق  صشخ دیدن با و برگشیت  تعجب با. بسیت ر
 :کن  زمزمه تونست فقط. زد خشک  سرم پشت

 !آرشام -

و پام تا سییر حالی در آرشییام  هی با و اومد جلو لبخند با کرد می نگاه ر
شید آغوش تو منو محک  سریع حرکت ضورش بهت از هنوز. ک  ح
وی طوالنی ای ب*و*سه که بودم نشده خارج  مث  من و زد موهام ر
 عقب به سیریع اومدم که خودم به. بودم شیده خشیک مجسیمه یه

 :گفت  حرص با و دادم هولش

 اومدی؟ کی تو...  تو -

شق ، دیروز - ست می مامان فقط البته ع ست  می. دون  وت و ه  خوا
و بابا ه   .کن  سوپرایز ر

سیدم می که چیزی اون از شام حاال. اومد سرم به تر  کنارم بهادری آر
 یدک ور شوهرم اس  که کسی داشت فاصله باهام قدم یه از کمتر و بود
و خودم خدایا...  من و کشید می  .سپردم تو به ر

وی آرشام که ای ب*و*سه با  .اومدم خودم به زد گون  ر
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 ری ب باید اما باشییی ، اتاقت تو خواد می دلت دون  می خوشییگل  -
و بابا پایین  .داری  وقت کافی اندازه به شب آخر کنی ، سوپرایز ه  ر

 و گردن از که سییردی عرق. لرزیدم خودم به لحظه یک حرفاش از
صی از که بود کسیی از ترسی  ی نشیونه بود جاری کمرم پشیت  فتو
 هی به  نگاهش بگ  تونسییت  نمی. بودم عاجز خودم به نگاهش
 تلذ نگاهاش از تونسییت  نمی و بود محرم  چون بود، کثیف نگاه
 .نداشت  دوستش چون ببرم

 مهه و بود آرشییام دسییتای تو دسییت  که بود وقتی اومدم که خودم به
و خودشون سریع مادرجون و پدرجون. زدن می دست برامون  ما به ر
و آرشام دو هر و رسوندن  جلو من  مامان بابا. کردن ب*و*سه غرق ر
شام و اومدن شون خیلی آر شیدم کناری مامان. گرفت تحویل  ه ب و ک
 و هباش آرشام و من نامزدی جشن جورایی یه امشب شده قرار که گفت
 اراضی ن آرشام کنار بودن از که ندم نشون دیگران جلوی بهتره که این
 ... اون و زنش  من و س فرمالیته چیز همه حال هر به چون

 اومدید؟ کی شما. مامان باشه پوف، -

 .شه می ای دقیقه ده یه -

 پدرجون. بود شییلوغ آرشییام دور. رفت  کنارش. زد صییدام پدرجون
شام  شام. زد صدا آر شید یه با آر . اومد بیرون فامیالش جمع از ببخ
و این و بود جذاب و تیپ خوش که واقعا  بهش دخترا بقیه نگاه از ر
 اگه. نداشییت  حسییی هیچ دیدنش با من اما فهمید، راحت شیید می
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ش  صادق بخوام  جدایی باعث اون اومد، می بدم ازش جورایی  یه با
 .شد متین از من

 :گفت بلند پدرجون

قایون، و ها خان  -  جشیین تو امشییب که متشییکرم همتون از اول آ
 .کردید شرکت گرفته پیرمرد من واسه مهگ  که تولدی

 :گفت ناز با مادرجون

قا وا؟ -  پیره؟ کجاتون آ

 :گفت و کرد نگاهش عاشقونه پدرجون

 .جوون  و سرحال همیشه باشی پیش  که تو -

 .زدن دست براشون همه و خندید ناز با مادرجون

ضع اما - سرم اومدن دیگه مه  مو شامه پ سه چه اگر. آر  من دل وا
 ... و نیومده

 .کرد اشاره من به دست با

مده، خودش دل واسیییه - ما او  امشییب خوام می و ممنون  ازش ا
و عزیز ملیسای نامزدش  .کن  معرفی بهتون ر

و آرشام دست ه  بعد و گرفت منو دست و دستامون و کرد بلند ر  تو ر
 .گذاشت همدیگه دست

 !افتخارشون به. شن خوشبخت که امیدوارم -

 هی جیبش توی از آرشام ه  بعد و شد بلند طرف همه از دستا صدای
به بای کوچولوی ی جع به در و زد زانو جلوم و درآورد چوبی زی و جع  ر
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شمام. کرد باز شمای بین چ  در ازیب براق برلیان حلقه و شیطون چ
 :کرد زمزمه آرشام. بود گردش

 .دارم دوستت خیلی -

و نگاه  سریع من و شماش از ر و حلقه و گرفت  چ شت  ر  اون. بردا
و حلقه و ایسییتاد سییریع ه   کتحر یه تو بعد و کرد انگشییت  توی ر
سیدم کننده گیر غاف  ستا و سوتا صدای. ب*و*  من و شد بلند د

و خودم زده، خجالت  .کردم جدا ازش ر

 :کرد زمزمه گوش  تو

 !کشیدنات  خجالت عاشق -

شت توی ی حلقه ست انگ ست سنگینی و چپ  د شام د  ویر که آر
وی بود، داده ل  کنارم مب   که بودن این یادآور همگی هام شییونه ر
و خودم باید سه ر  انمام با شد می کاش. کن  آماده بدتری اتفاقات وا
شون برم اینا شام کنار بودن. خون ست نمی. بود عذاب  باعث آر  با  خوا
صاب  متین به کردن فکر و اع  کنار دنبو با که این فکر اما کن ، خرد ر
شام شق  به آر  کرف با طرفی از و کن  می خ*ی*ا*ن*ت متین به ع
 کن  می خ*ی*ا*ن*ت خودم شییرعی همسییر به متین به کردن
 .کرد می دیوون  داشت

و سرش آرشام  :کرد زمزمه و گرفت گوش  نزدیک ر

 چشه؟ من خوشگ  -
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له به نفساش داغی خوردن با  دست به  چندشناکی احساس گوش  ال
و سرم سریع. داد  .کشیدم عقب ر

 .نیست چیزی  -

عدم و رفت ه  تو لحظه یه برای آرشییام اخمای  خیال بی خیلی ب
 .زد لبخند و کرد نگاه 

 :گفت بلند و شد نزدیک بهمون فرشاد

وج به، به -  !عاشق ز

 تو؟ کجایی پسر، فرشاد -

شام شاد محک  آر و فر شون نوع. کرد بغ  ر شون رفتار   ه با داد می ن
 :فتگ آرشام کردن بش و خوش ک  یه از بعد. هستن صمیمی خیلی

 شدی؟ آشنا ملیسا با فرشاد -

 !جورم چه اوه، -

 مگه؟ چطور-

 اس و لنگ یه هیچ، نکرد که قبول دادم، ر*ق*ص پیشنهاد بهش -
ستی نه، نه. زمین خوردم مخ با که انداخت و را  تادماف نیفتادم، زمین ر
وی ره فوالد مادر ر  !ز

شام شتن ه  که خندید بلند قدری به آر  منو .کردن نگاهمون و برگ
 :گفت و کرد بغ  محک 

 .کاراش  همین عاشق -

و خودم وهاش الی از سختی به ر  :تگف فرشاد که کشیدم بیرون باز
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 هب نسییبت کرد، ملیسییا ملیسییا آرشییام دوره یه بس از خان  ملیسییا -
سمتون سیت ا ستون خیلی گرفت ، حسا  ختخوشب امیدوارم داره، دو
 .بشید

 :کردم زمزمه فقط

 .ممنون -

سته و زدنش حرف در  چش  قدر اون نگاهش اما بود، کرده صمیمی ر
 .نبودم راضی اصال کنارمون بودنش از که بود چرون

 نگاهای و آرشییام دخترعموهای تخمای و اخ  با مهمونی باالخره
 طی فکر. شد شروع تازه من  مصیبت و شد تموم بهادری فرشاد هیز
شام کنار شب یه کردن ودت بابا و مامان. انداخت می تن  بر لرزه آر  از رز
صای بهونه به همه  سریع مهمونا رفتن از بعد من و رفتن مامان قر
 باسیی ل تعویض از ای دقیقه چند. رفت  اتاق  به و گفت  بخیر شییب
شته و اتاق در اطمینان برای. شد زده اتاق  در که بود نگذ  ردهک قف  ر
 نیدنشیی با. رفت پایین باال بار چند دسییتگیره و ندادم جوابی. بودم
و حول  سریع. شدم آب خجالت از مادرجون صدای شت  ر  در و بردا
و  :گفت و انداخت به  مشکوک نگاهی مادرجون. کردم باز ر

و ها سوغاتی تا تو اتاق تو بیای  خواست ازمون آرشام - . دهب بهمون ر
 ردک اصییرار ولی فردا؛ واسییه بذاره و س خسییته بهش گفت  من چه اگر

شب و پدرش کادوی تا بده ام  انگار اما بده، بهش تولدش شب ه  ر
 .بوده بهونه فقط اینا
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 .کرد اشاره در قف  به و

و خجالت  :گفت  و گذاشت  کنار ر

 بکن ؟ خواهشی یه ازتون نیومدن بقیه تا میشه مادرجون -

 :گفت  سریع من و داد تکون سری جون مادر

ستش خب. ندارم آمادگی من - ساس هنوز را  ازدواج که کن  نمی اح
 وابهبخ اتاق این تو بخواد آرشام امشب اگه. دارم احتیاج زمان به کردم،
 ... من خب... 

سائ  این اما شدم، متوجه -  تون  نمی من و شوهره و زن بین م
 .کن  دخالت

وی اون -  .زنه نمی حرف شما حرف ر

 ... اما -

و چشمام و پریدم حرفش وسط به شک  ر  هملتمسان و کردم شرک گر
 :گفت 

 !مادرجون؟ -

 :گفت و گرفت خندش مادرجون

و سعی  باشه، -  .تنده خیلی آتیشش پسره این اما کن ، می ر

وم بعد و  :گفت تر آر

 .بچ  دل واسه بمیرم -

 :گفت  خنده با

 بازی؟ شوهر مادر نداشتیما، -
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 .نزد حرفی و کرد بغل 

 .خودم عشقای بر سالم -

شت  در سمت به و اومدم بیرون مادرجون بغ  از شام. برگ  حالی در آر
ستاش تا دو با که و چمدون دوتا د شید می ر شت و شد اتاق وارد ک  پ

 :گفت و شد وارد تصنعی اخ  با پدرجون سرش

و چی چی -  شدی؟ صاحب نرسیده هنوز من؟ عشقای ر

 بابا؟ -

 !کوفت -

و پدرجون فحش به توجه بی آرشام  :گفت مادرجون به ر

و همدیگه که بود شییده چی حاال -  زا من خوبه بودید؟ کرده بغ  ر
 !شد تنگ ه  واسه دلتون شما رسیدم مسافرت

و کادوهامون. بچه نشو حسود -  .میاد خواب  خیلی که بده ر

 .رفت یادم کادو که شما واسه مامان وای ای -

 کار؟ چی خوای می مامان گرفتی، زن دیگه، آره -

 !نداشتیما بازی شوهر مادر آ، آ -

وی و گفت ایشی داری خنده طرز به مادرجون  .نشست تخت ر

بسییت من بخواه جون شییما من؟ مادر کنی می قهر چرا حاال -  در
 .نوکرتون 

و آرشام گوش پدرجون  :گفت حرص با و گرفت ر
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 تو پا هک این از ولی گذرم؛ می گفتی که اینایی و عشییق از بچه، هوی -
 .گذرم نمی نه، گذاشتی من وظایف حیطه

 .نداره زدن که بچه بابا، خب خیلی -

 :گفت و برگشت من سمت به ه  بعد

 کنی؟ می غریبی نکنه شدی؟ مظلوم و ساکت انقدر چرا تو -

 :گفت خنده با پدرجون

و چی چی - سه می خونه تو پاش که همچین شده؟ مظلوم ر  یه ر
 !بمب خونه جورایی

شام شت سمت  به خنده با آر  و ردک بغل  محک  حرکت یه تو و برگ
 :گفت

 .کاراش  همین عاشق -

 !نیستیما بوق جا این ما اه ، -

وم و کرد ول  خنده با آرشام  :کرد زمزمه گوش  تو آر

بار ملخک، جستی بار یه -  !خکمل دستی تو آخر ملخک، جستی دو

و نگران  نگاه  :گفت مادرجون. دوخت  مادرجون چشمای تو ر

و چمدون کدوم اول خب -  کنی؟ می باز ر

و دسیت  آرشیام وی و گرفت ر  ن م اون از تبعیت به. نشیسیت تخت ر
وی پدرجون  و نشست   .نشست راحتی مب  ر

 .بزرگ بهادری کادوی اول خب، -
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شر سلیقش ه  خدایی مردونه، پیراهن چندتا و پیپ  سهوا. بود مح
ست دو و آرایش لوازم انواع ه  مادرجون سی لباس د  و سنگین مجل
 .شیک

 .خوش شب دیگه، خب -

و چمدون اون هنوز ِا، -  .نکردی باز ر

 .خصوصیه اونا مامان، شرمنده -

 .میشه حسودی  ک  ک  داره اوه، -

 .دیگه بخوابین برین امروز، شدین خسته. بش  فداتون -

 بود؟ کجا خستگی وا؟ -

و  :گفت  مادرجون به ر

 دارین؟ خوابیدن واسه ای عجله چه حاال -

و هاش شونه خنده با مادرجون  :گفت و انداخت باال ر

 .بخوابی  بری  ما داره عجله که آرشامه این ندارم، عجله که من -

 .خنده زیر زدن آقاجون همراه ه  بعد

 ."ندارن حیا و شرم ذره یه انگار، نه انگار که، واقعا"

وی حوصله بی آرشام  .کشید دراز تخت ر

و مادرجون  :گفت آقاجون و من به ر

 .س خسته ام بچه بیرون، بری  اتاق از بهتره -

و سرم خوشحالی با  :گفت  و دادم تکون ر

 .جون آرشام بخیر شب. گین می راست آره، -
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و دست  آرشام بردارم، قدم یه که این از قب   :گفت و کشید ر

 کجا؟ تو -

و دست  زشته، -  .کن ول ر

و سوغاتیات تا من -  .بره نمی خواب  که ندم ر

 .کشید پوفی مادرجون

و پدرجون  :گفت مادرجون به ر

 .عزیزم بخوابی  بری  بهتره -

 "؟بریزم سرم تو باید خاکی چه حاال. "کرد نگاه  چشمی زیر مادرجون

 .دارم کارت اتاق ؟ تو بیای لحظه یه میشه عزیزم، آرشام -

. شد خارج اتاق از همراهش و کرد مادرجون به نگاهی مشکوک آرشام
و پدرجون  :گفت من به ر

 خبره؟ چه جا این معلومه -

 .دون  نمی -

وغ یه خب، آره  امشب ور پسرت که بود این گفتن از بهتر مصلحتی در
 .بدم راه اتاق تو خوام نمی

ست از بعد سواک که دقیقه بی شغول و بودم زده م  وهامم زدن شونه م
 .شد زده اتاق  در بودم،

 .بفرمایید -
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شام و در و شد وارد آر شت ر ست سرش پ  عصبانی شدیدا چشماش. ب
وهام و اومد سییمت  به سییریع. بود و باز  که حالی در. گرفت محک  ر
 :گفت نره باال صداش کرد می سعی

قدر یعنی هان؟ کردی؟ فکر چی من به راجع تو - به برات ان  غری
 نباش ؟ پیشت تا خوای می کمک مادرم از که هست 

 ... آرشام -

و تو من. ملیسییا شییو سییاکت -  خودت  نیاوردم، دسییت به راحت ر
ستت چقدر دونی می خوب  هی من به تو دید فهمیدم االن اما دارم، دو
له*و*سییه آدم  بگی خودم به که این جای به احمق توی تو،! بوا

و خودت کنی؟ می فرار ازم کنی، قانع منو و نداری آمادگی  ادرمم پشت ر
وی از رابطمون اولین ذارم می کردی فکر تو کنی؟ می مخفی  اراجب ر
 باشه؟

 دیدم زدی، حدس درسییت آره،. بزن  حرف من  بذار آرشییام، بسییه -
 چرا؟ دونی می. گفتی که همونه بهت

و صدام ولوم که کردم مکث ک  یه  .بیارم تر پایین کمی ر

یده من به تو از چی هر حاال تا که این برای - بار رسیی  بوده، اج
 چه میاد یادت. برابر دو اون  بهت ها سفته و چک دادن ازدواجمون،
 مقابل  در مامان  وقتی شییدم خالص باهات ازدواج شییر از جوری
 همین به بغلت، تو دختر یه فرسییتادن با هوم؟ بود؟ گرفته موضییع
 ... تو. راحتی
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 .بسه ملیسا، شو خفه -

و سرش و نشست تخت روی  .گرفت دستاش بین ر

 کردم کاری هر. دارم و داشت  دوستت خر من آره،. داشت  دوستت -
صال صال. ندیدی منو ا و متنفری ازم که این دلی  ا  تو ن ،ک نمی درک ر
 ... تونی می چطور شناسی نمی منو حتی

 :گفت  و پریدم حرفش وسط

ست  نمی جالبه، - سه دون  دواجاز اجبار به ه  با باید اول شناخت وا
 ... بعد و کنی 

 :گفت و پرید حرف  بین اون بار این

 ندادی فرصییت من به حتی تو. بود اجبار واسییت بود، اجبار آره، -
و خودم  .دوختی و بریدی خودت اول از بشناسون ، بهت ر

و لحنش  .اومد سمت  به و کرد مالی  ر

 !زندگیمی ی همه تو ملیسا، دارم دوستت من -

وی خودش و کرد بغل  وی منو و نشست تخت ر  .نشوند پاهاش ر

صت به  - شه بده، فر شگ  ب*و*س یه حاال عزیزم؟ با  بده خو
 .عمو به

و لباش بعد و وی محک  ر  .گذاشت لبام ر

یا" ته دوسییتش تون  نمی چرا خدا  حس چرا باشیییه؟ داشیی
 "کنه؟ می نابودم داره واقعی  عشق به خ*ی*ا*ن*ت

و دستام وی ر  .دادم هلش حرص با و گذاشت  سینش ر
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و چمدون و خندید مسخره  .کشید جلو ر

 خریدم؟ واست چی زنی می حدس خوشگله -

و بازیا مسخره این ی حوصله -  .ندارم ر

و کادوهات تا جا این بشییین سییاکت خب! اخالق بد چه اوه، -  ر
 .بدم بهت

 پر رِ پ چمدون. دوخت  چش  چمدون به حوصله بی و نشست  کنارش
و چمدون در توی زیپ اول. بود  شیییک خیلی ی جعبه یه و کرد باز ر

وی و کشید بیرون  .گذاشت پاهام ر

و این -  یادمپ خیلی. دادم سفارش سوئیسی معروفی ساز جواهر یه به ر
زشش ولی کرد، و ار  .داشت ر

سوسه توصیفا این با و جعبه در و شدم و  س ق بودم حاضر. کردم باز ر
 الماسییای. ندیدم سییرویسییی همچین عمرم تو حال به تا که بخورم

و آدم چش  درخشانش  .کرد می مسحور ر

 !قشنگه خیلی وای، -

 .عشق  تری قشنگ تو -

و و شییدم بلند جام از آرشییام حرف به توجه بی  به ور گردنبند آینه به ر
 .گرفت  گردن 

 .ممنون س، العاده فوق -

و قابلت -  .خانوم  نداشت ر
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 جعبش به ور گردنبند. افتادم متین یاد اختیار بی کلمه این شنیدن با
 .نبود زیبا ه  اصال نظرم به حاال برگردوندم،

 واسه تربیش قسمت این راستی، اوه. کادوها ی بقیه سراغ بری  خب -
 .تو تا خودمه ی

باس بای ل گارنگی خوا و رن  لبخندی با و آورد می بیرون چمدون از ر
 .کرد می نگاه  خبیثانه

نا من چی؟ - و ای  طوری این نپوش، هیچی بگو یهو بپوشیی ؟ ر
 .تره سنگین

 .موقعش به اون  -

 !زهرمار -

 !خوره می ه  حرصی چه جون ، -

 یآب مجلسییی لباس یه و راحتی لباس دسییت دو و عطر و آرایش لوازم
بنی  .بود زانوهام سر تا قدش اما ناز، خیلی کار

و کادوها، شدن تموم از بعد  :گفت  بهش ر

 .بخوابی بری دیگه بهتره. کادوهات بابت ممنون -

 ... همسرم بغ  تو من برم؟ کجا -

 :گفت  و پریدم حرفش وسط

 .باشی باهام اجبار به خوای نمی گفتی خودت -

 گفت ؟ کی من -

 آرشام؟ -
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شت شبا خوام می فقط من. کردم شوخی جان ؟ - ش  پی  قرار. با
ست سه، تا سه دو فوقش و ساده آغوش یه جز به نی  اتفاق ب*و*
 .بیفته ای دیگه

و ریختت خوام نمی اصال من بابا! کردما گیری عجب ِدَهه،"  ."ن ببی ر

ضع  از نباید سی هیچ واقعا من. اومدم می کوتاه مو سبت ح  هشب ن
 .دش می تر تاب بی متین دوری از دل  لحظه هر عوض در و نداشت 

 :گفت  و برگشت  سمتش به عصبانیت با

 .خودت اتاق تو بری بهتره -

 !بهتره که طوری این وقت؟ اون چرا -

 .باشی کنارم خوام نمی نیست؟ حالیت حرف چرا -

 .شد قرمز خش  از صورتش و شد تر تیره چشماش

 !لعنتی شوهرت  من -

و مسخره ی واژه این انقدر -  ،شوهرمی آره. سرم تو بزن و نکن پتک ر
 .اجباری شوهر یه

و" اجباری" ی کلمه این انقدر ه  تو -  چه حاال. نزن سییرم توی ر
 ... خانوم دلخواه به چه اجباری

