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یه دفعه همشون به سمتم هجوم آوردند و به ثانیه نکشیده تو بغل فاطمه و مرضیه 

 .درحال خفه شدن قرار گرفتم

ها بیرون ریختند و همشون از اینکه خبر مرگم درست نبوده چقدر باالخره کال همسایه

 .خوشحال شدند

 .البته ناگفته نماند که چقدر سخت راضی شدند که من روح نیستم

لبخندی روی لبم بودتموم مدت  . 

و داشته باشی که اینقدر دوستت دارندچه خوبه کسایی . 

بلند گفتم: از همتون یه خواهش دارم و اونم اینه که درمورد اینجا اومدنم با هیچ احدی 

 .صحبت نکنید، حتی آقا جونم

 .کوچه تو همهمه فرو رفت

 .خیالت راحت –

 .نگران نباش ما دهنمون قرصه -

تر شده کوچه خلوتچیزی نگذشت ک . 

ای توی خونه کار داشتندرفتند سرکار و عدهای باید میعده . 

ها و مرضیه بودندتنها کسایی که موندند بچه . 

 .توپولو و فرهاد درحال ور رفتن با گیتارم بودند

تونم واستون بزنممواظب باشید خراب نشه وگرنه نمی – . 

یتار رو به سمتم گرفتو گرفتند و فرهاد گبا این حرف همشون دورم . 
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 .پس االن بزن –

 .لبخندی زدم و ازشون گرفتم

بلند شدم و درست وسط کوچه نشستم، بقیه هم رو به روم نشستند و منتظر نگاهم 

 .کردند

نفس عمیقی کشیدم و به یاد آهنگی که آخرین بار توی ماشین مهرداد گوش دادم 

 .شروع کردم به نواختن

 تو مال االن شدمی کاش …ا دلم خیلی برات تنگ شدهبا اینکه یه روز گذشته ام

 خیلی من واسه روزگار …پختممی ناهار واست داشتم و بودم خونت توی …بودم

کنی؟می دورتر مهرداد از ومن روز به روز داری که داری توجه خودت رحمی،بی  

 .سعی کردم بغض نکنم

 بوده که چی هر …کستهش خودم از همه، از دل …دونه چی به من گذشتهخدا می –

 تو …رفتم و بستم …رو درا خودم …شکسته هم در بغض یه مثل …هم از پاشیده

 آخر نبودم سنگ من …تو نفس با کشیدن نفس …برنگشتم من اما خواستی

 .شکستم

 .هر چقدر تالش کردم اما آخرش بغضم گرفت

 …سخته –

 …سخته –

ردم و با بهت همراهش ادامه و باال آوبا شنیدن صدای مهرداد پشت سرم سریع سرم
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 .دادم

 …دلتنگی سخته، قد یه ساله برام یه لحظه –

بغضم گرفت که سکوت کردم اما اون با غم توی صداش ادامه داد: تلخه، تنهایی 

درده بدترین …کسیتلخه، بی . 

و بستم و با بغض باهاش خوندمهامچشم . 

 …ت در حد حرفهعشق …بلرزه تنم روز وشب کی تا …بسه خوری خود …بسه –

محضه عادت یه من با بودنت ! 

 .هر لحظه نزدیک بود اشکم بریزه

و به دست برداشتم و خواستم به سمتش بچرخم اما پشت بهم نشست و کمرش

 .کمرم تکیه داد

 .آروم لب زد: ادامه بده

و به دندون گرفتم تا بغضم نشکنهلبم . 

تونی بفهمییدم! نمیو زدم که باهم گفتیم: تو بیداری چقدر کابوس دبقیش … 

 .این دفعه بغضم شکست اما اون ادامه داد: من چی کشیدم

 …و زدم و من با گریه و اون با بغض لب باز کرد: باید بتونم تنها بمونمهای بینشنت

 نفهمیدی تو …مردم تو واسه وعمرم همه اون …جنونم به رو نیست مهم اصال

وغرورم شکستی … 

و به دندون بدم و واسه باال نرفتن صدای هق هقم لبم گریه نذاشت همراهش ادامه
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 .گرفتم

و، شه؛ اون همه عمرمشکنم واسه همیشه این رابطه مرده درست نمیو میبغضم –

وو؛ تو نفهمیدی دود کردی حسمواسه تو مردم … 

کمرش برداشته شد اما با دستش که دور شکمم حلقه شد و چونش روی شونم 

و بستمهامنشست با گریه چشم . 

 تلخه، لحظه، یه برام ساله یه قد …کنار گوشم لب باز کرد: سخته، دلتنگی سخته

درده بدترین کسی،بی …تلخه تنهایی … 

و کنترل کنم تا بتونم باهاش بخونممسعی کردم گریه . 

 …حرفه حد در عشقت …بلرزه تنم روز وشب کی تا …بسه خوری خود …بسه –

محضه عادت یه من با بودنت ! 

هاش ی آخر رو با بغض عجیبی گفت و این دفعه اون سکوت کرد و دستلمهک

تر دورم پیچیده شدندحریصانه . 

 …تلخه تنهایی تلخه، لحظه، یه برام ساله یه قد …سخته، دلتنگی سخته –

درده بدترین کسی،بی … 

خونی کرد: تو بیداری خورد همهاش به گوشم میجوری که هرم نفس خیلی آروم

کشیدم چی من بفهمی تونینمی …بوس دیدمچقدر کا … 

 .درآخر چشم بسته نفس عمیقی کشیدم و تمومش کردم

شدصدا از هیچ کسی بلند نمی . 
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 .کوچه غرق سکوت بود

کردیمحتی دیگه گریه هم نمی . 

و توی موهاش فرو و به سرش تکیه دادم و چشم بسته دستمگیتار رو ول کردم و سرم

 .کردم

دیگه فردی هیچ نه و بیاد داخلش نیمایی بذاره نه …جا وایسهنخواستم زمان همیمی . 

دونم تا کی دیگه باید ازش دور باشم و نداشته باشمشنمی . 

شنیدمترین صدایی بود که میهاش لذت بخشصدای نفس . 

ها تا خواست چیزی بگه مرضیه هیسی گفتیکی از بچه . 

و بهم دادیم نشست حس فوق العاده خوبلب مهرداد که روی گونه . 

و هاشای زد اما انگار به یکی راضی نشد که پی در پی بوسیدم و حصار دستبوسه

تر کرد که با اینکه دردم گرفت اما لبخندی روی لبم نشستتنگ . 

 مرضیه: هی بلند شید ببینم چجوری

ها نیست بلند شیدها مناسب بچههم زل زدند به اینا! این صحنه . 

ای بودیم که توجهی ر زدن اما انگار ما دوتا تو دنیای دیگههمشون شروع کردند به غ

کردیمبه اطرافمون نمی . 

م حلقه کردی سینهو دور شکمم و یه دستشم دور قفسهیه دستش . 

خواد بدزدمتکنار گوشم آروم لب زد: دلم می . 

و بوسیدمباز گونه . 
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 .ببرمت جایی که دست هیچ احدی بهت نرسه –

ه آروم گفتم: نکن مهردادو بوسید کزیر گلوم . 

 .نفس زنان نزدیک گوشم گفت: حرف نباشه، مال منی

و بوسید که معترضانه آروم گفتم: مهردادبازم زیر گلوم ! 

 .بیشتر میون بازوهاش فشارم داد و با حرص عجیبی گفت: گفتم حرف نباشه

و باز کردمهامو بوسید که چشمتر کرد و گردنمو شلشالم . 

ای کشیدمها نیستند نفس آسودهه بچهبا دیدن اینک . 

ها هم زشتهبینه، جلوی بچهمهرداد میشه ولم کنی؟ یه همسایه میاد می – . 

و باال گرفتو روی پیشونیم گذاشت و سرمدستش . 

و جدا کنمهاشو بوسید که سعی کردم دستگلوم . 

 !مهرداد لطفا –

شت که نفس تو سینم و از روی شال روی گوشم گذاو کنار صورتم و لبشدستش

 .حبس شد

 !هیس –

هاش بودحرص عجیب و شدیدی توی کاراش و حرف . 

کنی؟اون مردک ببوستت اشکالی نداره اما واسه من بکن نکن می –  

 .زبونم بند اومد

کشید با و روی لبم میطور که ناخن انگشت شستشو تو مشتش گرفت و همونمانتوم
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کنی ست اون الشخور به تنت بخوره، غلط میذاری دکنی که میحرص گفت: غلط می

و لمس کنهذاری به جای من بدنتکه می . 

شد که آخرش طاقت نیاوردم و آخی گفتمتر میهاش تنگهر لحظه حصار دست . 

 .بیشتر تو بغلش خوابوندم که این دفعه تونستم ببینمش

ی قرمز رنگی بودهاش رگهتوی چشم . 

د تموم میشهآروم باش مهرداد، قول میدم زو – . 

و روی هم فشار دادهاشدندون . 

 !اصال چرا یه دفعه به این قضیه فکر کرد؟

و روی هم فشار دادمهامو محکم روی لبم گذاشت که از درد چشمخم شد و لبش . 

و نداشتمبوسیدم و من اصال قدرت جدا کردنشحریصانه می . 

و دهنم گذاشت و لبش و رویو که کمی برداشت خواستم حرفی بزنم اما دستشلبش

 .روی دستش گذاشت

و ندارمذارم برگردی، دیگه طاقتشدیگه نمی – . 

 .با ترس سعی کردم به عقب ببرمش

ذاره برگردمست، نمیاین دیوونه . 

 .خوشحالم که واست به پا گذاشتم –

 .با شنیدن صدای آشنایی انگار دیگه نفسم باال نیومد

بلند شدم و به شدت به سمتش چرخیدممهرداد زود ازم جدا شد که با وحشت  . 
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 .با کسی که دیدم شدید جا خوردم اما از طرفی خیالم راحت راحت شد

کنی؟ حاال کارت به جایی رسیده که مهرداد با تشر بهش توپید: تو اینجا چه غلطی می

زنی؟ هان؟و چوب میزاغ سیاه من  

 .خونسرد و دست به جیب به سمتمون اومد

 .به من نگاه کرد

 این واقعا رسمشه مطهره جون؟ –

 .به مهرداد نگاه کرد

خوریم اما در اصل تو پیش عشقتی و ما رو بگو چقدر داریم بخاطرت حرص می –

بوسیشداری می ! 

و گزیدماز خجالت لبم . 

مهرداد بلند شد و با اخم گفت: فضولیش به تو نیومده، اگه نگفتم به خواست مطهره 

 .بوده نه من

زد و گفت: اونوقت چرا؟رو بهم پوزخندی   

کنی؟ بزرگتره هر کار با اخم گفتم: االن تو دقیقا برای چی داری امر و نهی داداشت می

کنهخواد میمی . 

تره آره؟ اما تو این چند ماه من رو به روم وایساد و با حرص زیادی گفت: بزرگ

 …میوفتادم دنبالش تا

 .مهرداد غرید: ببند ماهان

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

9 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

دی بهش انداختم و بعد رو به ماهان گفتم: تو این دوماه چی کار نگاه کوتاه و اخم آلو

 می کرده؟

 …هر –

 …مهرداد به عقب پرتش کرد و با عصبانیت گقت: خفه شو ماهان، یه کلمه

 .جلوش وایسادم و با عصبانیت گفتم: تو ساکت شو مهرداد

 .به ماهان نگاه کردم

 .بگو –

کرد انداختهاش تهدیدش میبه مهردادی که داشت با چشم . 

 .دست به سینه خونسرد بهم نگاه کرد

کردمای باید پیداش میتو هر قبرستون پارتی – . 

و روی هاشو بست و دندونهاشخونم به جوش اومد و تیز نگاهش کردم که چشم

 .هم فشار داد

 …تو این چند ماه کارش شده بود سیگار کشیدن و مشروب –

هجوم برد که سریع دست به دیوار گذاشتم یه دفعه مهرداد کنارم زد و به سمتش . 

 .چنان مشتی بهش زل که روی زمین پرت شد

و گرفت و غرید: وقتی میگم خفه شو یعنی باید بشیشیقه . 

و گرفتمتا خواست مشتی بهش بزنه سریع مچش . 

 !بسه –
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و گرفته بودندها دورمونتعدادی از همسایه . 

بانیت گفت: چیه؟ حقیقت تلخه؟ هان؟ دوست و پاک کرد و با عصماهان خون کنار لبش

 نداری عشقت از کثافتکاریات خبر داشته باشه؟ که بدونه چه احمقی شده بودی؟

کشمت ماهانبا فکی قفل شده گفت: می . 

و روی هم هاشو پیچوندم که آخی گفت و چشمو آزاد کنه ولی مچشخواست مچش

 .فشار داد

صورتش گفتم: از روش بلند شو وگرنه بیشتر  و گرفتم و نزدیکشبا همون حالت یقه

پیچونممی . 

هام زل زد که داد زدم: گفتم بلند شوو باز کرد و نفس زنان به چشمهاشچشم . 

و روی هم فشار داد و بعد از اینکه نگاه تند و تیزی به ماهان انداخت بلند هاشدندون

و ول کردمشد که مچش . 

یست، بریدها گفتم: چیز خاصی نرو به همسایه . 

 .ماهان از جاش بلند شد

ت برگشته؟از کی حافظه –  

 .خیلی وقت نیست –

 .نگاهی به سر تا پای مهرداد انداختم

 با چند نفر خوابیدی؟ –

 .کمی خیره نگاهم کرد و بعد از کنارم گذشت و گفت: تا یادم میاد هیچی
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قیقا چی شد و داره دونم هیچی، حاال تعریف کن، دبه ماهان نگاه کردم که گفت: تا می

 چی میشه؟

** 

 .سینی چای رو ازش گرفتم و روی زمین نشستم

 .بشین زحمت نکش –

و جمع کردچادرش . 

 .شما راحت باشید، من میرم یه سر به سکینه خانم بزنم بنده خدا مریضه –

 .وقتی رفت گفتم: اینم از تموم ماجرا

سرش پایین بود  طور کهمهرداد تموم مدت دستش رو یه زانوش برد و همون

کردو باز و بسته میمشتش . 

ماهان جدی گفت: تو از پسش برنمیای مطهره، پس بکش کنار، تا نفهمیده که 

و به دست آوردی فرار کنحافظت . 

 .پوزخندی زدم

فرسته دنبالم تا کنه و مامورا رو میهرجا برم راحت یه شکایت نامه واسم تنظیم می –

و ترغیب کنه و میگه که شما مناز شماها هم شکایت می نتونم در برم، از طرفیم اون

 .کردید، هر چی باشه اون شوهرمه

و گرفت و به سمت خودش کشید که هینی کشیدمیه دفعه مهرداد بازوم . 

فهمم چه بالیی سرت میارمغرید: یه بار دیگه بگی شوهرمه دیگه نمی . 
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ش زل زدمهای به خون نشستهبه چشم . 

قول میدم تموم میشه، بهت – . 

اینبار درمونده گفت: آخه تا کی نباید داشته باشمت؟ هان؟ تا کی باید دست اون 

ت دم نزنی؟مرتیکه بهت بخوره و تو بخاطر نقشه  

 .درجواب این کلماتش فقط تونستم بگم: تموم میشه

و بستهاشچشم . 

کنم دیگه  و انجام بده، مدرک اونجا رو که جورداره میره نیویورک تا یه کار مهمی –

 .تمومه

 .ماهان نگران گفت: ما نگرانتیم مطهره

ای ندارم، لطفا درکم کنیدچاره – . 

و بستمهامیه دفعه مهرداد تو بغلش کشیدم که چشم . 

موندیجا میشد همیشه همینکاش می – . 

 .لبخند کم رنگی زدم

رسه که از بس کنارت بودم دیگه خسته میشیروزی می – . 

و! من هیچوقت ازت سیر نمیشمو با تشر گفت: نزن این حرفتر بغلم کرد محکم . 

تر شدلبخندم عمیق . 

******** 

بستمو میهای مانتوی آبیمکردم دکمهطور که از توی آینه به خودم نگاه میهمون . 
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 .کاش زود برگردیم، دلم براش تنگ میشه

طور که تیشرتش روی شونش بود وارد شددر باز شد و نیما همون . 

و برداشتم و گفتم: این همه وسیله واسه چی به خدمتکارا گفتی بردارن؟زردم شال  

 .در کمد رو باز کرد

 .الزم میشه، ممکنه اونجا نتونیم بریم خرید –

و برداشتمو روی سرم انداختم و کیف زردمشال . 

و ببندهاشو پوشید و گفت: بیا دکمهلباس زرشکیش . 

ای بهش رفتمچشم غره . 

کن و کمروت – ! 

 .اخم کرد

 .زود باش حوصله ندارم –

 .تعجب کردم

 !عجب آدمی

 .اخم کردم و به سمتش رفتم

هاش شدممشغول بستن دکمه . 

 .سردتر شدی –

هاش نگاه کردمبه چشم . 

 چرا؟ هوم؟ –
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و درست کردمشهاش گرفتم و یقهنگاه از چشم . 

 .از وقتی که سارا اینجاست احساس خوبی ندارم –

به ما ندارهاون که کاری  – . 

هاش نگاه کردمبه چشم . 

و به تو بچسبونه، فکر کردی ندیدم موقع دزدیده کنه خودشاما داره تالش می –

های خرکی میومد؟چسبوند و عشوهو بهت میشدن رادمان چجوری خودش  

و گرفتچونم . 

خوامو بخوان، من فقط تو رو میفهمی اگه هزار نفرم منخانم من، چرا نمی – . 

و ببندیم، ممکنه دیر به پرواز برسیمیا بحثب – . 

 .به سمت تخت رفتم و روش نشستم

و برداشتم و پوشیدمهامکفش . 

و دور مچش بستجلوی آینه وایساد و ساعت مچی مشکیش . 

و برداشت و توی خودش خالی کردادکلنش . 

 .به سمت در رفتم

 .میرم پایین –

دمو بهش ندادم و بیرون اومی حرفیبعد اجازه . 

مترسم آخرش گند زده بشه به نقشهتونم باهاش بهتر باشم، میهر کار بکنم نمی . 

، رادمانم روی مبل برندها رو دارند میها پایین اومدم که دیدم نگهبانا چمدوناز پله
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خورهنشسته و بستنی می . 

 .لبخندی روی لبم نشوندم و به سمتش رفتم

 چطوری بزرگ مرد کوچیک؟ –

و باال برد که خندیدمد و دستشبهم نگاه کر . 

 .کنارش نشستم

ست؟خوشمزه –  

 .سری تکون داد

 .خیلی –

 .بعد لیسی به بستنیش زد

خورد که بد هوس کردمیه جوری می . 