 :داد ادامه شمرده شمرده

 .شوهرت ...  االن...  من -

و خودم خوای می جهن ، به -  کن ؟ حلوا حلوا واست ر

 .کرد شوک  حرفش با بعد و شد ساکت لحظه چند برای
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سره اون اگه - سمش؟ بود چی...  پ  من جای خانتون متین آهان، ا
و حرفا این ه  بود  دادی؟ می تحویلش ر

وح  مالک اون نه، که البته نه، شام به حرفی. بود ر و  سکوت. نزدم آر  ر
و لباس  ی یقه. گذاشت مثبت  پاسخ پای دید که  محک  اشدست تو ر

شید خودش سمت به منو و گرفت  ششد کلید دندونای بین از. ک
 :گفت

 وت حساب حرف که هستی هایی آدم دسته اون از تو چیه؟ دونی می -
و چیزی یه باید ره، نمی پوکشون ی کله اون ور به ر  .ردک حالیشون ز

 !آشغال کن ول  -

 .شد داغون بیچارم کمر لعنتی،. داد هل  دیوار سمت به محک 

شغال؟ - ست آره آ شغال یه من گی، می را س به برای که دیوون  آ  تد
زش بی توی آوردن ج میلیارد ده ار  .کردم خر

 اهر بغض. شد شروع کوفتاش سر باالخره کرد، شروع باالخره پس
و گلوم ست ر شک و ب شام تو ا ست حلقه چ شارش انگشت. ب و ا  به ر
 :گفت و داد تکون تهدید حالت

باس از یکی ه  تو بخورم آب لیوان یه رم می من تا بهتره -  ل
و خوابات شی آماده و بپوشی ر ور به و بیام من تا ب  فرو تا کله اون تو ز
 .شوهرت  االن که کن 

 ... که نداری حق تو -

 :گفت عصبانیت با و پرید حرف  وسط
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و کاری هر حق من - و تو من که نره یادت. دارم ر یارد ده ر  میل
 !خریدم

و حرف این توقع زد، خشییک  اتاق وسییط زده بهت  نداشییت ، ازش ر
شت  االن حداق  و کلید و شد خارج اتاق از. ندا . برد خودش با ه  ر
و شدم قف  مغز  ارک چی کلید بدون حاال. انداخت  کار به زحمت به ر
و موبایل . مهمان اتاق آهان، کردم؟ می باید  به سییریع و برداشییت  ر

وی کلیدش. رفت  مهمان اتاق سمت و در سریع. بود قف  ر  قف  ر
و اون دویدم، بالکن سییمت به و کردم  خیالی با و کردم قف  ه  ر
وی آسوده  .نشست  تخت ر

 صییدای دبع و رفت پایین و باال در ی دسییتگیره دقیقه پنج چهار بعد
و آرشام عصبی  .نشه بلند کرد می سعی که شنیدم ر

 !ملیسا بهت لعنت -

 .شد دور اتاق از که محکمش های قدم صدای بعد و

 :کردم زمزمه

 !گندم سرنوشت این و من به لعنت من، به لعنت آره، -

شکام شم  وقت همون و شد زیر سر ا  سریع. افتاد موبایل  به چ
و قفلش وی و کردم باز ر وی. رفت  مخاطبین  لیسییت ر  شییمارش ر
ید غلطه، کارم. "کردم مکث با نگ بهش ن  دادم قول بهش. بزن  ز

 یکی این که بوده درسییت کارم کدوم حاال تا آخه اما. کن  فراموشییش
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و تماس ی دکمه" باشه؟ دومیش و گوشی و زدم ر . ندمچسبو گوش  به ر
 .پیچید گوشی توی آلودش خواب صدای. شد گوش وجودم ی همه

 بفرمایید؟ الو -

 .من  نفهمیده پس

 متین؟ -

 :گفت تعجب با

 ملیسا؟ -

سه دل  چقدر سا وا شون صداش. بود تنگ گفتنش ملی  کامال هک داد ن
 .شده هوشیار

 ... من متین -

 :گفت سرد لحنی با و پرید حرف  وسط

 .شبه نصف ی سه ساعت احمدی خانوم -

 :دادم ادامه حرفش به توجه بی لحنش، به توجه بی

 ... تو بدون من تون ، نمی من -

 .پرید حرف  وسط باز

سه دارم دارم، پرواز فردا من محترم خانوم - شه وا . رم می ایران از همی
ش  دادید قول من به شیما ضیمنا،. کن  اسیتراحت خوام می  فرامو
 .کنید

 .شد نرم صداش. گرفت شدت گری 
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 با ارمد کنی؟ نابودم خوای می چرا. نکن گریه بسییه، ملیسییا، بسییه -
 ... تو وقت اون کن ، فراموشت که کن  می سعی وجود تموم

 .ثانیه چند فقط کرد، مکث

گه و رم می ایران از من - گه دی مدی و ه  کن سییعی. بینی  نمی ر
 .باشی خوشبخت

 .کرد قطع و

 . نیست هیچی متین بی من باش ؟ خوشبخت کن  سعی چطور

*** 

و آرشام با که این برای نه نشدم، خارج اتاق از و به ر  این برای نه، نش  ر
وی نگاه  که  می وجل وقفه بی که ساعتی بود، شده خشک ساعت ر

و متین رفتن و رفت  و ل عا تمام انگار. کرد می تر نزدیک و نزدیک ر
ست آدم ست به د ش ، اون بی که بودن داده ه  د  نم. متین  بی با
 تموم ت طاق دیگه. نه که معلومه بکشیی ؟ نفس اون بی تونسییت  می
سی و بود باز اتاق  در. شدم خارج اتاق از و شدم پا. شد  ود،نب توش ک
 یالخ با همین برای نبود، سالن توی کس هیچ. شدم حاضر سریع
شین  سوار و شدم خارج ساختمون از راحت  سرعت با و شدم ما
وندم و خودم. بشه باز کام  طور به در ندادم اجازه حتی. ر  اهفرودگ به ر
 .بود خیلی خودش رسیدم سال  جا این تا که این. رسوندم

و خودم  .رسوندم متین مادر و مائده به ر

 مائده؟ -
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وم. برگشییت سییمت  به تعجب با مائده  ن ،ک نگاه مادرش به نشیید ر
و نگاه   .کردم سالم سریع و دزدیدم ر

 ... جا این تو ملیسا؟ -

 کو؟ متین -

و به مائده وش به ر و نگاهش مسیییر. کرد نگاه ر  نمتی به و گرفت  ر
 .بود گذشته ها نرده از. رسیدم

 :زدم داد و دویدم سمتش به

 متین؟ -

 .برنگشت اما ایستاد،

باره  می طاقت بی. شد خارج در از شتاب با بار این. زدم صداش دو
و جلوم نگهبان دوتا که بدوم دنبالش خواسییت  . ترف اون. گرفتن ر

 رینآخ برای بده اجازه حتی که این بدون رفت، اون که شد نمی باورم
و سیاهش چشمای بار  .ببین  ر

و کتف  زیر یکی وی شییدم متوجه تازه. کرد بلندم و گرفت ر  ینزم ر
سته ش شت . کردم می گریه زار زار و بودم ن سی به و برگ  کرد لندمب که ک
ش آغوش  در گریونش و مظلوم چشمای با متین مادر. کردم نگاه  یدک
 :کرد زمزمه گوش  در و

 .نبود ه  با قسمتتون -
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 تو دسییت از همه از اول دارم، گله همه دسییت از من که واقعا. همین
یا ید قسییمت  چرا. خدا های و دوری با وز وم پیش ر ید ر  متین بی با
و زندگی این من باشه؟  .خوام نمی ر

و سییعیش تموم یلدا. رفت  یلدا پیش راسییت یه فرودگاه از  تا ردک می ر
وم  و سیییگارم ته. نبود حالی  حرفا این من اما کنه، آر  توی محک  ر
و دیگه یکی و دادم فشار بشقاب  .زدم آتیش ر

صبانیت با یلدا و سیگار ع شتام بین از ر شید بیرون انگ  صورتی با و ک
خ  :زد فریاد عصبانیت از سر

و خودت خوای می کنی؟ می غلطی چه داری معلومه -  بکشییی؟ ر
 هان؟

شکی  چشمای و ا و سرم و دوخت  عصبانیش چشای به ر ش به ر  ونهن
 .دادم تکون تایید ی

 !ملی سرت تو خاک یعنی -

ضه به توجه بی شت  دیگه سیگار یه هاش، موع  به. دمز آتیش و بردا
 .شدم خیره سیگار

 :خوندم جایی یه یلدا -

 مرا کند می درک خوب چه سیگارم"

 های  تنهایی شب عروس نو این دهد، می کام زیبا چه و

 سوزاند می برای  را سپیدش لباس

 زن  می ب*و*سه لبانش بر صبح تا من و
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 بستری ه  این از بری  می لذتی چه

 عمر از من و گذارد می مایه جان از او

 !"ه  پای به سوزی  می دو هر

 :نالید یلدا

 !ملیسا -

لدا -  هب دون  نمی حتی که این از سییوزه؟ می چی از دل  دونی می ی
 مجازات  جوری این خدا گذشییت  گ*ن*ا*های از یکی کدوم جرم
وی از. کنه می و نفر هزار شیطنت ر شت ، کار سر ر  لیو...  ولی آره، گذا
 ینا به تاوانش که نبوده سنگین انقدر گ*ن*ا*ه  وقت هیچ آخه

 .باشه سنگینی

و سرم یلدا  :گفت و کشید آغوش تو ر

و تو ملیسا، بسه -  .بسه خدا ر

لدا - و چی ی  رمسیی بالیی چه که فهم  می ک  ک  تازه کن ؟ بس ر
و قبرم خودم دستای با من. اومده  ... تدریجی مرگ این. کندم ر

 :گفت و پرید حرف  بین یلدا

سا - شه ملی ست ما که طوری اون چیز همه همی  نمی پیش داری  دو
 .ره

 سخم مث  یلدا. سوخت می گلوم ته که خندیدم قدر اون. زدم قهقهه
 .بود شده خیره به  ها شده

 .شد گریه به تبدی  خندم ک  ک 
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 !کاش یلدا، بمیرم کاش -

 الکیه؟ مگه شو، خفه -

 .الکیه همش زندگی آره، -

 خبره؟ چه پوکت ی کله اون تو ترسونی ، می داری -

 کن  می شییک ک  ک  دارم که خالی قدر اون خالیه، خالی ذهن  -
 .مرده یا زندم اصال

شپزخونه سمت به سریع و شد بلند جاش از  مومت سیگارم. رفت آ
 یه و قرص یه با یلدا. دادم فشییارش انگشییتام بین محک  بود، شییده
 .برگشت آب لیوان

و این -  .بخور ر

و قرص حرف بی  .دادم قورتش آب بی و دهن  تو انداخت  ر

 .بکش دراز ک  یه اتاق تو پاشو -

و بغل  زیر وی من و گرفت ر  .کشیدم دراز تخت ر

 یلدا؟ -

 هوم؟ -

و سعی  تموم. کن  فراموشش خواست  می -  ... باز اما کردم، ر

 .نکن فکر هیچی به و بکش دراز. دون  می دون ، می -

 .فرستاد خواب آغوش به منو داد به  یلدا که بخشی آرام قرص

وم. اومد می پچ پچ صیدای شیدم بیدار که خواب از  یه و شیدم بلند آر
ستی شیدم، صورت  و سر به د . شیدک سوت سرم ساعت به نگاه با ک
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 و خوابیدن زیاد از ه  چشییمام" داری؟ خواب کمبود مگه بچه آخه"
 .بود کرده باد گریه ه 

 شییوکه جورایی یه آرشییام، دیدن و کوچیکشییون حال به شییدن وارد با
شام شدن بلند با ه  یلدا و بهروز. شدم  اخ  با .برگشتن سمت  به آر
 .شدم خیره یلدا به

و این که فهموندم بهش چشییمام با  کنه؟ می غلطی چه جا این یار
 .بود حرفا این از تر پهن دنده یلدا ولی

 :گفت و اومد سمت  به لبخند با

 سرورم؟ پاشدین خواب از خانوم، شازده به به -

 :گفت  حرص با و شدم نزدیک بهش

 کنه؟ می کار چی جا این این نریز، مزه -

 ... شدم مجبور زد، زنگ گوشیت به بار هزار -

 :گفت  حرص با و پریدم حرفش وسط

 نگفتی؟ بهش که چیزی -

 ... و کنه می درد سرش گفت  فقط نه -

و و دادم دست باهاش و رفت  بهروز کنار حرفش ی ادامه به توجه بی  ر
 :گفت  آرشام به

 .خونه رم می من -

 :گفت یلدا

وده، که حاال -  .بمونید دیگه ک  یه ز
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 :داد جواب من جای به آرشام

 .هستن ملیسا نگران بابا و مامان خونه، ری  می نه -

و  :گفت بهروز به ر

و رانندمون بمونه، جا این ملیسا ماشین -  .دنبالش فرست  می ر

 .میارمش خودم نیست، نیازی -

 :گفت کنه توجهی حرف  به که این بدون

 .بری  ملیسا -

وم تو یلدا. کردم خداحافظی بهروز و یلدا از  :گفت گوش  آر

 املیسیی که دون  می این  اما کنی، فراموشییش که سییخته دون  می -
 .بده انجام تونه می بخواد کاری هر که دختریه

و تو اگه. یلدا ممنون -  ... نداشت  ر

 .باش خودت مواظب داری که حاال -

 حوصله ه  خودم اما بدم، گوش آرشام حرف به خواست  نمی اگرچه
ندگی ی و کردن ران  سییوار لجبازی بدون همین برای و نداشییت  ر

 سییکوت شییادمهر آهنگ کرد، حرکت که همین. شییدم ماشییینش
و ماشین  .شکست ر

 دی می دست همه با خندی می همه به"

 دی می پس دستمو گیرم می دستتو

 دارم دوستت اما دارم، دوستت اما

 ش  می مردم حرف گی می بد من پشت
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 ش  می دوم عشق گیری می دستشو

 دارم دوستت اما

 ..." دیدم برات خوابایی چه

 می ور چیز همه لعنتی. کردم قطعش و کنه پیدا ادامه آهنگ نذاشییت 
 .دونست

 ملیسا؟ -

 .فردا واسه باشه نه، االن -

 ینگران با مادرجون و جون پدر. نزد حرفی هیچ و بود ساکت خونه تا
 امروزم تاخیر با رابطه در کسییی نداد اجازه آرشییام اما اومدن، سییمت  به

 :گفت و بپرسه چیزی

 .کنه استراحت باید نیست، خوب حالش ملیسا -

*** 

 .بود صبح ی سه کردم، نگاه ساعت به

 قدم ک  یه باغ تو برم بهتره. بره نمی خواب  طوری این لعنتی،"
 ."بزن 

 .افتادم راه باغ ته سمت به و بیرون زدم ساختمون از

و آرشام استخر لب وی که دیدم ر و به و دبو نشسته راحتیش صندلی ر  ر
وش به  می کچشم به  انگشتاش الی به ال سیگار. بود شده خیره ر
و. زد وش به ر و نگاهش. نشست  ر  .کرد قف  چشمام تو ر

 دی؟ می من به سیگار دونه یه -
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و جواب  و خوشییگلش و سیییلور سیییگاری جا عوض در و نداد ر  به ر
 که امآرش طالی فندک با و برداشت  توش از سیگار یه. داد ه  سمت 
وش وشنش بود، شده حک A حرف بزرگ ر  .کردم ر

و فندک  :گفت  و دادم تاب انگشتام بین ر

 !قشنگه خیلی -

گاه و خیرش ن وی از ر خت دسییت  به و برداشییت چشییمام ر . دو
 :گفت و زد پوزخندی

 اسییم  اگه مثال. تو به بدمش که نیسییت M اسییم  اول که حیف -
 .بود M اولش ملیسا مث  حداق  نه؟ بود خوب بود، متین

 گفت؟ می بود چی ورا و شر این

 آرشام؟ -

 !نزن صدام لعنتی، نزن صدام -

و مرد به متعجب وم به ر و سییرش. دوخت  چشیی  ر  دسییتاش بین ر
فت و موهاش و گر  به غمگینش چشییمای با. زد چنگ محک  ر
 .شد خیره چشمام

ور به گفت  - ستت به ز شش ه  تو و میارم د  قدر اون کنی، می فرامو
 ینم اما کنی؛ می فراموشییش خود به خود که ریزم می پات به عشییق
 .درقشب رفتی امروز. اونه پیش دلت تو فهمی؟ می. ندارم طاقت تون ،

 .نیست کنی می فکر تو که طوری اون -

و چی دیدم، خودم چشمای با -  کنی؟ می انکار ر
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 ... خب -

 .ملیسا نزن حرف -

 ... من آرشام -

 .پرید حرف  وسط باز

 تو اب اومدم، راه باهات کردم اشییتباه بین  می کن  می فکر که االن -
ور به باید  .کرد رفتار ز

 .بود داغون واقعا حالش انگار گفت؟ می چی

 .بیا پاشو -

 این ارانگ کردم، می نگاه بهش و بودم نشسته هنوز. شد بلند جاش از
 .باشه آرشام تونست نمی پسر

 هستی؟ چی معط  یاال، -

 ... من...  من -

سی؟ می من از چی؟ تو - سی؟ می شرعیت و قانونی شوهر از تر  تر
 .داره خنده خیلی داره، خنده

 .خندیدن به کرد شروع خودش

 بری؟ خوای می کجا -

 نه؟ بری ، خوای  می کجا اینه منظورت -

 .نمیام جایی باهات من -

 :گفت و خندید

 .همونه زدم من حرفی هر بعد به حاال از اول، قانون -
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و دست  برگردم، ساختمون به که شدم بلند جام از  سمت هب و گرفت ر
 .کشوند خودش

و چیزی یه خوام می فقط نترس، -  .بدم نشون بهت ر

 .میاد خواب  االن بعد، واسه باشه -

 .االن همین -

 شهن کنده دست  که این برای من و رفت می جلو محک  های قدم با
 .بدوم دنبالش بودم مجبور

و باغ قسییمت این حاال تا  بیچو کوچیک ی کلبه یه. بودم ندیده ر
و در آرشام. بود  تا دور ور نگاه . کرد پرت کلبه تو تقریبا منو و کرد باز ر
 .همین کمد، یه و خواب تخت یه چرخوندم، کلبه دور

 ... جا این -

 .خوندم می درس توش داشت، مهمونی مامان که وقتایی. منه اتاق -

 !بخونی درس خوای می نگو جا؟ این اومدی  چرا -

 .یهک آرشام بفهمی که بدم بهت خوب درس یه خوام می عزیزم، نه -

 .شدم براق صورتش تو عصبانیت با

و تو خوب من -  .نیست دادن درس به نیازی شناس ، می ر

 .بشناسی منو مونده هنوز خانوم ، نه -

و دست   .برد کمد سمت به و گرفت دستش تو محک  ر

 .کن ول  کنی؟ می غلطی چه -

وو کمد در تقالهام به توجه بی  .درآورد ودکا شیشه یه و کرد باز ر
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 !عوضی کن ول  -

و نگاه   :گفت  و دوخت  شیشه به ر

 !عوضی خوندی می ه  درسی چه -

 .خندید

ش  - سو کوچولوی موش یه مث  که ه  وقتی میاد خو  می داری تر
بونت این باز لرزی،  .نمیاره ک  ز

و شیشه در  نفس یه هک اون به تعجب با. کشید سر و کرد باز دستی یه ر
و ودکا همه اون  ریخت، می حلقش تو بسییوزه گلوش که این بدون ر
و شیشه. شدم خیره وی ر بون  ترس از. کوبید زمین ر . ودب اومده بند ز
 هک خودم به. بود تر وحشتناک ه  آشام خون یه از قیافش لحظه اون
وی اومدم  .بودم دستاش ر

وی کرد پرت   هی حتی فایده؟ چه اما زدم، پسییش قوا تموم با. تخت ر
 .نرفت تر طرف اون ه  سانت

 سک هیچ گوش به صییدام دونسییت  می که این با کردم می فریاد و داد
 یه با .بده نجات  شوهرم دست از نمیاد کسی ه  برسه اگه و رسه نمی

و رنگ  کرم خواب لباس حرکت  دهانش گند بوی. کرد پاره وسط از ر
و تهوع  حالت  .داد شدت ر

 آرشام؟ -

 .بخواه جون تو آرشام؟ جون -

و تو کن، ول  -  .کن ول  خدا ر
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 .دیگه ساعت یه واسه باشه -

وی دستش  .کرد می حرکت بدن  ر

ور به گفتی خودت...  خودت -  ... باهام ز

 .بگذره خوش ه  تو به که کن  می کاری یه االن آره، آره، -

*** 

 :فتگ بریده بریده. افتاد کنارم زد می نفس نفس هنوز که حالی در

 !ای العاده فوق تو ملیسا، عاشقت  -

 :کردم زمزمه کردم، می هق هق زیاد ی گریه خاطر به که حالی در

 !متنفرم ازت عمرم آخر تا حاال از بهادری، آرشام متنفرم ازت -

وم و لبام و شد خیز نی  ر سید ر شت با. ب*و* ست  پ و محک  د  یر
 .کشیدم لب 

 :گفت و خندید

 دسییتت خودم از تنفر واسییه دلیلی یه که باش ممنون ازم حداق  -
 .دادم

 :گفت سرخوشی با و کرد پام زیر ی ملحفه به نگاهی

رنگی خیلی -  .بودی باکره حاال تا جذابیت همه این با که ز

و ملحفه وی ر  :گفت  عصبانیت با و کشیدم برهن  بدن ر

به زمینه این تو خیلی تو انگار اما -  .داشتی تجر

و کجاش اوف، -  دیدی؟ ر

 .ببینمت دیگه خواد نمی دل  -
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 .کن  رفتار باهات چطور فهمیدم تازه -