 .بلند گفتم: فرشته یه بستنی واسم بیار

 .صداش بلند شد: چشم خانم

 تو هم بستنی دوست داری؟ –

 .اوف چجورم –

 .به تیپش نگاه کردم

و باال زده بود و ساعت مچی مشکی دور مچ هاشای که آستینن سبز پستهپیره

 .کوچولوش بسته بود؛ شلوارشم شلوار تنگ مشکی بود

 !خوشتیپ شدیا –
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 .لبخند پهنی زد

 .ممنون، تو هم خیلی خوشگل شدی –

و بوسیدمخندیدم و روی موهای گندمی رنگش . 

خوردن شدم و واسم آورد که بازش کردن و مشغولفرشته بستنی . 

و حس کردمشو بستم و با تموم وجود مزههامچشم . 

 .تو حس بودم که یه دفعه صدای نیما رو کنار گوشم شنیدم

لیسیخوب می – ! 

و باز کردم و کنار کشیدمهامسریع چشم . 

 !زدمش و با حرص گفتم: یعنی بمیر

شد و گرفت و لیسی به بستنیم زد که صورتم با انزجار جمعخندید و مچم . 

و خودت بخور پسبقیش – . 

لیسی چرا واسه منخوام، درضمن، تو که اینقدر خوب میخندون گفت: نمی … 

و به طرفش گرفتم و تهدیدوار خواد چی بگه که سریع انگشت اشارمفهمیدم می

کشمتو بگی میشگفتم: ادامه . 

 .بلند خندید و به سمت در رفت

 .بلند شید باید بریم –

از من بلند شد و بستنی به دست دویدرادمان زودتر  . 

و توی سطل آشغال ریختم پشت سرشون رفتمبلند شدم و بعد از اینکه بستنی . 
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خوردمکرد بدون چندش شدنم میمطمئنم اگه مهرداد اینکار رو می . 

**** 

ی پروازمون نشسته بودیممنتظر اعالم کردن شماره . 

کردبازی مینیما هم با رادمان داشت نون بیار کباب ببر  . 

هام چرخوندم که با دیدن سحر اولش تعجب کردم اما کم کم اخمو اطراف مینگاهم

 .به هم گره خوردند

شناسمش و باز به اطراف نگاه کردموانمود کردم که نمی . 

 .چیزی نگذشت که کنار نیما وایساد

 .سالم –

 .مثل اینکه غریبه دیدم بهش نگاه کردم

 .نیما اخم ریزی کرد

کنی؟کار میم، تو اینجا چیسال –  

کنی؟نیما جان، معرفی نمی –  

 .سحر با لبخند به سمتم اومد

و معرفی نکردمببخشید که خودم – . 

و دراز کرد که بلند شدم و باهاش دست دادمدستش . 

ی نیماسحرم، دختر عمه – . 

و باال انداختمابروهام . 
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دونی، ندیده بودمتاوه، سالم، منم که فکر کنم می – . 

 .ایران نبودم عزیزم –

و انداختمآهانی گفتم و دستم . 

و قرض بگیرم؟تونم چند دقیقه شوهرتخندید و گفت: می  

 .نگاه کوتاهی به نیما انداختم و بعد گفتم: مشکلی نیست

 .تا وقتی که از دیدم پنهان بشند بهشون نگاه کردم

اد زنگ زدماز فرصت استفاده کردم و سریع از رادمان دور شدم و به مهرد . 

ش بلند شدبا شش بوق صدای گرفته . 

 الو؟ –

 .اخم کردم

 مشروب که نخوردی؟ –

ای کرد و با صدای بهتری گفت: عه تویی مطهرهانگار هل کرد که سریع سرفه ! 

 عصبی گفتم: میگم نخوردی که؟

 .نه، خواب بودم –

 .به ساعت مچیم نگاه کردم

 االن چه وقت خوابه؟ –

یگه، حاال بگو خانمم، کی میری؟خب خوابم میومد د –  

 .یعنی خیلی شیک و مجلسی پیچوندم
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چیزی دیگه نمونده، ببین چی میگم، بفهمم بازم خوردی، بازم کشیدی خیلی ازت  –

 دلخور و عصبانی میشم، فهمیدی؟

 .پوفی کشید

خانمم، قربونت برم، بذار دوری بگذره بعد که مال خودم شدی چشم، میشم همون  –

 .مهرداد

خوندیی گفتم: یعنی چی آخه مهرداد؟ خوشم نمیاد بخوری، مثال قبال نماز میشاک ! 

تر گفت: خدا تو رو ازم دور کرد، وقتی بازم بهم برت کمی سکوت کرد و بعد آروم

 .گردون اونوقت بازم درست میشم

 .سری به عنوان تاسف تکون دادم

اهان بگو سحر از خارج ها رو بیخیال، به مدونم چی بهت بگم، فعال این حرفنمی –

ست میزنه برگشته، حواسش یه زندگیش باشه، درضمن محدثه هم نفهمه، این دیوونه

 !به سرش

و به بیرون فوت کردنفسش . 

و دیگه کم داشتیماین – ! 

 .باید قطع کنم، خداحافظ –

 .یه بوس بده، بعد برو –

 خندون و معترض گفتم: مهرداد! پشت گوشی؟

هت زنگ میزنمیاال وگرنه صدبار ب – . 
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 .سعی کردم نخندم تا پررو نشه

 .روی بلندگو رو بوسیدم

 خوب شد؟ –

تونی بریای جونم، حاال می – . 

 .خندیدم و سری به چپ و راست تکون دادم

 .خداحافظ –

 .خداحافظ خانمم –

و توی جیبم گذاشتمو قطع کردم و گوشیتماس . 

ردم و به سمت رادمان رفتم که دیدم و پر از آب کباز خندیدم و از آب سردکن یه لیوان

 .نیما تنها داره این سمتی میاد

 با اخم گفت: کجا بودی؟

 .رفتم آب بخورم –

و به سمت رادمان گرفتملیوان . 

خوری؟می –  

 .ازم گرفتش و ممنونی گفت

ت کوش؟دختر عمه –  

 .مجبور شد زود بره، گفت از طرفش خداحافظی بکنم –

گفت؟با اخم گفتم: چی می  
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گفت ازم گله دارند که چرا نمیرم کانادا و بهشون سر درمورد مامان و بابام بود، می –

 .نمیزنم

دونستم دروغ میگه ولی بازم آهانی گفتممی . 

 .خدا به خیر کنه، معلوم نیست چی تو سرشونه

و اعالم کردندی پروازمونتا خواستم بشینم شماره . 

 عــطیــه#

گفت: دیگه برو خونه، من خوبم و بست و با صدای گرفتههاشچشم . 

جا بخواب میرم واست سوپ با حرص گفتم: آره، مشخصه، خیلی خوبی خیلی! همین

 .درست کنم

 .پوفی کشید

 !عطیه –

 .بلند شدم

 .حرف نباشه –

های درهم به سمت آشپزخونه رفتمبعد با اخم . 

و که انجام دادم بیرون اومدم که دیدم نیستکاراش ! 

هم فشار دادم و داد زدم: ایما و رویهامدندون … 

 .با بلند شدن صدای آب نفس پر حرصی کشیدم و به سمت اتاق رفتم

 !وارد که شدم دیدم بله! جناب رفته حموم
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ای به در زدمتقه . 

 بله؟ –

خوابیدی! چرا رفتی حموم؟گرفتی میمی –  

 .الزم بود، غر نزن –

 .پوفی کشیدم و از اتاق بیرون اومدم

بل نشستممنتظرش روی م . 

و به کنار سرم تکیه دادمی مبل و دستمو به دستهآرنجم . 

 .گذشت و گذشت، با اینکه صدای آب قطع شده بود اما از اتاق بیرون نیومده بود

 .با اخم بلند شدم و به سمت اتاق رفتم

 !همین که وارد شدم دیدم با یه حوله لباسی درحالی موهاش حسابی خیسند خوابیده

و برداشتم و محکم روی هم فشار دادم و این دفعه از حرص بالشت وهامدندون

های گرد شده نگاهم کردکوبوندم تو صورتش که از جا پرید و با چشم . 

فهمی که سرما خوردی نباید با و تو بغلش انداختم و عصبی گفت: خری یا نمیبالشت

 این موی خیس بخوابی؟ هان؟

و توی هم کشیدهاشاخم . 

هان؟ به تو چه؟ –  

 غریدم: به من چه؟

و کشیدم و بهش مشت و تا تونستم موهاشو گفتم و از عصبانیت افتادم به جونشاین
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 .زدم

کردسعی می کرد جدا کنه و هی آخ و اوخ می . 

 .ولم کن روانی –

کنم چون خیلی خریجیغ زدم: ولت نمی . 

تربیتخر خودای بی – . 

 …قربون خودت با تربی –

ید و روی تخت پرتم کرد که نفس تو سینم حبس شد و رسما الل و کشیه دفعه بازوم

 .شدم

م گذاشتی سینهو به قفسهدستش . 

های من خیس شده بودند و موهای اونم به طور بدی شلخته شده بودند، یه ور دست

شم پایین اومده بودحوله . 

 .معذرت خواهی کن –

تم: تو باید ازم معذرت کردم به بدن لعنتیش نگاه نکنم گفهمون طور که سعی می

 .خواهی کنی

 .نیشخندی زد

ی وحشی به جونم افتاده بود؟هاش مثل گربهنه بابا؟ پس کی بود با اون پنگول –  

 .حق به جانب گفتم: تقصیر خودته

و با صدا قورت دادمبیشتر روم خم شد که آب دهنم . 
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ی ثابت موند که دیدم روسریم به کل کنار خواست حرفی بزنه اما نگاهش رو یه جای

م بد تو دیدشهی سینهرفته و قفسه . 

و گزیدم و درستش کردملبم . 

هام نگاه کردبه چشم . 

 از این به بعدم نبینم تو کارای من فضولی کنی، خوشم نمیاد، اوکی؟ –

هام حلقه زد اما فقط سکوت کردمشدید بهم برخورد و اشک توی چشم . 

شد و کالفه دستی توی موهاش کشید و به سمت در رفت از روم بلند . 

و بستم تا بغضم نشکنههاماز اتاق خارج شد که چشم . 

 !خیلی خری عطیه! عاشق کسی شدی که حتی براش مهم نیستی

 .از روی تخت بلند شدم

و درست کردمبه کیفم چنگ زدم و سر وضعم . 

رفتم های درهم به سمت دراز اتاق بیرون اومدم و با اخم . 

 عطیه؟ –

 چیزی نگفتم

کردم تا اشکم نریزهمدام با پوست لبم بازی می . 

 .مشغول پوشیدن کفشم شدم که باال سرم وایساد

 کجا داری میری؟ –

 .بلند شدم و سعی کردم صدام نلرزه
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 .قبرستون –

و گرفت و در رو بستچرخیدم و در رو باز کردم که بازوم . 

 .بابت حرفم ببخشید –

و آزاد کنمبازوم تالش کردم . 

 !ولم کن، تو که از فضول خوشت نمیاد –

 .معذرت میخوام –

 .اینبار صدام لرزید

 .مهم نیست –

و آزاد کردم و خواستم در رو باز کنم اما یه دفعه از پشت بغلم کرد که دستم رو بازوم

 .دستگیره خشک شد و قلبم فرو ریخت

 .ببخشید، نفهمیدم چی گفتم –

هام روی گونم ریختچشماشکی از دریای  . 

و زدیبا بغض گفتم: ولم کن، حرف دلت . 

و بیشتر دورم حلقه کردهاشدست . 

 .سرما خوردم مغزم ارور میده –

و بستم و سکوت کردمهامچشم . 

 !نکن اینکار رو –

کنم؟کارت مینزدیک گوشم گفت: مگه چی  
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 .با بغض گفتم: اذیتم نکن

کنممنکه اذیتت نمی – . 

کنیگفتم: چرا میبا تحکم  ! 

 .هینی کشید

 !عطیه؟! تو و این حرفا؟ –

و پر کردحرص وجودم . 

و نبرن با این ذهن خرابتیعنی مردشورت – ! 

و به دستش زدمای زد و محکم فشارم داد که از درد آخ بلندی گفتم و مشتمقهقهه . 

 !روانی –

 .باز خندید و ولم کرد

و به سمت آشپزخونه کشیدم و گرفتخواستم در رو باز کنم اما بازوم . 

 !اوی پررو ولم کن –

 .چیزی نگفت و توی آشپزخونه بردم

و ظرف کن واسم بیارجلوی گاز وایسوندم و گفت: سوپ . 

 .الکی سرفه کرد

 .من سرما خوردم حوصله ندارم –

و روی هم فشار دادم و دهن باز کردم که بهش فحش بدم اما تند از هامدندون

فت که لگدی به کابینت زدم و بیشعوری زیرلب گفتمآشپزخونه بیرون ر . 
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********** 

 مــطـهــره#

و باز کردم و با لبخند به اطراف چشم دوختمدر بالکن . 

کرد یه روز بیام نیویورکو میکی فکرش ! 

 .در رو بستم و از اتاق بیرون اومدم

د و باعث شد که و جلب کرهای چوبی داشتم پایین میومدم اما صدای نیما توجهماز پله

 .وایسم

و واسم بیارمدارک اقامت – . 

 .اخم کردم

 .خوبه –

 .بعدم قطع کرد

 کامال پایین اومدم و با اخم گفتم: قضیه چیه؟

و توی جیبش گذاشتبه سمتم چرخید و گوشیش . 

جا درس بخونهخوام رادمان همینچیز مهمی نیست، راستی، می – . 

دونیتفاوت گفتم: هرجور صالح میبی . 

 .بهم نزدیک شد

خوام خالفکار بشهراستش نمی – . 

 .ابروهام باال پریدند
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خوام تو آرامش باشهمی – . 

و گرفتدو طرف صورتم . 

ی خودمونطور بچههمین – . 

و گرفتمای در کار نخواهد بود اما زود جلوی خودماومدم جبهه بگیرم و بگم بچه . 

 .امیدوارم اینطور باشه –

 .هست –

و ببوسه اما یه دفعه در باز شد و رادمان با سر و صدا وارد ورد که لبمو جلو آسرش

و روی هم فشار دادم و عقب کشیدهاشخونه شد که دندون . 

 !لعنت به این بچه –

 .خندم گرفت

 رادمان نفس زنان گفت: بابایی بابایی؟

 نیما: جون بابایی؟

 کی میریم بگردیم؟ –

 .نیما به من نگاه کرد

 بریم؟ –

دمان نگاه کردمبه را . 

و توی هم قفل کرد و با التماس بهم نگاه کرد که خندیدمهاشدست . 

 .آره بریم –
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و ریز کردیمهامونو چشمرادمان جیغی کشید که هممون . 

 .با خوشحالی به سمت پله ها دوید و داد زد: دوست دارم خاله جون

 .هممون حتی سیروان خدای سنگ هم خندیدیم

رفت سیروان هم پشت سرش . 

 .نیما به ساعتش نگاه کرد و با اخم گفت: قرار بود شروین تا االن بیاد

 .نگران نباش میاد، بیا بریم آماده بشیم –

ها رفتیمو به بیرون فوت کرد و باهم به سمت پلهنفسش . 

یه دفعه در قسمت جنوبی خونه به صدا دراومد و آیفون پی در پی زنگ زد که با اخم به 

 .هم نگاه کردیم

 .نیما به سعید اشاره کرد که به سمت در رفت

و گرفته بود و پهلوی اون طرف پر از خون بود چیزی نگذشت که با یکی که زیر بازوش

 .به داخل اومد

 …با ترس گفت: آقا شروی

و باال آورد که با دیدن شروین و وضعیتش نفسم بند اومداون مرده سرش . 

ما …نی – … 

 .نیما با ترس به سمتش دوید

 شروین این چه وضعیه؟ –

 .به خودم اومدم و پشت سرش دویدم
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ش داد و نشوندشو گرفت و به دیوار تکیهنیما زیر بازوش . 

 نفس بریده گفت: چی شده؟

برید …. اینجا.درحالی که به زور حرف میزد گفت: از. . 

 با ترس گفتم: چرا؟

گرفتی …زن …که فهمیده …میان …نفس زنان گفت: دارن ! 

و گرفت و بلند گفت: د درست حرف بزن؛ چی شده که مثل احمقا به هاشونهنیما ش

 جای بیمارستان اومدی اینجا؟

و به سختی قورت دادآب دهنش . 

سراغت …میاد داره …سارا …بابای – . 

های نیما رو پر کرد و سریع بهم چشم دوختدونم چرا ترس شدیدی چشمنمی  

جونی به نیما زدشروین مشت بی . 

فهمی؟نمی –  

و گرفت و بلندم کردنیما انگار به خودش اومد و زود بازوم . 

 .رو به سعید گفت: برسونش بیمارستان

و آزاد کردم و درحالی که استرس داشتم گفتم: مگه کیه؟ چی شده؟بازوم  

ها کشوندمو گرفت و به سمت پلهباز بازوم . 

 !مگه کیه که اینقدر ازش هراس داره؟
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دم اما قبل از اینکه حرفی بزنم داد زد: باید بریم، داره میاد سراغ و آزاد کربازم بازوم

 !تو

 .نفس تو سینم حبس شد

 چرا؟ –

و گرفت و یه بار تکونم دادنفس عصبی کشید و بازوهام . 

 .سوال پیچم نکن باید بریم –

ها کشیدمو گرفت و به باالی پلهبعد یه بازوم . 

 داد زد: سیروان؟

ادمان بیرون اومدسیروان با دو از اتاق ر . 

 بله ارباب؟ –

و بردار و سریع از اینجا دورش کنخیلی زود رادمان – . 

 .با عجله چشمی گفت و وارد اتاق شد

 .بازم کشیدم و وارد اتاق خودمون شد

و به سمتم پرت کرد که گرفتمشمو برداشت و اسلحهشاسلحه . 

ترسمکسی نمیقاطعانه گفتم: تا نگی چه خبره هیچ جایی نمیام، من از  . 

و روی هم فشار دادهاشو مشت کرد و دندوندستش . 

 .اینبار من داد زدم: حرف بزن

و به سمتم پرت کردکتم . 
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 .آماده شو تو ماشین بهت میگم –

 .نفس عصبی کشیدم و پوشیدمش

و گرفت و با ابروهای باال رفته شالی برداشتم اما تا خواستم روی سرم بندازم مچم

 !گفت: واقعا؟

و کشیدممچم . 

 چیه؟ فکر کردی وسط مملکت غریب سر لخت میام؟ –

و روی سرم انداختمشال . 