 ... تو...  تو -

 .کانادا ری  می دیگه هفته دو تا عزیزم؟ چی من -

 چی؟ -

باره - و جمل  دو  کن ؟ تکرار ر

 .نمیام کجا هیچ تو با من -

 درتق هنوز بابات نکن  فکر. بیای که مجبوری عزیزم، میای چرا، -
و میلیارد بیست پرداخت  .باشه داشته ر

 ... آشغال عوضی توی -

 :گفت و پرید حرف  وسط

وی اون حرفات با داری دیگه خوشییگله، خانوم نچ نچ -  باال منو ر
 .میاری

ویی تو مگه - وت این از بدتر ر  داری؟ ه  ر

 .دارم ه  خوبش عزیزم، آره -

 پناه  اتاق به تا شدم بلند جام از سختی به خونی ی ملحفه همون با
 .کن  گریه االن  حال به و ببرم

 کجا؟ -

و جوابش  .ندادم ر

شتر قدم یه هنوز شته بی شار که بودم برندا . شد وارد  دل زیر به بدی ف
وی و کشیدم ای خفه جیغ  .نشست  زانو دو ر



wWw.JustRoman.iR  446 

 

 

 شد؟ چی -

 "شد؟ چی میگه تازه کرده، الش  و آش لعنتی"

ور از  .بود شده جمع چشم  تو اشک درد ز

و زارم حال  :گفت دید که ر

 .دکتر بری  باید پاشو، -

 بیام؟ راه تون  نمی بینی نمی کوری؟ -

 .دکتر ببرمت بعد و بیارم لباس یه واست رم می من -

وی و کرد بغل   .خوابوندم تخت ر

 !کردی ت*ج*ا*و*ز به  تو...  تو -

 ... که بود وظیفت و شوهرت ، من -

 .پریدم حرفش وسط

 .نبودم آماده هنوز من -

و خودت یا کردی فرض خر منو یا تو - رنگ، خیلی ر  هی تا اگه من ز
 .کاسه همون و بود آش همون هنوز نشست  می منتظر ه  دیگه قرن

 .مستی تو -

وی ه  ها شیشه این تا ده -  .نیست کارساز من ر

 ... ولی -

 .گردم برمی االن -

 یه زندگی تو که فهمیدم خوب حاال. زدم زار دل ته از من و رفت اون
 .نیست  بیشتر بازی شب خیمه عروسک
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 .نبود آرشام شک بی شد، زده کلبه در

و مادرجون صدای  .شنیدم ر

 عزیزم؟ ملیسا -

و ملحفه شتر ر  با در. دش بلندتر گری  صدای فقط و پیچیدم دورم بی
 به دبع و خونی ی ملحفه به شوکه. شد وارد مادرجون و شد باز شتاب
 :گفت و دوید سمت  به سرعت با. کرد نگاه من داغون ی قیافه

 خوبی؟ تو ملیسا خوبی؟ -

 .بود دستش شال  و مانتو. شد کلبه وارد آرشام

 ... جا این شما مامان -

سا به رفت  -  از داری وت دیدم باغ تو اومدم. نیست دیدم بزن  سر ملی
س ی گریه صدای بعدم و دوی می ساختمون سمت به کلبه . املی
 کردی؟ کار چی آرشام

 دم؟ب پس جواب بودم زن  با که این برای باید ه  شما به نکنه -

 که ه  ضعف نخورده، که ه  هیچی نبود، خوب حالش دیروز اما -
 .داره

 .کترد ببرمش باید بره، راه تونه نمی. نیست حرفا این وقت االن -

و لباسش. نیست الزم -  اختمونس تو بیارش و کن بغلش بپوشون ر
 .برس  بهش ک  یه که

 مآرشییا. نزدی  حرفی کدوم هیچ سییاختمون، تا کلبه مسیییر ک  تو
و نگاهش  حرفای به توجه با که داد می نشون این و دزدید می من از ر
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 سودی من برای دیگه شرمندگیش اما شده، شرمنده ک  یه مامانش
 یلومترهاک متین که حالی در گذاشت  زنانگی  دنیای تو پا من. نداشت

 دادن می ه  دست به دست اتفاقا ی همه انگار. داشت فاصله من از
 .نباشی  ه  مال متین و من تا

 :کردم زمزمه شنیدم، نمی ه  خودم که جوری لب زیر

 کن ، می فراموشییت من. عشییق  خداحافظ متین ، خداحافظ -
 .کن  فراموشت مجبورم

*** 

 .بود کرده شرمندم که رسید می به  قدر اون مادرجون

و یکمش مغزه، هفت این عزیزم، بیا -  .بخور ر

 چیه؟ دیگه مغز هفت -

 .ه  و عس  و کنجد و گردو و بادام و فندق و پسته -

 .میاد بدم همشون از اوف، -

و همش کرد مجبورم  هواس اتاق  از نیومدن بیرون مزیت تنها. بخورم ر
وز، دو شام ندیدن ر  ودب کرده درک و باال بود رفته شعورش انگار. بود آر
و نحسش ریخت خوام نمی که  .ببین  ر

سه و زد زنگ مامان و هممون ناهار وا ست  نمی. کرد دعوت ر  برم خوا
و آرشییام بودم مجبور چون  همه از بدتر کرد؟ شیید می چه اما ببین ، ر
و مهلقا مامان که این و واقعا که بود کرده دعوت ه  ر صاب ر  بود، اع
سه ای بهونه ولی شت  نرفتن وا صله. ندا ش زدن تیپ ی حو  ت ،ندا
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وی. رفت  پایین و شییدم آماده سییریع  اما یان،ب بقیه تا دادم ل  کاناپه ر
و صییورت  و کردم اخ  دیدنش با. اومد پایین که بود آرشییام فقط  ر

 .برگردوندم

 مموشک؟ قهری هنوز -

 بگیرم؟ ه  تحویلت داری توقع چیه؟ -

وزه سه دیگه، آره -  .شدی  شوهر و زن واقعی طور به ما که ر

 قشن واقعی طور به بار چندمین واسه شما سوال، یه فقط. صحیح -
و شوهر  کردین؟ پیدا ر

و اخماش  :گفت و کشید ه  تو ر

بون -  ور زندگیت و میام راه باهات دارم بینی می اگه. داری تندی ز
بونت این اما دارم، دوسیتت که اینه واسیه نکردم، جهن  واسیت  کار ز
 .ده می دستت

ست معنی و نمردی  هاها، - شتن دو و دا شام! فهمیدی  ر  به خان آر
ور به که این هان؟ بهشته؟ من فعلی زندگی کجای نظرت  به بورمج ز
 از میک دست خودش نداری بهش حسی هیچ که بشی کسی با ازدواج
 ... و کنه ت*ج*ا*و*ز بهت شوهرت که این یا. نداره جهن 

 :زد داد بلند

 !شو خفه -

و خودش بلند قدم دو با. شییدم خفه واقعا  محک  و رسییوند به  ر
وهام و باز  .گرفت ر



wWw.JustRoman.iR  450 

 

 

 :زد داد صورت  تو

ست صبح فردا من که این هان؟ چیه؟ دونی می واقعی جهن  -  بی
و میلیاردم  دانزن ی گوشییه بابات فردا پس و باشیی  داشییته احتیاج ر
شه، ضعیتش که ه  مامانت با شنوه کافیه فقط مشخصه، و  بابات ب
تاده ندان اف قه زن یه عنوان به ه  خودت تموم، و ز  ری می مطل

شون شی مراقب سره اون نکن  فکر ضمنا،. با سمش بود چی...  پ  ؟ا
 تو صالا احتماال باشه، تو موقعیت تو زن یه با بخواد خان متین آهان،
 نه؟ جالبه،. کنه نمی ه  نگاه صورتت

وهام  جدی چشییمای به خیره من نگاه و بود دسییتاش تو هنوز باز
شام س  راه لعنتی بغض. آر و نف سته ر شک هجوم من و بود ب و ا  به ر
 بازوم شدن رها با. اومد برنمی دست  از کاری و کردم می حس چشمام
 یم راسییت. کردم می گریه بلند صییدای با حاال من و ترکید بغضیی 
صه هنوز جهن  با من گفت، شت  فا شام. دا و خودش آر وی ر  مب  ر
و سییرش و کرد رها مقابل   زا چقدر دون  نمی. گرفت دسییتاش بین ر
و حضییورش که گذشییت بودم حالت اون توی که این  حس کنارم ر
و سرم. کردم  :کرد زمزمه و کرد بغ  ر

وی زیاده من معذرت، باشه هیس، -  !دل  عزیز دیگه بسه. کردم ر

وم  که این جای به صییداش و هام بدبختی بدتر کنه آر  یم یادم به ر
 .آورد

ودتر بابا مامان خوبه دیگه، شو بلند -  .رفتن ز
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شین سمت به دنبالش به و نزدم حرفی شتب سمت  به. رفت  ما  و رگ
 :گفت

 ببیننت؟ ریخت این با بابات و مامان که خوای نمی -

شام و شدم سوار  خونه سمت به سرعت با و شد سوار تاخیر با ه  آر
فتاب. کرد حرکت اینا مامان ی و ماشییین گیر آ  توی و زدم پایین ر

و داغون  قیافه آینش  ورت ص ک  یه کیف  داخ  آرایش لوازم با. دیدم ر
و بیام حالت اون از کمی تا کردم آرایش ر  .در

سمون مامان شته تموم سنگ وا شپزی که این با. بود گذا و آ  یاد تازه ر
 وقت. بود معرکه غذاش اما متین، مادر کمک به ه  اون بود، گرفته
فا وقتی میز کردن جمع و ظر  کناری مامان بردم، آشییپزخونه توی ر
باره و کشیدم شام ی در و خیالش که این برای من و پرسید آر  راحت ر
 هرابط باهاش که پرسییید ازم صییریحا مامان!" عالیه اون: "گفت  کن ،
 ت صور اون. کشیدم خجالت مادرم از بار اولین برای من و نه یا داشت 
و ونه سیفارش چندتا و ب*و*سیید ر  فکر این به من و کرد به  مادر

و مادر این قبال که کردم  تا شه تهورشکس بابا که بود الزم انگار. نداشت  ر
 گله ازم که این و دوسییتام از مامان. شییه بیدار مامان ی مادرانه خوی
شون و تلفن جواب چرا که کردن و پیاما  عسری من و گفت دم نمی ر
و بحث ست  نمی. کردم عوض ر  ادرم کاری کجای" بگ  مامان به تون
وزا این من من؟  ."بقیه به برسه چه ندارم، ه  خودم ی حوصله ر
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 کردن رفتن قصیید مادرجون و جون پدر و بود پنج سییاعت نزدیکای
 :گفت بلند آرشام که

 از هدیگ ی هفته ی شیینبه پنج ملیسییا و من کنید، توجه همگی -
 .ری  می ایران

 تیح االغ! بودم خودم با آرشام هماهنگی این ی مرده کشته من یعنی
ودتر  همه .کنه مشییورت رفتن واسییه که برسییه چه بود، نگفته به  ز

 وت ترسییی یه. بود خشیی  از پر من نگاه ولی کردن، نگاهش سییاکت
 نزدم، حرفی. نداشییت  حامیی هیچ جا اون خورد، می وول وجودم
و خودم فقط صییورت اون در چون  عنوان به من. کردم می سییبک ر
 هک ماشیین سیوار. نداشیت  گیری تصیمی  حق میلیاردی ده کاالی
 .آدم  وسط این من  که اومد یادش تازه انگار شدی 

 چیه؟ نروژ تو زندگی به راجع نظرت ملیسا، -

 :گفت  حرص با

 .خودته نظر مه  باشه؟ چی من نظر کنه می فرقی چه -

وی خوشی سر با  :گفت و گرفت ضرب فرمون ر

 .شنیدی  مبارکتون دهان از حساب حرف یه ما باالخره -

 :کردم زمزمه لب زیر

 !بهت لعنت -

 :گفت و خندید

 .نداشتی  یواشکی فحش -
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 بابا؟ نه -

 نه؟ شن، می ناز خیلی هامون بچه ملیسا، وای. خانوم مامان آره -

و جاش این فکر خدا وای  !بچه؟ بودم، نکرده ر

 می سازی شبیه ذهنت تو داری نکنه شدی؟ ساکت شد، چی -
 کنی؟

 !عمرا -

باره -  !شدی اخالق بد که دو

 که امآرش اما نشست ، ساکت همین برای نداشت ، ک  ک  ی حوصله
 فتگ خیالیش ی بچه از قدر اون برد، می لذت من با ک  ک  از انگار
 ترف می داشییت که مسیییری متوجه تازه. گرفت  سییردرد که گفت و

 .شدم

 .شدی  خارج شهر از که ما ری؟ می داری کجا ببین ، کن صبر -

 .ندارم رفتن خونه ی حوصله -

 .خونه برم خوام می من ولی -

 دارید؟ مهمی کار چه خونه وقت اون ببخشید، -

و تو ی حوصله چون خونه برم خوام می -  .ندارم ر

 هک افتاد اتفاق سیریع قدر اون دهان  به آرشیام دسیت پشیت برخورد
و العملی عکس هیچ فرصت  .نداد به  ر

 .برگشت  سمتش به فقط که شدم شوکه قدر اون

 :گفت داد با
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و این -  .زنی می حرف کی با داری بفهمی تا زدم ر

ستین  شدن خیس با . شدم لب  پارگی متوجه و اومدم خودم به تازه آ
و گیر آفتاب حرفی هیچ بی  نگاهی ن داغو لب به آینه تو و زدم پایین ر
وش دسییتمال دوتا. کردم و سییعی  تموم و گذاشییت  ر  هک بردم کار به ر
و بغض   .بدم قورت ر

و سییرم. زد نمی حرفی هیچ و کرد می رانندگی سییکوت در آرشییام  به ر
شام مقاب  در چرا که کردم فکر این به و دادم تکیه صندلی  راموشف آر
 تا ودب الزم سیلی این آره، شدم؟ خریداری کاالی یه فقط من کن  می

و خودم تا کن ، فراموش بون ملیسییای تا کن ، فراموش ر و درازی ز  ر
بون دست از کسی کمتر که و بود امون در شیطنتاش و دراز ز  وشفرام ر
سا اون آره،. کن  شام شخصی خدمتکار نقش االن من مرد، ملی و آر  ر
 آب میلیارد ده براش خریده که کاالیی داره، حق اون حال هر به. دارم

 !خورده

*** 

وزی چهار توی  اهم جورایی یه خودش قول به و بودی  ویالش تو که ر
 هک شدم مجبور یعنی اومدم، کنار خودم با شد، می محسوب عسلمون

سای یه ش  جدید ملی شام انگار. ب سا این آر و ملی س نمی زیاد ر  ندید،پ
 اون دیگه من ولی بود؛ ک  ک  واسییه ای بهونه دنبال مرتب چون

 با. نبودم داشییت آسییتینش تو جواب تا شییش قب  از که ملیسییایی
 که بود احشف قدری به بودم کرده که تغییرایی تهران به برگشییتنمون
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 و دارم مشییکلی چه پرسیییدن می ازم راه بی و راه مادرجون و پدرجون
شکلی گفت  می فقط من ست م صال مدت این تو. نی  فکر ینمت به ا
 .بودن مرده برام قدیمی ملیسییای همراه خاطراتش و متین. نکردم
وحی  وضع و بود خالی خالی ذهن  االن  .بود داغون ر

سته آینه جلوی ش و ابروهام زیر و بودم ن شام که کردم می تمیز ر  وارد آر
و گردن  پشت و کرد بغل  پشت از. شد اتاق   .ب*و*سید ر

یان خوان می گفتن و زدن زنگ دوسییتات خان  خوشییگ  -  ب
 .بوده خاموش گوشیت که این مث . دیدنت

 بهش نسبت که کسی چشمای به شدم، خیره چشماش به آینه توی از
شت ، حسی هیچ سی ندا وز چند این طول تو که ک  وشآغ توی اخیر ر

و شییب ل*خ*تش  نگذری  حق از و کشیییدم عذاب کردم، صییبح ر
 خودم حرف به پوزخندی. آدم  من  حال هر به بردم، لذت گاهی 
 تی،هسیی میلیاردی ده کاالی یه فقط تو نیسییتی آدم تو نه، آدم؟. "زدم

 ."نکن فراموش

و حوصلشون -  .ندارم ر

سا - وز پنج ملی شن یه بهتره. ری  می ایران از دیگه ر  ه   ،بگیری ج
 ... دوستات و عروسیمون برای ه  و خداحافظی برای

 :گفت  و پریدم حرفش وسط
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 دوستام حوصله واقعا امروز فقط بده؛ انجام داری دوست کاری هر -
و  بیان جشیین همون واسییه بگو و بهشییون بزن زنگ لطفا. ندارم ر

 .دیدن 

 .خرید بری  شو آماده فقط. اوکی -

 .عصر واسه باشه -

 داری؟ مشکلی تو...  تو ملیسا -

 :گفت  و زدم پوزخندی

 مشکلی؟ چه نه -

 .توپ جای یه بری  ناهار بیا آهان،. دون  نمی -

 .ش  می آماده دیگه ساعت نی  تا -

 .خوبه -

 .شد خارج اتاق از و کرد دست دست ک  یه

 .تهران رستورانای ترین شیک از یکی تو بود، ای خوشمزه ناهار

وز هر تو ملیسا -  .شی می تر خواستنی ر

 .ممنون -

 .عاشقت  همیشه از بیشتر -

ور به  :کردم زمزمه و زدم لبخندی ز

 .طور همین من  -
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و دست . خندید سرخوش چون شنید، وی ر شت  دماغ  ر  خب. "گذا
و خدا بون ی فرشییته شییکر ر و دماغ  مهر  خاطر به پینوکیو مث  ر
وغ   !"نکرد دراز در

*** 

وز دو فقط عروسی برای خرید  عسری پدرجون ی خونه. کشید طول ر
 هک رفت پیش سریع قدری به کارها و شد آماده جشن برگذاری برای

شنبه وی عروس لباس با من شب چهار سته صندلی ر ش  به و بودم ن
 .کردم می نگاه مهمونا

 ملیسا؟ -

ستام دیدن با شک دو شمام تو ا شون چقدر. زد حلقه چ . ودمب دلتنگ
 کردن بارم فحش تن دو که این از بعد و زدن به  گردنی پس یه یکی

 که شد دهزن خندون و شیطون ملیسای لحظاتی برای. گفتن تبریک
شام دیدن با باره زندگیش های حقیقت آوردن یاد به و آر  ارانگ. مرد دو

 به و گفتن تبریک سریع چون شدن، معذب آرشام اومدن با دوستام 
شون سمت شتن میزا  رشتاخی مورد در سوالی من که این بدون. برگ
 :گفت خودش بپرس 

 هک حیف. ده می ازدواج پیشنهاد به  عروسی  شب عوضی دختره -
و آبروش وگرنه عمومه، دختر  .بردم می ر

 خب؟ -

 !داریت  شوهر این مرده کشته من خب؟ فقط -
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ما نزدم، حرفی مدم تا ا گاه  او و ن و چون  بردارم صییورتش از ر  تو ر
 :کرد زمزمه و گرفت دستش

 !ای العاده فوق یعنی ملیسا، خوشگلی خیلی -

و چون  تاش بین از ر یدم بیرون انگشیی گاه از فرار برای و کشیی  رپ ن
 :گفت  خواهشش

 بر*ق*صی ؟ بری  -

 .بری  -

وی مهمونا زدن کف صدای. شدی  بلند جا از صاب  ر  دور یه. بود اع
 .کنارم اومد فرشاد که ر*ق*صیدی 

 !عاشق فنچ دو بر سالم -

 میای؟ همه از دیرتر کشی نمی خجالت تو پسر -

سر هزار و تیپی خوش کنی ؟ کار چی - ست دخترا! درد  رب سرم از د
 .داشتن نمی

 :گفت و خندید بلند آرشام

 .گی می راست که تو -

 .شمایی  چاکر -

 :گفت و برگشت سمت  به

سا - ش  و آش زنی نمی دفعه اون مث  اگه خان  ملی  یه خارافت کنی، ال
و ر*ق*ص دور  دید؟ می من به ر
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و دست  وی دور ر  نگاهی فرشاد هیز چشمای به و کردم حلقه آرشام باز
 :گفت  و کردم

 .بر*ق*ص  اون با فقط امشب دادم قول عشق  به شرمنده، -

 .شدم خیره فرشاد عصبی چشمای به من و خندید سرخوش آرشام

 .بر*ق*صی  دیگه دور یه بری  پس عزیزم، عاشقت  -

وم ر*ق*ص طول توی نگاهش سنگینی  ه  ها بچه ک  ک . بود ر
سط اومدن سا فقط البته. و  و نازنین چون شقایق، و شوهرش و آتو

 شیکمش تو بچه خاطر به ه  یلدا بودن، بچشیون درگیر شیوهرش
 .ر*ق*صه نمی بود مشخص خب که ه  مائده و ر*ق*صید نمی

*** 

 می اشیک. بود سیخت خیلی برام دوسیتام و خونواده از خداحافظی
و کدومشییون هر و ریخت   قدر اون مامان. کردم می پرس بغل  توی ر
و اون مائده و شییقایق همراه به بابا و شیید بد حالش که کرد گریه  به ر

ستان ستش رگ باز تا بردن بیمار و لشقب! کنه جان نوش سرم یه د  ر
 تو زا غیر اون باشی، تن  ی پاره مواظب خوام می ازت: "گفت آرشام به