و از اتاق بیرون بذاریم در هال با صدای بدی باز شد جوری که حس تا خواستیم پامون

کردی کنده شدمی . 

و بست و چندین بار به هاشاز ترس به باال پریدم و سریع به نیما نگاه کردم که چشم

ر مشت زددیوا . 

 .صدای یه مرد بلند شد

 نیما؟ –

 با ترس گفتم: اومدند؟

بهم نگاه کرد و عصبی گفت: بابای ساراست، درصورتی گذاشت طالق بگیرم که دیگه 

 .زن نگیرم، تو آمریکا آدم به شدت پر نفوذیه

 بازم صدای دادش بلند شد: کدوم قبرستونی هستی؟

 .حتی از منم قدرتمندتره –
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کرد به اطراف نگاه . 

 .باید فرار کنی –

 .نه –

 .با اخم نگاهم کرد

ترسم، اون حق نداره که واست امر و نهی کننه نیما، من نمی – . 

 !به کنار پرتش کردم و از اتاق بیرون اومدم که عصبی گفت: مطهره

و گرفتها بهم رسید و سریع بازومباالی پله . 

ای؟تو دیوونه –  

 .پوزخندی زدم

و دیدی؟کجاش –  

و آزاد کردم و زود از پله ها پایین اومدم که یه مرد فوق هیکلیه کت و شلوار ومباز

 .پوشیده با پنج نفر محافظ دورش دیدم

و برانداز کردو از کنج لبش برداشت و سر تا پاممرده سیگارش . 

 با اخم گفتم: احیانا اینجا زنگ نداره؟

دن که ابروهام باال هاش اسلحه روم کشیتر بشم محافظتا خواستم بهش نزدیک

 .پریدند

ها رو پایین بردندو باال گرفت که اسلحهمرده دستش . 

 .یه پک کشید و به سمتم اومد
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و معرفی کن بانوی جوانخودت – . 

 .پوزخندی کنج لبم نشوندم

 .حدس بزن –

 .رو به روم وایساد و نیشخندی زد

 .زن نیمایی –

هام بردمو داخل جیبهامدست . 

 .درسته –

و پر کردش به پشت سرم افتاد که عصبانیت نگاهشنگاه . 

خوای با دم شیر بازی کنی؟خیلی احمقی پسر! واقعا می –  

 .خواست از کنارم رد بشه که جلوش وایسادم

 .مشکلت با منه، نه شوهرم، پس بیا حلش کنیم پدرجان –

 .کوتاه خندید

کنم دختر جونو تحسین میشجاعتت – . 

خوام تنها باهاش حرف بزنممینیما: مطهره برو باال،  . 

و انداخت و با پاش لهش کردمرده سیگارش . 

کرد گفت: نه، اتفاقا مشتاق شدم که با این خانم طور که به سر تا پام نگاه میهمون

 .صحبت کنم

 .به نیما نگاه کرد
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م کجاست؟نوه –  

 .نیما: اینجا نیست

صدمه زدی؟ ها پایین اومد و عصبی گفت: واسه چی به شرویناز پله  

شد، منم گفتم یه کم ادبش زیاد داشت غلدر بازی واسم درمیاورد و دم پرم می –

 .کنند

شون پیدا نمیشه، نکنه بالیی سرشون آورده؟عجیبه که محافظا سر و کله  

ها رفتمرده چرخید و به سمت مبل . 

اسلحه بدون البته …زنیمبیاین، حرف می – . 

اومدند که به نیما نگاه کردمهاش به سمتمون دو تا از محافظ . 

و تحویل داد منم تحویل دادمشوقتی دیدم اسلحه . 

ها رفتیم و نشستیمبا هم به سمت مبل . 

 .مرده بهم نگاه کرد

 .اولین اینکه من جاویدم –

و به سمت نیما سوق دادنگاهش . 

به  ودونم اون دختر دلشو دوم اینکه سارا حرفی به من نزده، خودم فهمیدم، نمی –

چیه تو خوش کرده که هنوزم عاشقته اما تو چی کار کردی؟ رفتی زن گرفتی و جلوی 

کنیهاش باهاش معاشقه میچشم ! 

 .اخم کردم
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کنی اما االن که زیر قولت زدی باید باهات جاوید: تو بهم قول دادی که ازدواج نمی

کار کنم؟چی  

دیدماسترس نیما رو خوب می . 

بیدکوو به زمین میمدام پاش . 

ترسهبینم اینقدر ازش میاولین نفریه که می ! 

 .نیما: اتفاقی افتاد که مجبور شدم زن بگیرم

و توی دستش چرخوندپا روی پا انداخت و کلتش . 

 چه اتفاقی؟ –

 .با استرس به نیما نگاه کردم

 !این یه ازدواج صوریه –

هام گرد شدندچشم . 

شیمادامه داد: و به زودی هم از هم جدا می . 

 .ناباور نگاهش کردم

 .نیم نگاهی بهم انداخت

 …جاوید: کی؟ و

 .یه دفعه صدای آشنایی بلند شد

 !به! جاوید خان –

 .به در نگاه کردیم که با دیدن شاهرخ حسابی تعجب کردم
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 .نیما با تعجب آروم بلند شد

 .جاوید بلند شد

 !ببین کی اینجاست –

 .بعد به سمتش رفت

ریزی داشت نگاه کردممتعجب به نیمایی که اخم  . 

کردمو بغل کردند که بیشتر تعجب به هم که رسیدند کوتاه هم . 

شاهرخ یه چیزی دم گوش جاوید گفت و بعد چرخید و به سمت در رفت که جاوید به 

هاش اشاره کرد و بعد با شاهرخ از خونه بیرون رفتنددوتا از محافظ . 

فر از افراد جاوید موندند و به ما چشم های این و اون بیرون رفتند و فقط دو نمحافظ

 .دوختند

کنه؟کار میشاهرخ اینجا چی –  

های قدیمی همنددونم اما اون و جاوید دوستبا اخم گفت: نمی . 

 .شاید اومده کمکمون کنه –

 .پوزخندی زد

خواست و با تیر میزنه! یادت که نرفته؟ اون همونی بود که میی منمعمرا! اون سایه –

زم بگیرهتو رو ا . 

و مثل خوره به جونم بندازههمین حرفش کافی بود تا استرس . 

حدود بیست سی دقیقه گذشت تا اینکه به داخل اومدند که این دفعه از حس ترس و 
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و دور بازوش حلقه کردمناامنی به نیما نزدیک شدم و دستم . 

 .کوتاه بهم نگاه کرد و آروم گفت: نترس، من هستم

قورت دادمو به زحمت آب دهنم . 

هاش بیرون رفت و جاوید نگاه تهدیدواری به نیما انداخت و بعد به همراه نوچه

ی طالیی دم در گذاشت و رفتی آینهها رو روی پایهیکیشون اسلحه . 

ای کشیدمو بستم و نفس آسودههامچشم . 

کنمدونی که الکی بهت کمک نمیشاهرخ: تعجب نکن نیما خان، می . 

باز کردمو هامسریع چشم . 

خوای؟نیما با اخم گفت: چی می  

و روی مبل انداختخودش . 

هاش خوب تو دید بود ش که با باز بودن دکمههای نسبتا سفید روی سینهاون پشم

و به هم میزدحالم . 

شون مو داشته باشهی سینههمیشه متنفرم که مردا قفسه . 

جبرانش یه بار بهش  و نجات داد، بهش گفتم واسهمیه سال پیش شروین نوه –

کنم، گذشت و گذشت تا اینکه امشب از بیمارستان بهم زنگ زد، ازم کمک می

خواست که بیام تو رو نجات بدم، منم مجبور شدم بگم باشه، حاال هم برید خوش 

بینیدبگذرونید، چیزی بهش گفتم که دیگه حتی رنگ جاویدم نمی . 

 با اخم گفتم: چی گفتی؟
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وشگلهالزم نیست بدونی خ – . 

تونی بریهات باش، حاال هم خوش اومدی مینیما غرید: مواظب حرف . 

 .پوزخندی زد و بلند شد

 .رو به روم وایساد

 .حیف شد از دست دادمت –

و باال برد که سریع خونم به جوش اومد و قبل از اینکه حرفی بزنم نیما مشتش

و گرفتمدستش . 

 .آروم باش –

نگاه کرد های به خون نشسته بهشبا چشم . 

و رو بدنم چرخوند و بعد به سمت در رفتخونسرد نگاهش . 

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

های خودمون به داخل اومدند که طبق حدسم همین که همشون بیرون رفتند نگهبان

 نیما داد زد: کدوم قبرستونی بودید؟

 .یکیشون با ترس گفت: ببخشید ارباب محاصرمون کرده بودند

و روی هم فشار دادو بست و دندون هاشهاششمنیما چ . 

و بیارید نیویورک، تعدادمون کمهنگهبانه ادامه داد: لطفا آدمای بیشتری . 

و توی موهاش کشیدو آزاد کرد و به سمتی رفت و دستشنیما دستش . 

 .گمشید بیرون –
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 .به ثانیه نکشیده همشون بیرون رفتند

بش درآورد و بین دو لبش گذاشت و با فندک و از جا سیگاری شیک توی جیسیگاری

 .روشنش کرد

 .روی مبل نشستم و از ته دل خدا رو شکر کردم

و به گوشش چسبوندکشید گوشیطور که میهمین . 

 کجایی؟ –

-… 

 .خوبه، برش گردون –

و توی جیبش گذاشتگوشی . 

و کنارم انداختبه سمت مبل اومد و خودش . 

 .بلند شو بین پام بشین –

و باال انداختمبرومیه ا . 

کنه؟اینجا و اونجا چه فرقی می –  

 .چنان نگاهی بهم انداخت که به غلط کردن افتادم

و درآوردو از سرم انداخت و با یه دست کتمبلند شدم و بین پاش نشستم که شال . 

و باال گرفتم داد و سیگارشبه خودش تکیه . 

کشی؟می –  

 من کی کشیدم؟ –
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 .خودش پکی کشید

کنهو آروم میفتم شاید بخوای امتحانش کنی، آدم عصبیگ – . 

 .اخم کردم

 .نه ممنون، باشه مال خودت –

 .از بس کشیده بود دیگه به بوی سیگارش عادت کرده بودم

و نوازش کردو زیر گلوم برد و گردنمدستش . 

 .بابت اون حرفم ناراحت نشو، بخاطر محافظت از خودت مجبور شدم دروغ بگم –

کنم، ناراحت نیستمت میدرک – . 

 .آروم لب زد: ممنون

 .نفس عمیقی کشیدم

و انجام میدی که برگردیم؟کی کارات –  

دونمنمی – . 

 .اخم کردم

دونی؟ نیما من از کشور غریب خوشم نمیادیعنی چی که نمی – ! 

و تو گودی گردنم فرو کردو کنار زد و سرشموهام . 

کنیاینقدر غر نزن! بهش عادت می – . 

هام حلقه کرد و به و دور شونههاشا حرص کنار کشیدم و خواستم بچرخم اما دستب

 .خودش چسبوندم
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شداونقدر بازوهاش بزرگ بودند که آدم زیرشون گم می . 

هام بسته شدند اما با حرص گفتم: نکن نیما و مکید که خود به خود چشمگردنم

 .حوصله ندارم، اعصابمم خورده

زدبوسه ای به زیر گوشم  . 

کنمخودم درستت می – . 

و روی گردنم کشید که کال شل شدمزبونش . 

رسه، در خونه هم قفلش شکستهنکن االن رادمان می – ! 

و گزیدمم رد کرد که لبمو از یقهدستش . 

 .حرف نزن بذار آروم شم –

هام پایینش آوردلباسم کشی بود واسه همین راحت از شونه . 

و بوسیدمروی شونه . 

و عقب ببرمکه حسابی گرمم شده بود سعی کردم صورتش درحالی . 

 !ولم کن نیما –

و گرفت و بلندم کردیه دفعه زیر زانو و گردنم . 

 .اینطور حال نمیده، باید هات بشی –

دارش زل زدمهای تببا اخم به چشم . 

ها باال اومد و وارد اتاق شداز پله . 
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 .روی تخت انداختم

کنم؟دونی دارم به چی فکر میمی چند وقته مثل قبل نیستی، –  

 .استرسم گرفت

 .شاید دلت پیش یکی دیگه گیر کرده –

 نفس بریده گفتم: این مزخرفات چیه نیما؟

و روی بدنم کشیددستش . 

 .پس ثابت کن –

 با استرس گفتم: چجوری؟

 .کمی خیره نگاهم کرد و بعد بلند شد

 .صبر کن –

 .از اتاق بیرون رفت که با استرس نشستم

 .آروم باش مطهره، هر چی گفت انجام بده نباید بیشتر از این شک کنه

 .چیزی نگذشت که وارد شد

ی مشروب و لیوان توی دستش ماتم بردبا دیدن شیشه . 

 .در رو بست و قفل کرد

تونه بیاد تواینطوری رادمان بیاد نمی – . 

خوای بکنی؟کار میبه سمتم اومد که با استرس گفتم: چی  

و پر از مشروب کردت و لیوانکنارم نشس . 
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 .به سمتم گرفت

 .بخورش –

 .با ضربان قلب باال به نگاه خونسردش چشم دوختم

کنم دیگه نیازی به این نیستخودم هر کار بگی تو رابطه می – . 

تر میشیبا این هات – . 

و گرفت و روی لیوان گذاشتدستم . 

 .بگیرش –

 …نیما –

ی ثابت کنی؟خواپرید وسط حرفم: مگه نگفتی می  

 .با تردید ازش گرفتم

ترسیدمدونم چرا از خونسردی توی نگاهش مینمی . 

کردم یه چیز پشتشهحس می . 

و روی لبم گذاشتملیوان . 

و پشت گوشم بردموهام . 

 .بخور عشقم، قراره بریم تو ابرا –

 .از االن توبه خدا

و بستم و سر کشیدمهامچشم . 

و سوزوندتر بود و تا ته گلومم خیلی تلخخوردنسبت به مشروبی که قبال می . 
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و خوردمو روی هم فشار دادم و تا آخرشهامچشم . 

ی آتیش کردو تبدیل به کورهو آورده که اینقدر زود بدنممعلوم بود اونقدر قویش . 

و پایین بردم و بهش نگاه کردملیوان . 

 .لبخند عجیبی روی لبش بود

داد که به تاج تکیه داده شدم و ازم گرفت و روی تخت هلملیوان . 

اراده ازش گرفتم و پر کرد و به سمتم گرفت که این دفعه بیروم لم داد و دوباره لیوان

 .و بازم خوردم، اونم تو همین لحظه مشغول بوسیدن گردنم شد

هام تند شده بودندسوختم و نفسهر لحظه بیشتر از قبل می . 

و توی موهاش فرو کردمتمو انداختم و دسو که خوردم لیوانکلش . 

و رو تموم بدنم حس کنمدوست داشتم دستش . 

 .گاز ریزی از گردنم گرفت که آخی گفتم

م زدی سینهای به قفسهو به کل درآورد و بوسهلباسم . 

 کنار گوشم نفس زنان گفت: دوست داری باهام یکی بشی؟ هوم؟

خوام کبود بشهو ببوس، میطاقت گفتم: آره، گردنمو به گردنم چسبوندم و بیلبش . 

های عمیقی به گردنم زد تا کنار لبم اومدترش کرد که بوسهانگار این حرفم جری . 

و تو مشتم گرفتم و حریصانه همراهیش و با قدرت روی لبم گذاشت که موهاشلبش

 .کردم
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*********** 

 نــیـما#

شد که خواب رفتهای میم بود و چند دقیقهسرش روی سینه . 

دادو بهم میم دور بدن لختش حلقه بود و گرمای تنش لذت خاصیدست . 

و چرخوندمی قرص توی دستمبسته . 

 .یکی از خدمتکارا از زیر یه میز پیداش کرده بود

ش تجویز کرده بودهایی بود که دکتر واسه برگشتن حافظهیکی از قرص . 

و توی موهاش کشیدمدستم . 

کنی با این تغییر ناگهانی رفتارت هره؟ فکر میکنی چقدر احمقم مطواقعا فکر می –

فهمم که همه چیز یادت اومده؟نمی  

 .پوزخندی زدم

دونم که اگه پیشمی بخاطر اینه که انتقام نه خانم من، من احمق نیستم، می –

 .بگیری، اما همه چیز به این راحتی نیست خانمم

ای به موهاش زدمبوسه . 

شکنم تا تو این و میپا خطا کنی شده قلم پاتبخوای نخوای مال منی، دست از  –

 خونه موندگار بشی اما مگه دلم میاد لعنتی؟

و روی بالشت گذاشتم که تکون خفیفی خوردچرخیدم و سرش . 

و نوازش کردشگونه . 
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پس تنها راهی که به ذهنم رسید حامله کردنت بود، اینطور دیگه مجبور میشی  –

 .بخاطر بچمون بمونی

م پشت پلکش کشیدم و لبخند مرموزی زدمو آروشستم . 

و ببینم، تو چطور؟دوست دارم زودتر مامان شدنت –  

 .نیشخندی زدم

ای مطمئنا خوشحال نمیشی چون دیگه باید مهرداد رو دور بندازی و مراقب بچه –

 .باشی که باباش منم

سم به لبش نزدیک شدم و آروم زمزمه کردم: اما اگه تا چند روز دیگه کسی به ا

 مهرداد رادمنش روی زمین نباشه چی؟

 .آروم خندیدم

 .دیگه تسلیم میشی خانم کوچولوم –

و روی لبش گذاشتم و با لذت کوتاه بوسیدمشلبم . 

و روی بالشت گذاشتم و ای به شکمش زدم سرمپایین رفتم و بعد از اینکه بوسه

 .بغلش کردم

ی بچمون و خنده دای گریهو بستم و به روزی فکر کردم که صهامبا سرخوشی چشم

 .تو این خونه بپیچه

********* 

 الدن#
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و توی هم قفل کردهاشپشت میزش نشست و دست . 

 درستش نشه که نیست چیزی اما کنم نگرانت خوامنمی …ها رو دیدمآزمایش –

بشی داربچه نشه و کرد . 

آخرین رابطه که به  نگران گفتم: منظورتون چیه خانم دکتر؟ من االن نزدیک یه ماهه از

گذره اما خبری نیست، چیز خاصیه؟قصد حامله شدن بوده می  

 .لبخندی زد

 .نترس، با دارو درمان میشی، ببین عزیزم، طبق آزمایشاتت چسبندگی رحم داری –

هام شدید به هم گره خوردنداخم . 

دار بشیتونی بچهاول باید درمان بشی و بعد می – . 