و کسی  با. کرد کتفاا ای باشه گفتن به فقط خیالی بی با آرشام." نداره ر
و همه باز پروازمون اعالم  مادرجون . کردم بغ  محک  دیگه بار یه ر
شام پدرجون. کرد می گریه و آر شید کناری ر ش زیر را چیزایی و ک  شگو
 تموم آرشییام." باشییه راحت خیالتون" گفت می فقط آرشییام و گفت

و سییعیش  اما بیاره، در هوا و حال اون از و من حرفاش با تا کرد می ر
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 آرشییام حرفای متوجه که بود مامان وضییعیت درگیر قدر اون فکرم
 .نبودم

شی و راننده نروژ فرودگاه توی صی من شام شخ . بودن منتظرمون آر
 رسمی رفتار و سخت صورتی که بود ساله پنج و چه  حدود زنی آناب 
و دسییت . داشییت ودم و ازدواج و فشییرد ر و نروژ به ور  اب. گفت تبریک ر
گاه از خروج یدن و فرود بری هوای د گیر و ا ل های  د ند - ترو

Trondheim-  شتر دل شام. گرفت بی  جاهای و تروندهای  مورد در آر
ضیح ک  یه دیدنیش صال من ولی داد؛ تو صله ا شت  حو  مزمهز و ندا
 :کردم

شام - و حرفا این لطفا آر  ل د کنه، می درد سرم واقعا. بعد برای بذار ر
 .بخواب  فقط خواد می

 .عزیزم باشه -

و همراهت لطفا -  .بده به  ر

و موبایلش آرشام . رفت گ تماس بابا با سریع من و گذاشت دست  تو ر
 .کنه می استراحت داره االن و خوبه مامان حال که کرد مطمئن  اون

*** 

شام خونه سط شیک طبقه دو ساختمون یه بود، العاده فوق آر  هی و
 ارهاخدمتک لباس با زن تا دو در، شدن باز با. شمشاد و گ  از پر حیاط

ستادن مقابلمون ست سیاه که اونا از یکی. ای  قیقاد موهاش و بود پو
ث  بونی لبخند با بود تلفن سییی  م مد خوش به  مهر فت آ  و گ
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و خودش  ودشخ بود تر مسن کمی که دیگر زن و کرد معرفی کاترینا ر
و گارت ر قه. کرد معرفی مار تاق دو دارای همکف طب  مخصییوص ا

 تاقا دوتا دوم طبقه و بود بزرگی پذیرایی و آشییپزخونه و خدمتکارها
 .داشت کتابخونه یه و کار اتاق یه خواب

*** 

شت به فقط اول ی هفته شت، گذار و گ ست قلعه گذ ستین  باغ ن،کری
 رسییتوران شییهر، زیبای ی موزه و هولمن مانک جزیره اسییتیفس،

ج گردان، ید مراکز رادیویی، بر ث  شییهر محشییر خر هاون م - بی
byhaven- و نم اختالف ولی بودم؛ شده شهر عاشق. سید سیتی و 
شام ستخر از آر صرار. شد شروع بادت پیر ا شام ا  هی با اون  شنا برای آر
وی که مایویی  باعث ودب نکرده مصرف پارچه سانت  بیست رفته ه  ر
 .شد آرشام و من لفظی درگیری

 .نمیام مایو این با اون  استخر، این توی من -

ید ما نبود، مه  چیزا این برام قبال شییا نار بودن ا  رایب حتی متین ک
وی بدجور کوتاهی مدت  ب حجا چه اگر بود گذاشییته تاثیر عقایدم ر
شام با ازدواج زمان از دقیقا نمازم  و نبود کام   ،بودم نخونده دیگه آر
 .کرد می معذب  آدم همه این بین اون  کار یه این اما

وی ملیسا -  .نذار دو مسابقه اعصاب  ر

 .ن ک می تشویقت جا این من  شنا، برو داری؟ من به کار چی تو -

 کنی؟ می لجبازی چرا -
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 ... مایو این با آدم همه این جلوی ندارم دوست کن ، نمی لجبازی-

 :گفت و پرید حرف  بین

 بخورنت؟ خوان می مگه درمیاری؟ چیه بازیا ام  این -

شام و متین بین تفاوت خدایا"  سسیپرن لباس از متین حد؟ چه تا آر
 می امل  مایو نپوشیییدن خاطر به آرشییام و گرفت می ایراد پوشیییدم
 ."خوند

 .نمیام من. خودتی ام  -

 .نداری لیاقت -

 .گی می راست تو آره، -

سایلی و و ستش تو که ر وی محک  بود د ش تو و کوفت زمین ر  مامچ
 :گفت و شد خیره

وت بدجور ام  پسره اون انگار -  .گذاشته تاثیر ر

 :گفت  داد با و ایستادم مقابلش ها مدت از بعد. چسبوندم آمپر

 اون گندیده موی یه. اون نه تویی ام . باش زدنت حرف مراقب -
 .تو مث  آدم تا صد به داره شرف

وی دسییتش اومدن فرود با  آره،. کردم کاری چه فهمیدم تازه گون  ر
 به اشییک جوشییش. شییخصییی  خدمتکار یه کردم فراموش باز من

و چشمام ل چشماش توی. کردم حس ر  :گفت  و زدم ز

ها دونی می - زوم تن یه؟ آر ندگی این از و بمیرم که این چ  خالص ز
 .بش 
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 .خوام می معذرت شدم، عصبانی یهو من ملیسا -

باب تو کن  می فراموش که خودمه تغصیییر. نیسییت مه  -  و منی ار
ر کنیز یه تو چش  تو من  .خریدم ز

 حرفیه؟ چه این -

 .حقیقته -

وی زیاد من خب خیلی-  .معذرت کردم، ر

 .نزدم حرفی

*** 

وز دو ضیه از ر شت می دعوامون ق شام. گذ ست ازم آر و خودم تا خوا  ر
 .کن  آماده بود، ازدواجمون مناسبت به که جشنی یه واسه

 کی؟ -

وز دو -  .دیگه ر

وش آرشییام انگشییتای جای که گون  به ای اشییاره  و کردم بود سیییاه ر
 :گفت 

 صورت؟ این با -

 :گفت خیال بی

 .میشه درست گری  با -

 !"بودم وجدانش عذاب مرده کشته من یعنی"

و تو -  درد؟ وجدان از ری نمی خدا ر

 چی؟ واسه -
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وی هیوالیش دستای جای انگار نه انگار عوضی"  ."مونده صورت  ر

 .باش راحت شما هیچی، -

 ناراحتی؟ تو مگه هست ، -

 .نه -

شت اِ ...  خب - شاد رفت، می یادم دا سلو. نروژ اومده فر  می زندگی ا
 .کن  خبرش باشه یادت جشن واسه. کنه

 ... میاد بدش پونه از مار َاه، -

سا - شاد ملی ست مونه، می برادرم مث  فر ش  به ندارم دو شمن چ  د
 .کنی نگاهش

 غیرتی عتوق نباید بود کرده ثابت به . بود فایده بی آرشییام با بحث
 نوع از که این مورد در حرفی همین برای باشیی ، داشییته ازش شییدن
 .نزدم نمیاد خوش  فرشاد رفتارای و کردن نگاه

و تحصییلت ادامه کارای راسیتی -  سیال شیروع واسیه. دادم انجام ر
 .بشی آماده باید تحصیی

و خدا خب س  مثبت قدم یه شکر ر شت وا و سرم فقط. بردا  نتکو ر
 .دادم

*** 

ستا تموم آرشام. شد می برگذار خودمون خونه تو جشن  یفامیالی و دو
و داشییت نروژ تو که  پدری عمه دوتا فقط جا این من. کرد دعوت ر

و دیدنشون چش  که داشت   تو طورچ که این آوردن یاد به با. نداشت  ر
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و پشییتمون همشییون بابا، مالی گرفتاری وقت  یم دل  کردن خالی ر
ست شون قت  خوا وز. کن  عام شن ر سی ج  اهکوت که ای فیروزه ماک

وی حریر یه عوض در و بود زانوهام باالی تا و بود  شییده کار دامنش ر
شت از و شد می شروع پهلوهام از که بود وی پ شید می زمین ر  از و ک
ندازه ه  جلو ته ه  تاپش و بود دامن  ا و بود دکل  کت با همراه ر
 و کردم دودی ای فیروزه آرایش. پوشیییدم حریر آسییتین یه با کوتاه
و موهام  .بود وارد الحق که کرد درست برام کاترین ه  ر

 :گفت و زد لبخند دیدن  با آرشام

 .شدی ناز خیلی باش، قلب  فکر خان  خوشگ  هی -

 .ممنون -

 .دارم واست بزرگ سوپرایز یه امشب ملیسا -

ستقبال برای در دم  به نامهمو تعداد. بودی  ایستاده آرشام مهمونای از ا
ودتر فرشاد. نبود بیشتر تا بیست آرشام قول  .اومد همه از ز

وج سالم به، -  .عاشق ز

و خدا و جمله یه این بچه این شکر ر و ما چی هر بود، بلد ر  دید می ر
و همین اول وم و کردم بهش کوتاهی سالم. گفت می ر و ر . برگردوندم ر
و  :گفت آرشام به ر

صال که فروخت  خانومت این به تری هیزم چه دون  نمی من -  ام ا
و  .کنه نمی حساب آدم ر

و اخماش حالی در آرشام  :گفت من به و کشید ه  تو ر
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ود ملیسا فرشاد، ببخش تو -  .جوشه نمی کسی با ز

قا. "زدم پوزخندی و هیزش پسییرعموی چرا که طلبکارمهسییت آ  ر
 و فت گ ایشییی" بکن ؟ ماچشیی  تا دو بپرم خوای می. نگرفت  تحوی 
وم و ر  روپ پرو و بود حرفا این از تر پهن دنده فرشییاد ولی برگردوندم؛ ر
 .کنه پذیرایی خودش از تا رفت

 .نیست درست اصال رفتارت ملیسا -

 ."کن درستش و بیا پوف،"

 ونهمش. بودن ایرانی همگی که بودن آرشام دوستای بعدی مهمونای
 نهمچی. بود ویانا اسییمش که دخترا از یکی جز گرفتن تحوی  منو

ساس که کرد نگاه  و پدریش ارث کردم اح شیدم باال ر ضش در. ک  عو
 دختره خورد ه  به حال  ای. "کرد مالیش تف و آرشییام بغ  تو پرید

 ریختن همه و گذاشییت موزیک آرشییام شییدن، که پذیرایی!" چندش
و خدا. وسییط  این کمر تو قرها این وگرنه کردی ؛ عروسییی ما شییکر ر
و دسییت  آرشییام. شیید می خشییک ها بیچاره  ه  با و کشییید ر

و. ر*ق*صید می ویانا با فرشاد. ر*ق*صیدی   :گفت  آرشام به ر

 .میان ه  به تا دو این چقدر -

 :فتگ خنده با آرشام اما بود، بودنشون نچسب نظر از من منظور البته

 اه  نه حرفاس این و دختر دوست اه  نه فرشاد تو؟ گی می چی -
 .ازدواج

 بابا؟ نه -
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وی شد، تموم که آهنگ شست  مب  ر  ویانا. دمکر می نگاه بقیه به و ن
 امآرش که گفت می وری و شر چه دون  نمی و ر*ق*صید می آرشام با

شوننگ تفاوت بی. شد می بلند خندش صدای دقیقه به دقیقه  اه
 .اومد کنارم لیوان یه با فرشاد که کردم می

 خوری؟ می -

 .نه -

 نمی حالم  حتی که زده سییر اشییتباهی چه من از بپرسیی  میشییه -
 پرسی؟

 دامپزشک ؟ مگه -

 اخ  با. باشیی  کرده تعریف جک واسییش انگار. خندید غش غش
 .کردم نگاهش

 !نداره زدن که بچه اخمات، این با باشه خب -

و نگاه   :گفت  و گرفت  ازش ر

 .نپلکی من بر و دور بهتره -

 وقت؟ اون چرا -

 .نمیاد خوش  ازت چون -

و اویان بگ  نرفته یادم تا راسییتی. زنی می حرف صییریح چقدر ِاه -  ر
 .نگیر ک  دست

 .باشه داشته زیاد و ک  که گیرم نمی نظرش در اصال من -

 .بود گفتن ما از. کنی می اشتباه -
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 .پسرعموتونین زندگی دوام فکر که دارید لطف خیلی شما -

 ن ،ک می کشییف جالب چیز یه بینمت می که دفعه هر دونی، می -
 .مرموز و پیچیده البته و جذابی و انگیز هیجان خیلی

 :گفت  و کردم نگاهش تفاوت بی

 کن ؟ ذوق کن ؟ کار چی باید دقیقا االن -

 .راحتی جور هر -

 .نبینمت برم و دور که راحت  جوری این من ببین -

 .مرسی -

 .کن  می خواهش -

وی و اومد کنارمون ویانا  .شد ولو من کنار مب  ر

 .چسبید دنس چقدر وای -

و سعیش تموم سی کلمات جوری که کرد می ر  انگار هک کنه تلفظ فار
بان که خارجیه یه وی فرشییاد! ای عقده گرفته، یاد فارسییی ز  هدسییت ر

ویی با ویانا و نشست ویانا کنار مب  و پرر  :گفت من به ر

 .بپرس  سوال یه راستی -

 .البته -

 هاته؟ هاش رابطه تو هنوز آرشام -

و سوال این که بود مشخص کامال  آرشام اب بفهمونه من به تا پرسید ر
و دختره بریزه، ه  به منو و داشته رابطه  بخندل. شدم خیره بهش. پرر
 :گفت  و زدم گشادی و گ 
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 !همیشه از بیشتر -

 .کرد نگاه  متعجب و شد بسته نیشش

 بپرس ؟ ازت سوالی یه من میشه حاال -

 .باش راحت اوکی -

 جایی؟ این ساله چند -

 .سال سه -

 !جالب چه اِ  -

 جالبه؟ کجاش -

 سه زا زنین می حرف که افتضاحی فارسی این با کردم فکر من آخه -
 .بودید جا این سالگی

 .بود شده قرمز خنده از فرشاد

 ... همکارام و دوستا تموم من چون خب -

 .گفت  و پریدم حرفش وسط

ستانه تو زنا دم، می حق بهتون البته. دون  می بله -  الگیس چه  آ
 .گیرن می فراموشی ک  یه

 :زد داد عصبانیت با

 .سالمه و شیش بیست من سالگی؟ چه  چی؟ -

 ک  کردم فکر من. عزیزم کرده داغونت وطن از دوری چقدر وای -
و هشت و سی کمش  .داری ر

و، دندوناش عصبانیت از که حالی در و ر  :گفت داد می فشار ه  ر
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 .بای. تری بزرگ ازم سالی سه دو تو نظرم به اما -

و چپ  پای ریلکس وی انداخت  ر  ویت از شیییرینی یه و راسییت  پای ر
 .برداشت  ظرف

 و پوست هواس که دکترایی بر عالوه کن  می پیشنهاد بهت جان ویانا -
 فقط من چون بری، چشییمات واسییه دکترم یه ری، می آلزایمرت
 .سالمه سه و بیست

 :گفت و شد بلند جاش از عصبانیت با

 !که واقعا -

 .کرد ترکمون عصبانیت با ویانا و شد منفجر خنده از فرشاد

 !کردی پیچش فیتیله رسما -

 :گفت  و انداخت  بهش خفن نگاه یه

 .نمیاد خوش  ازشون که آدماییه لیست تو اون  -

 !ترسیدم خیلی وای، -

 :گفت و خندید مسخره

 شد؟ درست زدنش  حرف فارسی شد که عصبی دیدی ملیسا -

شام به و زدم پوزخندی شغول که کردم نگاه آر  مرد یه با زدن حرف م
 .بود مسن

شام و آر س  سوپرایز یه که گفت بلند همه به ر  یه نگرفت اون و داره وا
وی بزرگ مهمونی شه ر شتیه عر و خر من پوف،. ک سهو گفت  بگو، ر  ا
 و اومد سییمت  به همه جلوی بعدم. بده به  چی خواد می سییوپرایز
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و لبام محک   ناای بیکاری به آدم واقعا. زدن دست همه. ب*و*سید ر
 فقط وسط این و بودن نچسب خودش مث  آرشام مهمونای. ندیدم
و ظرمن بود یلدا مث  رفتارش عجیب و بود هاله اسمش که یکیشون  ر
 یکی دفعه هر هاله و من. شدم اخت باهاش سریع من و کرد جلب
و  .کردی  می مسخرش و کردی  می آنالیز ر

و اون ملیسا -  .ببین ر

 کدوم؟ -

 .نارنجیه لباس همون -

و؟ اون آهان -  ر

و دماغش حرفه، این مصداق -  !افته می پس بگیری  ر

 !دماغه هیکلش ک  که این گی؟ می چی -

 جا نای خونوادش با سالگی پونزده از و بود شیمی دانشجوی نروژ هاله
و فرشییاد خواسییت  می تا که این همه از تر جالب و کرد می زندگی  ر
سخره ضوع سریع کن  م و مو  یم فکر و داد می سوق دیگه یکی به ر
 :گفت  و نیاوردم طاقت سرم آخر. اسکل  من کرد

و فرشاد سنگ انقدر چرا -  زنی؟ می سینه به ر

 کی؟! من؟ وا -

 .شدم خیره چشماش به طلبکارانه

 وکوچول یه فقط ازش. وحشیت چشمای اون با ه  تو خب خیلی -
 .میاد خوش 
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 .پیشش برو پاشو خب! طور این که -

و فرشاد انگار زنی می حرف جوری یه -  .شناسی نمی ر

 .اشت ند برخورد باهاش بیشتر بار چهار سه،. شناس  نمی واقعا نه، -

 رشادف به زن ه  به حال و عشقوالنه عمیق نگاه یه که حالی در هاله
 :گفت ریلکس خیلی کرد می

 .ذاره نمی سگ  مح  دختری هیچ به اون -

 بابا؟ نه -

 ... که آرشام برعکس ملیسا، س العاده فوق اون -

و موضییوع دسییتپاچه و شیید ه  یهو  خندم حالتش از. کرد عوض ر
 .گرفت

و خودت جان هاله - و آرشام من. نکن اذیت ر  .شناس  می کام  ر

 .بود تو با ازدواجش قب  به منظورم. خوام می معذرت من خب -

 .نیست مه  اصال برام -

وی چش  راحت عاشق، چه -  .بندی می گذشتش ر

 ... حتما بود مه  واس  اگه نکن، اشتباه -

 :گفت  و کشیدم آهی

 .خیال بی -

 زندگی ک  و شییمارم بر عالوه مهمونی آخر تا و نزد حرفی دیگه هاله
و اجباری  ازدواج و متین موضوع جز به البته نام ،  ازهت من و پرسید ر



                
 

 

473 

 مثبتبچه 

 هوش یب تقریبا مهمونا رفتن با. فضوله شقایق مث  چقدر فهمیدم
 .شدم

*** 

وز هر هاله و من  خوشییحال واقعا بابت این از من و بودی  ه  با ر
چه با تانگو با چه اگر. بودم ماس در ها ب ما بودم، ت  سفی تو فیس ا
 ردنیگ پس دوتا شدی می عصبی وقتی حداق  بود، مه  خیلی بودن
 رگبز تصمی  یه هاله و من کوتاه، مدت این توی. زدی می طرف به

و هاله شده طوری هر که این گرفتی ، ش ریش بیخ ببندی  ر  اما و ادفر
 و شدم می راحت فرشاد شر از جورایی یه من که این اول هاش مزیت
و هاله شقش به خودش قول به که بهش انداخت  می ه  ر سه ع . بر
 .بودی  رفیق خراب دیگه کنی  چه

 .گرفت تماس باهام آرشام

 خانوم ؟ کجایی -

 مگه؟ چطور ام، هاله با -

پریده ی هاله این اوف، -  .من عشقی رقیب شده ه  ور

و  :گفت  هاله به ر

 .کنه می حسودی آرشام -

 چی؟ واسه وا؟ -

 .شدی عشقیش رقیب میگه -

 .س تحفه عشقش ه  خیلی نه حاال بابا، برو -
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 .کرد جان نوش گردنی پس یه

و گمشو -  !پرر

 هستی؟ هنوز آرشام؟ الو -

 .خندید

و بچه بزنش - و پرر  .ر

 نداری؟ کاری. اوکی -

ود منتظرت ، نه -  ... س و چشمات و لبات واسه دل  بیا، ز

 :گفت  و پریدم حرفش وسط

 .بای فعال. میام -

و گوشی  .کردم قطع ر

 :گفت  لب زیر

 !ناپذیر سیری مرتیکه -

 گی؟ می چی -

 .ها بمونه یادت حرفام. بابا هیچی -

 ... و ذارمن فرشاد به سگ مح  باید من. گفتی بار صد بابا، باشه -

 .بگی اول از خواد نمی باشه، باشه، -

و لباس -  کن ؟ کار چی ر

 .خریدش سراغ ری  می فردا -

 .خوبی خیلی تو ملیسا، ممنون -

 .دون  می -
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 !لوزالمعدم تو نفست به اعتماد ِاهکی، -

*** 

 اسلب بار دومین برای. باشیه جدی انقدر مهمونی این کردم نمی فکر
شت دنباله متر یه به نزدیک که عروس سفید  آرایش و دمبو پوشیده دا
وپایی ی بامزه وی ار شام و شد انجام صورت  ر س شلوار و کت با آر  ییا
 .اومد دنبال  به رنگ

 .زیباتری همیشه از! واو -

 :گفت  حوصله بی

باره که بود الزم حاال -  بپوش ؟ عروس لباس دو

 :گفت و خندید

 جشن تو ازدواجمون سالگرد سال هر خوام می که میاد بهت انقدر -
 .بپوشی عروس لباس

 ای ؟ عقده مگه -

 .خندید بازم

و -  !بخندی آب ر

 .شدم عاشق زندگی  تو بار اولین برای. ملیسا دیونت  -

شام - شت نظرت به آر شام پ و یا مخملیه گو شونی  ر شت پی  من هنو
 خرم؟

و بینی  نوک و خندید  .کشید ر
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عاده فوق کشییتی ت فیل  به یادم دیدمش که همین. بود ال  انیکتای
ما افتادم،  همگی مهمونا. بود تر کوچیک خیلی کشییتی این خب ا
بنی آبی لباس اون با ه  هاله. بودن ما منتظر و بودن اومده  لندب کار
ستاده منتظر بود خریده من سلیقه با که شیکش و  دید منو ات. بود ای

 .اومد سمت  به سریع

 .شدی العاده فوق تو ملی، وای -

وت اومده هزار دو من سلیقه لباس این با ه ، تو ممنون، -  .ر

 .کرد بغل  و خندید

 راه مخصوصمون جایگاه سمت به و کردی  بش و خوش مهمونا با
 به شب اون. کرد شروع جی دی و گرفت فاصله بندر از کشتی. افتادی 
و جدید ملیسییای که گذشییت خوش به  حدی  و کردم فراموش ر

سای باره قدیمی شیطون و شاد ملی و رابط . شد زنده دو ش با ر  ادفر
و هاله و کردم بهتر و هواش مهمونی آخر تا که ریشییش بیخ بسییت  ر  ر
 اموات  ادفرش کن  فکر که ر*ق*صید فرشاد با انقدر هاله و باشه داشته
و ستفیض ر  الهه و دادم عالمت هاله به مهمونی شدن تموم با. کرد م

 .کرد خداحافظی فرشاد از سرسری

بیاد جونت -  .اش ب پیشش دیگه دقیقه دو ذاشتی می ملیسا، در

 .خونه برو بدو. خفه -

باب چش  -  .ار

 .خوبه -
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و مار زهر -  رب و دور بدجوری ایکبیری ویانای این ملی، راسییتی! پرر
 .پلکه می شوهرت

 .باشه خوش اون  دل بزار -

 ... ولی ملیسا -

و حالش رم می االن. باشه باشه -  .گیرم می ر

 .رفت  آرشام کنار

 عزیزم؟ -

 .کرد نگاه  بود شده کیف خر و متعجب که آرشام

 خونه؟ ری  نمی خست ، -

 .مونی  می کشتیه تو که اتاقی تو امشب قشنگ ، نه -

 !جون آخ -

و دسیتام ها بچه مث   تطاق آرشیام بینی  پیش طبق و زدم ه  به ر
سیدم و کرد بغل  محک  و نیاورد  ش خ با که ویانا به نگاهی. ب*و*

و و کردم کردم نگاهمون  :گفت  آرشام به ر

 !وا کنه؟ می نگاه  همچین چرا دختره این -

شام شت خداحافظی بدون ه  ویانا. کرد نگاه ویانا به اخ  با آر  و گذا
 :گفت  و اومد بیرون آرشام بغ  تو از. رفت

 .بره خواد می هاله، پیش برم -

 :گفت خنده با هاله رسیدم که هاله کنار

 هستی؟ کی دیگه تو بابا، ایول -
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بابت -  .گفتی خودت دیگه، ار

 .دمیا فردا کانادا از خواهرم هلنا بودم نگفته بهت  راستی! مار زهر -

وشن پیشاپیش چشمت پس خب -  .ر

 .برم بهتره دیگه. مچکرم امشب  بابت ممنون، -

*** 

 ازش من ماا شد، گرفته هاله حال جورایی یه اسلو به فرشاد برگشتن با
ج به صبوری خواست   .بده خر

و آرشام چطوری تو ملیسا -  کردی؟ تور ر

 .کشیدم آهی

 .دونی نمی هیچی تو هاله -

 .برام بگو -

وشون و زیر زیاد نباید خاکسترن، مث  تلخ خاطرات -  .کرد ر

و قیافت خب خیلی -  .نکن طوری این ر

 اومد؟ هلنا -

 .رونبی بری  تایی سه امشب بیا. گفت  تو از براش اتفاقا آره -

 .مشقمون و درس سراغ بری  باید دیگه هفته تا. خوبه اوکی -

*** 

 .گذاشت  قرار باهاشون من کنی؟ می همچین چرا آرشام -

 .کن کنسلش -

 ... آر -
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 :گفت و پرید حرف  وسط

با دیگه تو - و شیور  جونه، هاله واسیه وقتت همیشیه. بردی مزه از ر
 چی؟ من پس

قا آهان -  .کنه می حسودی آ

 .حسودم من آره -

و خدا خب -  .فهمیدی خودت  شکر ر

 :گفت و کشید پوفی

 .باشه اون و این مال وقتت ندارم دوست من ملیسا، ببین -

 .خوشه دلش که باشه جایی داره دوست آدم -

 ... بگی خوای می یعنی بهت، لعنت -

 :گفت  و پریدم حرفش وسط

و تو آرشییام، َاه -  ور امشییب فقط خب خیلی. نکن پیله انقدر خدا ر
وابط  بعد و رم می باهاشییون دادم قول چون و ر  کن ، می محدودتر ر
 هوم؟

و امشب -  اوکی؟ میام، باهات ر

 :گفت  عصبانیت با

 .بکن خواد می دلت غلطی هر -

 هماهنگی بدون باشه آخرت بار فقط نمیام، باشه. شد این آهان، -
 .ذاری می قرار و قول من، با

 .زدم بیرون خونه از عصبانیت با و کردم نگاهش نفرت با
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*** 

ست که بود شنگولی و شاد دختر هلنا و هاله د شت از ر سته پ  از. بود ب
. بود کرده کف دهنش کرد تعریف پرت و چرت های جوک بس
و دسییت  خواسییت می دل  وقتا گاهی و بود حرف پر زیادی  روف ته تا ر
 اکتسیی لحظه یه برای. بشییه خفه لحظه یه برای تا دهنش تو کن 
سه بله، دیدی  که کردی  نگاهش تعجب با شد،  اس ام اس خانوم وا
و طرف اون اموات و مادر و پدر خدا آخ. اومده  چند واسییه که بیامرزه ر
و بشر این فک لحظه  .بست ر

 .گفتی می جان ملیسا خب -

وت هی" و ر   ه کلمه یه حاال تا وقت اون بیچاره من اصال بچه، برم ر
 "زدم؟ حرف

 خب؟ -

 :تگف هیجان با و حرف  وسط پرید پا جفت کن  وجود ابراز اومدم تا

 ... بگ  رفت یادم ها، بچه وای -

پس،  .کرد شروع باز او

 س ا یه! نازه چقدر دونید نمی وای،. یونیمون اومده ایرونی پسیر یه -
شت، نازی  ش  اما نمیاد، یادم...  هوم بود؟ چی دا سم  خودش مث  ا
 .بود

سر که اولی ی ثانیه از حاال خدا وای و پ ضیح االنش تا دیده ر . ده یم تو
سط وش کردم سعی آنی تصمی  یه در و پریدم حرفش و و ر  ن ،ک ک  ر
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بون  به که وری و شییر هر همین برای و اومد می ز  گرچه. گفت  می ر
له چاره ی ها جب بی گاه  متع ما کرد، می ن نا ا گار هل  خیلی ان
 .بود اومده خوشش

و بینیت هلنا راستی -  کردی؟ عم  ر

وزی اون. عروسکیه مدلش دیگه، آره -  ... رفت  که ر

باره! کردم غلط وای  از عدب ماه شش تا دکتر به رفتن از و کرد شروع دو
 وصل ح داشت ک  ک  دیگه. گفت ریز یه بینی، چسب کندن و عم 
 بود مونده هاله بیچاره. رفت  هاله به ای غره چشیی  رفت، می سییر
و کی طرف  پر ود،ب مشییخص که طور اون البته. کنه کار چی و بگیره ر

سه هلنا حرفیای  حاملگیش تو مامانه موندم من. بود عادی هاله وا
 عییییییق،. گنجیشک ی کله زیاد احتمال به خورده؟ چی هلنا سر
 .شد بد حال 

 :گفت  عصبانیت با و بذارم جیگر سر دندون نتونست  ه  آخر

و فکت اون لحظه یه -  .کنه استراحت ه  ما گوش بذار ببند ر

 :گفت مظلومی لحن با بعد و شد ساکت یهو

 زدم؟ حرف زیاد باز وای، -

 :گفت و خندید هاله

 .ک  یه آره، -

و چی چی -  .رفت سرم ک ؟ یه ر

 .گرفت خندمون ه  ما که خندید جوری و کرد غش خنده از هاله
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 .باحاله خیلی دوتون هر ی قیافه. بود باحال خیلی وای، -

 تایی سییه باز شیید باعث همین و" درد" گفتی  همزمان هلنا و من
 .خنده زیر بزنی 

 !شدی  پوک کله سه مث  دقیقا االن ها بچه -

*** 

 خانواده از دوری تحصیلی، سال شروع هاله، با رابط  شدن محدود
ستام و و اون آرشام که موجودی به شدن تبدی  و دو  فعر برای فقط ر

باره منو خواست، می غرایزش  وشگ حرف و گیر گوشه ملیسای به دو
 .کرد تبدی  کن

سی ش  و سفید و بور یا نبودن، خارج حالت دو از هام همکال  آبی چ
سیایی تنها. پوست سیاه یا و بودن  تنها اونا قول به بودم، من کالس آ

 اه تازگی آرشییام غیرت رگ که بود این مورد بدترین. کالس شییرقی
 شییرکت ها بچه های پارتی تو تنها داد نمی اجازه و بود شییده متورم
شید می گند کال اومد می باهام که ه  وقتی و کن  سب به ک سرا، یکا  پ
عا. بودن اون بر و دور دخترا مهمونی اول از چون قدر که واق  این چ
بی  !هستن سلیقه بد ها غر

ولینا سمون مکزیکی زیبای دختر کار شام از بدجور انگار کال  وششخ آر
 ی نفره دو ر*ق*ص. نبود می  بی زیاد انگار ه  آرشییام و بود اومده

 وبهخ حاال محشرتر، آخرش ی ب*و*سه و بود محشر اسپانیاییشون
 .بود نگذشته آشناییشون از بیشتر ساعت دو
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ولین، پسر دوست پاتریک، و تمسخر با کار  :گفت من به ر

 نه؟ زیباس، همسرت جدید دختر دوست -

 و زدم پوزخندی شدم، خیره پاتریک جذاب و ای سورمه چشمای به
 :گفت  آرامش با

 .کنی پیدا جدید دختر دوست یه بهتره پاتریک -

 :گفت و زد پوزخند متقابال ه  اون

و کی تو خوبه، -  کنی؟ می پیشنهاد ر

 :گفت  و انداخت  سالن دور تا دور نگاهی

 خوبه؟ بتی...  خب هوم، -

 .خندید

ولین - شت کار صل  ک  ک  دا و حو . دبو شده تکراری برد، می سر ر
 چیه؟ نظرت. تو مث  خوام می متفاوت دختر یه من

و بازیا بچه این ی حوصله من نکن، ه  فکرش -  .ندارم ر

 مشییخصییه که ه  طور اون. گذره می خوش بهت باش، من با -
 .کرده پیدا جدیدی سرگرمی همسرت

ولین و آرشام به و هاشون جام که کار  لندب صدای با و کوبیدن ه  به ر
 .شدم خیره" سالمتی به" گفتن

 .رفت  سمتش به. حسادت تا داد دست به  نفرت حس بیشتر

 آرشام؟ -

 :گفت فارسی به و کرد نگاه به  خمارش چشمای با
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 ارمد دوسییتت. دیدم عمرم تو که هسییتی آدمی زیباترین تو هنوزم -
 !ملیسا

 !دوتا دوتا اشتها، ک  چه. گرفت خندم

و خندم تا و دست  دید ر  :ردک زمزمه و کشید بغلش تو منو و گرفت ر

 !بودی محشر لباسا این با امشب -

ولین حرص پر چشمای به و خودم و کردم نگاهی کار  آرشام به بیشتر ر
 .چسبوندم

 خونه؟ بری  -

 .خوشگل  بری  اوهوم، -

ولین به توجه بی و شد بلند جا از  .رفت خروجی در سمت به کار

 :گفت  بلند و زدم چشمکی پاتریک به

 .بابای نداری، تحوالت و تغییر به نیازی دیگه -

*** 

 ایران؟ بری  چیه؟ عید تعطیالت واسه برنامت آرشام -

سا، آه - سه بابام مامان. بگ  بهت رفت یادم ملی  یانم تعطیالت وا
 .جا این

 ... واسه دل  ایران، برم خواست  می من اما -

و حرف   :گفت و کرد قطع ر

 .دیگه فرصت یه واسه باشه رفتن ایران -
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شه - ستی،. با  رمب صبح فردا باباش مامان و هاله با خوام می من را
 رس خیلی حوصل  من  هستن، جا اون فامیالشون از دوتا یکی مولد،
 و دمول از هاله قدر اون ضییمنا،. کاراتی درگیر کال فردا که ه  تو رفته،
 .شدم مشتاق که کرده تعریف هاش زیبایی

 ب*و*س یه االن  و بودی خوبی دختر چون خب، خیلی -
 .قبوله دی، می بابا به خوشگ 

 :گفت  و کردم بغلش محک 

 .مون  می جا اون شب یه فقط آرشام، ممنون وای -

 ه  من و دنبال  میاد هفت سییاعت فردا گفت که زدم زنگ هاله به
و کوچیک  چمدون  .کردم جمع ر

*** 

 العاده فوق ه  هاله ی خانواده و بود زیبایی شهر مولد ساحلی شهر
نادا هلنا. بودن و حرفیش پر فهمیدم تازه من و بود کا باش از ر  هب با
 .برده ارث

 واس  دلش که گفت ه  اون و مولدم که گفت  و گرفت  تماس آرشام با
 .بره نمی خوابش من بدون و شده تنگ

 .هفته ساعت تازه بره، نمی خوابت معلومه خب -

 .خندید

 .گفت  کال خانوم، ملی نشو موش -
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 تا ردی برگ باید امشب گفت بهمون هاله بابای که بود هشت ساعت
و اومده پیش براش که مهمی کار یه صییبح فردا  سییاعت. کنه ح  ر
 .کردم تشکر هاله ی خانواده از و شدم پیاده خونه در دم یازده

ید نداخت  کل و در و ا کارا از کدوم هیچ. کردم باز ر . نبودن خدمت
 .رفت  باال ی طبقه سمت به اونا غیبت از متعجب

و ای مستانه ی خنده صدای که بودم نرسیده آخر ی پله به هننوز  از ر
 و عشوه پر زدن حرف صدای به زده بهت. شنیدم خواب  اتاق سمت
 .دادم گوش زن ی مستانه های خنده

ولینه صدای این...  صدا این خدایا"  !"کار

ون دستای با و در دستگیره لرز  بدن   ک سرد عرق. گرفت  دستام تو ر
و شونده ر ساس. بود پو  یم بلند بخار سرم از انگار اما کردم، می لرز اح

 با... .  همسییرم کنار خواب ، اتاق تو من، ی خونه تو جا، این. شیید
ون ی چونه و دستگیره اشکی چشمای و لرز و رد و کشیدم پایین ر  به ر

شون هر سر. کردم باز سرعت شت در سمت به دو  بی دو هر. برگ
وی لباس،  چشییمای. بودن کرده عرق و زدن می نفس نفس تخت ر
و اشییکی   اومد، خودش به تازه انگار آرشییام. دوخت  آرشییام نگاه تو ر
وی از سییریع ولین ر ولین و شیید بلند کار و ملحفه کار وی ر  خودش ر
. فت ر می شده خراب این از باید دویدم، در سمت به سرعت به. کشید
و سویچ  قطف آرشام. دویدم ماشین سمت به و برداشت  کلیدی جا از ر
و شلوارش که دیدمش. زد می صدام  ششرت تی داشت و بود پوشیده ر
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و وندم سرعت با فقط من اما کرد، می تنش ر  ن نبود از کثافت اون. ر
 خ*ی*ا*ن*ت بهش ه  بار یک حتی من. کرد اسییتفاده سییوء
شق ، حتی. نکردم و متین ع  کردم می احساس چون کردم فراموش ر
 می عذاب و کن  می خ*ی*ا*ن*ت شوهرم به اون به کردن فکر با

 .کشیدم

 به  دسییتت بار یه حتی! بودی پاک و خوب تو چقدر متین، آخ"
وز هر. نخورد و قدرت بیشتر ر  ."دون  می ر

 هجاد تابلوهای به چشییم  وقتی اما کردم، رانندگی چقدر دون  نمی
س  فقط افتاد سلو ا شنا برام ا شت ، ای چاره فعال. بود آ  اییج هر ندا
و خونه از غیر . ودمب نداشته بر ه  گوشی  حتی من. دادم می ترجیح ر
و کیف  وندم می جاده تو پول کرون یه بدون و بودم گذاشته جا کال ر . ر
و داشییبورد در  راحتی نفس اسییکناس دسییته یه دیدن با و کردم باز ر

 .بود فرشاد داشت  که کسی تنها اسلو شهر تو حاال. کشیدم

 شهمراه شماره. بود پذیر امکان هاله طریق از فقط فرشاد کردن پیدا
و  و دبو نه سییاعت. زدم زنگ بهش عمومی تلفن یه با. بودم حفظ ر

 .بود شده بیدار دیگه احتماال

- ?Hello 

 هاله؟ الو -

 دختر؟ کجایی تو ملیسا؟ -

 .رفته هاله سراغ آرشام پس
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 جاست؟ اون آرشام -

 .گرده می دنبالت در به در حاال تا دیشب خدا بنده ولی نه، -

و، کثافت کن ولش -  .زدم زنگ بهت من بفهمه نباید ر

 شده؟ چی ملیسا -

باره اشکام  .افتاد راه دو

 کنی؟ می گریه دیوونه ملیسا؟ -

ست هاله - و دیدم دیشب که چیزی اون ندارم دو باره ر  ،کن  بازگو دو
و این فقط  .متنفرم ازش که بدون ر

و قضیه ته تا انگار که هاله  :گفت بود، رفته ر

 کجایی؟ االن. عزیزم باشه -

و فرشاد آدرس اسلوئ ، -  .خوام می ر

 کردی؟ رانندگی جا اون تا دیوونه اسلو؟ -

و آدرس. اومدم االغ با پ، نه پ -  نه؟ یا گی می ر

و کارش مح  آدرس من خب -  .بلدم ر

 .کاره سر االن احتماال بهتره، طوری این -

و همراهش ی شماره اصال -  .کن یادداشت. بهت دم می ر

 .هست  کجا نگی آرشام به فقط -

 .میگه فرشاد نگ ، من -

 بگه؟ اون تا کو حاال -

 .بزن زنگ به  داشتی مشکلی اگه ملیسا -
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 .بای هاله، ممنون -

شاد با شام ردمک تاکید و دنبال  بیاد سریع گفت  و گرفت  تماس فر  از آر
 فرشییاد اگرچه. جام این بفهمه ه  خوام نمی و نداره خبر اومدن 
ست تا گفت اما بود، شده متعجب شم دیگه ی دقیقه بی  من و هپی
و سرم. نشست  منتظرش ماشین توی ه  وی ر  ودمب گذاشته فرمون ر
شب ی صحنه به و صال. کردم می فکر دی  یه ماشآد و لعنتی اتاق اون ا

 عاشییق من مطمئنا. رفتن نمی کنار چشییم  جلوی از ه  لحظه
ما نبودم، آرشیییام م . بودم که همسییرش حال هر به ا  تح

وز هر که کسی جانب از اون  خ*ی*ا*ن*ت، شقته، کنه می ادعا ر  عا
و آرشام فقط کوفتی کشور این تو من. سخته خیلی  .داشت  ر

به با ومی های ضر و چشمام خورد، می شیشه به که آر  .کردم باز ر

 !"موقع بی درد سر این به لعنت"

بونش لبخند و فرشاد دیدن با  .دش متعجب نگاهش. شدم پیاده مهر

وزت به چه ملیسا؟ -  ... چشمات اومده؟ ر

 .پریدم حرفش وسط

 ارهد سییرم بخواب ، توش ک  یه بتون  که جا یه برم باید فرشییاد -
 .میشه منفجر

 .باشه باشه -
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و  نوم ماشیین سیویچ خودش و بره ماشیین با که گفت رانندش به ر
ل پشت و گرفت وی ه  من نشست، ر  غضب با و گرفت  جا صندلی ر
 :گفت 

وندم بود، شده داغون اعصاب  دیشب. شدم مزاحمت شرمنده -  ات ر
و تو فقط که ه  جا این رسیدم، جا این به  .دارم ر

 ... که متعجب  فقط کدومه؟ مزاحمت چیه؟ حرفا این -

 :گفت  حوصله بی و پریدم حرفش وسط

و دلیلش بعدا - و تو فقط گ ، می برات ر  دوسییت کی هر جون به ر
 .بشه دار خبر بودن  جا این از آرشام نذار داری،

 .راحت خیالت باشه، -

سلو شهر از ضا از که ا  ناو. نفهمیدم هیچی بود، ه  نروژ پایتخت ق
 بی. نفهمیدم هیچی ه  فرشییاد ی خونه از که داشییت  سییردرد قدر

 مرگ دسردر این باعث همگی دیشب، عصبی فشار و استرس و خوابی
 .بودند شده آور

باس تعویض بدون و خودم هام ل وی ر خت ر ها نرمش خواب ت  ر
 نبست و قرص خوردن با. خواست  سردرد قرص فرشاد از فقط و کردم
 .نفهمیدم چیزی دیگه دستمال، یه با سرم

وی از سییختی به تاق. شییدم بلند تخت ر . ودب رفته فرو تاریکی در ا
 .بود شب ده ساعت

 !"خوابیدم چقدر اوه،"
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و اتاق در. کرد می درد کمی هنوز سرم و بودم گرسنه  رونبی و کردم باز ر
 .رفت 