و با بهت گفتم: یعنی االن حامله نیستم؟ هام از هم باز شدنداخم ! 

 .متأسفانه نه، اول باید درمان بشی –

هام حلقه زدو روی دهنم گذاشتم و اشک توی چشمدستم . 

تونه این اتفاق بیوفته! اون آخرین شانسم بودنه نه! نمی ! 

 .سریع به کیفم چنگ زدم و بلند شدم

هاش از مطب بیرون زدم که دنبا بغض به سمت در دویدم و بدون توجه به صدا ز

 .بالفاصله بغضم شکست

کنار ماشین بدون توجه به مردم با گریه داد زدم: لعنت بهتون! لعنت بهت الدن! گند 

 !زدی
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و و روی سقف گذاشتم و با هق هق گفتم: آخرین شانستلگدی به ماشین زدم؛ سرم

یشد، باز باید تالش کنی لعنتاز دست دادی! نباید اینطوری می . 

 مــطـهــره#

هام با سنگ خوردش کرد که میخکوب شده نگاهش و برداشت و درمقابل چشمگوشیم

 .کردم

و توی باغچه ریخت و گفت: اینطور نگام نکن، الزم بود، ممکنه بابای سارا با جنازش

و بزنه بیاد سراغتاین یه جا که تنها میری ردت . 

کار کردی نیما؟با بهت زمزمه کردم: تو چی  

هام حلقه زدک توی چشماش . 

اون همه عکس و فیلمی که امروز صبح مدرک ازش گرفته بودم توی گوشیم بود و 

 !قرار بود امروز ظهر واسه سرگرد بفرستم

 .بغضم گرفت

ی سرگردم حفظ نیستمحتی شماره . 

و نابود کردهامتموم برنامه ریزی . 

 .پوفی کشید

 !مطهره فقط یه گوشی بود –

به عقب پرتش کردم و با بغض داد زدم: خیلی کثافتی، تو  بهم نزدیک شد که

دونستی که چقدر دوسش دارممی . 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

50 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .بغضم شکست و با دو به سمت ساختمون رفتم

 مطهره؟ –

و جلوی دهنم گرفتم تا صدام بلند نشهدستم . 

ی کنار در کوبیده شدمدر رو باز کردم اما یه دفعه به شیشه . 

 .با گریه تقال کردم

و ببینمخوام ریختتمیولم کن ن – . 

 .به زور بغلم کرد که تقال کردم و تو بغلش خفه داد زدم: ولم کن

ش چسبوندی سینهو بیشتر به قفسهسرم . 

خرم، قربونت برم فقط بخاطر خودت اینکار رو کردمیکی دیگه واست می – . 

خوامخوام، نمیها گفتم: نمیدرست مثل بچه … 

خوامبلندتر داد زدم: نمی . 

تر بغلم کرد که دیگه نتونستم تقال کنم و فقط صدای هق هقم بلند شدکممح . 

ذارم خودت بری بخری، خوبه؟ آخه این بچه بازیا چیه که داری درمیاری اصال می –

ها اینطوری ببینتت به نظرت دیگه حاضر میشه ازت دستور بگیره؟خانمم؟ یکی از بچه  

 !با گریه گفتم: خفه شو، اصال گمشو

کنی که فکر کنم واقعا تو اون گوشی یه چیزی بودهم داری کاری میکم ک – . 

و باز کردم و حتی یادم رفت گریه کردن یعنی چیهاممثل مجرما سریع چشم . 

هام زل زدو عقب برد و مشکوک به چشمسرم . 
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 چیز خاصی بوده؟ –

و به زور قورت دادمآب دهنم . 

 .نه نبوده، فقط دوستش داشتم –

چشمم کشیدو زیر شستش . 

دونی که چقدر فضولهخودی گریه نکن، یه دفعه رادمان میاد پایین، میپس بی – . 

و بستمهامچشم . 

گیری، پس الکی ضعف نشون ی سرگرد رو از مهرداد میتونی مطهره، شمارهبازم می

 .نده

ای به موهام زدش گذاشت و بوسهی سینهو به قفسهسرم . 

 .پس آروم باش –

 زندگیم توی پاتم رد حتی دیگه که روزیم منتظر …ازت متنفرم نیماآخ که چقدر 

 .نباشه

و گرفت و بلندم کرد که چند ثانیه تو همون حالت بودیم تا اینکه زیر زانو و گردنم

 .شاکی گفتم: خودم میام

 .وارد خونه شد

خوام ببرمت یه جاییشیم؛ میمیریم باال آماده می – . 

 با اخم گفتم: کجا؟

دلبخندی ز . 
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گذرهفهمی خانمم، مطمئن باش حسابی خوش میمی – . 

 .با شَک نگاهش کردم

دونهباز چی تو سرشه؟ خدا می . 

# بعد_ماه_یک  

کنم، میگه پاییدم با بغض گفتم: مهرداد من دارم دق میو میطور که اطرافمهمون

کار کنم؟گردیم ایران، من چیو دیگه هم برنمیمونیمواسه همیشه همین جا می  

 .با غم توی صداش گفت: خانمم بخدا بغض نکن دیوونه میشم، اصال من میام اونجا

کنمخواد، خودم یه کاریش میتند گفتم: نه نه نمی . 

تر شدبغضم بزرگ . 

گیره و میگه واسه خودم خوبه، نکنه و میعوضی هر وقت میریم ماموریت گوشیم –

 فهمیده؟

قراره چند نفر رو بفرسته اونجامنفی بازی نکن قربونت برم، سرگرد میگه  – . 

و به زحمت قورت دادمآب دهنم . 

 مهرداد؟ –

 جونم خانمم؟ –

 .دلم واست تنگ شده –

تر شدتر و غمناکصداش آروم . 

کنممنکه دارم دق می – . 
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و مهار کنمو بستم و سعی کردم بغضمهامچشم . 

 .دیگه باید برم، مواظب خودت باش –

ی کناول آروم شو بعد خداحافظ – . 

 .نفس عمیقی کشیدم

 .من خوبم –

 مطمئن باشم؟ –

 .لبخند کم رنگی زدم

کنهآره، صدات آرومم می – . 

 .قربونت برم –

تر شدلبخندم عمیق . 

 .خدانکنه –

 .برو دردسر نشه واست فداتشم –

ی قلبیم گفتم: خداحافظبرخالف خواسته . 

 عا عا، یادت رفت؟ –

 .کوتاه خندیدم

 .خیلی دوست دارم –

 .حاال شد، منم خیلی دوست دارم –

و پاک کردمهاماشک توی چشم . 
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 .خداحافظ –

 .خداحافظ خانمم –

و سرجاش گذاشتمبه سختی ازش دل کندم و گوشیه تلفن عمومی . 

 .کارت خانمه رو از توی تلفن برداشتم و با یه تشکر بهش دادم

هام برداشتم و وارد پاساژ شدمو از روی چشمعینک دودیم . 

ونم ریسک کنم و از گوشی خودم بهش زنگ بزنم، ممکنه نیما بفهمهتنمی . 

 .تلفن کارتیم که بشه باهاش با ایران زنگ زد رو با هزار زحمت پیدا کردم

کنم دیوارهاش هر لحظه دارند بهم اینقدر از این کشور خسته شدم که فکر می

دلتنگیه از شاید …کنندم میشند و خفهتر مینزدیک . 

د کردم و بعد به سعید فضول زنگ زدمیه کم خری . 

** 

 .همین که وارد خونه شدم رادمان به سمتم دوید

 .سالم –

 .خندیدم

 .سالم نیم وجبی –

 .بهم که رسید بغلش کردم

 .رو به سعید گفتم: خریدا رو ببر تو اتاق

ها رفتچشمی گفت و به سمت پله . 
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 .به سمت آشپزخونه رفتم

 چه خبرا؟ –

اختدست دور گردنم اند . 

 .هیچ خبرا –

 شیطون گفت: کادوم کو؟

 .اخم ساختگی کردم و به بینیش زدم

بینیش نه االنشب می – . 

و جمع کردلبش . 

 !عه –

 .خندیدم

 حرف نباشه، برای اینکه تو دست و پای خدمتکارا نباشیم بریم استخر؟ –

و به هم کوبیدهاشبا هیجان دست . 

 .آره آره –

ن نشوندمشوارد آشپزخونه شدم و روی اپ . 

و پر از آب کردمو از یخچال برداشتم و لیوانی آبشیشه . 

خوری؟آب می –  

 .نوچ –

 .امشب تولدش بود و حسابی تو عمارت خدمتکارا رفت و آمد داشتند
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ی رسه ایران، خداکنه بازم سر و کلهاز شانس گندم سارا هم تا چند ساعت دیگه می

 .باباش پیدا نشه

و گزیدملبم . 

اطر تولد رادمان بیاد؟نکنه بخ  

 .پوفی کشیدم و شیشه رو توی یخچال گذاشتم

و بغل کردم و بیرون اومدمرادمان . 

هام شدم، این وارد اتاق که شدم روی تخت گذاشتمش و مشغول عوض کردن لباس

 .نیم وجبی هم تموم مدت روم زوم کرده بود

 خاله جون؟ –

 .جونم –

و پوشیدمتاپم . 

 .هیکل خوبی داری –

ی کردم نخندم و معترضانه نگاهش کردمسع . 

 !رادمان –

و گفتمحق به جانب دست به سینه گفت: چیزی که هست . 

ها رو توی حموم انداختمای بهش رفتم و لباسخندون چشم غره . 