شاد شت که فر شید می سیگار دا  خندلب با و انداخت به  نگاهی ک
 :گفت

 شدی؟ بیدار -

وی نگاه   .بودم کرده ه*و*س چقدر اوه، بود، دستش توی سیگار ر
وی و رفت  سمتش به و گارشسی ی جعبه. نشست  مقابلش مب  ر  ر
وی از  هب دسییت  و کشیییدم بیرون توش از سیییگار یه و برداشییت  میز ر

و دستش. شد دراز فندکش سمت وی ر  :گفت و گذاشت دست  ر

 !نه االن -

و دستش خواست  لجاجت با و فندک که بزن  پس ر  رداشتب سریع ر
 :گفت و

 .بعد بخوری چیزی یه بذار خالیه، معدت -

و سیگار . بودم هگرسن خیلی بود، اون با حق. دادم تاب انگشتام بین ر
شت غذا سینی یه با سریع خدمتکارش  ردنخو به شروع من و برگ

و غذام. کرد می نگاه  فقط لبخند با فرشییاد. کردم  دم،کر تموم که ر
 :فتگ فرشاد که دومی سراغ برم خواست  و کشیدم توپ سیگار یه

 .زد زنگ به  آرشام -

 :گفت  سریع

 نگفتی؟ بهش که چیزی -
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 :گفت حرف  به توجه بی

و ماجرا -  می مرتب بود، ریخته ه  به خیلی. کرد تعریف واسیی  ر
و خودش بیاد سرت بالیی اگه گفت  ملیسا، برادرمه مث  اون. کشه می ر
 .داره دوستت واقعا فهمیدم امشب

 گفتی؟ بهش چی -

 .بزن  قول  زیر نخواست  جایی، این نگفت  نباش، نگران -

 .کشیدم ای آسوده نفس

 ی بقیه مث  دختری یه ه  تو آرشییام واسییه کردم می فکر همش -
 ... اون فهمیدم داغونش لحن اون با امروز اما دخترا،

 :گفت  و پریدم حرفش وسط

ست چه گی؟ می چی - شتنی؟ دو ست می شب یه فقط من دا   خوا
سی  با من خواب اتاق تو اون و نیام خونه شغول همکال شقه م  معا
 !بود

شام اما دون ، می -  خب. بود نفر یه با شب هر تو با ازدواج از قب  آر
 ... جا این فرهنگ تو

 :گفت  داد با و شدم بلند جا از

 !لعنتی زنش  االن من! جا این فرهنگ به بزنن گند -

وم خب، خیله -  .باش آر

و چی چی - وم ر  نکن  فکر دیشییب به خوام می چی هر باشیی ؟ آر
 .چشمام جلوی میاد لعنتی ی صحنه اون مدام نمیشه،



                
 

 

493 

 مثبتبچه 

 گفت؟ چی به  امروز آرشام دونی می ملیسا -

 .نیست مه  ه  واس  دون ، نمی نه -

و بهونه زندگی ، به زدم گند فرشاد: "گفت به  - ." لیسام دست دادم ر
 هبهون حداق  االن گفت متنفری، ازش و نداری دوسییتش تو گفت
 ... ی واسه داری ه 

 :کشیدم جیغ

ته وریی دری چه لعنتی اون نیسیییت مه  برام -  ازش من آره،. گف
 کجاست؟ ماشین  سویچ. ببینمش خوام نمی دیگه متنفرم،

 خوای؟ می چی واسه -

 .برم خوام می -

 کجا؟ -

 .نباشه توش آرشام اس  که گورستونی هر -

 !درمیاری بازی بچه چقدر ملیسا، بسه -

و زندگی  ک  آره، -  بدون که درآوردم بازی بچه درآوردم، بازی بچه ر
و ازدواج لعنتی های برگه اون پای کردن صبر ک  یه و فکر  کردم، اامض ر
 لعنت. کردم می زندگی داشت  دوستش که کسی کنار کانادا تو االن وگرنه
و زندگی  تموم که آرشام بهت  !ریختی ه  به ر

 .بود دهش خیره سیگارش به فقط ساکت فرشاد. اومد نمی بند گری 

و سویچ  -  ... ر

 :گفت و پرید حرف  وسط
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 شریف، تیصنع برق گرفت ، می لیسانس داشت  و بود سال  بیست -
ویام تو که چیزی همون  رت کوچیک سال سه خواهرم، فرنوش. بود ر

رنگ خودم مث  اون . بود دانشگاهی پیش و بود من از  خون درس و ز
یاد خواسییت می خودش قول به بود  بچه من حال و شییریف ب

و خرخون شقش. بگیره ر سا، بودم عا  هنوز. بود چیزم همه اون ملی
 ... گوشمه تو صداش

وی من و زد تلخی لبخند فرشاد  .شدم ولو مب  ر

ست می وقتی - شی،: "گفت می کنه خرم خوا  اون!" جون  داداش دادا
 که جون  کردم، می جور براش خواسییت می چیزی هر که بود وقت
سام! بود سه   کنکور اون . دورتر فرنوش از من و شد تر سخت در
شت ست و رفتن کالس سرگرم و دا  یخرخون خودش قول به و زنی ت
 که طنتیشی برق بود، تو چشمای به شبیه خیی چشماش ملیسا. بود
شماته، تو شنای برق همون چ شمای آ شمه چ  از احمق من. فرنو

شق که نفهمیدم و شدم دور فرنوش شق با که نفهمیدم شد، عا  شع
شت، مخفیانه قرارای  یرونب دخترونش شاد دنیای از که نفهمیدم گذا
 از زد، دورش کثافت ی پسره وقتی و شد حامله نفهمیدم شد، کشیده
و خودش ماها ترس  صیبح چهار سیاعت اتاقش حموم تو. کشیت ر
ستای رگ و تپلش سفید د سد صبح ده ساعت تازه ما و زد ر  یب ج

و جونش . نفهمیدم هیچی نفهمیدم، من. کردی  پیدا خون در غر ر
و کثافت ی پسییره اون  و  گشییت دنبالش تموم سییال دو. نکردم پیدا ر
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سیدم قدمیش یک به وقتی  اون. ردک تموم دم در و تریلی یه زیر رفت ر
وزا  و ایران از و جا این آورد منو. داد نجات  آرشییام بودم، شییده دیوونه ر

و تو. مدیون  بهش کرد، دورم فرنوش یدم که ر تادم، فرنوش یاد د  اف
 ارانگ اما شدی، عزیز برام. دخترونه شیطنتای همون و سادگی همون
 .کردی برداشت بد

 :کردم زمزمه

 !متاسف  -

 ت نداش دوست نشدم، نزدیک دختری هیچ به فرنوش مرگ بعد از -
وزی یه شادی داداش یه ر سه فر شش انتقام خاطر وا  من دنبال فرنو
 .بگرده ه 

و رفته راه اما رفت، اتاقش سییمت به و شیید بلند جا از  سییمت  به ر
 :گفت و برگشت

وی سییویچ -  من و بمونی تونی می یا بری تونی می میزس، اون ر
 .بش  فرشادت داداش

 :گفت  بودم افتاده هق هق به زیاد ی گریه از که حالی در

 .فرشاد داداش ممنون -

 :گفت و زد تلخی لبخند

 .بخیر شب -

*** 
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 به ه  و موقع  بی خواب خاطر به ه  نبرد، خواب  کال شییب اون
 ریتکب علت آرشام، قول به کردم نمی فکر واقعا. فرشاد حرفای خاط
شاد بودن خطر بی شه این فر شاد. با شاد با صبح فر شب فر  لیک دی
 خنده باعث هاش بازی مسییخره و خندید می همش داشییت، فرق
 .شد می ه  من ی

 :گفت خنده با و خورد زنگ همراهش

 جایی؟ این دونه می س، هاله -

 .آره -

و خدا خب -  .یرهبگ تماس گوشی  با که دستش دادی بهونه شکر، ر

 ... هاله دونستی می تو یعنی ببین ، کن صبر -

 .خنده زیر زد بلند صدای با

 نفهمیده شیییرازی حافظ خواجه فقط هاتون بازی تابلو اون با -
 .فهمید اون  که بود

 واقعا؟ -

 :گفت و خندید

 .قطعا -

و گوشی ه  بعد  .داد جواب ر

 .خانوم هاله سالم -

- ... 

 خوبن؟ خانواده خوبین؟ شما. ممنون -
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- ... 

 باشه؟ جا این ملیسا بود قرار مگه نه، -

و بچ  خواد می بیداد، داد ای فهمیدم زد به  که چشییمکی با  بذاره ر
و هاله اشییک دیگه انگار. کار سییر  هاله حال به دلش که بود درآورده ر

و گوشی و سوخت  .من به داد ر

 جان؟ هاله الو -

 جایی؟ اون ملی، وای -

 .گریه زیر زد

 کنی؟ می گریه چرا هاله؟ -

گاه  ذوق با که فرشییاد به خفن اخ  یه موقع همون  کرد، می ن
ست  می. کردم سمت دون شاده به هاله دادن فحش ق  همین برای فر
و زدم سریع  .کرد شروع خبر بی جا همه از ه  هاله. گو بلند ر

وانی اسیک  ی پسیره -  رفک کرد، عمرم نصیفه خدا، به س دیوونه! ر
 گهمی به  احمق. افتاده واسییت اتفاقی و نکردی پیداش واقعا کردم
 ونهد دونه و بودم کنارت من  کاش آخ، باشه؟ جا این ملیسا قراره مگه
های اون و حالتش خوش مو ندم می ر  عجب خدایی ملی، وای. ک
 ... موها

سپیکر سریع و ا . زنهب قهقهه فرشاد شد باعث کارم این و کردم قطع ر
صال سط که هاله سر تو خاک ا  این موهای یاد یهو دادنش فحش و
وانی  .بود گرفته خندم ه  خودم! افتاد ر
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 می جوش صییورتت نزن، جوش و حرص انقدر جون، هاله اوکی -
 .زنه

 ومر عیب پسره اون جلوی زنه؟ می جوش صورت  کی ملی، گمشو -
 .ذاری می

عا دیگه گاه. خنده از بودم پکیده واق نداخ فرشییاد به خبیثی ن  و ت ا
 :گفت 

له - یای کاش ها مان تونی می. جا این ب نات ما و ای  و بپیچونی ر
 جا؟ این بیای نکنه شک ه  آرشام که جوری

 .آره آره -

و گوشییی  مث  فرشییاد. نکرد ه  خداحافظی یه اسییک . کرد قطع ر
 .کرد می نگاه  آشاما خون

 کن ؟ دعوت دوستم  ندارم حق یعنی داداشی چته؟ هان، -

 .باش راحت شما -

 .چش  -

و هی - و ت ر  !بچه برم ر

*** 

و رفت می هی فرشاد  .مخ  ر

 چند خوای می گ  می. جایی این بگ  بهش بده اجازه ملیسییا -
قت یاد اون و نبینیش و و خیالش بذار فقط جا، این ن حت ر .  کن را
 .شدی گ  که داده خبر ه  پلیس به گفت امروز
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و حرفا این داری هزارمه ی دفعه این فرشاد، وای -  .زنی می ر

 .باشه گذار تاثیر خوام می اخه -

یاد خوام نمی فقط خب، خیلی - بال ، ب  فعال خوام نمی اصییال دن
 .ببینمش

بون ای -  .باشه گل ، خواهر قر

و آرشام ی شماره سریع که بش  پشیمون ترسید می انگار  .تگرف ر

 آرشام؟ الو -

و مکالمشون و رفت  اتاق سمت به  .نشنیدم ر

ود صبح هاله  .نکرد استراحت اصال که بود زده ذوق انقدر و رسید ز

بونش هاله و ذاشت می سرش به سر مدت تموم فرشاد  کشک برم، قر
شاد موبای . گزید نمی ه   که ترف اتاقش به سریع خورد زنگ که فر

 .بده جواب

و چشماش هاله  .کرد ریز ر

قا که زد زنگ واسش بود کی این -  بحرفه؟ ما جلوی نخواست آ

 .نباش بین بد خیال، بی -

 معلوم من باشه خالی  لیوان اگه هلنا قول به بدبینی؟ و من چی؟ -
و پرش ی نیمه باز چطوری نیست  .بین  می ر

و نگاهش و بود ه  در ک  یه اخماش. اومد بیرون اتاق از فرشییاد  از ر
 .دزدید می ماها

 .بیرون بری  ک  یه شید آماده ها بچه -
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و دسییتاش هاله نظر، اظهار گونه هر از قب   ذوق با و کوبید ه  به ر
 :گفت

 .بری  بزن -

 !هاله سرت بر خاک -

 .منتظرتون  خانوم، هاله ببخشید خانوم، حوله خب -

 !ادب بی -

شاد بودی  بیرون که مدتی طول در  می ک  ک  ه  با فقط هاله و فر
شون جورایی یه من و کردن صل و حو شت  ر وی. ندا سکله ر  ققای به ا
 و فرشاد از کمی و بودم شده خیره بزرگ های کشتی و کوچیک های
صله هاله و نگاهی سنگینی که بودم گرفته فا  خاطر هب. کردم حس ر

سیاتی شی  کوچیک ی آینه بودم زده که حد و آرای  با و دمدرآور کیف  از ر
و سرم پشت نامحسوسی طرز به اون  تدرس حدس  بله،. کردم نگاه ر
و صورتش. بود سرم پشت درست آرشام بود،  ریش ته با بار اولین برای ر
 آره، .بودم اومده کنار خودم با نبودم، عصییبانی دیگه دسییتش از. دیدم
 جنسییش از تونه می خریدار یه که کردم فراموش من لعنتی شییب اون

 ثابت ه ب شد، بهتر طوری این. جدیدتر یکی سراغ بره و بشه خسته
 .رسه می سر انقضام تاریخ داره ک  ک  که شد

و آینه و کشیدم آهی  کارم از .رفت  سمتش به و شدم بلند. کردم جمع ر
 .شد شوکه

 .مشتاقش چشمای تو شدم خیره و کردم اخ  رسیدم که بهش
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 .ببینمت خوام نمی بگه بهت گفت  -

 .اج این تا کشوند منو اون دلمه، تقصیر نیست، اون تقصیر -

 .زدم پوزخندی

ولین که دلت همون - و کار  من؟ خواب اتاق تو کشوند ر

و موضییوع اون کن  می خواهش ملیسییا -  یه فقط کن، فراموش ر
ولین. بود حماقت گاه غیبتت از کار  نست نتو من  و خونه در اومد بود، آ
 ... اون خب...  بعدم. تو ندم راهش

 اون؟ یا بهترم من حاال نه؟ بود، معرکه بود؟ جذاب چی؟ اون -

 .دیگه بسه ملیسا -

قا؟ شد چی -  .تلخه حقیقت آ

باره فرصت یه عزیزم، خب خیلی -  .بده به  دو

 بری باید وگرنه زندگیت، خونه سر برگرد نگه که داشت شعور انقدر بازم
و بابات طلب  .کنی جور ر

و سکوت . کشیدم آهی  :گفت دید که ر

 خونه؟ بری  -

 راحتی؟ همین به -

 منو؟ بخشی می هان؟ بگی، که چیزی هر حاال از ملیسا، باشه -

 .رسیدن ه  فرشاد و هاله حاال

 :گفت نگرانی با آرشام، کنار دیدن  با فرشاد

 خوبی؟ ملیسا -
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 مزاحمت که ببخش. خونه برگردم آرشییام با خوام می ممنون، آره -
 .بودم

 .نمیشه مزاح  که آدم خواهر گی؟ می چی -

و ما خواست می خودش قول به نیومد، ما با هاله  .بذاره تنها ه  با ر

شام شحالی با آر شین خو و ما شن ر و شکر یه با و کرد ر سری ت  زا سر
و آهنگ سییریع. کرد حرکت فرشییاد، و آهنگ این و کرد عوض ر  ر
 .گذاشت

وزه چند این تو"  تو با زن  می حرف همش رفتی که ر

 جواباتو دم می خودم وایمیست  آینه جلوی

 دارم دوستت گ  می جات به ش ، می هات خوبی شبیه

 بیدارم صبح تا خودم خواب  می تو چشمای با

 بگیری من از خوشو حال این که باش مطمئن نمیشه نه نمیشه،

 ری نمی بیرون من دنیای از تو باشی، راحت بری من بدون

وزه چند این تو  خیابون  توی همش رفتی که ر

 داغون  و گیج و مریض ترس  می خونه از دیگه

 ندازن می تو یاد منو که رم می جاهایی همون

 شناسن نمی تو بی منو خیابونا حتی بله

 بین  می خالی جای یه بودی باهام هرجایی تو

 شین  می تو جای خودم نیستی چرا پرس  نمی

 بگیری من از خوشو حال این که باش مطمئن نمیشه نه نمیشه،
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 "ری نمی بیرون من دنیای از تو باشی، راحت بری من بدون

وزای به ه  باز آرشام و من زندگی  اومدن با .بود برگشته قبلی تکراری ر
 اون از زندگیمون هفته، دو مدت برای ه  اون مادرجون و پدرجون
 و ترشیییجات اقسییام و انواع مادرجون. دراومد کننده کسیی  حالت
شک ست من که هایی خوراکی و ها لوا شت  دو و دا  چمدون تا دو تو ر
و نروژ دیدنی جاهای بیشییتر تقریبا. بود آورده برامون  هفته ود این تو ر
و هاله. بودی  دیده  نای از براش ه  یواشکی و کردم آشنا مادرجون با ر
 .زدم حرف میان ه  به هاله و فرشاد چقدر که

له از که ه  مادرجون بون و ها  بود اومده خوشییش خیلی بازیش ز
تب فت می مر وی ر له که فرشییاد مخ ر له ها له ِا له ها  با خدایی. ِب
 به ودمخ گرفت  تصمی  بار چند کرد می هاله از مادرجون که تعریفایی
 مثبت جواب مادرجون، تالش ی نتیجه و بدم ازدواج پیشیینهاد هاله
 .عمو زن و عمو به دادن خبر و شد فرشاد

 آخه کنن، عقد جا اون و ایران بری  همگی دیگه ماه دو تا شیید قرار
له فامی  تموم  بودم، خوشییحال بابت این از من و بودن ایران ها
 .ری  می ه  ما که گفت آرشام چون

ستام و خانواده دیدن  کرده زدم هیجان قدر اون ماه چندین از بعد دو
 .ریخت  می اشک فقط که بود

ستام ی همه سط این و بودن اومده دو سه دل  و  ربیشت یلدا و مائده وا
و بار یک ای هفته حداق  که حالی در بود، شده تنگ همه از   ه با ر
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سر یه با شقایق. بودی  تماس در  نامزد سیخی سیخ مو عملی دماغ پ
 لشتحوی خیلی اما نیومد، خوش  زیاد نامزدش از که این با و بود کرده
 بی سفندگو یه جلوم بابا و رفتی  بابا و مامان خونه به همگی. گرفت 
بون و ز  لحظه یک که کرد بغل  محک  قدر اون مامان. برید سییر ر

ساس شی  یکی ه  با که االنه کردم اح  انوادمخ برای قدری به دل . ب
و مامان و بابا مرتب که بود شده تنگ سیدم می ر ش و ب*و*  ونبغل
 .کردم می

 رهب میشییه اذیت اگه گفت  بهش نبود، راحت ما ی خونه انگار آرشییام
 :گفت اون اما خونشون،

 .بره نمی خواب  تو بدون -

و اتاق  بری  بیا. راحتی جور هر -  .بدم نشونت ر

 :گفت  و اتاق  تو بردمش

 کنی؟ استراحت خوای می -

و دست  وی منو و کشید ر  .نشوند پاش ر

و؟ خونوادت یا داری دوست بیشتر منو ملیسا -  ر

و، خونوادم بود معلوم خوب ما ر وغ ا  که این برای مصییلحتی در
و خوشیام  .بود الزم نکشه گند به ر

 .منی ی خونواده تو آرشام -

 !"عییق"

 ... پس خب -
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 :گفت  حوصله بی و پریدم حرفش وسط

و تو -  .دارم دوست بیشتر دنیا ی همه از ر

 متین؟ از بیشتر حتی -

 بود؟ کجا متین وسط این. کردم نگاهش شوکه

 :گفت  اخ  با

 .کردم فراموشش من -

 ."نتونست  اما کردم، سعی: "گفت  دل  تو

 ... منو یعنی -

 :گفت  شمرده شمرده و پریدم حرفش وسط حرص با

و تو -  این حاال. دارم دوسییت بیشییتر همه از کن ، می تاکید همه، از ر
و مسخره سواالی  .کن تموم ر

ست  خنده با که برم ش  بلند اومدم و د باره ر شید دو ش تو. ک  ماشچ
ون ستاره وی منو. بود بار وم و خوابوند تخت ر  .زد خیمه ر

 .شدی تر خوردنی حرفا این با ملیسا اوم، -

و  دست باز که شدم بلند جا از ه*و*سش از پر چشمای به توجه بی  ر
و دست  تا که این مث . کشید  .نبود کنش ول کند نمی ر

شام - صت االن آر سبی فر ست، منا  موننمنتظر بابا مامان ببین نی
و وسایلمون  .کنارشون برگردی  و بذاری  ر

 .کشید طول ک  یه وسایلمون گذاشتن خب ِا؟ -

 .ب*و*سیدم من غرولند به توجه بی
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وز شاد و هاله عقد ر  بودم شده جورایی یه. شناخت  نمی پا از سر فر
س  ی کاره همه شگاه عروس با. مرا  من کرد التماس هاله. رفت  آرای
نا جای به له. برم همراهش هل گه، ب وز داشییت دوسییت کی دی  ر

سیش ضی بگیره؟ سردرد همراهش حرفی پر خاطر به عرو  کردن را
شگره این که گفت  بهش فقط نبود، سخت زیاد هلنا سه طفق آرای  وا
 .کنه نمی خورد ه  تره عروس همراه واسه و ذاره می وقت عروس