 …از تخت پایین پرید و باهم از اتاق بیرون اومدیم

و بهش دادم اما به طرفم گرفتشرتکش . 
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 .خودت پام کن –

و ببینم؟تم: برو خجالت بکش رادمان! من اونجاتخندون گف  

بینی؟و میدست به کمر زد و با اخم گفت: پس چطور اونجای بابام  

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدندچشم . 

 چی میگی تو بچه؟ این حرفا چیه؟ –

 .حق به جانب گفت: حقیقته، زن و شوهرا اینطورین دیگه

و گزیدم و آروم به گونم زدلبم . 

به سرم این بچه دیگه نوبرشه خاک ! 

ی مخصوص مردا هلش دادمچرخوندمش و به پشت پرده . 

 .حرف نزن برو آماده شو –

 .مخالفتی نکرد و رفت

و درآوردمو کشیدم و همه چیمی قسمت خودمپرده . 

 .صدای رادمان بلند شد

 .خاله جون من میرم تو استخر آقا کوچولوها –

ین درش قفل نباشهبا خنده گفتم: برو اما اول بب . 

 .صداش دور شد

 .باشه –

 .چیزی نگذشت که صدای باز شدن در بلند شد
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 .پس بازه

و برداشتم اما تا خواستم بپوشم یه دفعه پرده کنار زده شد که جیغی کشیدم و مایوم

 .مایو رو به تنم چسبوندم

 .خشک زده به نیما نگاه کردم

و خمار کردهاشپرده رو انداخت و چشم . 

ن! لختی کهجو – ! 

 .با حرص لگدی به پاش زدم

کنی مگه نرفتی دنبال کارای شرکت؟کار میگمشو بیرون، اصال اینجا چی –  

و دور کمرم حلقه کرد و به خودش چسبوندمدستش . 

و پشت گوشم انداختو خم کرد و موهامسرش . 

کردم و میکرد گفت: زودتر از اون چیزی که فکرشو نوازش میطور که گردنمهمون

 .حل شد

و پس زدمدستش . 

 .برو بیرون –

و گرفتمو پایین برد که سریع مچشدستش . 

 .نکن رادمان اینجاست –

 .با ابروهای باال رفته خندید

 پس فضول خانمون اینجاست؟ –

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

59 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .آره –

و بوسیدو گرفت و عمیق لبمچونم . 

و به بیرون فرستادمیه قدم به عقب رفت که نفس حبس شدم . 

اده بشممیرم آم – . 

 .بعد به سر تا پام نگاه کرد و خمار لب زد: اوف! نگاش کن

 .با حرص مایو رو بهش کوبیدم که خندید و پرده رو انداخت

 !زیرلب گفتم: بیشعور

ای بستمو گوجهمایو رو تنم کردم و موهام . 

و داره در میارهاز پشت پرده بهش نگاه کردم که دیدم همه چیزش . 

م زدهوس کرم ریختن به سر . 

با دیدن لیوانی که همیشه کنار شیشه مشروب رو میز پذیراییه سریع به سمتش 

 .دویدم

 .برش داشتم و پر از آبش کردم

و تو صورتش خالی کردم که برگشتم و یه دفعه تو یه حرکت پرده رو کشیدم و آب

 .بخت برگشته چنان دادی زد و دو متر پرید و به کمد چسبید

و گرفتم و از ته دلم و با خنک شدن ل کرده نگاهم کرد که دلمهای ترسیده قفبا نگاه

 .جگرم بلند خندیدم

دادو شدت میکرد و همین خندمآب از موهاش چکه می . 
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و روی دهنم یه دفعه تازه متوجه بدن کامال لختش شدم که کال خندم پرید و دستم

 .گذاشتم

 !نفس زنان با حرص گفت: زهر ترک شدم

 .هل خندیدم

یدببخش – . 

 .سعی کردم به پایین نگاه نکنم

پر کرد وانگار خودشم تازه متوجه لخت بودنش شد که بدجنسی نگاهش . 

و هامو گرفت و به سمت خودش پرتم کرد که چشماومدم پا به فرار بذارم اما بازوم

 .روی هم فشار دادم

کنیبه خودش چسبوندم و کنار گوشم گفت: داری داغم می ! 

لم کن رادمانبا استرس گفتم: و … 

ش پیدا شدو بردم سر و کلهو اما تو همین لحظه تا اسمش ! 

 !بابایی؟! تو کی اومدی؟ –

و گزیدماز خجالت لبم . 

طور که با یه دست بغلم کرده بود گفت: تازه اومدم، کجا بودی؟همون  

و روی دهنش گذاشت و هینی کشیدکنارمون وایساد که یه دفعه دو دستش . 

و بغل کردی؟لختی و خاله جونبابایی؟ چرا  –  

و محکم گاز گرفتممانگشت اشاره . 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

61 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .نیما با اخم گفت: برو به بازیت برس

 …رادمان: بابا

 با تشر گفت: نشنیدی چی گفتم؟

 معترضانه گفتم: عه نیما؟

و پایین انداخت و چشمی گفت و رفترادمان سرش . 

 شاکی گفتم: چرا با بچه اینجوری حرف زدی؟

ا باید تندی کرد وگرنه لوس میشههگاهی وقت – . 

و روی مایوم کشید که با اخم گفتم: نکندستش . 

و تو گودی گردنم فرو کردسرش . 

و خراب کردیتقصیر خودته، حالم – . 

و بوسید که نفس پر حرصی کشیدمگردنم . 

تر شد و آخ بلندی گفتو محکم به بازوش کوبیدم که دستش شللیوان توی دستم . 

لش بیرون کشیدم و با حرص گفتم: حقتهو از بغخودم . 

و بسته بودهاشو گرفته بود و چشمبازوش . 

 .با دلی خنک شده به سمت میز رفتم

و سرجاش گذاشتم و به سمت استخر رادمان رفتملیوان . 

حوصله آب بازی میکنهوارد شدم که دیدم توی آب نشسته و بی . 

 .پشت سرش روی پله نشستم
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و بوسیدمشرفتم و از پشت گونهو گبازوهای کوچولوش . 

 .ناراحت نباش، امروز بابات عصبانیه –

و دور کمرم حلقه و بغلم کرد که لبخندی روی لبم نشست و به سمتم چرخید و دستش

 .بغلش کردم

بینی؟و میش گفت: دیدی گفتم تو اونجای بابامبا همون حالت غم زده  

 !با خنده معترضانه گفتم: رادمان

میگم دیگهخب راست  – . 

و بوسیدمخندیدم و روی موهای خیسش . 

و بستم و بیشتر بغلش کردمهامچشم . 

 .چه حس خوبیه اگه یه بچه از مهرداد داشتم

و حس کردم که و پشت سرم شنیدم و چند ثانیه بعد حضور کسیهاییصدای قدم

 .کنارم نشست

گاهی بهش و باز کردم و با استرس نهامو دور کمرم انداخت که چشمدستش

 .انداختم

کردبا لبخند نگاهمون می . 

 .به بازوش نگاه کردم که دیدم قرمز شده

کنی؟به اثر جرمت نگاه می –  

 .با اخم نگاهش کردم
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 .تقصیر خودته، اینجور نگو –

و توی موهام کشیددستش . 

کار کردی که هر کار بکنی بازم ازت دلخور نمیشمدونم باهام چیلعنتی نمی – . 

بخندی زدمبه زور ل . 

و بوسیدعمیق روی موهام . 

و جمع کردملبخندم . 

شدیکاش هیچوقت عاشقم نمی . 

 .به بازوی رادمان زد

 پسرم؟ –

و کمی باال آورد و جدی گفت: بله بفرمائید، امری داشتید؟سرش  

 .خندم گرفت

نیما: تقصیر خودت بود رادمان، اینطوری نکن، نمیشه که همیشه تو کارامون سرک 

 .بکشی

و تو بغلم پنهان کردخم کرد و باز سرشا . 

و روی سرش کشیددستش . 

و بهت نمیدمااگه قهر باشی شب کادوم – . 

 .زود سرش و باال آورد

 چی خریدی؟ –
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 .کوتاه خندیدیم

 .االن بهت نمیگم –

 .پس من قهرم –

 .پس منم شب بهت نمیدمش –

 .با اخم ازم جدا شد و دست به سینه وایساد

اشاره کردش نیما به گونه . 

و آشتی کنبدو ببوسم – . 

و بوسید که شکمی نگاهش کرد اما درآخر دست دور گردن نیما انداخت و محکم گونه

 .خندید و گفت: حاال شد

 .رادمان ازمون دور شد و گفت: بیاین آب بازی کنیم

************ 

شد رو پوشیدمو که با تم تولد ست میکت آبی و دامن سفیدم رنگم . 

و به طرفم گرفت که ابروهام باال پریدند و ازش گرفتمشال آبینیما  . 

 !چه عجب

و روی سرم انداختمشال . 

و هم به طرفم گرفت که با تعجب گفتم: دارم شاخ درمیارمساپورت مشکی ! 

 .اخم ریزی کرد

و تو دید مردای دیگه بذارهغیرتم اجازه نمیده زنم اینجور جاهاش – . 
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 .از غیرتش خوشم اومد

گرفتم و پوشیدمش ازش . 

خودشم کت آبی و شلوار جین سفیدی پوشیده بود، پیرهن زیرش هم سفید بود و طبق 

و باز گذاشته بودی باالییشمعمول دو دکمه . 
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