 اسلب به توجه با من  و بود شییده معرکه خلیجی آرایش اون با هاله
شی تیرم بنفش سی ی مایه تو آرای شت  یا شام اد،دام اومدن از قب . دا  آر
و خودمون و اومد دنبال   .رسوندی  تاالر به ر

و دست  آرشام  :گفت و گرفت دستش تو محک  ر

 .بدزدنت ترس  می نشو، دور ازم زیاد خوشگله، خانوم -

 غیرت؟ بابا، نه -

شام شی حالت به آر و دستش نمای شتشن سیبیالی به لبش پشت ر  دا
 :گفت و کشید

 شد؟ فه  شیر. خوری نمی ج  من پهلوی از ضعیفه، -

 .خندیدم

 .خوشه دلت بابا، برو -

 با آرشام .اومد کنارمون هلنا که نشستی  و کردی  احوالپرسی مهمونا با
و دمش هلنا دیدن شت ر و گذا شست کنارم هلنا. کرد فرار و کولش ر  ن
 :گفت و
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 ه  تره واست آرایشگره خوبه! شدی خوشگ  چقدر ملیسا، وای -
 .شدی می چی کرد می اگه کرد، نمی خورد

شت ریز یه شاد و هاله که زد می حرف دا سیدن فر ستقبال برای. ر  زا ا
نا قه دو و رفتی  او گار. کرد اسییتراحت مخ  دقی  ورود منتظر همه ان

سط ریختن که بودن داماد عروس  آرشام  و من. ر*ق*ص پیست و
شستی  ر*ق*ص دور چند از بعد و رفتی  شام موبای . ن  وردخ زنگ آر
و اون و  :گفت من به ر

 .وکیلمه -

 .شد دور من از و شد بلند جاش از

وی هلنا  :گفت و شد ولو کناری  صندلی ر

 یادب و متین ی کله پس بزنه خدا اگه. داد حال خیلی ر*ق*صییه -
 .کن  می عروسی دیگه سال تا من  بگیره، منو

 متین؟ -

و عکسش مگه. دانشگاهیمه ه  متین، آره -  ندادم؟ نشونت ر

و دهن  آب  :گفت  و دادم قورت سختی به ر

 .نه -

و گوشی  برم پس ِا؟ -  .بیارم کیف  از ر

 ه  کانادا، متین، بودم، نشییسییته جام سییر متحیر من و رفت هلنا
 !دانشگاهی
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 یکرد می ادعا که تو زنه؟ می حلقت تو قلبت چرا ملیسییا؟ چته"
ست  نتونست ، لعنتی، نتونست ! کردی فراموشش  حاال. تونست ن و خوا
نادا، تو مگه چته؟  تینم یه همین فقط لعنتی، دانشییگاه اون تو کا
 "هست؟

 بنا ات نیشییش هلنا. لرزید می دسییتام و بود و پریده شییدت به رنگ 
و گوشیییش. بود باز گوشییش  من و گذاشییت زدم یخ دسییتای توی ر
و متین  دیدمش،  .دیدم مدت همه این از بعد ر

 :گفت حال  به توجه بی هلنا

مایش تو ه  عکس این ده، نمی پا جوری هیچ لعنتی - ند ه  چ
 ونا کن  می احسییاس ملی؟ دونی می. گرفت  سییریع ازش پیش وقت
 .خورده چیزی ای، عشقی شکست ه 

و نگاه   سییوالی. دوخت  هلنا به و گرفت  عکسییش از سییختی به ر
 می متین مورد در چی هر پیاز تا سیر االن بودم ممئن چون نپرسیدم،

و دونه  .نکشید طول زیاد انتظارم. میگه ر

و دخترا دهن که اونایی از دانشگاهمونه، تو سوئدی مانکن یه -   ه ر
 ... مث  رنگیه، چه نیست معلوم چشماش نازه، خیلی. اندازه می آب

 تو که کذایی دختر اون از نداشییت  حوصییله پریدم، حرفش وسییط
 .بشنوم چیزی خوشگله ه  خیلی قضا از و متینه دانشگاه

 متین؟ به داد گیر -

 .کرد نمی ه  نگاهش اصال متین اما دیگه، آره -
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 .قبلنا مث  -

 چی؟ -

 خب؟. هیچی -

 نمی محلشون متین اما دادن، نشون سبز چراغ بهش دخترا بیشتر -
 ... سارا همین ده،

 کیه؟ سارا -

 ،خونش حتی رسییتوران، و پارتی کرد دعوتش بار ده. مانکنه همون -
 دم رفته ارب یه حتی!" بیام تون  نمی متاسییف ،: "گفت فقط متین اما
 .نداده راهش اما متین، ی خونه در

 امآرش با خودم! بودم خودخواه چقدر که واقعا. کشیدم ای آسوده نفس
 .شهب نزدیک متین به کسی نداشت  دوست اما متین، بدون بودم،

 خورده؟ عشقی شکست فهمیدی کجا از حاال -

و یادداشتش دفتر آهان، -  .رفت  کش ر

 چی؟ -

و دفترش - ته ر وی بود گذاشیی کت ر ب  پارک توی نیم قا  م
 تسییاع دو به نزدیک بعدش بیچاره. رفت  کش من  دانشییکدشییون،

 .گشت دنبالش

 بود؟ چی توش...  توش -

شقونه، های جمله و شعر -  سر بر خاک. کرده ولش طرف انگار عا
 !بوده لیاقت بی چه دختره،
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 :کردم زمزمه و کشیدم آهی

 !قطعا -

 :گفت  هیجان با بعد

 پیشته؟ دفترش االن -

بزرگ  ی خونه چمدونمه، تو - سه ببین ، کن صبر. مادر  یم چی وا
 خوای؟

و دفتره خواد می دل  طوری، همین -  .ببین  ر

 چرا؟ آخه ولی باشه، -

 :گفت عصبانیت با و شد نزدیک بهمون هاله

 .تنبال ببین  شید بلند ها، منه عروسی مثال -

 .شدم همراه هاله با هلنا سوال به دادن جواب بدون خواسته خدا از

*** 

 کاش. بود متین پیش حواسیی  تموم. نفهمیدم هیچی عروسییی از
و دفترش ودتر چی هر ر  تموم خوشیی و خوبی به عروسیی. دیدم می ز
و خودش ر*ق*صید بس از هاله بین این و شد  هر من و کرد خفه ر
 لف؟ج انقدر عروس  آخه. "انداخت  می بهش متلک یه بار یه ثانیه دو

 از رهاییت جشیین! ندیده شییوهر! عق. بدیدت ندید سییر بر خاک
 ورط به فقط ه  هاله." شییناسییی نمی پا از سییر دیگه، ترشیییدگیه
 قال و شیید برگزار شییب همون پاتختی. داد می فحش نامحسییوس
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شت  قرار هلنا با جا همون. شد کنده قضیه شون برم گذا  فترد و خون
و  .ببین  ر

*** 

 اساحسیی انگار. کن  بازش ترسیییدم می بود، دسییتام تو دفتر که حاال
جدان عذاب  رفت، می کنارم از هلنا کاش. کرد می خف  داشییت و
و مخود هاش نوشته و متین خط دست دیدن با تونست  نمی چون  ر
و خدا. کن  کنترل سترس با من و زد صداش مادرش شکر ر  ور دفتر ا
عادش، فوق خط همون. کردم باز یا ال  جزوه واسییه دل  چقدر خدا

 .شده تنگ متین از گرفتن

وی بعد و بهت لعنت بود نوشییته ه  سییر پشییت اول صییفحه تو  ر
بدر یه نوشتش  .بود زده بزرگ ضر

 گ*ن*ا*ه خوام نمی. کن  فراموشش کن کمک  خدایا دوم؛ صفحه
. یلیخ کردی، کوچیک  خیلی بودنت بزرگ اثبات برای خدایا. کن 
ست گ*ن*ا*ه کن ، نمی فکر تو به دیگر" ش  ا شتن چ  الم به دا

 ."ها غریبه

. زدم کاری هر به دسییت کردنش فراموش خاط به" بعدی؛ صییفحه
و ردامد نکش، سیییگار نگو. انگشییتام بین سیییگار یه با و تنهام حاال  ر

 ."کشی می کبریت واس  بشنوی
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سه شده، تنگ چیز یه برای فقط دل  بعدی؛ صفحه شماش وا  و چ
 می چشییمانت فراق در که هایی ثانیه جان به. "جادوییش نگاه اون

 ."توست نگاه تنگ کوچک  دل گذرند،

و ام گریه هق هق  من . ردمک خفه دندونام بین پایین  لب گرفتن با ر
شماش و چ ست ، می ر شمای اون خوا صوم نگاه اون سیاه، چ  و مع
ست  دیگه. نگاهش از بعد آرامش ش  نتون و آرام  ستاید با. کن  پیدا ر
ون   .جلو رفت  صفحه یه لرز

فتابی ی لکه من عشق"  شو و ستش با. باشد افتاده فرش بر که ست آ
ود، نمی ود، نمی برداری را فرش ر ندی را پنجره ر ود، نمی بب  ار پرده ر

ود، نمی بگیری تر کلفت ود می وقتی لکه این ر  رفته خورشیییدم که ر
 ."باشد

و صفحه  .کردم عوض ر

فتاب. "باشی خوشبخت باهاش حداق  کاش  که دهپرن تابد، می که آ
 خوب تو حال حتما گوی  می خودم با وزد، می که نسی  و خواند، می

ست ست همه این جهان که ا ست؟ یادت ما تو، من،." "زیبا  تمام ه
 ."سالمت به ه  من شما، او، تو، حاال. شد

 که کن کاری یا. شییده تموم دیگه طاقت  خدایا بعد؛ ی صییفحه
شش و جون  یا کن ، فرامو سته. بگیر ر شک  دان  نمی. "شدم خ  از م
وزها این که کاسه یا صبر از. کجاست  ."شود می لبریز زیاد ر
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ست  دیگه و خودم نتون  شد اعثب ام گریه بلند صدای. کن  کنترل ر
و دفتر. بشه اتاق وارد سراسیمه هلنا وی ر  .کردم ول میز ر

 ملیسا؟ شد؟ چت ملیسا -

 آروم جای یه دل  فقط حاال. ذاشییت می تنهام کاش. رفت می کاش
 یه رهآ متین، عالمه یه و رمانتیک آهنگ با شمع، چندتا خواست، می

 .عالمه

 :گفت می مرتب هلنا

 گیری؟ می غوره آب براش تو نرسیده عشقش به دیگه یکی -

و جوابش که این بدون و شدم بلند جام از  .شدم رفتن آماده بدم ر

 ری؟ می داری کجا -

 .مامان  خونه رم می کنه، می درد سرم -

 این از چقدر من و شیید خفه عمرش تو بار اولین برای. نزد حرفی
 .شدم خوشحال سکوتش

*** 

وزای نروژ، به برگشتمون با  نبود ههم از بدتر و شدن شروع باز تکراری ر
 و بود فرشییاد پیش اسییلو همش. زد می دامن تنهایی  بر کنارم هاله
شام با رابط . بود چسبیده بهش کنه مث  . بود دهش قب  از سردتر آر
ست هام تنهایی توی هفته دو شام که زدم می پا و د  ور سفرش بار آر

 بود مجبور و بود کاری سیفر خودش قول به. دانمارک رفت و بسیت
 هی قضیه فهمیدم دزدید می نگاه  از که نگاهش از اما بره، من بدون
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شام بدون هفته یک. داره بو جورایی سر بی آر  زیچی و شد سپری درد
ولین نبود زد دامن شییکیات  به همه از بیشییتر که  ندچ غیبت و کار

وزش  اطالعات کردن چک با. بود آرشییام رفتن دانمارک با همزمان ر
 یقین هب شیکیات  پاتریک، رفیق توسیط مسیافرین لیسیت و پروازها
سط این. شد تبدی  شام و وز هر ه  آر  یم دلتنگی ابراز و زد می زنگ ر
ساش سردی به من  و کرد و تما شت با. پیچوندم می ر شام بازگ  و آر

سه دیدنش و چیز همه گفت  بهش و شد لبریز صبرم کا  با طهراب در ر
ول و اون ی رابطه ستاخی با بعدم و شد منکر اول. دون  می کار  ه ب گ
 :گفت

 سییمتج تو. کوچیک فرق یه با همی  عین تو منو ملیسییا ببین -
 رکنا جسییم  من و رفتت دسییت از عشییق دنبال فکرت و منه پیش

 .عشقت و تو پیش ذهن  و فکرم ک  و دیگرونه

 که دکردی پیدا دسییت نکته این به کجا از شییما وقت اون ببخشییید -
 س؟ دیگه جای یه فکرم من

 .خندید عصبی و بلند. خندید

 به فتهه یه تا یادداشییتش دفتر خوندن با وقتی. تابلوئه هانی اوه، -
 بین ، می غصییه چشییمات تو هنوزه که هنوزم وقتی ریزی، می ه 
 ... وقتی نباش ، چشمت جلوی و کنی فرار ازم خداته از وقتی

 :گفت  عصبانیت با و پریدم حرفش وسط

 بافی؟ می ه  به چیه اراجیف این -
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 هخون اومدی داغون حال اون با تو وقتی که س دفتره قضیییه اگه -
و حالت زد زنگ هلنا و مامانت  علت و بهش کردم پیله پرسییید، ر
و ماجرا اصلی  .فهمیدم ر

 چی؟ که خب -

 نه؟ خائنی ، دومون هر ما پس -

 .متنفرم ازت آرشام، بهت لعنت -

 .عاشقت  من عوضش در -

 .عشقت و خودت به لعنت -

 .خانوم  عاشقت  -

سط و رفت  خواب اتاق طرف به حرص با  هک شد چی نفهمیدم راه و
 .رفت  حال از و شدم زمین پخش

*** 

ستان توی اومدم بهوش وقتی شام و بودم بیمار  االیب نگرانی با ه  آر
و صورت  و کردم اخ  دیدنش با بود ایستاده سرم  .برگردوندم ر

 .خونه برم خوام می -

 ... علت تا بشه آماده آزمایشات نتیجه باید. عزیزم نمیشه -

و حرفش  :گفت  و کردم قطع ر

 .خوبه حال  -

و و شیید اتاق وارد بوری و سییفید دکتر خان  بزنه حرفی اومد تا  ما به ر
 :گفت
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شید، نگران -  باید و کرده ضعف ک  یه مادر فقط سالمه، جنین نبا
 .بشه تقویت

 :گفتی  همزمان و شد دوخته ه  به آرشام و من متعجب نگاه

 !جنین؟ -

*** 

 الخوشح ناراحت؛ یا باش  خوشحال بچه یه داشتن از دونست  نمی
 موقع بد برای ناراحت و آور عذاب تنهایی این شیر از شیدن خالص از

 به و میشیییه خیره چشیییام تو آرشیییام که حاال بارداری ، بودن
 جانب  به حق قدر اون تازه کنه، می اعتراف به  خ*ی*ا*ن*تش

 صییدای. شییدم بدهکار بهش چیزی  یه وسییط این که زنه می حرف
ش  تو متین س  بود دختر اگه" خورد می زنگ گو و بچمون ا   بذاری ر
 ."مبینا

 .نشست کنارم لبخند با آرشام

 .بیاری دختر برام باید ملیسا -

  ،چشیی رنگ نکرده، خدایی نکنید تعارف ندارین؟ دسییتوری دیگه -
 پوست؟ مو،

 .من مث  رفتاراش و باشه تو کپی قیافش ملیسا وای -

 بابا؟ نه اوه، -

 !بگرده دورش بابایی الهی -

 .ماهمه دو همش من آرشام -
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 .میرم می طاقتی ک  از دیگه ما هفت تا اوه -

 رقف درجه هشتاد و صد رفتاراش بچه این خاطر به آرشام. نزدم حرفی
و بهش اگه. بود کرده و، پام داد نمی اجازه دادم می ر و ر  .بذارم زمین ر

*** 

 .داد به  بود فحش چی هر و زد زنگ هاله

 می خاله دارم بشیینوم اون و این از من باید حاال سییرت، بر خاک -
 !موذی مارمولک ش ؟

ته هوی - ند یه چ با دی؟ می فحش ب  مطمئن خودم  هنوز با
 .لقه دهن زیادی آرشام نیست ،

 .میشه من  نوبت بپیچون، منو اوکی، -

 .نگفت  ه  اینا مامان به هنوز تو جون به! گمشو -

 .کاهی زیر آب بس از -

 !پوف

و داغش پیاز یا خوبه؟ کردم، غلط -  کن ؟ زیادتر ر

 !خوبه بگی خوردم  گه یه اگه -

و، بچه گمشو -  .خوردی خودت پرر

شه - ستی. بده خاله گوگول برای نخور حرص بخشیدمت، با  لیم را
شام شتاق چقدر آر شاد به چطور ندیدی. بود م  یم بابا دارم گفت فر
 .ش 
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 مشییترک زندگی این طناب که بود فهمیده آرشییام . کردم سییکوت
و چیز همه تونه می بچه یه حضور و شده پوسیده  .کنه عوض ر

*** 

و آخر ماهای شد قرار مامان و جون مادر شن کنارم ر  فوق بارداری. با
وزی جهت این از و داشییت  راحتی العاده و خدا بار صیید ر  می شییکر ر
شام و بود دختر بچه. کردم و پاش آر  سمشا که بود کرده کفش یه تو ر
و صابی جنگ اما کردم، مخالفت اولش. طلوع بذاره ر شام که اع  هب آر
 .کردم نشییینی عقب ناچارا من و بود تصییورم حد از فراتر انداخت راه

 اب بار یه که بهارک آرشییام دخترعموی و مهلقا اومدن اتفاق بدترین
و جوابش خوب مادرجون  باال طبقه اقامتشییون و نروژ به بودی  داده ر

 که آرشییام  دخترعموی. بود قلق بد و نچسییب هنوزم مهلقا. بود
و دیگه  یه مادرجون و مامان بود قرار و بودم هشت  ماه. بود اعصاب ر
ش  دیگه هفته شن پی شام با ماهگی شیش از. با ش رابطه آر  از و ت ندا
 لنبهق شک  اون با حاال. بودم ممنون العاده فوق بچه این از بابت این
 دو ره آرشام و بودم شده زشت خیلی  کرده باد پای و دست و بینی و

و موضییوع این بار یه سییاعت  اون با بهارک. کرد می یادآوری به  ر
 مدام بود پوشیییده که بازی و کوتاه دامن و تاپ اون و غلیظ آرایش
 یه. خوردم می حرص فقط من و اومد می خرکی عشوه آرشام جلوی
وز  لبتها خوردی ، می چای اصطالحا و بودی  نشسته ه  کنار که عصر ر
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 سییابقش نامزد از مقدمه بی بهارک خوردم، می حرص بیشییتر من
 .گفت

 :گفت  من 

 خورد؟ ه  به نامزدیتون چرا حاال -

 :گفت خنده با

 .کرده ورشکست پسره -

 :گفت  بهت با

 ؟چی عالقه و عشق پس زدی؟ ه  به پول خاطر به فقط یعنی -

ویی با مهلقا  :داد جواب پرر

و حرف این چرا دیگه تو عزیزم، وا -  فقط ازدواجت که تو زنی؟ می ر
 !بس و بود پول واسه

 عدفا ازم حداق  تا کردم نگاه مظلومانه آرشییام به حرف بی و رفت  وا
قا که کنه  .فرمودند صفا کمال با آ

وزا این. جون بهارک کردی خوب - ل پول ر شکالته، همه حال  با م
 .خرید عشق  میشه حتی پول

 در و رفت   اتاق به عصبانیت با. بود سنگین خیلی دیگه حرفش این
و  داشت؟ نداشت، جواب که حساب حرف. کوبیدم ه  به محک  ر

*** 

شتناکی درد احساس با که بود شب نیمه  وابخ از کمرم ناحیه تو وح
 شدم دبلن جا از. شد تعجب  باعث این و نبود کنارم آرشام. شدم بلند
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شپزخونه سمت به و و قرصام حداق  تا رفت  آ  ن دو نمی اما بخورم، ر
یار بی چرا له از اخت ما داشییت  درد. رفت  باال ها پ  نبود، مه  برام ا

و بهارک ریز های خنده صدای که حاال مخصوصا  پشت. شنیدم می ر
تاق در تاق رفت ، خوابمون ا  حاملگی خاطر به که سییابق  خواب ا

ست . شدم پایین طبقه به رفتن و ترکش به مجبور وی د  ستگیرهد ر
ومی به و گرفت قرار و در آر و صییحنه این قبال من. کردم باز ر  دیده ر
شوقه فقط بودم،  مونه صحنه وگرنه بود، کرده تغییر شوهرم ی مع

و دیدم جلوی اشییک. بود صییحنه  کدوم تاوان به خدایا. "گرفت ر
 غرق قدر اون بهارک و آرشام" دی؟ می عذاب  طوری این گ*ن*ا*ه

شون کار در شدن در بودن باز متوجه که بودن خود  زا مهلقا صدای. ن
 .شد بلند سرم پشت

 !خبره؟ چه جا این من خدای -

سان نگاه شام تر شت سمت  به آر  سقوط مهلقا آغوش در من و برگ
 .کردم

*** 

 بچ ؟ هاله -

 شدکتر نباش نگران. گل  دسییتگاهه تو بودنش نارس خاطر به -
 تونی می شیید، تشییکی  قشیینگ هاش ریه که دیگه هفته دو تا گفت
 .خونه ببریش
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قا نه مث  مهل هارک گفت. چرخید می دورم پروا  و ایران برگشییته ب
وش آرشام   از برخ بی هاله." بهتر چه جهن ، به. "دیدن  بیاد نمیشه ر
و طلوع وقتی آرشیییام ذوق از جا همه یده ر  و کرد می تعریف بود د

گار که فرشییاد  برادر مث  کرد می تاکید مرتب بود برده بوهایی یه ان
 .پشتمه

*** 

شت زیبایی صورت طلوع ش من و بود مامان  شبیه دقیقا. دا  قعا
و سین . بودم ایش غنچه لبای و کوچولو دستای  بمکه تونست نمی ر

ور به و بدوشیی  سییرنگ یه توی بودم مجبور و . بریزی  حلقش تو ز
و حرفاش جواب حتی و گرفتمش ندیده من اما اومد، کنارم آرشییام  ر
 به مادرجون و مامان. بود مرده من برای واقعا آرشییام. دادم نمی ه 
 ه  اونا نداشت  دوست. نیومدن من اصرارهای و مهلقا حضور دلی 
 در یانن خواست  ازشون. ببرند پی آرشام و من بین خراب ی رایطه به

ششون برم دیگه ماه دو من عوض شام. پی  امهلق اما کرد، مخالفت آر
 :گفت و ایستاد محک  جلوش

 .رسی می کاریات گند به خر سر بدون بهتره که تو واسه -

 .باش  دور طلوع از تون  نمی من. نکن دخالت تو خاله -

سا و من چون کنی، عادت بهتره -  وامخ می. گردی  برمی ه  با ملی
شه دور ازت ماه چند یه و اتفاق اون بتونه تا با  با رسنت. کنه فراموش ر
 .بشه جدا ازت محاله ها سفته و چک اون
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 قلب اون با مهلقا که شییدم بدبخت چقدر ببین. زدم پوزخندی
 دارن و دار تمام و شد مرخص طلوع. سوخته حال  به دلش سنگیش

شام و من  نمی حرفی کذایی شب اون به راجع کدوممون هیچ. شد آر
 واقعا که کردم می برخورد سییرد آرشییام با انقدر من کماکان اما زدی ،
 .نبودم حضورش متوجه اصال وقتا بعضی

*** 

شنبه بود قرار شام و ایران برگردی  طلوع و مهلقا و من پنج  یک ات آر
. ومدا می خودش گرنه و برگردی  که بود داده فرصت بهمون فقط ماه
شام. بود غنیمت ه  ندیدنش ماه یک  یم در به تقه تا دو شب هر آر
تاق وارد و زد نار شییید، می ا خت ک فت می طلوع ت و اون و ر  می ر

عد و ب*و*سییید گاه ب و زدش حسییرت ن نداخت می به  ر  من  ا
و ملحفه وی تا ر  بش" کرد می زمزمه فقط اون و کشیدم می باال سرم ر
 .رفت می بعد و" بخیر

وم شب، و طلوع آر  تا رفت  تخت  سمت به و خوابوندم تختش تو ر
وش  سمت به شد اتاق وارد بعد زد در به تقه تا دو آرشام که بکش  دراز ر
شام طرف به. نبود شب هر مث  چیزی یه اما رفت، طلوع تخت  آر

 هب. بود شییده خیره طلوع به زده وحشییت و متعجب که برگشییت 
 .دویدم تخت سمت

ست نمی و بود شده کبود طلوع   کردم لهو اونقدر. بکشه نفس تون
شام . دویدم و کردم بغلش فقط که ش سوار. دوید می دنبال  آر  ینما
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و خودمون و شدی    ه دقیقه ده چیز همه. رسوندی  بیمارستان به ر
 :گفت فقط و اومد بیرون دکتر. نکشید طول

 !متاسف  -

و اون یقه آرشام  .کوبیدش دیوار به و گرفت ر

 چی؟ یعنی -

و اون دست مالیمت با دکتر  .زد پس ر

 ... هاش ریه -

و چشییمام جلوی خون. نشیینیدم چیزی دیگه  من بار این. گرفت ر
و آرشام یقه  :گفت  و شدم خیره ترسیدش چشمای تو. زدم چنگ ر

ودتر خ*ی*ا*ن*تت، و عوضییی توی خاطر به -  زایمان موعد از ز
 !طلوعمی قات  تو...  تو. کردم

 .بود خیره چشمام به فقط و زد نمی حرفی

شغال توی - ل پول گفتی آ شکالته تموم حال  طلوع  پول با یاال،. م
و  زود خیلی طلوع . بود ماهش دو همش اون! برگردون به  ر

 !کرد غروب

و خودم ه . زدنش به کردم شروع و اون ه  زدم می ر ست کارام. ر  د
 فقط سیینگ یه مث  آرشییام اما بودم، شییده دیوونه من. نبود خودم

ور هب پرسییتارها. زد نمی پلک  حتی کرد، می نگاه  و بود ایسییتاده  ز
وم سییوزش و کردن جدامون  شیید باعث بخش آرام آمپول تزریق و باز
 .بشه محو آرشام تصویر و بشه بسته نفرت  پر چشمای
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*** 

شمای با هاله شدم، که بیدار شکی چ  جمعت از هام سینه. بود کنارم ا
و کوچک  طلوع وجودم تموم و بود گرفته درد شیییر . خواسییت می ر
 :کردم زمزمه

 !گشنشه طلوع -

ور به من که بود تلخ حوادث یادآور هاله گریه  ودمخ به خواسییت  می ز
و ام بچه و زدم ضییجه. نبوده بیشییتر کاب*و*سییی که بقبولون   ر
 .بود دیگه بخش آرام یه تزریق فقط نتیجش اما خواست ،

*** 

وز دو وزی دو بودم، بسییتری ر  هی انگار. بود رفته پیشیی  از طلوع که ر
ویای . ودب رفته خبر بی و بود اومده خبر بی. حضییورش بود شیییرین ر
شار افت دلی  به ه  مهلقا ستری ف شاد. بود ب و هاله و اومد فر  داص ر
و غمگینش نگاه. زد  نی . شیید خارج اتاق از هاله با و گرفت من از ر

 و ردک نگاه . شد اتاق وارد فرشاد که گذشت می هاله رفتن از ساعتی
وم  :کرد زمزمه آر

 ملیسا؟ -

و طلوع خیلی آرشام -  ... طلوع که حاال...  خب. داشت دوست ر

 .ردمب پی فاجعه عمق به تازه انگار. نداشت تمومی هام گریه هق هق

 ساملی. رسیدم دیر من خب...  رسیدم وقتی. کرده خودکشی آرشام -
 .بود کرده تموم...  اون
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 "خودش؟ واسه گفت می چی. "کردم نگاهش بهت با

 گی؟ می چی هست معلوم -

وی راحت و بود خورده قرص -  یه و نامه یه. بود خوابیده تختش ر
 .بود نوشته ه  نامه وصیت

 !فرشاد؟ -

و نامش - و طاقتش دیدی وقت هر دم، می بهت ر  .بخونش داری ر

و اتاق و ترکید بغضش  وکش بهت در غرق و نامه به خیره. کرد ترک ر
و نامه. ترکید بغض  شد می وارد به  ه  سر پشت که هایی  .کردم ازب ر

سا" ست  ملی ست . نتون و طلوعمون نتون شه برات اون. برگردون  ر  همی
فت، هاش من  ر ندگی  تو بار اولین. رم می با  می که چیزی به ز
 ونا و بودم مقصر خودم. دادم دستش از. طلوع  به نرسیدم، خواست 
 و داشییت  دوسییتت چون کردم، بد حقت در من. حیونی  ی غریزه
شتر کس همه و چیز همه از دارم، ست به برای. بی  وقت ک  آوردنت د

شت  شه دیگه آره،. نذا شکستگی قضیه ک  بدونی وقت  سر زیر اباتب ور
 مومت اون و کرد اعتماد رابط  به ساده خیلی بابات. بود وکیل  و من
و پوال . کردم حریکت طلبکاراتون  گذاشتمتون، فشار تحت. کشید باال ر
و کارا همین برای س، پسییره اون با دلت دونسییت  می  پیش سییریع ر
و رابط  مخ و دبی رفت متین وقتی. بردم و میلیارد ده اون و زد ر  پس ر
وز یه فقط نقش  اجرای برای که فهمیدم گرفت،  و شرط. دارم وقت ر
. چیز مهه زیر بزنی متین برگشت با خواست  نمی. بود محک  شروطا
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ست از شاید  و تو ی شکسته دل تاوان حاالم عذاب و طلوع  دادن د
 من و نبود باهام دلت تو. خواسییتمت می واقعا من اما باشییه، متین
ست  نمی شون  چش  راحتی به اطراف  لذتای از تون و ثروت  تمام. بپو  ر
 ."ببخشی  بتونی کاش. زدم نامت به

ست  از نامه شه، باورم من نه،. "افتاد د ساس با!" لعنتی نمی  ردیس اح
وی پام تا سر توی عجیبی . میدمنفه هیچی دیگه و شدم ولو تخت ر
 از حداق  نیسییت، ترسییناک کردم می فکر که ه  اونقدر مرگ انگار
 .بهتره االن  های واقعیت و زندگی

*** 

عد کردم نمی فکر وقت هیچ  ،برگردم ایران به طوری این ازدواج  از ب
نه به گاه . پدری  خو چه تو ن خ باغ  نمی خودم . خورد می چر

ست  و زنگ. گردم می چی دنبال دون  سرپ همراه بهروز و یلدا زدن، که ر
 ور یلدا. شد کشیده سمتشون به نگاه . داخ  اومدن کوچولوشون

وی به خ صندلی ر و سردم دستای نشست دارم چر . رفتگ دستش تو ر
شک به چشماش شست، ا ور به کرد سعی اما ن شترب بزنه، لبخندی ز  ی
 .لبخندش بود زهر شبیه

 .سالم -

ست می و جوابش تون  نمی دون  لعنتی ی سکته اون بعد دقیقا. بدم ر
ست  دیگه که بود ست  بزن ، حرف نتون  بخندم، ست نتون برم، راه نتون
ست  حتی ست . کن  گریه نتون ست  و خوا ست ن حتی من. نتون  تو تون
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 کتهس یه و بودم کما تو ماه شش. باش  هاشون جنازه تشییع مراس 
و مغزی صله مغزی مرگ تا میگه دکتر. کردم رد ر شت ؛ ای فا  لیو ندا
وزا این انگار و حوصل  ه  خدا ر  با من و پیشش برم خواست. نداره ر
و سیرم. بودم نشیسیته یلدا جلوی حاال بار اسیف وضیعیت این  هب ر

 .بود دایل چشمای با بهروز شبیه چقدر. گردوندم تپلوش پسر سمت

 نشه؟ سردت عزیزم، ملیسا -

 گرماش و سییرما حاال بود، جهن  من زندگی. زدم داری صییدا پوزخند
 کرد؟ می فرقی چه

 یادته؟ دانشکده، نزدیک شاپ کافی بری  ها بچه با خوام می -

و سیرم . مکرد نگاهش حوصیله بی. دادم تکون مخالفت نشیونه به ر
. کرد دشبلن بهروز و افتاد گریه به که دید چی نگاه  تو که دون  نمی
 چشییمای تو حرف بی. بود زده زانو مقابل  بهروز یلدا جای به حاال
 .شدی  خیره ه 

و تو نباش طوری این ملیسییا -  .کن  تحم  تون  نمی من. خدا ر
وش  ه،افتاد فشییارش که ه  مائده کرده، عود میگرنش دیدنت با کور
 این وزر هر که ه  بیچاره شییقایق گرفته، افسییردگی انگار که نازنین 
و ها بچه من. شاپ کافی بری  بیا دختر، یاال. جاست  جمع ه  دور ر
 .افتاده اتفاقی که انگار نه انگار قدی ، مث  کن  می

و نگاه  اتفاق؟ . شد خیره به  بهروز. دوخت  چرخدارم صندلی به ر
 .کنه نمی فرقی قضیه اص  بخوام  اگه حتی فهمید انگار
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*** 

و زدش غ  نگاه پدرجون  ه  مادرجون. کشییید آهی و دوخت به  ر
وال طبق  .ریخت می اشک فقط وقت چند این ر

و ها برگه این باید اما نداری، حوصله االن دون  می بابا -  .نیک امضا ر

ک تمام که دونسییت  می ه  ها برگه به نگاه بدون  یها دارایی و امال
شام صیت طبق که آر سیده می به  نامش و وی و کردم اخ . ر  هبرگ ر
ویی ی بدر ر  اعترافات و نامه از فرشییاد و من جز کس هیچ. زدم ضییر

و بهادری آرشام از من تنفر میزان. نداشت خبر آرشام  می خودم فقط ر
ست  شم با پدرجون. کرد می گریه بلند صدای با مادرجون. دون  ایچ
 :گفت و کرد نگام اشکی

و تو که سخته قدر اون طلوع و آرشام داغ تحم  دون  می -  نای به ر
وز  .آرشامه خواسته آخرین این اما انداخته، ر

 .کرد اشاره ها برگه به

وی پوزخندی و ویلچر. بسییت نقش لب  ر  هدایت اتاق  سییمت به ر
ست  می کردم سته آخرین واقعا. تنها تنهای باش ، تنها خوا  رشامآ خوا
شت اهمیتی چه ستن با وقتی دا  ک  هب بود زده گند الکیش های خوا

ضور زندگی ؟ ستام ح شتر برم و دور ه  دو . دش می عذاب  باعث بی
ته خاطرات ث  گذشیی  من و خورد می منو هسییتی تموم خوره م
صرار گذشته در سیر و ها واقعیت پذیرش بین سرگردون  در وندنم به ا
شت  شیرین  های خاطره  کنارم، متین حضور مث  هایی خاطره. دا
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 چهره آوردن خاطر به با. کوچک  طلوع وجود و آرشییام از بودن دور
و نفسیی  راه بغض طلوع ناز ی  تو هنوز ریزان اشییک من و بسییت ر

شته سیر گذ و هام خاطره. بودم ا ویا به ر ویایی دادم، تغییر ر  اون در که ر
 شجذاب سیییاه چشییمای با که متینی. بودی  دخترک  و متین و من
وی مامان دست. کرد می صدام ویاهام از منو و نشست شون  ر  بیرون ر
 :کرد زمزمه. کشید

 .رفتن -

 رفتن؟ مادرجون و پدرجون داشت اهمیتی چه

 ... که خوای نمی رن، می و میان دارن ماهه شیش -

و حرفش عصبی  نگاه دیدن با  عدب و کرد مکث لحظه چند و خورد ر
 :گفت

 کنه؟ درست چی واست بگ  سوسن به -

و نگاه  بونش چشییمای از ر  چیز هیچ که بود ها مدت. گرفت  مهر
 .رفت  می طلوع با من  کاش. خواست نمی دل 

شیده دراز تخت  روی سامل. "کردم می فکر مائده حرفای به و بودم ک  ی
. بیا خودت به ک  یه بخوری؟ غصه و جا این بشینی خوای می کی تا
شو  ظیرن سرخوشی و شیطنت تو که همونی قبلی، ملیسای همون ب

شت سای به شبیه چی  من. زدم پوزخندی." ندا شته ملی  ؟س گذ
ش ملیسا جس  که هست  ای مرده شبیه بیشتر من! هیچی  یه ه؛همرا
بون و پا ناحیه از نه البته متحرک، ی مرده  .ز
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و آیفون صیدای و چشیمام ناراحتی با شینیدم که ر  ناال واقعا. بسیت  ر
صله و کس هیچ حو شت  ر  نگآه. بهتر چه خواب  کنن فکر اگه. ندا
و زمان حسین  .خوندم می خودم برای ذهن  تو ر

 کسی بی و تنهایی که کجایی"

 غمو حس کرده آشنا من با

 تو آغوش از دوری داغ ببین

 احساسمو اورده در زانو به

 هنوز و شدی ذکرم و فکر همه

 تو پای دل  میشه آب داره

 شده وا من های لب قف  ببین

 تو چشمای کرده گو قصه و من

 دلواپسی عمق از خیالمو

ویای تا  برم می ب*و*سیدنت ر

 کنه می پر گریه شبو سکوت

 پرم می تو خواب از که شبایی

 تو پیش و باشی قسمت  نشد

وزت هر لبخند به  کن  عادت ر

 کنی مستت چشمای محو منو

و تو  کن  عبادت کعبه مث  ر

 زده مات  زندون، کنج این من
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ویای تو جا این از بیرون تو  من ر

 خورم می غ  تو جای گوشه این من

 من جای ها میله این از بیرون تو

 زن  می پر تو هوای تو دارم

 کشی می نفس هامو غصه داری

 قفس این از ش  می رها یادت به

 کشی می نفس من ی غصه از تو

 دلخورم خاکستری شهر این از

 هام لحظه تو پیچیده بغض این از

وزهای این تو  کسی بی از پر ر

 برام موندی تو تنها تنها، تو

 بشه تر عشق از چشمامون نباید

 خوره می بر شهر این خشکی به

 ها کوچه پس توی یکی هنوزم

و ها عاشقی داره  "بره می سر ر

 بال؟ ملیسا -

ضدار اگرچه صداش . بود صالبت با و محک  طور همون اما بود، بغ
 امتق دیدمش،. برگشت  اتاق در سمت به و شد باز ضرب یه چشمام
 :کردم زمزمه زده بهت. مشکیش چشمای و بلند

 متین ؟ -
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شمای ونی شب یه مث  جذابش سیاه چ  شد که اتاق وارد. شد بار
ویا خدایا. شیید جاری اشییکام و کار این باهام خدایا. نباشییه ر . نکن ر
و خیرش نگاه شمام از ر شت در سمت به و گرفت چ  از رت واقعی. برگ

 بار این بذاره؟ تنهام و بره خواد می نکنه. رسییید می نظر به همیشییه
 غلشب محک  پشت از اومدم که خودم به. شد چی نفهمیدم. نه دیگه
 .بودم کرده

 ... من. نذار تنهام -

و حرف  مامان جیغ صدای  .کرد قطع ر

 راه و زنه می حرف اون! شییکرت خدایا! س معجزه یه این...  این -
 !ره می

ستام متین و د شت سمت  به و کرد باز کمرش دور از ر  رمس حاال. برگ
وی و رنگش کرم پیراهن اشکام سی  و بود سینش ر . ردک می خیس ر
 :کرد زمزمه گوش  کنار متین

 !عشقه ی معجزه این -

*** 

 متین؟ -

 جان ؟ -

 داری؟ احساسی چه -

 :گفت و زد خبیث لبخند یه

 .حماقت عزیزم، حماقت -
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 این  دادن بله بعد دونسییت  می پیش دقیقه ده اگه! طور این که ِا، -
 .دادم نمی بله سال صد احساسته،

ور به. کردین می بیجا شما -  .گرفت  می بله ازت ز

 جوریاس؟ این -

 .خانم  دیگه بله -

ویای این خدایا. رفت غنج دل  ته خانم  لفظ از وزه پنج ر و ر  متمو ر
 .نکن

وز پنج شیید چی متین -  ریعسیی خواسییتی اتاق  تو اومدی که پیش ر
 بری؟

و اشکیت چشمای وقتی خب -  نبیرو اتاق از اگه کردم حس دیدم، ر
وم تا کن  می بغلت محک  و میام نرم  یه خرمآ بال خان  اگرچه. بشی آر
 .کن  بغلشون بنده که کرد کاری

 اتشاعتقاد هنوز کرده زندگی کانادا تو مدتی که این با که اومد خوشیی 
 .جاست بر پا

 .همیشه از بیشتر متین، دارم دوستت خیلی -

 .بیشتر ما -

وش و مائده و ماشینشون کور  مائده و دادن قرار متین ماشین موازی ر
 :گفت

 این بخور، منو بیچاره داداش این مخ کمتر شیییطون دختر های -
 .هست دیوونه طوری همین
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وش شبیه شدم تازه -  !تو با ازدواج بعد کور

 ور خواهرت بعد بگذره گرفتنت زن از دقیقه دو بذار فروش، آدم ای -
 .بفروش زنت به

 .شتهگذ گرفتن  زن از ثانیه دو و سی و دقیقه پونزده دقیقا االن -

 !رفت شدی فنا دیگه تو داداشی، دیگه نه -

شون سریع متین و دست . گرفت سبقت از  آروم و گرفت دستش تو ر
 .ب*و*سید

 برم؟ کجا االن خوشگل  خان  -

 همه سییراپا من. باشیی  کنارت خوام می فقط کجا، نیسییت مه  -
پا تو زخم ،  پدرجون دیروز متین. باش نوازش انگشییت همه سییرا
 ... پدر منظورم

و آرشام اس  نداشت  دوست حتی  .ببرم ر

 بهادری؟ آقای -

و همش من. ارثیه تقسی  سر خونه اومد آره، - . خودش به بخشیدم ر
وح شادی برای گفت  .کنه وقف خواد می پسرش ر

 .کنه می کاری خوب -

 .گفت تبریک پیشاپیش بهمون راستی آهان -

و همه امروز خانمی - وز خیال، بی ر مه ر  یه کاش. خودت و خود
 !کردم می پیدا خالی خونه

و -  !بودیا مثبت بچه خوبه! پرر
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 .داره ثواب  پس زنمی، االن تو عزیزم -

. دیدم الحا تا که هسییتی آدمی ترین پیچیده و مرموزترین تو متین -
 .کن  بینیت پیش وقت هیچ تون  نمی

 .دارم خانوم  ال ایده همسر شرایط پس جون، آخ -

 !لق دهن ی مائده ای -

سه پس کردی فکر - صرار بهش چی وا شنهاد بهت کردم ا ش پی  هدم
و رفتن  .کرد اذیت  خیلی ولی بده؟ ر

 بود؟ تلفن پشت گیریای حال منظورت -

 شدی؟ متوجه ه  تو یعنی بابا ای -

و برف زیر کله و کبک نقش داشتی توقع َپ، نه َپ  -  ن ؟ک بازی ر

و سرورم نقش فقط شما خانما، خان  نه -  .کنید بازی ر

بونی  چه -  .داره ز

 !مخلصی  -

 پایان

 دو و نود مرداد

 ستاری. الف

 


